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ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 

 HAPPY TRENDY WINER  
 
วันแรก ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตสุิวรรณภูมิ  

_____ น.   คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตทูางเขา้ที่ 6 
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ที่คอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณเคานเ์ตอรเ์ช็คอิน แถว L ก่อนน าท่านเช็คอิน 
 

วนัทีส่อง สนำมบนิแดกู (เกำหลีใต้ ) – เมืองคยองจู – วดัพลกูุกซำ – สุสำนทูมูลี – หอดูดำวซอมซองแด – ฮวังรีดนักิล 

_____ น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสำยกำรบิน T-WAY เทีย่วบินที ่TW106 
 เดินทางถึงสนามบินแดก ูประเทศเกาหลีใต ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระของท่าน 
                    (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน้ 2 ชั่วโมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่าของเกาหลีใต ้เป็นเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึง

อยู่ทางตอนใตข้องประเทศเกาหลีใต ้ใกล้ๆ  กับเมืองปซูาน ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รูจ้กักนัดี แมว้่าคยองจูจะไม่ไดเ้ป็นท่ี
รูจ้กัมากนกั แต่ก็มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรอ์ยู่ไม่นอ้ย เพราะคยองจูเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรชิลลา
ซึ่งเป็นอาณาจกัรหน่ึงของคาบสมทุรเกาหลี ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาณาจกัรโชซอน และยา้ยเมืองหลวงขึน้มาทางตอน
เหนือ หรือโซลในปัจจุบันนั่นเอง หากเทียบแล้วคยองจูก็คงคล้ายกับพระนครศรีอยุธยาของประเทศไทยบา้นเรา 
นอกจากคยองจจูะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแลว้ ภายในเมืองยงัมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรม์ากมาย 

 (บริกำรแซนดว์ิช และเคร่ืองดื่ม) 
 น าท่านชม วัดพุลกุกซำ (Bulguksa) เป็นวดัทางพทุธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตัง้ขึน้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 8 
 ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ชิลลา วัดนี ้แสดงให้เห็นถึงทักษะทางสถาปัตยกรรมที่พัฒนาอย่างสูงและงานฝีมือที่   

สรา้งสรรคข์องชาวชิลลา และเจดียห์ินทั้งสองที่ตัง้อยู่ในวัดถือเป็นผลงานชิน้เอกของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา    
ซึ่งไม่มีใครเทียบไดใ้นเอเชียตะวนัออ หก ก ก กกเหนือทัง้หมด   

 
เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูเชยูกซัมบับ (หมูผัดพริกโคชูจัง) หมนูุม่หั่นเป็นชิน้พอดีค า ผดักบั

ซอสเกาหลีโคชจูงั ห่อดว้ยผกักาดหอมและขา้วสวยรอ้นๆ ทานคู่กบัเครื่องเคียง หรือผกัอื่นๆ ตามใจชอบ 
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 บ่าย จากนัน้น าท่านชม แวะชม สสุานหลวงที่ใหญ่สดุคือ สุสำนชอนมำชอง (Cheonmachong Tomb) ในปี ค.ศ. 1973 มี
การขดุพบสมบตัิล า้คา่จ านวนมากในหอ้งฝังพระศพที่ก่อขึน้จากไมแ้ละหิน อุทยำนทูมูลี (Tumuli Park) เป็นสสุาน
หลวงของอาณาจกัรชิลลา ในชว่งก่อนมีการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจ ูประกอบดว้ยสสุาน 23 แห่ง จากทัง้หมด 
200 แหง่ ที่พบในเคียงจ ูไดม้ีการขดุคน้สสุานชนมาชอง (สสุานมา้สวรรค)์ ใน ค.ศ.1974 และพบทรพัยส์มบตัิมีคา่ถงึ 
10,000 ชิน้ ชื่อของสสุานนัน้มาจากค าวา่ ‘ชอนมาโด’ ซึง่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนงั ที่เป็นสมบตัิของชาติ เนื่องจากเป็น
งานศิลปะชิน้แรกของเกาหลีใต ้

 
จากนั้นน าท่านชม หอดูดำวชอมซงแด(Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด ที่ยังคงเหลืออยู่ใน
เอเชียตะวนัออก หอดดูาวแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ ในรชัสมยัของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจกัรชิลลา เพื่อใชส้ าหรบั
การสังเกตดวงดาว ในการคาดการณส์ภาพอากาศ และถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบัติของชาติล าดบัที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม 
ค.ศ. 1962 

 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่าน ฮวังรีดันกิล (Hwangnidan-gil) ย่านเก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่ยังคงอนุรกัษ์วัฒนธรรม
ดัง้เดิมแบบเกาหลีเอาไว ้แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ มากมาย ทัง้รา้นอาหาร รา้นคาเฟ่สดุเก๋ในสไตลฮ์นัอก
ใหน้ั่งชิล ชิมเครื่องดื่ม เบเกอรร์ี่อรอ่ยๆ, รา้นหนงัสือที่ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศอบอุ่นและเงียบสงบ, รา้นเครื่องเขียน
เก่าแก่  และรา้นขายของที่ระลกึน่ารกัๆ เช่น โปสการด์ เทปกาว สติก๊เกอร ์แม็กเน็ต สโนวบ์อล เทียนหอม อิสระใหท้่านได้
พกัผ่อนอย่างเต็มที่  
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ค ำ่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู คมัจำทงั หรือสตูวก์ระดกูหมู เป็นซุปเกาหลรีสเผด็ทีท่ าจากกระดูกสนั
หลงัหรอืกระดกูคอของหมู เคีย่วจนไดท้ีแ่ละเตมิส่วนประกอบ เช่น มนัฝรัง่ เสน้หมี ่หวัไชเทา้ ใบงา หวัหอมใหญ่ พรกิ
ขีห้นู และงาป่น 

 
เข้ำสู่โรงแรมทีพ่กั Commodore Hotel Gyeongju หรือระดับเทยีบเทำ่ 
 

วันทีส่ำม เมืองปูซำน – วดัแฮดงยงกุงซำ – Busan X The SKY – ศูนยเ์วชส ำอำง – ศูนยส์มุนไพร (ศูนยโ์สมเกำหล)ี – 
หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองแดกู – ตลำดซอมนุ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซำน หรือทางการเรียกว่า มหานครปซูาน เป็นเมืองทา่ที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 3.65 ลา้นคน และปซูานยงัคงเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศรองจาก
โซล น าท่านเยี่ยมชม วดัแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวดัพทุธเก่าแก่ และมชีื่อเสียง
ของเมืองปซูาน ตัง้อยู่เรียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปซูาน สรา้งขึน้เมื่อปี    ค.ศ. 1376 
โดยพระที่มีชื่อเสียงองคห์น่ึงของยคุนัน้ วดัส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสรา้งอยูใ่นหบุเขา หรือในป่า แตว่ดัแฮดง ยงกงุซา เป็น
หน่ึงในไม่ก่ีวดัที่สรา้งอยู่รมิทะเล หนัหนา้ออกไปทางทะเล ท าใหเ้ป็นภาพท่ีสวยงาม และแปลกตาไมเ่หมือนวดัไหนๆ ของ
เกาหลี จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มชีื่อเสียงของเมืองปซูาน  

 
จากนัน้น าท่านขึน้จดุชมววิ 'BUSAN X The SKY' แลนดม์ารค์แหง่ใหมเ่มืองปซูาน หอชมวิวสงู 100 ชัน้ (411.6 เมตร) 
ตัง้อยูใ่น 'Haeundae LCT Landmark Tower' ซึ่งสงูเป็นอนัดบั 2 ในเกาหลี และสงูที่สดุในปซูาน ทา่นสามารถชมววิ
ทะเลของชายหาดแฮอนึแด และวิวเมืองปซูานท่ีสวยงาม ซึง่มองเห็นสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ของปซูาน เช่น สะพานควงัอนั 
(Diamond Bridge), อทุยานอีกีแด (Igidae Coastal Walk), เกาะทงแบก (Dongbaekseom Island) และ Marine City 
ไดอ้ีกดว้ย นอกจากนีภ้ายในหอชมวิวยงัมี ทางเดินกระจกใส, โซนถ่ายรูปดจิิตอล, รา้นอาหาร, รา้นกาแฟ, รา้นขายของที่
ระลกึ และ Sky Garden ใหท้า่นไดน้ั่งพกัผ่อนชมวิว 
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เท่ียง      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทังพรีเม่ียม (Heamultang) ซีฟู้ดหม้อไฟ คลา้ยตม้ย าทะเล
ของเมืองไทย แต่ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนือ้ปลา หอย และป ูและผกัชนิด
ต่างๆ เช่น ผกักาด กะหล า่ปลี หวัไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกบัน า้จิม้แบบเกาหลี และ
เครื่องเคียง เช่น กมิจิ และสาหรา่ย (ล็อบเตอร ์มีตำมฤดกูำล) 

 
บ่ำย น าท่านสู่ ศูนยเ์วชส ำอำง แบรนดด์งัของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามทอ้งตลาด ไม่ว่าจะเป็น สกินแครบ์ ารุงผิว ครีม

หอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สแตมเซลลโ์บท็อกซ ์และยงัมีสินคา้อื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยา
ยอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ จากนัน้น าท่านรบัฟังความรูท้ี่ ศูนยส์มุนไพร ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากรฐับาล 
เขา้ชม ศูนยโ์สมเกำหลี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ พรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพ หรือ ศนูยฮ์็อกเก็ต
นาม ูตน้ไมช้นิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง 
ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) 
หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซำนโตริน่ีเกำหลี) แลนดม์ารค์ยอดฮิตของปซูาน โดยชื่อนีม้าจากลกัษณะอนัโดด
เด่นของหมู่บา้นที่ตัง้อยู่บนเนินเขา เรียงตวัสลบักันไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บา้นนีเ้คยเป็นที่อยู่อาศยัของของผูลี้ภ้ัย
สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รฐับาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรบัปรุงทัศนียภาพ ใหน้่าอยู่มาก
ยิ่งขึน้ โดยปรบัเปล่ียนหมู่บา้นคมัชอน ใหม้ีสีสนัโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพตามก าแพง และตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั 
บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตดูิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นรา้นขายสินคา้ ทัง้สินคา้พืน้เมือง สินคา้สมยัใหม่ รวม
ไปถึงรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีรี่สเ์รื่อง Running Man ที่มาถ่ายท าที่นี่ จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมกมัชอนแห่งนีเ้ป็น
ที่รูจ้กั มีนกัท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกนัมาก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองแดก ู
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 น าท่านชอ้ปป้ิงตลำดซอมุน เป็นตลาดเก่าแก่ ดัง้เดิม ตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอน ที่มีอายยุาวนานกว่า 100 ปี  มีรา้นคา้
มากกว่า 4,000 รา้น แบ่งออกเป็น 5 โซน และ 5 ตลาด ความโดดเด่นของตลาดแห่งนี ้คือ มีรา้นค้าที่เก่ียวกับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ เสน้ดา้ย ถักทอ และผ้าชนิดต่างๆ  รวมไปถึงตลาดสด อาหารทะเลตากแห้ง พืชผัก สมุนไพร 
อปุกรณท์ี่ใชใ้นครวัเรือน และของใชใ้นชีวิตประจ าวนั เช่น เสือ้ผา้ ของกิน ของใชค้รบครนั 

 
ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้(บฟุเฟตห์มยูา่งเกาหลี) ตน้ต าหรบัอาหารเลื่องชื่อของประเทศ

เกาหลีใต ้เป็นหมยู่างที่ผ่านการหมกัจนไดท้ี่ น ามายา่งบนเตา่ถา่นรอ้นๆ สกุก าลงัดี แลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบั
ซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใชใ้บผกักาด หอมสด ห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมี่ยงค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลี เม็ดโตสีเขยีวสด 
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ เครื่องเคียง  

เข้ำสูท่ีพ่ักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทยีบเท่ำ  
 

วันทีส่ี ่ ดิวตีฟ้รี – Apsan Park + เคลเบิล้คำร ์– Kim Kwang Seok Street – ถนนทงซองโนช้อปป้ิงสตรีท – ดินเนอร์
พรีเม่ียมบุฟเฟตอ์ำหำรนำนำชำติ Ashley Buffet 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 หลังรับประทานอาหารเช้าน าท่าน เลือกซื ้อ สินค้าปลอดภาษีที่  DUTY FREE จากนั้นน าท่านเดินทางสู่    

สวนสำธำรณะอัพซำน (Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะเชิงนิเวศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแดกู ครอบคลุมพืน้ที่ 
ประมาณ 1,680 ตารางเมตร และเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจที่ส  าคญัของชาวแดก ูน าท่านนั่งกระเชา้ลอยฟ้าความ
ยาว 790 เมตร ขึน้ไปชมวิวเมืองแดก ู 
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เทีย่ง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) อาหารชาววงัในสมยัก่อนปัจจบุนัเป็น
อาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบ ารุงและเสริมสขุภาพ เสิรฟ์ท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดินรอ้น ภายในตวัไก่จะมี     
ขา้วเหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคียง เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลือ 

บ่ำย น าท่านเดินผ่อนคลาย ณ คิมกวำงซอกกิล (Kim Gwangseok-gil Street) เป็นถนนศิลปะที่เป็นที่นิยมในเมืองแดกู       

ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานท่ีที่ท  าใหรู้ส้กึเพลิดเพลิน และผ่อนคลายไปกบัการแสดงดนตรีสด, คาเฟ่, รา้นอาหาร และผลงาน

ศิลปะ ตลอดแนวก าแพงที่มีความยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งมีภาพวาดฝาผนงั และงานปฏิมากรรูปป้ันที่บอกเล่าเรื่องราว

ชีวิต และผลงานทางดนตรีของ “คิมกวางซอก” นกัรอ้งเพลงพืน้บา้นชาวเกาหลีที่ไดร้บัความนิยม และมีอิทธิพลต่อการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นอย่างมาก อิสระใหไ้ดพ้กัผ่อนและเพลิดเพลินกบังานศิลปะจนถึ  งเวลาที่เหมาะสม  

 
 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อที่ ถนนทงซองโน (Dongseongno Street) ตลาดเสือ้ผา้ขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มี

เสือ้ผา้ แบรนดเ์นมของเกาหลี กับคอลเลกชนัใหม่ล่าสดุใหเ้ลือกซือ้กันอย่างเต็มอิ่ม ว่ากนัว่าแฟชั่นที่นี่อาจจะล า้หนา้

กว่าที่กรุงโซล และราคาไม่แพงอีกดว้ย พรอ้มทัง้เลือกซือ้เครื่องส าอาง แบรนดด์งัของเกาหลี Etude, Skin Food, Face 

Shop ฯลฯ ในราคาที่ถกูว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า 

 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร บุฟเฟตอ์ำหำรนำนำชำติระดับพรีเม่ียม ใหท้่านไดอ้ิม่อรอ่ยกบัอาหาร

นานาชาติหลากหลายเมน ูรวมถงึซีฟู้ด และอาหารเกาหลีแบบไมอ่ัน้ ใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานอย่างจใุจ พรอ้มตบ
ทา้ยดว้ยเมนขูองหวานสดุฟิน 
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กลับเข้ำสู่ทีพ่ักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทยีบเท่ำ 
 

วันทีห่้ำ สวนสำธำรณะคยองซังคัมคยอง – สวนสนุก E WORLD – ซุปเปอรม์ำเกต็ – สนำมบนินำนำชำติแดกู
กรุงเทพฯ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านน าชม สวนสำธำรณะคยองซังคัมคยอง เป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองแดก ูครอบคลมุพืน้ท่ี
กว่า 16,500 ตารางเมตร และถูกสรา้งขึน้ในปีที่ 34 ของกษัตริยซ์อนโจแห่งราชวงศโ์ชซอน ในปี ค.ศ. 1910 เคยเป็นที่ท  า
การของผูว้่าราชการจงัหวดัคยองซงับุกโด ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ไดม้ีการยา้ยที่ท  าการดงักล่าวออกไป และเปิดใหเ้ป็น
สวนสาธารณะภายใตช้ื่อ “ชุงกังกงวอน” และถูกเปล่ียนชื่อใหม่อีกครัง้ในปี ค.ศ. 1997 และเป็นที่รูจ้กัในนามว่า “คยอง
ซงัคมัคยอง” และยงัคงไวซ้ึ่งสถานท่ีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม และประวตัิศาสตร ์

 
เทีย่ง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น) เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม 

เนื ้อไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง  แครอท พริก และซอสด า รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี รสเผ็ดถึงเครื่อง           
ทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ  

 
 
 
 
 
 

 
บ่ำย  น าท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุก E-WORLD ซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของเกาหลีใต ้เปิดเมื่อปี 1995

เครื่องเล่นที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุคือ “สกายจั๊ม” หรือเรียกว่า “หอสงู” ใหโ้ดดวดัใจทา้ทายความกลา้ นอกจากนีย้งัมี
เครื่องเล่นสดุมนัส ์อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไมน้านาชนิด อาทิ
เช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตลย์โุรป ใหท้่านไดเ้ลือกมมุถ่ายภาพน่ารกัๆ เก็บเป็นท่ีระลกึ 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติแดกู เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านชอ้ปป้ิง
ซุปเปอร์มำร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย             
ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของที่ระลกึต่างๆ 

21.20 น.  น าท่านเหินฟา้กลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบนิ T-WAY เที่ยวบนิท่ี TW105 
เดินทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 ******ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 
 

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    47,500.-  46,500.- 45,500.- 5,500.-  
28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 
29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 
30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66 

52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,500.- 

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

1 - 5, 8 - 12 มี.ค. 66  47,500.-  46,500.- 45,500.- 5,500.-  
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร ์

โดยทางบรษิัทจะรอตอ้นรบั และคอยอ านวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก check in ลกูคา้เดินทางไปพบไกดท์ี่สนามบินอินชอนดว้ยตวัทา่นเอง โดยมีไกดร์อรบัท่านที่สนามบินอินชอน 

 
อตัรำค่ำบริกำรรวม 

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

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืระดบัเทยีบเท่า  
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิสงูสุดไม่เกนิ 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  
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- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ หวัหน้าทวัร ์และ คนขบัรถ 
 
อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ รวมถงึกรณีตดิ Covid 19 ในระหว่างท่องเทีย่ว 
- ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมวซี่า ส าหรบัผูไ้ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ / ค่าซกัรดี / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิ  
- ค่าภาษมีลูค่าเพิม่เฉพาะค่าบรกิาร 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% ในกรณีทีท่่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- ค่ าธรรมเนียมการลงทะเบียน  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 ขึ้นอยู่กบัดลุยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 

 
ข้อแนะน ำ!!!!   
ดว้ยสถานการณ์ปัจจุบนัการเดนิทางนัน้เตม็ไปดว้ยความเสีย่ง ทัง้โรคภยัและความรบัผดิชอบของทางสายการบนิทีม่ตี่อผูโ้ดยสาร
นัน้มจี ากดั ดงันัน้จงึแนะน าใหท้่านซื้อประกนัภยัการเดนิทาง และสุขภาพเพิม่เตมิ ทีส่ามารถคุม้ครองตามทีท่่านตอ้งการ โดยเฉพาะ
กรณีเกิดเหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลใีต้ จะมคี่าใชจ้่ายทีสู่งมาก หรอืเพื่อความคุม้ครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเครื่อง ยกเลกิ
เดนิทาง กระเป๋าหาย พาสปอรต์หาย และทมีแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบียบและเง่ือนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงนิมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงนิส่วนทีเ่หลอื 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 ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้พนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไม่ตดิเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวซี่า (ในกรณีทีถ่อืหนังสอืเดนิทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีท่ีเดก็อำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกบับิดำ หรือมำรดำ ตอ้งจดัเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดงันี้ 

หนังสือรบัรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชีเงนิฝากของบิดา หรือมารดา
ยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึปัจจุบนั / ส าเนาสตูบิตัร 
*** การเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมินี้ เพื่อประโยชน์ในการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองท่าน ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้ให้
หวัหน้าทวัรท์ราบ เพื่อใหค้ าแนะน าท่านในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้*** 

4. หากไม่ช าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเีงื่อนไข ทางผู้จดัมีสิทธิย์กเลิกการ
เดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิตามเงือ่นไขการยกเลกิ เมื่อตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วน ทางผูจ้ดัจะ
ถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

5. กรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้ - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

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

*** ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ *** 
- การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่เจบ็ป่วย หรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได้ การยกเลกิการ

เดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทางจะต้องแสดง ใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาล ใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดั
จ าตัว๋เครื่องบนิ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ถา้ม ี

- คณะทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรอืช่วงเทศกาล บรษิทัฯ ไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอืซื้อขาย แบบมเีงือ่นไขกบัสายการบนิ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล 
ดงักล่าว) บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

หมำยเหตุ 
- ทวัรน์ี้ส าหรบัผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัขอยกเลกิการเดนิทาง 

โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบนิ, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความ

เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี้ทางบรษิัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทีลู่กคา้จะไดร้บัเป็นหลกั 

- หนังสอืเดนิทาง (passport) ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีม
หนังสอืเดนิทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

- บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่วเท่านัน้ 
- กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การจลาจล หรอื กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบรษิทัฯ 

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

- ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั หรอืคนืเงนิได ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอืการตรวจหาเชือ้ Covid-19 ทุกประเภท  

ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง (ถา้ม ีและไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 
- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลไีด้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพีอ่โปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื ศูนย์

สมุนไพร ศูนย์เครื่องส าอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ 
เพราะม ีผลกบัราคาทวัร์ ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซื้อ หรอืไม่ซื้อ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย 
ไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น รา้นโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น ้ามนัสน, เครื่องส าอาง Cosmetic ทางบรษิทัจะคดิค่าด าเนินการ
ในการแยกท่องเทีย่ว 
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ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่ำนเง่ือนไขกำรเดินทำงและรำยกำรทวัรอ์ย่ำงละเอียดทุกหน้ำอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมดัจ ำเพื่อ
ประโยชน์ของท่ำเอง  ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำ ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ ของบริษทั ท่ีได้ระบุในรำยกำรทวัร์
ทัง้หมด 
 

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

น้ี ทำงบริษทัมีบริกำรลงทะเบยีนให้ท่ำน โดยจะมีค่ำธรรมเนียมเพ่ิมท่ำนละ 650 บำท  )สำมำรถลงทะเบยีนได้ 1 ครัง้( 

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

เอกสำรประกอบกำรลงทะเบยีน K-ETA เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนัน้!! 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง )หน้าแรก เตม็หน้า /ไมต่ดัครึง่ ( โปรดใชเ้ล่มหนังสอืทีม่อีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 
6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า  2 หน้า  

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภา พ หน้าตรง เปิด   
     หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใส่เครื่องประดบั ไม่ใส่เสือ้สขีาวถา่ยรปู ไม่สวมแว่นตา 

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

 
หมำยเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใช ้(อายใุชง้านภายใน 2 ปี) ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้
เกาหล ีตอ้งท าการเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู
เดมิ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งท าการลงทะเบยีน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดนิทาง พรอ้ม
เสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใดๆ หากท่านถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศ
เกาหลใีต ้
 
ข้อมูลส ำคญัเก่ียวกบักำรยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่ำนควรทรำบ 
1.  หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
     1.1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 
วนั) 
     1.2 Disapprove หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถใชไ้ด ้)  
 
2.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืกฎหมายของ     
    ประเทศนัน้ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรียมพำสปอรต์และรปูถ่ำย เพื่อลงระบบ K-ETA 

 
ตวัอยำ่งกำรสแกนหน้ำส ำเนำพำสปอรต์ ตวัอย่ำงกำรสแกนรปูถ่ำย (รปูสีฉำกหลงัเป็นพื้นขำว) 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 
** ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางส่งมาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางแจง้ขอ้มลูผดิพลาดหรอื
บดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเร่ืองต้องห้ำม ซ่ึงอำจส่งผลต่อกำรลงโทษและกำรอนุมติัเดินทำงเข้ำเมอืง ตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกำรของสำธำรณรฐัเกำหลีใต้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี  
  

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

ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลหีรอืไม่ ถา้เคย โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 
โปรดทรำบ การลงทะเบยีนในขออนุมตั ิK-ETA เป็นเพยีงการตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้ประเทศเกาหลเีท่านัน้ ไม่ได้
เป็นการการนัตกีารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดลุยพนิิจของ ตม. เกาหลเีมื่อท่านเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

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

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนังสอืเดนิทาง 
(ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................................. 

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 
3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 
4. อเีมล ์............................................................................................................................................................................ 
5. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นักเรยีน พนักงาน แมบ่า้น เกษยีณอายุ อาชพี

อสิระ ศลิปิน ดารา นักรอ้ง 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) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด.................................................................................................... 
           จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ......................................................................................................................................... 

11. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่       ไม่ม ี       ม ีจ านวน ...... ท่าน โปรดระบชุื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 
9 ท่าน) 

12. ทีอ่ยู่พ านักทีป่ระเทศเกาหล.ี............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 

13. วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล.ี................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
 


