กำหนดกำรท่ องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน
HAPPY ROMANTIC WINTER
วันแรก
_____น.

_____น.

กรุ งเทพฯ – ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 6 – 7
กรุณานากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่คอยต้ อนรับอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระบริ เวณ แถว ....... ก่อนนาไปเช็คอินยังเคาน์เตอร์ ของ สายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742
ตารางเทีย่ วบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน
KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )

วันที่สอง

อินชอน (เกำหลีใต้ ) – ฟำร์ มสตรอว์ เบอร์ ร่ ี – เกำะนำมิ – โกบงซำนคำเฟ่ – สกีรีสอร์ ท

_____น.

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และรับกระเป๋ าสัมภาระ
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่ นของประเทศเกาหลี )
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านไปยัง ฟำร์ มสตรอว์ เบอร์ ร่ ี ให้ ท่านได้ ชิม และเลือกเก็บสตรอว์เบอร์ รี่จากต้ นสดๆ
ด้ วยตัวท่านเอง พร้ อมกับถ่ายภาพเก็บบรรยากาศไร่

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เกำะนำมิ ไม่วา่ ใครมาเกาหลีกี่ครัง้ ก็จะต้ องมาเยือน เพราะบรรยากาศของเกาะนามิจะเปลีย่ นตาม
ฤดูกาล ในช่วงหน้ าหนาวจะปกคลุมไปด้ วยหิมะมีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สงู เสียดฟ้ า นักท่องเที่ยวที่ชอบ
ถ่ายรูปต้ องแวะมาเก็บรูปที่นี่ (ระหว่างเดินทาง บริ การเซตอาหารเช้ าแซนด์วิช พร้ อมเครื่ องดื่ม)
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ เป็ นอาหารขึน้ ชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่ทาน
เหมือนมาไม่ถงึ เนื้อไก่ทห่ี นออกมาเป็
ั่
นชิน้ พอคา คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จนได้ท่ี นามาผัดบนกระทะยักษ์
พร้อมด้วย Rice cake เสริฟพร้อมด้วยน้าซุปสาหร่ายเกาหลีรอ้ นๆ ( มีย๊อกกุก )

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสู่ โกบงซำนคำเฟ่ จุดชมวิวที่ดีที่สดุ ของเมืองชุนชอน ท่านสามารถมองเห็น
วิวของทะเลสาบและเมืองชุนชอนได้ อย่างชัดเจน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของเมือง ทาให้ เวลาพระอาทิตย์ ตกดินจะเห็น
แสงอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ าที่ภเู ขา ตกกระทบตามอาคารบ้ านเรื อนและทะเลสาบ กลายเป็ นภาพที่สวยงาม และในตอนกลางคืน
จะได้ เห็นวิวสวยอีกแบบหนึง่ ของแสงไฟที่สอ่ งประกายสว่างไสวสวยงามจากตัวเมือง ถือได้ วา่ เป็ นจุดชมวิวที่ให้ อารมณ์โรแมน
ติกที่ แตกต่า งกันไปตามช่ วงเวลา นอกจากนี ย้ ัง เป็ นศูน ย์ ร วมร้ านอาหารและร้ านกาแฟสาหรั บนั่งพัก ผ่อ นชมวิว อีก ด้ ว ย
นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีมกั จะมาพักรถจิบชากาแฟนัง่ ชมวิวกันที่นี่

จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสู่ที่พกั ยงเพียงสกีรีสอร์ ท สถานที่ยอดนิยมสาหรับการเล่นสกี และกิจกรรมสันทนาการหลาย
ประเภท ที่นี่สามารถรองรับผู้เล่นได้ มากถึง 20,000 คน และมีลานสกีกว่า 28 สโลป มีรอบการเล่นทังกลางวั
้
นและกลางคืน
จึงทาให้ ทา่ นเพลินเพลินกับการเล่นสกีได้ อย่างเต็มที่ สาหรับท่านใดที่ไม่ถนัดเล่นสกี ทางรี สอร์ ทยังมีสโนว์บอร์ ดไว้ รองรับ หรื อ
จะเลือกนัง่ กระเช้ า Gondola ของทางรี สอร์ ท ซึ่งมีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร ขึ ้นไปชมวิวมุมสูงด้ านบนของรี สอร์ ทก็ดีไม่แพ้
กัน (ไม่รวมค่าขึ ้นกระเช้ า และอุปกรณ์เล่นสกี)
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ค่ำ

รั บประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คัมจำทัง หรื อสตูว์กระดูกหมู เป็ นซุปเกาหลีรสเผ็ดที่ทาจากกระดูกสันหลัง
หรื อกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ ที่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรั่ง เส้ นหมี่ หัวไชเท้ า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริ กขีห้ นู
และงาป่ น

โรงแรมที่พัก ยงเพียงสกีรีสอร์ ท หรือ เทียบเท่าระดับ
วันที่สำม
เช้ ำ

ฟำร์ มแกะแทกวำนยอง – โซล – โซลสกำย + ล็อตเต้ แอดเวนเจอร์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้ า พาทุกท่านนาชมความน่ารักของน้ องแกะ ณ ฟำร์ มแกะแทกวำนยอง ฟาร์ มเลี ้ยงแกะอันกว้ าง
ใหญ่ ถูกล้ อมรอบด้ วยเส้ นทาง เดินเป็ นวงกลมยาวไปตามแนวเทือกเขา ระหว่างเดินชมจะได้ เล่นกับเหล่าน้ องแกะขนฟูๆ ที่มี
มากกว่า 200 ตัว ท่านสามารถให้ อาหารแกะ พร้ อมชมบรรยากาศและธรรมชาติอนั สวยงามตลอดสองข้ างทาง (ฟาร์ มแห่งนี ้
ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง A Man Who Went to Mars เรื่ อง Autumn In My Heart และโฆษณาอีกหลายเรื่ อง)

เที่ยง

รั บ ประทำนอำหำรกลำงวั น ณ ภั ต ตำคำร เมนู บุ ล โกกิ (Bulgogi) อาหารท้ องถิ่ น ดัง้ เดิ ม ของคาบสมุท รเกาหลี
โดยนาเนื ้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บน
กระทะแบน หรื อทรงครึ่ งวงกลมพร้ อมผักกะหล่า โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน ้าข้ น เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน และเครื่ อง
เคียงต่างๆ
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บ่ ำย

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินทางสูก่ รุงโซล นาทุกท่านขึ ้น โซลสกำย หอชมวิวที่สงู เป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยใน
วันที่อากาศแจ่มใส เราสามารถมองเห็นได้ ไกลถึงเกาะซองโด ในเมืองอินชอน และทะเลเหลือง รวมไปถึงโรงแรมที่เป็ นแลนด์
มาร์ คสาคัญ ของกรุ งโซล นอกจากนี ท้ ี่ แห่ง นี ย้ ัง เป็ นสถานที่ ซึ่ง ได้ รั บ การบันทึก ถึง การท าลายสถิ ติ ของGuinness World
Records ใน 3 รายการ ได้ แก่
- The world’s highest glass-floored observation deck (จุดสังเกตการณ์ บนชัน้ 118 ได้ รับการบันทึกสถิติว่าเป็ น ชัน้
สังเกตการณ์ดาดฟ้ า ที่มีพื ้นกระจกสูงที่สดุ ในโลก)
- The fastest double-deck elevator, with a speed of 600 meters per minute and The elevator covering the
longest distance (ลิฟต์ของ Sky Shuttle ถูกบันทึกสถิติใน 2 รายการ คือ ลิฟท์ที่เร็ วที่สดุ โดยมีความเร็ ว 600 เมตรต่อ
นาที และลิฟท์ที่ครอบคลุมระยะทางที่ยาวที่สดุ )

จากนันน
้ าท่านสู่ สวนสนุ กล็อตเต้ แอดเวนเจอร์ (LOTTE ADVENTURE) ดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ และไฮเทคใน
รู ปแบบใหม่ที่สวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์ สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่ องเล่นหลากชนิดทังในร่
้ มและ
กลางแจ้ ง ไม่ว่าจะเป็ นการผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย บันจีด้ ร็ อป โรงหนังสามมิติ ไวกิง้ รถรางไฟฟ้ า ชมความงาม
ของสวนสนุกทังภายในและนอกอาคาร
้
เกมส์การละเล่นต่างๆ ขบวนพาเหรด โชว์ตา่ งๆ ตลอดจนร้ านขายอาหาร ร้ านขายของ
ที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล็อตเต้ เวิลด์

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้ (หมูย่ำงเกำหลีบุฟเฟ่ ) ต้ นตาหรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นหมูที่ผ่านการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดเป็ นชิน้ พอดีคา รั บประทานกับซอส,
กระเทียม, กิมจิ, และใช้ ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคา คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวย
ร้ อนๆ และเครื่ องเคียง

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel หรือระดับเทียบเท่ ำ
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วันที่ส่ ี
เช้ ำ

ศูนย์ เวชสำอำง – ใส่ ชุดฮันบกชมพระรำชวังคยองบกกุง – ดิวตีฟ้ รี – เมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ เวชสำอำงยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้ อปชาวไทย เพื่อเลือกซื ้อกลับไป
เป็ นของฝาก มีให้ เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่วา่ จะเป็ นสกินแคร์ บารุ งผิว ครี มหอยทาก ครี มน ้าแตก ครี มขัดขี ้ไคล
สแตมเซลล์โบท็อกซ์ ครี มว่านหางจระเข้ แป้งม้ าโยก ยาย้ อมผม แฮนด์ครี ม ฯลฯ
จากนันให้
้ ท่าน เปิ ดประสบการณ์ พิเศษ!! กับการได้ เลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจาชาติเกาหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เพื่อเข้ า
สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปั ตยกรรมความงามพร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศภายในของ พระรำชวังคยอง
บกคุง ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้ โบราณเก่าแก่ที่สดุ สร้ างขึ ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี ้มีหมู่
พระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง เป็ นฉากหลังที่งดงาม

เที่ยง

รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม + หอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึ ้นชื่อตังแต่
้ ยคุ สมัยราชวงศ์โชซอน มีต้น
ตารับมาจากในวัง เป็ นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบารุ งกาลัง และเสริ มสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีสว่ นผสมของสมุนไพร
นานาชนิด เช่น ข้ าวเหนียว รากโสม พริ กไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น พิเศษ!! เพิ่มหอยเป๋ าฮื ้อและเครื่ องเคียง

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด ทังน
้ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬกิ าเครื่ องประดับ ฯลฯ
จากนันเพื
้ ่อให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ อย่างต่อเนื่อง นาท่านเดินทางสู่ยา่ น เมียงดง หรื อที่ร้ ูจกั กันดีในนาม “สยามส
แควร์ เกาหลี” เป็ นแหล่งแฟชัน่ การแต่งกายที่ทนั สมัยของเหล่าวัยรุ่ นเกาหลี รวบรวมเอาเสื ้อผ้ า แฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย รองเท้ า
เครื่ องประดับสวยงามต่างๆ เครื่ องสาอางยี่ห้อดังมากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir,
Skinfood อื่น ๆ อี ก มากมาย อิ สระให้ ท่า นได้ เ ลือ กซื อ้ สิน ค้ า จนถึ ง เวลาที่ เ หมาะ จากนัน้ น าท่า นรั บประทานอาหารค่ า ณ
ภัตตาคาร

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟ่ ต์ ระดับพรีเมี่ยม ที่รังสรรค์อาหารนานาชาติ กว่า 165
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ชนิด ทังอาหารอิ
้
ตาเลีย่ น อาหารจีน อาหารญี่ปนุ่ อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Amanti Hotel หรือระดับเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

ศูนย์ นำ้ มันสนเข็มแดง – ศูนย์ สมุนไพร – หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก – ซุปปอร์ มำเก็ตของฝำก – ท่ ำอำกำศยำน
นำนำชำติอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้ าพาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์ นำ้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมมารับประทานเพื่อล้ าง
สารพิษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ขับสารตกค้ างจาก
อาหาร แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชม ศูนย์ โสมเกำหลี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสม
ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ หรื อ ศูนย์ ฮอ็ กเก็ตนำมู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทังพรีเมี่ยม (Heamultang) ซุปรวมมิตรทะเลหม้ อไฟ คล้ ายๆ ต้ มยา
ทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า เป็ นการนาอาหารทะเลสด ๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก และผักชนิดต่าง ๆ
เช่น ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไช้ เท้ า เห็ดเข็มทอง มาต้ มรวมกันทานกับน ้าจิ ้มแบบเกาหลี และเครื่ องเคียง กิมจิ และสาหร่าย
พิเศษ!! ล็อบเตอร์ ในมือ้ อำหำร (ตำฤดูกำล)

หลังรับประทานอาหารกลางวัน นาท่านเดินชม หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก เป็ นหมูบ่ ้ านสไตล์เกาหลีดงเดิ
ั ้ มที่มีอายุยาวนานกว่า
600 ปี ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์โชซอน ตังอยู
้ ร่ ะหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด็อก และศาลเจ้ าชงมโย ปั จจุบนั ก็ได้
ปรับเปลีย่ นให้ กลายเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่าแห่งหนึง่ ของประเทศเกาหลี บางส่วนได้ กลายเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชาว
เกาหลีตามปกติ แต่ก็เปิ ดให้ เป็ นสถานที่ทอ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมให้ ผ้ คู นได้ เข้ ามาสัมผัสกับบรรยากาศชีวติ ความเป็ นอยู่ และ
สถาปั ตยกรรมดังเดิ
้ มของเกาหลีในสมัยก่อน บางส่วนก็จะเปิ ดเป็ นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บางส่วนก็เปิ ดเป็ น
ร้ านอาหารและคาเฟ่ น่ารักๆ ให้ เราได้ ดื่มด่ากับบรรยากาศสบายๆ และเงียบสงบของหมูบ่ ้ านแห่งนี ้
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จากนันน
้ าท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยระหว่างทางนาท่าน ช้ อป
ปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต ซึง่ มีสนิ ค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กงึ่ สาเร็ จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว
ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
_____น.
_____น.

นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
ตารางเที่ยวบิ นของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) เส้นทาง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางเที่ยวบิ นของสายการบิน ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทาง อิ นชอน – กรุงเทพฯ
OZ 741 (19.30 – 23.10)

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน*******
้
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อัตรำค่ ำบริกำร *** เดินทำงขัน้ ต่ำ 15 ท่ ำน***
กำหนดกำรเดินทำง
รำคำผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
(มีเตียงเสริม)

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

7 – 11, 14 – 18, 21 – 25 ธ.ค. 65
49,900.48,900.47,900.4,500.28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66
29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66
58,900.57,900.56,900.6,900.30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
4 – 8, 11 – 15, 18 – 22, 25 – 29 ม.ค. 66
49,900.48,900.47,900.4,500.1 – 5, 8 – 12, 15 – 19, 22 – 26 ก.พ. 66
49,900.48,900.47,900.4,500.หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ ไป แต่ ไม่ ถงึ 15 คน จะไม่ มีบริกำรหัวหน้ ำทัวร์
โดยทางบริษัทจะรอต้ อนรับ และคอยอานวยความสะดวกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจาก check in ลูกค้ าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้ วยตัวท่านเอง โดยมีไกด์รอรับท่านที่สนามบินอินชอน

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชือ้ เพลิง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการ หรือระดับเทียบเท่า
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- ค่าอาหารจานวน 11 มือ้ ( อาหารเช้า 4 มือ้ / อาหารกลางวัน 4 มือ้ / อาหารค่า 3 มือ้ ) ตามระบุในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ ทีม่ ปี ระสบการณ์คอยดูแลอานวยความสะดวก
- บริการน้าดื่มวันละ 1 ขวด
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวติ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ รวมถึงกรณีตดิ Covid 19 ในระหว่างท่องเทีย่ ว
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า สาหรับผูไ้ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มทีส่ งพิ
ั ่ เศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ เฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ในกรณีทท่ี ่านต้องการใบกากับภาษี
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิม่ เติม 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้
การพิ จารณาผล K-ETA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.)
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ข้อแนะนา!!!!
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั การเดินทางนัน้ เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ทัง้ โรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินทีม่ ตี ่อผู้โดยสารนัน้ มี
จากัด ดังนัน้ จึงแนะนาให้ท่านซือ้ ประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิม่ เติม ทีส่ ามารถคุม้ ครองตามทีท่ ่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตุเจ็บปว่ ย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดงั กล่าวขึน้ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศ
เกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก หรือเพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บปว่ ย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ต
หาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
2. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ ขอรับชาระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วัน
( ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วัน )
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมูลทัง้ หมดมาทีช่ ่องทางทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้งไว้
- ชื่อผูต้ ดิ ต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มอื ถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ชื่อนามสกุล + เบอร์มอื ถือของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาพาสปอร์ต
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพือ่ ใช้การสมัคร K-ETA ทีบ่ ริษทั ได้มอบให้
- ไฟล์รปู ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้ พันคอ พืน้ หลังสีขาว ไม่ตดิ เงา ขนาด 1:1
- หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีทถ่ี อื หนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
- ในกรณี ที่เด็กอายุไม่เกิ น 18 ปี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดา หรือมารดา ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6
เดือน จนถึงปจั จุบนั / สาเนาสูตบิ ตั ร
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ทีท่ างบริษทั จะได้แจ้งให้หวั หน้า
ทัวร์ทราบ เพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ ***
4. หากไม่ชาระ หรือชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสทิ ธิยกเลิ
์ กการเดินทางและ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
์
ในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
5. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
การยกเลิ กการจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีล่ กู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิยึ์ ดเงินเต็มจานวน
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
*** ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ ****
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี จ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายทีไ่ ม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาทีจ่ องได้ การยกเลิกการเดินทาง
หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิพิ์ จารณาใน
การคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไ ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตั ๋วเครื่องบิน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
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-

คณะทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษทั ฯ ได้มกี ารการันตีมดั จา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เทีย่ วบินพิเศษทีเ่ พิม่ เข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
- ทัวร์น้สี าหรับผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 15 ท่านขึน้ ไป กรณีมผี รู้ ่วมเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทั ขอยกเลิกการเดินทาง โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลง สายการบิน, เทีย่ วบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม
์
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้ นี้ทางบริษทั คานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ทล่ี กู ค้าจะ
ได้รบั เป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
- บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าทัวร์ทงั ้ หมด
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรือ กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ฯ
- ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ
ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็ นต้น
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
- ในกรณีท่ภี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกัก ตัว หรือ การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทุ กประเภท
ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเทีย่ วเกาหลีใต้เพีอ่ โปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์เครื่องสาอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หาก
ประสงค์จะซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
- กรุ๊ปทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น้ามันสน, เครื่องสาอาง Cosmetic ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการ
แยกท่องเทีย่ ว
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ก่ อนตัด สิ น ใจจองทัวร์ควรอ่ านเงื่ อนไขการเดิ น ทางและรายการทัว ร์อ ย่า งละเอี ย ดทุ กหน้ า อย่ างถ่อ งแท้ แ ล้ว จึง มัด จาเพื่ อ
ประโยชน์ของท่าเอง ทางบริษทั ฯ จะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทงั ้ หมด
**ลงทะเบียนให้ครบ 2 ขัน้ ตอนก่อนเดิ นทางเข้าประเทศเกาหลีใต้**
 ขัน้ ตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนในขัน้ ตอนนี้ ทาง
บริษทั มีบริการลงทะเบียนให้ท่าน โดยจะมีคา่ ธรรมเนี ยมเพิ่ มท่านละ 650 บาท (สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครัง)้
 ขัน้ ตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
สาหรับขัน้ ตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ 3 ทางเรามีบริการลงทะเบียนให้ฟรี พิเศษเฉพาะท่านทีจ่ องทัวร์กบั Happy Korea เท่านัน้
เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ !!
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกเต็มหน้า/ไม่ตดั ครึง่ ) โปรดใช้เล่มหนังสือทีม่ อี ายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีพน
้ื หลังขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ หน้าตรง เปิ ด
หน้าผาก เปิ ดใบหู ไม่สวมใส่เครือ่ งประดับ ไม่ใส่เสือ้ สีขาวถ่ายรูป ไม่สวมแว่นตา
3. นาส่งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็ นจริง และกรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด
4. สาเนาสูตบิ ตั ร เฉพาะผูเ้ ดินทางอายุต่ากว่า 18 ปี
** ทัง้ นี้ผเู้ ดินทางจะด้องทาการส่งข้อมูลมาให้ทางบริษทั ในรูปแบบไฟล์ PDF อย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง
หมายเหตุ: กรณีผเู้ ดินทางมีลงทะเบียนอนุมตั ใิ นระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ (อายุใช้งานภายใน 2 ปี ) ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางเข้าเกาหลี
ต้องทาการเปลีย่ นทีอ่ ยู่หรือจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล หากท่านมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลเดิม เช่น ชื่อ
นามสกุล เลขทีห่ นังสือเดินทาง เป็ นต้น ท่านจะต้องทาการลงทะเบียน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดินทาง พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ผู้
จัดจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการออกบัตรโดยสารหรือการเข้าประเทศเกาหลีใต้
ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับการยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ
1. หลังจากทาการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็ น 3 แบบดังนี้
1.1 Approved หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จากัดจานวนครัง้ โดยแต่ละครัง้ พานักได้ไม่เกิน 90 วัน)
1.2 Disapprove หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตงั ้ แต่ประเทศต้นทาง
1.3 Null หมายถึง การลงทะเบียนถือเป็ นโมฆะ ( ไม่สามารถใช้ได้ )
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็ นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของประเทศ
์
นัน้ ๆ โดยทางทีม
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเป็ นผูต้ ดั สินชีข้ าด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
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เตรียมพาสปอร์ตและรูปถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA
ตัวอย่างการสแกนหน้ าสาเนาพาสปอร์ต

ตัวอย่างการสแกนรูปถ่าย (รูปสีฉากหลังเป็ นพืน้ ขาว)

อ้างอิงข้อมูลภาพจาก www.k-eta.go.kr
** สาคัญ!! บริษทั ฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารทีผ่ เู้ ดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือ
บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็ นเรือ่ งต้องห้าม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมตั ิ เดิ นทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและ
ระเบียบการของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิจะไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่ การกรอกลงทะเบียน K-ETA
กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียดตามความเป็ นจริง
ท่านเคยมีประวัติ ทาผิดกฎหมายในเกาหลีหรือไม่ ถ้าเคย โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA
โปรดทราบ การลงทะเบียนในขออนุมตั ิ K-ETA เป็ นเพียงการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นในการขอเข้าประเทศเกาหลีเท่านัน้ ไม่ได้เป็ นการ
การันตีการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 100% ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุลยพินิจของ ตม. เกาหลีเมื่อท่านเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
ท่านถือสัญชาติอ่นื เพิม่ เติม นอกจากสัญชาติไทยหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่ ถ้าใช่ โปรดระบุสญ
ั ชาติ ...........................................................

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจั จุบนั พร้อมคานาหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง
(ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................................................................
2. สถานภาพ โสด สมรส หย่า หม้าย แยกกันอยู่
มีบุตรร่วมกัน
3. เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ (ไทย) ..................................*หากไม่มเี บอร์โทรศัพท์มอื ถือ โปรดระบุเบอร์มอื ถือทีส่ ะดวก
4. อีเมล์ ......................................................................................................................................................................................
5. อาชีพปจั จุบนั โปรดระบุอาชีพอย่างชัดเจน เช่น เจ้าของบริษทั ผูบ้ ริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บา้ น เกษียณอายุ อาชีพอิสระ
ศิลปิ น ดารา นักร้อง เทรดเดอร์ กรรมการบริษทั ผูจ้ ดั การ ชาราชการ..............................................
6. เงินเดือน โปรดเลือก ต่ากว่า 200$
200-700s
700-1,300s 1,300-2,100$
2,100$
7. ชื่อบริษทั ทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชัดเจน ..................................................................................................................................
8. เบอร์โทรทีท่ างาน (จาเป็น) ......................................................................................................................................................
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
ไม่เคย เคย ............................... กีค่ รัง้
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ ท่องเทีย่ ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ไช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีทผ่ี ่านมา ไม่เคย เคย ............. ครัง้ ประเทศ
(กรณีหลายประเทศ) ประเทศทีเ่ ดินทางล่าสุด ................................................................................................................
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ.........................................................................................................................................
11. มีผเู้ ดินทางเข้าเกาหลีดว้ ยหรือไม่ ไม่มี
มี จานวน ...... ท่าน โปรดระบุช่อื -นามสกุล และ วันเดือนปี เกิด (สูงสุด 9 ท่าน)
12. ทีอ่ ยู่พานักทีป่ ระเทศเกาหลี .....................................................................................................................................................
13. วันทีเ่ ดินทางไปเกาหลี .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.
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