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ก ำหนดกำรท่องเท่ียว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วนั 3คืน 

 HAPPY SUPER WOW WINTER 
 
วนัแรก กรงุเทพฯ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภมิู  
_____น.   คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที ่6 – 7  
 กรุณาน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่มาพบเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีค่อยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณ แถว .......  ก่อนน าไปเชค็อนิน์ยงัเคาน์เตอรข์องสายการบนิ KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
_____น.   ออกเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสำยกำรบิน ............ เท่ียวบินท่ี KE 652 / OZ 742 
 
 ตารางเทีย่วบนิของสายการบนิ KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน  
 KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )  
 

วนัท่ีสอง        อินชอน (เกำหลีใต้) – หบุเขำศิลปะโพชอน – เอลิเช่ียน คงัชอน สกีรีสอรท์ – เมืองยงอิน 
_____น.   เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ รบักระเป๋าสมัภาระ 
                        (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนให้เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำท้องถ่ินของประเทศเกำหลี)  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขำศิลปะโพชอน เดมิทสีถานที่แห่งนี้เคยเป็นเหมอืงหนิ ต่อมาไดป้รบัทศันียภาพให้เป็น

สถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นหุบเขา มธีรรมชาตโิอบลอ้ม มทีะเลสาบสเีขยีวใสสะดุดตา เหมาะแก่การพกัผ่อน และเป็นสถานที่
ตามรอยซรียี์ Moon Lovers และ The Legend of the Blue Sea ท าให้มนีักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนเดนิทางมาชม
ธรรมชาตอินัสวยงามของทีน่ี่ทุกๆ ปี (บรกิารแซนดว์ชิและเครื่องดื่มระหว่างเดนิทาง) 

 
เท่ียง      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ทคัคำลบี้ เนื้อไก่ทีห่ ัน่ออกมาเป็นชิน้พอค า คลุกเคล้าดว้ยเครื่องปรุง 

และหมกัไวจ้นไดท้ี ่น ามาผดับนกระทะยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice cake เสริฟ์พรอ้มน ้าซุปสาหร่ายเกาหลรีอ้นๆ (มยี๊อกกุก)  
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บ่ำย  หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนั น าคณะเดนิทางสู่ เอลิเช่ียน คงัชอน สกีรีสอรท์ เป็นหนึ่งในสกรีสีอรท์หา้มพลาดที่
ไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก มลีานสกทีัง้หมด 10 ลาน ตัง้แต่ระดบัผูเ้ริม่ตน้ ไปจนถงึมอือาชพี  รสีอร์
ทตัง้อยู่ภายในหุบเขาทีส่วยงาม ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพอนังดงามของทวิเขา ขณะร่อนสก ีทีน่ี่ยงัมบีรกิาร
ใหเ้ช่าชุดและอุปกรณ์ส าหรบัเล่นสก ีอกีทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆทีท่างรสีอร์ทมไีวค้อยบรกิารใหก้บันักท่องเทีย่ว 
(ไม่รวมค่าชุดและอุปกรณ์) อสิระใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกบัการเล่นสก ีจนถงึเวลาทีเ่หมาะสม จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงยงอนิ 

 
 
 
 

 
 
 
 
ค ำ่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู คมัจำทงั หรอืสตวูก์ระดกูหมู เป็นซุปเกาหลรีสเผด็ทีท่ าจากกระดกูสนัหลงั

หรอืกระดูกคอของหมู เคีย่วจนไดท้ีแ่ละเติมส่วนประกอบ เช่น มนัฝรัง่ เสน้หมี่ หวัไชเท้า ใบงา หวัหอมใหญ่ พรกิขีห้นู 
และงาปน่ 

เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Yongin Ramada หรอื ระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม  ป้อมปรำกำรฮวำซอง – ฟำรม์สตรอวเ์บอรร่ี์ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซล 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้น าท่านชม ป้อมปรำกำรฮวำซอง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง เพื่อเป็นรากฐานส าหรบัการสรา้งเมอืง
ใหม่ในยุคของอาณาจักรโชซอน ช่วง ค.ศ. 1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจ พระมหากษัตริย์ล าดับที่ 22 แห่ง
ราชอาณาจกัรโชซอน ซึ่งปจัจุบนัได้รบัการขึ้นทะเบียน Unesco เป็นที่เรียบร้อย ในช่วงฤดูหนาวท่านจะได้เห็นภาพ
พระราชวงัอนัโอ่อ่าตัง้ตระหง่านกลางหมิะขาวบริสุทธิ ์ป้อมฮวาซองแห่งนี้มรีูปแบบทางสถาปตัยกรรมที่สวยงามและ
ยิง่ใหญ่ แนวก าแพงทอดตวัยาวไปตามแนวเขาโอบลอ้มเมอืงซวูอนไว้ มคีวามยาวเกอืบ 6 กโิลเมตรดา้นบนสดุของป้อมที่
อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมววิเมอืงซวูอน มทีศันียภาพทีส่วยงามไกลสดุลกูหลูกูตา  
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จากนัน้แวะ ฟำรม์สตรอวเ์บอรร่ี์ ขึน้ชื่อของเมอืงยงอนิ ใหท้่านไดช้มิและเลอืกเกบ็สตรอวเ์บอรร์ี่สดๆ จากต้นดว้ยตวั
ท่านเอง พรอ้มกบัถ่ายภาพเกบ็บรรยากาศไร่ 
 
 
 
 
 
 

   
เท่ียง          รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ชำบู ชำบู  เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีงหลากชนดิแบบฉบบัเกาหลพีรอ้ม

น ้าจิม้ โดยน าเน้ือหมมูาแล่ใหบ้าง แลว้น าไปใสใ่นหมอ้ไฟพรอ้มเหด็ต่างๆ และผกันานาชนิด พรอ้มทัง้ใสวุ่น้เสน้เกาหลี
ลงไป หรอืใครจะทานโดยการน าเน้ือหมไูปแกว่งในน ้าซุปรอ้นๆ ใหส้กุพอเหมาะ กอ็ร่อยไปอกีแบบ   

บ่ำย หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางต่อไปยงั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเกาหล ีซึง่ไดถู้กขนานนามว่า “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดส้มัผสักบัความตื่นเต้นไป
กบัเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด โดยท่านสามารถเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนครัง้กบับตัร DAY PASS 
อาทเิช่น รถไฟความเรว็สงู T-Express, รถไฟเหาะ, ท่องไปกบัโลกของสตัวป์า่ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก   

 
ค ำ่         รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู คำลบี ้( หมูย่ำงเกำหลีบุฟเฟ่ ) ตน้ต าหรบัอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี

ใต ้เป็นหมทูีผ่่านการหมกัจนไดท้ี ่น ามาย่างบนเต่าถ่านรอ้นๆ สกุก าลงัด ีแลว้ตดัเป็นชิน้พอดคี า รบัประทานกบัซอส, 
กระเทยีม, กมิจ,ิ และใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค า คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหล ีเมด็โตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครื่องเคยีง 
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 เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Seoul Garden Hotel หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี  ศนูยส์มุนไพร – พระราชวงัถอ็กซูกงุ – ถนนก าแพงหินพระราชวงัถอ็กซู – นัง่เคเบ้ิลคารข์ึน้ โซลทาวเวอร ์– 
COSMETIC OUTLET  –  เมียงดง 

เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านรบัฟงัความรูท้ี ่ศนูยส์มุนไพร ซึง่ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล น าท่านเขา้ชม “ศูนยโ์สมเกาหล”ี   ซึง่ถอืว่า
เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพ หรอื “ศนูยฮ์อ็กเกต็นาม”ู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตใน
ป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ให้ท่านได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระรำชวงัถอ็กซูกงุ เป็นพระราชวงัที่เลก็ที่สุด ในบรรดาของพระราชวงัหลวงทัง้ห้าแห่งของ
กรุงโซล ซึง่พระราชวงัแห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีค่กึคกั ถงึแมจ้ะมขีนาดเลก็แต่เตม็ไปดว้ยสถาปตัยกรรมทีส่วยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลแีละวฒันธรรมตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวั น าทุกท่านศกึษาประวตัศิาสตรภ์ายใน
พระราชวงั ก่อนพาท่านไปเดนิสมัผสับรรยากาศความโรแมนตกิช่วงฤดูหนาวของ ถนนก าแพงหินพระราชวงัถอ็กซู 
ถนนเสน้นี้ มรีะยะทางยาว 900 เมตร โดยมผีนงัหนิของพระราชวงั      ทอ็กซูกุง อยู่ตลอดเสน้ทาง เป็นการก่อสรา้งผนัง
หนิดัง้เดมิของเกาหลทีีผ่สมผสานเขา้กบัวถิชีวีติในปจัจุบนัไดอ้ย่างลงตวั ไม่เพยีงเท่านี้ ดว้ยถนนสายโรแมนตกิถอ็กซูกุง 
กลายเป็นถนนสายโรแมนตกิส าหรบัการเดนิเล่นของคู่รกั จงึไม่แปลกใจทีจ่ะเหน็คู่รกัหลายคู่มาเดนิเล่น และนัง่พกัผ่อน
หย่อนใจที่ นี่ 

 
เท่ียง         รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ช่ือตัง้แต่ยุคสมยัรำชวงศโ์ชซอน มตีน้ต ารบัมา

จากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ิยมทานเพื่อบ ารุงก าลงั และเสรมิสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะมสีว่นผสมของสมุนไพรนานา
ชนิด เช่น ขา้วเหนยีว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
บ่ำย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Namsan Cable Car เป็นสถานีเคเบิล้คารห์รอืกระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศเกาหล ีตัง้อยู่

บนยอดภูเขานัมซาน ใจกลางของกรุงโซล น าท่านขึ้นชม โซลทำวเวอร ์หรือ นัมซำน ทำวเวอร ์ เป็นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคญัของเมอืงโซล เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซงั สงู 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและ
บรเิวณรอบๆ แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ทีใ่หว้วิสวยทีสุ่ดในเอเชยี จุดไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมา
เทีย่ว Seoul Tower นัน่กค็อื สถานทีค่ลอ้งกุญแจชื่อดงั  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชื่อว่าคู่รกัทีม่าคลอ้งกุญแจทีจ่ะ
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มคีวามรกัที่ยนืยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขยีนขอ้ความหรอืชื่อของคู่รกัไวบ้นแม่กุญแจ      แล้วน าไปคล้องไว้กบัราว
เหลก็บรเิวณฐานของ N Seoul Tower นัน่เอง 

 
จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่ ศูนยเ์วชส ำอำงยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลอืกซื้อ
กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนดไ์ม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมี
ขดัขีไ้คล สแตมเซลลโ์บทอ็กซ ์เป็นตน้ และยงัมสีนิคา้อื่นๆอาทเิช่น ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี   
ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้น าทางสูย่่าน เมียงดง ศนูยร์วมแฟชัน่ของวยัรุ่นชาวเกาหลทีีเ่ตม็ไปดว้ยสสีนัจากการแต่งกาย และ
ตกึสงูทีต่ัง้อยู่โดยรอบ ระหว่างทางเตม็ไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า และ รา้นเครื่องส าอาง ทัง้ Local 
Brand และ Inter Brand รวมถงึรา้นกาแฟ และ ภตัตาคารทีต่กแต่งอย่างน่ารกั เพื่อเอาใจวยัรุ่น  

 
 
 
 
 

 
  
 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรกลำงค ่ำ ณ ภัตตำคำร Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟต์ระดับพรีเมี่ยม ที่รังสรรค์อาหาร

นานาชาติกวา่ 165 ชนิด ทัง้อาหารอิตาเลีย่น อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหล ี

 

 
 เข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมท่ีพกั Seoul Garden Hotel หรอืระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ   ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง – ดิวต้ีฟรี – พิพิธภณัฑส์ำหรำ่ย – ฮงแด – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอินชอน – กรงุเทพฯ    
เช้ำ      รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง ปจัจุบนัชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมมารบัประทานเพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้ง
ไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด, โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ้ ขบัสารตกค้างจากอาหาร 
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แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่และยา เป็นตน้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืก
ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิดทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครื่องประดบั ฯลฯ  
  

เท่ียง         รบัประทำนอำหำรอำหำร ณ ภตัตำคำร จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็น 
 ไก่ผดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรัง่แครอท พรกิ และซอสด า เน้ือไก่ทีน่ิ่ม รสชาตคิลา้ยกบัไก่พะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว  
 หอมอร่อย รสเผด็ถงึเครื่อง  

 
บ่ำย  หลงัรบัประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย ซึ่งท่านจะได้เรยีนรู้การท าสาหร่ายของ   ชาว

เกาหล ีประวตัคิวามเป็นมาและความผูกผนัทีช่าวเกาหลทีีม่ต่ีอสาหร่าย อกีทัง้ยงัใหท้่านไดล้องฝึกท าขา้วห่อสาหร่ายเป็น
อาหารยอดนิยมอกีชนิดของคนเกาหล ีจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ฮงแด ตัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ จงึ
เป็นศูนย์รวมสนิค้าแฟชัน่ของวยัรุ่นและเดก็มหาลยัในย่านนัน้ และเป็นสถานที่โชว์ของ ของนักร้องใต้ดนิ อนิดี้ มาร้อง
เพลง โชว์ผลงานของตัวเองให้ผู้คนที่เดนิผ่านไปมาแถวนัน้ได้ดูกนั  อีกทัง้ยงัมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ 
รา้นคา้จ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจอกีมากมาย อสิระให้ท่านช้อปป้ิงจนถึงเวลาที่
เหมาะสม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อน าท่านเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ  

..........น.         น าท่านเหนิฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE 
 
 ตำรำงเท่ียวบินของสำยกำรบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อินชอน – กรงุเทพฯ  
 KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำรำงเท่ียวบินของสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อินชอน – กรงุเทพฯ 
 OZ 741 (19.30 – 23.10)  

เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร *** เดนิทำงขัน้ต ่ำ 15 ท่ำน *** 

 
รำคำผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียง 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
พักเดี่ยว
จ่ำยเพิ่ม 

7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ธ.ค. 65    47,000.-  46,000.- 45,000.- 4,500.-  
28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 
29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 
30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

51,900.- 50,900.- 49,900.- 4,700.- 

4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค. 66 47,000.-  46,000.- 45,000.- 4,500.-  
1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 ก.พ. 66 47,000.-  46,000.- 45,000.- 4,500.-  

หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร์ 
โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอ านวยความสะดวกทา่นท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  

หลงัจาก check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้วยตวัทา่นเอง โดยมีไกด์รอรับทา่นที่สนามบินอินชอน 
 
 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อนิชอน – กรุงเทพฯ  
รวมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งและค่าภาษเีชือ้เพลงิ (ไม่สามารถเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางได)้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า  
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารจ านวน 11 มือ้ ( อาหารเชา้ 4 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหน้าทวัร ์และ ไกดท์อ้งถิน่ทีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด  
- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ หวัหน้าทวัร ์และ คนขบัรถ 

 
อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถงึกรณีตดิ Covid 19 ในระหว่างท่องเทีย่ว 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมวซี่า ส าหรบัผูไ้ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกนิ  
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่เฉพาะค่าบรกิาร 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) การลงทะเบียน Q CODE (Quarantine 

Covid-19 Defense) ส าหรบัท่านทีย่งัไม่ม ีK-ETA มคี่าบรกิารเพิม่เตมิ 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้ 
กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
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ข้อแนะน ำ!!!!   
ดว้ยสถานการณ์ปจัจุบนัการเดนิทางนัน้เตม็ไปดว้ยความเสีย่ง ทัง้โรคภยัและความรบัผดิชอบของทางสายการบนิทีม่ต่ีอผู้โดยสารนัน้มี
จ ากดั ดงันัน้จงึแนะน าให้ท่านซือ้ประกนัภยัการเดนิทาง และสุขภาพเพิม่เตมิ ทีส่ามารถคุม้ครองตามทีท่่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกดิ
เหตุเจบ็ปว่ย เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินกจ็ะสามารถเครมค่าใชจ้่าย และค่ารกัษาพยาบาลได ้หากเกดิเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลใีต ้จะมคี่าใชจ้่ายทีส่งูมาก หรอืเพื่อความคุม้ครองบาดเจบ็ เจบ็ปว่ย ไฟลย์กเลกิ ตกเครื่อง ยกเลกิเดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปอรต์
หาย และทมีแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบียบและเง่ือนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ ขอรบัช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจง้รายละเอยีดขอ้มลูทัง้หมดมาทีช่่องทางทีเ่จา้หน้าทีแ่จง้ไว ้

- ชื่อผูต้ดิต่อ และช่องทางตดิต่อ (เช่น เบอรม์อืถอื อเีมล ์ไลน์ไอด ีเป็นตน้) 
- ชื่อนามสกุล + เบอรม์อืถอืของผูเ้ดนิทางทุกท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอรต์ 
- กรอกเอกสาร รายละเอยีดเพือ่ใชก้ารสมคัร K-ETA ทีบ่รษิทัไดม้อบให ้
- ไฟลร์ปูถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใสห่มวก ไม่ใสผ่า้พนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไม่ตดิเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวซี่า (ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีท่ีเดก็อำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรอืมำรดำ ตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

หนังสอืรบัรองการท างานของบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลงั 6 
เดอืน จนถงึปจัจุบนั / ส าเนาสตูบิตัร 
*** การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินี้ เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่าน ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้ใหห้วัหน้า
ทวัรท์ราบ เพื่อใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้*** 

4. หากไม่ช าระ หรอืช าระไม่ครบตามก าหนด ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผูจ้ดัมสีทิธิย์กเลกิการเดนิทางและ
ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงื่อนไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางสว่น ทางผูจ้ดัจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงื่อนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

5. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้ - ออก นอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะตอ้งอเีมลแ์จง้ยกเลกิการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดนิทาง โดยมใิช่ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 - 29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเตม็จ านวน 
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*** ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ *** 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วย หรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได้ การยกเลกิการเดนิทาง 

หรอืเลื่อนการเดนิทางจะต้องแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิพ์จิารณาใน
การคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคนืได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เครื่องบนิ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี

- คณะทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรอืช่วงเทศกาล บรษิทัฯ ไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอืซือ้ขาย แบบมเีงื่อนไขกบัสายการบนิ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาล ดงักล่าว) บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
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หมำยเหต ุ

- ทวัรน์ี้ส าหรบัผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัขอยกเลกิการเดนิทาง โดย
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลง สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทวัร์ และรา้นอาหาร ตามความเหมาะสม 
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษิทัค านึงถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง และผลประโยชน์ทีล่กูคา้จะ
ไดร้บัเป็นหลกั 

- หนงัสอืเดนิทาง(passport) ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (กรณีท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมหนงัสอื
เดนิทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

- บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 
- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

จลาจล หรอื กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย 
และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรยีกคนืเงนิได้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิ
ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั หรอืคนืเงนิได ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตัว หรือการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุกประเภท  

ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสว่นนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ถา้ม ีและไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลไีด ้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพีอ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศนูยส์มุนไพร 

ศูนย์เครื่องส าอาง (Cosmetic) และร้านคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะม ีผลกบั
ราคาทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงคจ์ะซือ้ หรอืไม่ซือ้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดย 
ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น รา้นโสม, ฮอตเกนามู, ศูนยน์ ้ามนัสน, เครื่องส าอาง Cosmetic ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ว 

 
  



Happy Korea: Happy Super Wow Winter Program | Page: 10 

ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทัวรอ์ย่ำงละเอียดทุกหน้ำอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมดัจ ำเพื่อ
ประโยชน์ของท่ำเอง  ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำ ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทั ท่ีได้ระบุในรำยกำรทวัรท์ัง้หมด 
 

**ลงทะเบียนให้ครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทำงเข้ำประเทศเกำหลีใต้** 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) หำกท่ำนยงัไม่เคยลงทะเบียนในขัน้ตอนน้ี ทำง

บริษทัมีบริกำรลงทะเบียนให้ท่ำน โดยจะมีค่ำธรรมเนียมเพ่ิมท่ำนละ 650 บำท (สำมำรถลงทะเบียนได้ 1 ครัง้) 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
ส าหรบัขัน้ตอนที ่2 และขัน้ตอนที ่3 ทางเรามบีรกิารลงทะเบยีนใหฟ้ร ีพเิศษเฉพาะท่านทีจ่องทวัรก์บั Happy Korea เท่านัน้ 
 

เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน K-ETA เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนัน้!! 
 

1. ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกเตม็หน้า/ไมต่ดัครึง่) โปรดใชเ้ล่มหนงัสอืทีม่อีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด   
หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใสเ่ครือ่งประดบั ไมใ่สเ่สือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3.    น าสง่แบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด 
4.    ส าเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี  
** ทัง้นี้ผูเ้ดนิทางจะดอ้งท าการสง่ขอ้มลูมาใหท้างบรษิทัในรปูแบบไฟล ์PDF อย่างน้อย 20 วนักอ่นเดนิทาง 

 
หมำยเหต:ุ กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใช ้(อายุใชง้านภายใน 2 ปี) ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ี
ตอ้งท าการเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งท าการลงทะเบยีน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผู้
จดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืคา่เสยีหายใดๆ หากท่านถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้
 
ข้อมูลส ำคญัเก่ียวกบักำรยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่ำนควรทรำบ 
1.  หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
     1.1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
     1.2 Disapprove หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถใชไ้ด ้)  
 
2.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ๆ โดยทางทมี   
     เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรียมพำสปอรต์และรปูถ่ำย เพื่อลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอยำ่งกำรสแกนหน้ำส ำเนำพำสปอรต์ ตวัอยำ่งกำรสแกนรปูถ่ำย (รปูสีฉำกหลงัเป็นพืน้ขำว) 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 
** ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางแจง้ขอ้มลูผดิพลาดหรอื
บดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรือ่งต้องห้ำม ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรลงโทษและกำรอนุมติัเดินทำงเข้ำเมอืง ตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกำรของสำธำรณรฐัเกำหลีใต้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี  
  

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถำมข้อมูลเพือ่กำรกรอกลงทะเบียน K-ETA 
กรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดตามความเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลหีรอืไม่ ถา้เคย โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 
โปรดทรำบ การลงทะเบยีนในขออนุมตั ิK-ETA เป็นเพยีงการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้ประเทศเกาหลเีท่านัน้ ไม่ไดเ้ป็นการ

การนัตกีารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม. เกาหลเีมื่อทา่นเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้
 

ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่      ใช่      ไมใ่ช่ ถา้ใช่ โปรดระบุสญัชาต.ิ................................................. 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจัจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 
(ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................................. 

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 
3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 
4. อเีมล ์............................................................................................................................................................................ 
5. อาชพีปจัจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แมบ่า้น เกษยีณอายุ อาชพีอสิระ 

ศลิปิน ดารา นกัรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ช าราชการ.............................................. 
6. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ต ่ากวา่ 200$        200-700s        700-1,300s      1,300-2,100$       2,100$ 
7. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน  

 ................................................................................................................................................................................ 
8. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) 

................................................................................................................................................................................. 
9. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย ............................... กีค่รัง้ 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) 
10. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ไช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไม่เคย   เคย ............. ครัง้ ประเทศ 

(กรณีหลายประเทศ) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสดุ.................................................................................................... 
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