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ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 

 HAPPY TRENDY SPRING 
 
วันแรก สนำมบนิสุวรรณภมิู  

_____ น.  คณะพร้อมกนัที่สนำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระบริเวณแถว....... ก่อนน าไปเช็กอินยงัเคาน์เตอร์ของสาย
การบิน AIR BUSAN / JEJU AIR / JIN AIR 

 

วนัที่สอง สนำมบนิกิมแฮ (ปูซำน) - เมืองโพฮัง - Pohang Space Walk - ชำยหำดวอลโพ+สะพำนรูปสมอเรืออกิำรี 
 โพฮัง+ตลำดชองฮำ - เมืองคยองจู - วดัพุลกุกซำ - หอดูดำวชอมซองแด - ถนนฮวำงรีดนักลิ 

_____ น.  ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสำยกำรบิน ............ (ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
_____ น.  เดินทางถึงสนำมบินกิมแฮ เมืองปซูาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้ร็ว

ข้ึน 2 ชัว่โมง เพือ่ให้ตรงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโพฮงั เมืองสวยที่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัคยองซงั
เหนือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่าหลกัของภมูิภาคแทกู-คยองบกุ โดยเมืองโพฮงันัน้ ตัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้ฮ
ยองซนั ท าให้มีวิวทิวทศัน์ที่สวยงามอยา่งมาก และยงัเป็นท่ีรู้จกัในฐานะ "เมืองแหง่แสงไฟ" ด้วย เพราะจะมีการจดังานเทศกาล
ดอกไม้ไฟนานาชาติ (Pohang International Fireworks Festival) ในฤดรู้อนของทกุ ๆ ปี บริเวณชายหาดยองอิลแดนัน่เอง พา
ทา่นเดินบน Pohang Space Walk สกายวอล์คที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ ตัง้อยูท่ี่สวนฮวานโฮ เมืองโพฮงั ซึ่งเราสามารถเดินขึน้
ไปชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมืองโพฮงั รวมถึงอ่าวยางกิล และหาดยางกิลแด โดย Pohang Space Walk นีม้ีลกัษณะ
คล้ายกบัรถไฟเหาะ ความสงู 25 เมตร ความยาวทัง้สิน้คือ 333 เมตร มีบนัไดจ านวน 717 ขัน้ ซึง่ผลติจากเหล็กกว่า 317 ตนั 
สามารถรองรับจ านวนคนได้มากถึง 250 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้พาทา่นตามรอยซีรีส์เร่ืองดงั Hometown Cha-Cha-Cha กบัจดุถ่ายท าหลกัอยา่งชำยหำดวอลโพ ชายหาดที่พระเอก

นางเอกพบกนัครัง้แรก และกลายมาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวส าคญั ซึง่ผู้ที่เดินทางมาเยือน และมาตามรอยซีรีส์จะต้องมาถ่ายรูป
กบัพระจนัทร์เสีย้ว และยงัสามารถเดินเลน่สดูอากาศบริสทุธ์ิริมชายทะเลได้อีกด้วย พาทา่นเที่ยวชมสะพำนรูปสมอเรืออิกำ
รีโพฮัง ที่ทอดออกไปกลางทะเล เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสดุฮิตที่ใครมาเที่ยวโพฮังต้องแวะมาเช็กอิน โดยเป็นสะพานที่น าเอา
เอกลกัษณ์ของเมืองมาเป็นจดุขาย เนื่องจากอาชีพหลกัของชาวเมืองเป็นอาชีพประมง ทา่มกลางน า้ทะเลสฟ้ีาสวยและใสมาก 
ตวัสะพานเป็นไม้ มีประภาคารสแีดงสดโดดเดน่อยูต่รงกลาง ทา่นจะได้เห็นวิวเต็ม ๆ แบบ 360 องศา หรือจะลงไปเดินเลน่ตรง
ชายหาดก็ได้ และเดินเที่ยวตลำดชองฮำ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเมืองโพฮัง ที่ตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลา 
ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตแม่โบรา อนสุาวรีย์ปลาหมกึ และร้านกาแฟ หากใครได้ชมซีรีส์ ก็จะจ าฉากเหลา่นีไ้ด้อยา่งแน่นอน 
ปัจจบุนัจะมีนกัทอ่งเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปเช็กอิน ตามรอยพระนางในเร่ืองอยา่งมากมายอยูเ่สมอ 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูบุลโกกิ (Bulgogi) อาหารเกาหลโีบราณอายกุวา่ 1,000 ปี มีต้นก าเนิดจาก

พืน้ท่ีทางตอนเหนือของคาบสมทุรเกาหลี เป็นเมนยูอดนิยมที่มีสว่นผสมส าคญัมากมาย ทีท่ าให้เนือ้หมสูไลด์มีความนุม่จากการ
หมกัซอสให้รสออกหวานกลมกล่อม แล้วน ามาย่างบนกระทะแบนหรือทรงคร่ึงวงกลม พร้อมผกักะหล ่า มีน า้ขลกุขลิก เสิร์ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อน และเคร่ืองเคียงตา่ง ๆ 

 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคยองจ ูและเดินชมวัดพุลกุกซำ เป็นผลงานชิน้โบว์แดงในยคุทองของพทุธศาสนา สมยัอาณาจกัรชิลลา 
สร้างขึน้จากความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพทุธศาสนาของชาวชิลลา ตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมทางศาสนาของศิลปะ
สมยัชิลลาอนังดงาม สิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของวดันีก็้คือ บนัไดที่ตัง้อยู่ด้านหน้าของตวัวดั ซึ่งมีอยู่ 33 ขัน้  ทอดยาว
ขึน้ไปสูด้่านบน เช่ือกนัวา่ เป็นเคร่ืองหมายแทนสวรรค์ 33 ชัน้ บนัไดที่ด้านหน้านีม้ีอยู ่2 บนัได คือ สะพานเมฆขาว และสะพาน
เมฆฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านชมหอดูดำวชอมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สดุที่ยงัคง

เหลืออยู่ในเอเชียตะวนัออก ถูกสร้างขึน้ในรัชสมยัของสมเด็จพระราชินี
ซอนด๊อก (Seon Duk) แห่งอาณาจกัรชิลลา เพื่อใช้ส าหรับการสงัเกตดาว
ในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถกูก าหนดให้เป็นสมบตัิของชาติด้วย 
เดินเล่นถนนฮวำงรีดันกิล  ซึ่งมีคาเฟ่น่าหลงใหล และร้านอาหาร
หลากหลาย รวมไปถึงร้านค้าหน้าแปลกตาอีกมากมาย ท าให้ที่น่ีกลายเป็น
ถนนท่ีได้รับความสนใจเป็นอยา่งมาก 
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนูบูแดจิเก หรือหม้อไฟเกำหลี เป็นเมนทูี่เกิดขึน้ในค่ายทหาร โดยน าสิ่งตา่ง ๆ  ใส่
ลงหม้อ พร้อมปรุงน า้ซุปด้วยพริกประจ าชาติของเกาหล ีซึง่ถือเป็นอาหารเกาลทีี่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเลยทีเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
ที่พัก COMMODORE HOTEL GYEONGJU หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว  

 

วันที่สำม  เมืองปูซำน - วดัแฮดงยงกุงซำ - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ - Lotte Premium Outlet - ย่ำนนัมโพดง 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองปซูาน หรือทางการเรียกว่า มหานครปซูาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุในประเทศเกาหลีใต้ มี
ประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปซูานยงัคงเป็นเมืองที่ใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศรองจากโซล น าทา่นเยี่ยมชมวัดแฮดง
ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวดัพทุธเก่าแก่ และมีช่ือเสียงของเมืองปซูาน ตัง้อยู่เรียบชายฝ่ังแนว
โขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปซูาน สร้างขึน้เมื่อปีค.ศ. 1376 โดยพระที่มีช่ือเสยีงรูปหนึง่ของยคุนัน้ วดัสว่นใหญ่
ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขา หรือในป่า แต่วดัแฮดง ยงกุงซา เป็นหนึ่งในไม่ก่ีวดัที่สร้างอยู่ริมทะเล และหนัหน้าออกสูท้่อง
ทะเลอนักว้างใหญ่ เป็นภาพท่ีงดงาม และแปลกตาไมเ่หมือนวดัไหน ๆ ของเกาหล ีจนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของ
เมืองปซูาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนูไก่ตุ๋นโสม เมนขูึน้ช่ือตัง้แตส่มยัราชวงศ์โชซอน มีต้นต ารับมาจากในวงั เป็น
เมนอูาหารเกาหลทีี่นิยมรับประทานเพื่อบ ารุงก าลงั และเสริมสขุภาพ ภายในตวัไกจ่ะมีสว่นผสมของสมนุไพรนานาชนดิ เช่น 
ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น  
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 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกปูซำนล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกแห่งใหม่สดุอลงัการ พึ่งเปิดตวัเมื่อปี 2022 ซึ่งเป็นการต่อยอด
ความส าเร็จของสวนสนกุ Lotte World ในกรุงโซล ที่เปิดมาตัง้แต่ปี 1989 โดยสวนสนกุแห่งใหม่นีม้ีพืน้ที่ใหญ่กว่าสวนสนกุ 
Lotte World ในโซลถึง 4 เทา่ ที่น่ีมีเคร่ืองเลน่มากมาย เคร่ืองเลน่ไฮไลท์คือ รถไฟเหาะตีลงักา Giant Digger วิ่งด้วยความเร็ว
สงูสดุ 100 กม./ชัว่โมง หรือชิงช้าหมนุขนาดยกัษ์ Giant Swing นัง่ได้รอบละ 40 คน ความสนกุอยูต่รงช่วงที่เหวี่ยงไปจดุเกือบ
สงูสดุ แล้วค้างไว้กลางอากาศ ก่อนจะทิง้ตวัลงมา ส่วนใครที่อยากเปียกน า้ แนะน าล่องแก่งยกัษ์ Giant Splash ที่วิ่งด้วย
ความเร็วสงูสดุ 100 กม./ชัว่โมง นัง่ได้รอบละ 20 คน วิ่งบนรางยาว 217 เมตร ความสงู 48 เมตร ตอนทิง้ตวัรอบสดุท้ายจะ
ปะทะกบัน า้แบบ Super Splash จนคนในล่องแก่งเปียกทัง้ตวัแบบชุ่มฉ ่า แต่ถ้าใครไม่อยากเปียกก็สวมเสือ้กนัฝนไว้ตัง้แต่
ตอนเร่ิมเลน่ได้เลย 

 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านอิสระช็อปปิง้ ณ Lotte Premium Outlet ศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นกว่า 500 แบรนด์ ซึ่งมีสินค้าราคาพิเศษลดราคากัน
กระหน ่าทกุวนั ไมใ่ช่แคน่กัทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ แตช่าวเกาหลเีองก็ยงัมาช็อปกนัท่ีนี ่ 
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้(หมยู่างเกาหลีบฟุเฟต์) ต้นต ารับอาหารเลื่องช่ือของประเทศเกาหลีใต้ 
โดยน าหมหูมกัจนได้ที่ มายา่งบนเต่าถ่านร้อน ๆ สกุก าลงัดี และตดัเป็นชิน้ขนาดพอดีค า รับประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ 
และใช้ใบผกักาดหอมสดห่อเป็นค าคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสเีขียวสด เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเคร่ือง
เคียงนานาชนิด 

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านช็อปปิง้ย่ำนนัมโพดง ถนนสายช็อปปิ้งที่คึกคกัตลอดทัง้วนั จนได้รับฉายาว่าเป็นเมียงดงแห่งเมืองปูซาน 
นอกจากจะเป็นยา่นช็อปปิง้สดุชิคแล้ว แตย่งัเต็มไปด้วยคลบั บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โรงภาพยนตร์ และโรงละครอีกด้วย  

ที่พัก CROWN HABOR BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว  
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วันที่สี่ สกำยแคปซูล - ศูนย์เวชส ำอำง - ดิวตีฟ้รี - Rendejavous Café - Busan X The SKY - ชำยหำดแฮอุนแด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นนัง่สกำยแคปซูล (Sky Capsule Haeundae Blue Line Park) พาเลาะเรียบชายหาด ทา่มกลางบรรยากาศ
สดุชิลของท้องทะเล ผ่านแลนด์มาร์คสวย ๆ ของปซูาน อย่างสะพานควางอนัรี สะพานที่ยาวเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ และ
ประภาคารสวย ๆ ที่จะมอบความประทบัใจให้กบัทกุทา่นไปนานแสนนาน 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชส ำอำงยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนกัช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมาย
หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่าน
หางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ และน าทา่นช็อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี ซึ่งมีสินค้าชัน้น าให้ทา่น
เลอืกมากกวา่ 500 ชนิด ทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ จากนัน้เพื่อให้ทา่นเพลดิเพลนิ
กบัการช็อปปิง้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูคัมจำทัง หรือสตว์ูกระดกูหมู เป็นซุปเผ็ดเกาหลีท าจากกระดกูสนัหลงั
หรือกระดกูคอของหม ูเคี่ยวจนได้ที่และเติมสว่นประกอบตา่ง ๆ อาทิ มนัฝร่ัง เส้นหมี่ หวัไชเท้า ใบงา หวัหอมใหญ่ พริกขีห้น ู
และงาป่น 

  

จากนัน้เดินทางสู่ Rendejavous Café (ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม) คาเฟ่สดุฮิตที่มีมมุถ่ายรูปทะเลสวย ๆ อยู่บริเวณหาดแฮอุน
แด โดดเด่นด้วยวิวทะเลผ่านกระจกใสบานใหญ่ ที่มอบบรรยากาศของหาดทรายชายทะเลแฮอนุแดแบบพาโนรามาเป็น
ของที่ระลกึ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Happy Korea : Happy Trendy Spring Program | Page 6 

 น าท่านขึน้จุดชมวิว BUSAN X The SKY แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองปูซาน หอชมวิวสงู 100 ชัน้ (411.6 เมตร) ตัง้อยู่ใน 
Haeundae LCT Landmark Tower ซึง่สงูเป็นอนัดบั 2 ในเกาหล ีและสงูที่สดุในปซูาน ทา่นสามารถชมวิวทะเลของชายหาดแฮ
อึนแด และวิวเมืองปซูานที่สวยงาม มองเห็นสถานที่ส าคญัต่าง ๆ ของปซูาน ไม่ว่าจะเป็นสะพานควงัอนั (Diamond Bridge) 
อทุยานอีกีแด (Igidae Coastal Walk) เกาะทงแบก (Dongbaekseom Island) และ Marine City นอกจากนี ้ภายในหอชมวิว
ยงัมีทางเดินกระจกใส โซนถ่ายรูปดิจิตอล ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลกึ และ Sky Garden ให้ท่านได้นัง่พกัผ่อน
ชมวิวกนัอยา่งเต็มอิ่มด้วย 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดินเล่นชำยหำดแฮอุนแด ชายหาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในเมืองปูซาน ชายหาดแห่งนีม้ีความยาว 1.5 
กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ที่กว่า 58,400 ตารางเมตร เป็นสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ
ตลอดทัง้ปี ชายหาดแหง่นีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับนกัทอ่งเที่ยวมากที่สดุในช่วงฤดรู้อน ระหวา่งเดือนมิถนุายนถึงเดือนสงิหาคมของ
ทกุ ๆ ปี แตใ่นฤดกูาลอื่น ก็สวยงามไมแ่พ้กนั 

 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร Nature Kitchen เมนูบุฟเฟต์อำหำรเกำหลี ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหาร
หลากหลายแบบไมอ่ัน้ ให้ทา่นได้เลอืกอยา่งจใุจ พร้อมตบท้ายด้วยเมนขูองหวานสดุฟิน 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก CROWN HABOR BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว  
 

วันที่ห้ำ           หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน - ศูนย์สมุนไพร - Museum One - สนำมบินอนิชอน - สนำมบินสุวรรณภมิู 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
ชมหมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตรินีเกาหลี) แลนด์
มาร์คยอดฮิตของปซูาน โดยช่ือนีม้าจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ้่านท่ีตัง้อยูบ่นเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ใน
อดีตหมูบ้่านนีเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของผู้ลีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีได้สง่เสริมการทอ่งเที่ยว มีการพฒันา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสนัโดดเด่น ด้วยการทาสีและวาดภาพตาม
ก าแพงกบัตวับ้าน ให้ดสูดใส นา่รัก บ้านเรือนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตดูิโอ และแกลลอร่ี บางจดุก็เป็นร้านขายสนิค้า ทัง้สนิค้า
พืน้เมือง สินค้าสมยัใหม่ รวมถึงร้านกาแฟ และด้วยการเป็นโลเกชั่นในการถ่ายท าซีรีส์เร่ืองดงั อย่าง Running Man ท าให้
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนีเ้ป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ดึงดูดนกัท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างชาติให้มาเที่ยวกันเป็น
จ านวนมาก 
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 จากนัน้น าทา่นรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกำหลี ซึง่ถือวา่เป็นโสม
ที่มีคณุภาพดีที่สดุ หรือฮ็อกเก็ตนำมู สมนุไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลกึบนภเูขาอนัปราศจากมลภาวะ มีสรรพคณุใน
การบ ารุงตบั ล้างพิษ ท าให้ตบัแข็งแรง ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั  
 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูจิมดัก หรือไก่อบซีอิว้วุ้นเส้น เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิมอนั
เลื่องช่ือ ประกอบด้วยเนือ้ไก่ ผดักบัวุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี รับประทาน
กบัข้าวสวยร้อน ๆ   

 
 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู ่Museum One พิพิธภณัฑ์ศิลปะ แสงสี และสือ่ผสมในร่มแห่งแรกของเกาหลี ที่น าเอาคณุค่าที่

แท้จริงของงานศิลปะมาจดัแสดงด้วยเทคนิคการน าเสนออนัทนัสมยั และให้ผู้ เข้าชมได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
ศิลปะด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกิมแฮ  
_____ น.  ออกเดินทางกลบัประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ............ (ไมร่วมอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
_____ น.  เดินทางถงึสนำมบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเทา่นัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร ***เดนิทำงขัน้ต ่ำ 20 ท่ำน*** 

 

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว  
จ่ำยเพิ่ม 

15 - 19, 22 - 26, 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 38,900.- 37,900.- 36,900.- 4,900.- 
12 - 16 เม.ย. 66 (สงกรำนต์) 43,900.- 42,900.- 41,900.- 4,900.- 
19 - 23, 26 - 30 เม.ย. 66 38,900.- 37,900.- 36,900.- 4,900.- 

10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค. 66 38,900.- 37,900.- 36,900.- 4,900.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร์ 

โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอ านวยความสะดวกทา่นท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก Check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้วยตวัทา่นเอง โดยมีไกด์รอรับทา่นที่สนามบินอินชอน 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมูค่ณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - กิมแฮ - กรุงเทพฯ  
รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ภาษีเชือ้เพลงิ  

- คา่โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเทา่  
- คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
- คา่อาหารตามระบใุนรายการ  
- คา่รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 
- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร์ และคนขบัรถ 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหวา่งทอ่งเที่ยว 
- คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง และคา่ธรรมเนียมวีซา่ ส าหรับผู้ไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางประเทศไทย 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่มเฉพาะคา่บริการ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ทา่นต้องการใบก ากบัภาษี 
- คา่ธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีคา่บริการเพิ่มเติม 650 บาท / ทา่น / 1 ครัง้  

กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
 

ข้อแนะน ำ!!!  
ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนั การเดินทางนัน้เต็มไปด้วยความเสี่ยง ทัง้โรคภยัและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้ โดยสาร

นัน้มีจ ากดั ดงันัน้ จึงแนะน าให้ทา่นซือ้ประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ทา่นต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตเุจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้ในต่างประเทศ อย่างประเทศ
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เกาหลใีต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย 
และทีมแพทย์ฉกุเฉิน เป็นต้น 
 
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ ขอรับช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15-20 วนั  

(ช่วงเทศกาล ลว่งหน้า 30 วนั) 
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมายงัช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ 

- ช่ือผู้ติดตอ่ และช่องทางติดตอ่ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ช่ือนามสกลุ + เบอร์มือถือของผู้ เดินทางทกุทา่น (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอร์ต 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมคัร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้ 
- ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ตาด า ไมใ่สห่มวก ไมใ่สผ้่าพนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไมต่ิดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีทีถื่อหนงัสอืเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือมำรดำ ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

หนงัสือรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
***กำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติมนี ้เพื่อประโยชน์ในกำรเดนิทำงเข้ำประเทศเกำหลีของท่ำน ที่ทำงบริษัทจะได้แจ้ง

ให้หวัหน้ำทัวร์ทรำบ เพื่อให้ค ำแนะน ำท่ำนในกำรเข้ำเมืองเกำหลีใต้*** 
4. หากไมช่ าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข ทางผู้จดัมีสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ทางผู้จดัจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไข และข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิ ไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 

การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องอีเมลแจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ... 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

***คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใช้จ่ายจ าเป็นอื่น ๆ*** 
- การขอยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไมส่ามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลกิการเดินทาง หรือ

เลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ (ถ้ามี) 

- คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาล า), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 
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หมำยเหตุ 
- ทวัร์นีส้ าหรับผู้ ร่วมเดินทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดย

จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนั 
- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาด

กรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับ
เป็นหลกั 

- หนงัสอืเดินทาง (Passport) ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
- กรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลใีต้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัร์ทัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน การประท้วง การนดัหยุดงาน การจลาจล 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนั หรือคืนเงินได้ 
- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ 

ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้  Covid-19 ทุกประเภท  

ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นนีด้้วยตวัทา่นเอง (ถ้ามี และไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลใีต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศนูย์สมนุไพร 

ศนูย์เคร่ืองส าอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคา
ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุทา่นว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงค์จะซือ้  
หรือไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัร์ครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช็
อปปิง้ เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนาม ูศนูย์น า้มนัสน เคร่ืองส าอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยว 
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ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทาง และรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้ แลว้จึงมดัจ าเพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

**ลงทะเบียนในครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization)  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้!! 
 
ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 
ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 
บรกิาร ท่านละ 650 บาท ผูเ้ดนิทางน าสง่เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทัง้นี้จะตอ้งท าการสง่ขอ้มลูขอ้ 1-3 มาใหท้างบรษิทั
เพื่อท าการลงทะเบยีน K-ETA อย่างน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะน า) ถงึแมว้่าระบบจะแจง้ว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง** 

1. ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ
การใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ 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 

 

หมายเหต:ุ กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู่ (ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ีตอ้งท า
การเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู) หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ หากทา่นถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
 
 

หมายเหต:ุ เงื่อนไขและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควดิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพื่อเชก็เงือ่นไข** 
 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการย่ืนลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
 1.1 Approved หมายถงึ ผา่นการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
 1.2 Disapprove หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศต้นทาง 
 1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ (ไม่สามารถใชไ้ด)้  
 
2. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรอืกฎหมายของประเทศนัน้ 
ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถขา้ไปแทรกแซงได้ 
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เตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอยา่งการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอยา่งการสแกนรปูถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เทา่นัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจง้ขอ้มูลผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเร่ืองต้องห้าม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตัทิ าผดิกฎหมายในเกาหลไีหมคะ ถา้เคย! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแต่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม.เกาหล ีเมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

กรณุากรอกข้อมลูทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้!!!!!!!!!!!!!! 
 

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

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจัจบุนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................ 
2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู ่       มบีุตรรว่มกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ..................................*หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

4. อเีมล (จ าเป็น) .................................................................. 
5. อาชพีปจัจุบนั (จ าเป็น)         ว่างงาน       เจา้ของกจิการ        เกษตรกร        พนกังานบรษิทั       ขา้ราชการ       
          นกัเรยีน/นกัศกึษา       แมบ่า้น/พ่อบา้น        อื่นๆ.................................................................................... 
6. ต าแหน่งงาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ................................................................................................................. 
7. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ต ่ากว่า 200$        200-700$        700-1.300$      1,300-2.100$       2,100$ 

8. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (จ าเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไมเ่คย      เคย กีค่ร ัง้................................................................. 

          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไมเ่คย  

                เคย ............. ครัง้ กรณหีลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด .................................................... 
          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ........................................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม ่     ไมม่ ี

                ม ีจ านวน ...... ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

14. ท่านมอีาการเจบ็ปว่ย ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไมใ่ช่  
     ใช่ กรณุาระบุอาการเจบ็ปว่ย...................................................................................................................... 

15. ทีอ่ยูพ่ านกัทีป่ระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 
วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี............................................................................................................................. 


