กำหนดกำรท่ องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน

HAPPY TRENDY WINER
วันแรก
_____ น.

ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตูทางเข้ าที่ 6
กรุณานากระเป๋ าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่คอยต้ อนรับอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระบริ เวณเคาน์เตอร์ เช็คอิน แถว L ก่อนนาท่านเช็คอิน

วันที่สอง
_____ น.

สนำมบินแดกู (เกำหลีใต้ ) – เมืองคยองจู – วัดพลูกุกซำ – สุสำนทูมูลี – หอดูดำวซอมซองแด – ฮวังรีดนั กิล
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน T-WAY เที่ยวบินที่ TW106
เดินทางถึงสนามบินแดกู ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และรับกระเป๋ าสัมภาระของท่าน
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็ วขึ้น 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่ นของประเทศเกาหลี )
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองคยองจู จังหวัดคย็องซังบุกโด เมืองหลวงเก่าของเกาหลีใต้ เป็ นเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง
อยูท่ างตอนใต้ ของประเทศเกาหลีใต้ ใกล้ ๆ กับเมืองปูซาน ซึง่ เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่ร้ ูจกั กันดี แม้ วา่ คยองจูจะไม่ได้ เป็ นที่
รู้จกั มากนัก แต่ก็มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ อยู่ไม่น้อย เพราะคยองจูเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา
ซึง่ เป็ นอาณาจักรหนึง่ ของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนที่จะกลายมาเป็ นอาณาจักรโชซอน และย้ ายเมืองหลวงขึ ้นมาทางตอน
เหนื อ หรื อโซลในปั จ จุบัน นั่นเอง หากเที ยบแล้ วคยองจูก็ค งคล้ ายกับพระนครศรี อยุธยาของประเทศไทยบ้ านเรา
นอกจากคยองจูจะเคยเป็ นเมืองหลวงเก่าแล้ ว ภายในเมืองยังมีสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ มากมาย
(บริกำรแซนด์ วิช และเครื่องดื่ม)
นาท่านชม วัดพุลกุกซำ (Bulguksa) เป็ นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซงึ่ ก่อตังขึ
้ ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8
ในช่ ว งยุคทองของราชวงศ์ ชิลลา วัดนี แ้ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทัก ษะทางสถาปั ต ยกรรมที่ พัฒนาอย่า งสูง และงานฝี มื อ ที่
สร้ างสรรค์ ของชาวชิลลา และเจดีย์หินทังสองที
้
่ตงอยู
ั ้ ่ในวัดถือเป็ นผลงานชิ ้นเอกของสถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนา
ซึง่ ไม่มีใครเทียบได้ ในเอเชียตะวันออ กเหนือทังหมด
้
หก ก ก ก

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูเชยูกซัมบับ (หมูผัดพริกโคชูจงั ) หมูนมุ่ หัน่ เป็ นชิ ้นพอดีคา ผัดกับ
ซอสเกาหลีโคชูจงั ห่อด้ วยผักกาดหอมและข้ าวสวยร้ อนๆ ทานคูก่ บั เครื่ องเคียง หรื อผักอื่นๆ ตามใจชอบ
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บ่าย

จากนันน
้ าท่านชม แวะชม สุสานหลวงที่ใหญ่สดุ คือ สุสำนชอนมำชอง (Cheonmachong Tomb) ในปี ค.ศ. 1973 มี
การขุดพบสมบัติล ้าค่าจานวนมากในห้ องฝั งพระศพที่ก่อขึ ้นจากไม้ และหิน อุทยำนทูมูลี (Tumuli Park) เป็ นสุสาน
หลวงของอาณาจักรชิลลา ในช่วงก่อนมีการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้ วยสุสาน 23 แห่ง จากทังหมด
้
200 แห่ง ที่พบในเคียงจู ได้ มีการขุดค้ นสุสานชนมาชอง (สุสานม้ าสวรรค์) ใน ค.ศ.1974 และพบทรัพย์สมบัติมีคา่ ถึง
10,000 ชิ ้น ชื่อของสุสานนันมาจากค
้
าว่า ‘ชอนมาโด’ ซึง่ เป็ นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่เป็ นสมบัติของชาติ เนื่องจากเป็ น
งานศิลปะชิ ้นแรกของเกาหลีใต้

จากนันน
้ าท่านชม หอดูดำวชอมซงแด(Cheomseongdae Observatory) หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงั คงเหลืออยู่ใน
เอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้ สาหรับ
การสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์ สภาพอากาศ และถูกกาหนดให้ เป็ นสมบัติของชาติลาดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม
ค.ศ. 1962

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ย่าน ฮวังรี ดันกิล (Hwangnidan-gil) ย่านเก่าแก่อายุกว่า 60 ปี ที่ยงั คงอนุรักษ์ วัฒนธรรม
ดังเดิ
้ มแบบเกาหลีเอาไว้ แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ าต่างๆ มากมาย ทังร้้ านอาหาร ร้ านคาเฟ่ สุดเก๋ในสไตล์ฮนั อก
ให้ นงั่ ชิล ชิมเครื่ องดื่ม เบเกอร์ รี่อร่ อยๆ, ร้ านหนังสือที่ตกแต่งสวยงามในบรรยากาศอบอุน่ และเงียบสงบ, ร้ านเครื่ องเขียน
เก่าแก่ และร้ านขายของที่ระลึกน่ารักๆ เช่น โปสการ์ ด เทปกาว สติ๊กเกอร์ แม็กเน็ต สโนว์บอล เทียนหอม อิสระให้ ทา่ นได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู คัมจำทัง หรือสตูวก์ ระดูกหมู เป็ นซุปเกาหลีรสเผ็ดทีท่ าจากกระดูกสัน
หลังหรือกระดูกคอของหมู เคีย่ วจนได้ทแ่ี ละเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝรัง่ เส้นหมี่ หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริก
ขีห้ นู และงาปน่

เข้ ำสู่โรงแรมที่พกั Commodore Hotel Gyeongju หรือระดับเทียบเท่ ำ
วันที่สำม
เช้ ำ

เมืองปูซำน – วัดแฮดงยงกุงซำ – Busan X The SKY – ศูนย์ เวชสำอำง – ศูนย์ สมุนไพร (ศูนย์ โสมเกำหลี) –
หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองแดกู – ตลำดซอมุน
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้ า นาท่านเดินทางสู่ เมืองปูซำน หรื อทางการเรี ยกว่า มหานครปูซาน เป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุ
ในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้ านคน และปูซานยังคงเป็ นเมืองทีใ่ หญ่อนั ดับ 2 ของประเทศรองจาก
โซล นาท่านเยีย่ มชม วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นหนึง่ ในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียง
ของเมืองปูซาน ตังอยู
้ เ่ รี ยบชายฝั่ งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376
โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึง่ ของยุคนัน้ วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้ างอยูใ่ นหุบเขา หรื อในป่ า แต่วดั แฮดง ยงกุงซา เป็ น
หนึง่ ในไม่กี่วดั ที่สร้ างอยูร่ ิ มทะเล หันหน้ าออกไปทางทะเล ทาให้ เป็ นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของ
เกาหลี จนกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วที่มชี ื่อเสียงของเมืองปูซาน

จากนันน
้ าท่านขึ ้นจุดชมวิว 'BUSAN X The SKY' แลนด์มาร์ คแห่งใหม่เมืองปูซาน หอชมวิวสูง 100 ชัน้ (411.6 เมตร)
ตังอยู
้ ใ่ น 'Haeundae LCT Landmark Tower' ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 2 ในเกาหลี และสูงที่สดุ ในปูซาน ท่านสามารถชมวิว
ทะเลของชายหาดแฮอึนแด และวิวเมืองปูซานที่สวยงาม ซึง่ มองเห็นสถานที่สาคัญต่างๆ ของปูซาน เช่น สะพานควังอัน
(Diamond Bridge), อุทยานอีกีแด (Igidae Coastal Walk), เกาะทงแบก (Dongbaekseom Island) และ Marine City
ได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ภายในหอชมวิวยังมี ทางเดินกระจกใส, โซนถ่ายรูปดิจิตอล, ร้ านอาหาร, ร้ านกาแฟ, ร้ านขายของที่
ระลึก และ Sky Garden ให้ ทา่ นได้ นงั่ พักผ่อนชมวิว
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เที่ยง

บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุลทังพรีเมี่ยม (Heamultang) ซีฟ้ ดหม้
ู อไฟ คล้ ายต้ มยาทะเล
ของเมืองไทย แต่ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า เป็ นการนาอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื ้อปลา หอย และปู และผักชนิด
ต่างๆ เช่น ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไช้ เท้ า เห็ดเข็มทอง มาต้ มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ ส ทานกับน ้าจิ ้มแบบเกาหลี และ
เครื่ องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย (ล็อบเตอร์ มีตำมฤดูกำล)

นาท่านสู่ ศูนย์ เวชสำอำง แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้ องตลาด ไม่วา่ จะเป็ น สกินแคร์ บารุงผิว ครี ม
หอยทาก ครี มน ้าแตก ครี มขัดขี ้ไคล สแตมเซลล์โบท็อกซ์ และยังมีสนิ ค้ าอื่นๆ อาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้งม้ าโยก ยา
ย้ อมผม แฮนด์ครี ม ยาสระผม ฯลฯ จากนันน
้ าท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพร ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
เข้ าชม ศูนย์ โสมเกำหลี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพ หรื อ ศูนย์ฮ็อกเก็ต
นามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village)
หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini” (ซำนโตริ น่ ี เกำหลี) แลนด์มาร์ คยอดฮิตของปูซาน โดยชื่อนี ้มาจากลักษณะอันโดด
เด่นของหมู่บ้านที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี ้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี ้ภัย
สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพ ให้ น่าอยู่มาก
ยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลีย่ นหมูบ่ ้ านคัมชอน ให้ มีสสี นั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพตามกาแพง และตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก
บ้ านเรื อนหลายหลังเปลีย่ นเป็ นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุด ก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวม
ไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมกัมชอนแห่งนี ้เป็ น
ที่ร้ ูจกั มีนกั ท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองแดกู
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นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลำดซอมุน เป็ นตลาดเก่าแก่ ดังเดิ
้ ม ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์โชซอน ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มีร้านค้ า
มากกว่า 4,000 ร้ าน แบ่ง ออกเป็ น 5 โซน และ 5 ตลาด ความโดดเด่น ของตลาดแห่ง นี ค้ ื อ มี ร้ านค้ า ที่ เ กี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เส้ นด้ าย ถักทอ และผ้ า ชนิดต่างๆ รวมไปถึงตลาดสด อาหารทะเลตากแห้ ง พืชผัก สมุนไพร
อุปกรณ์ที่ใช้ ในครัวเรื อน และของใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น เสื ้อผ้ า ของกิน ของใช้ ครบครัน

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้ (บุฟเฟต์หมูยา่ งเกาหลี) ต้ นตาหรับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศ
เกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ นการหมักจนได้ ที่ นามาย่างบนเต่าถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับ
ซอส, กระเทียม, กิมจิ, และ ใช้ ใบผักกาด หอมสด ห่อเป็ นคาๆ คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด
พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และ เครื่ องเคียง

เข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทียบเท่ ำ
วันที่ส่ ี
เช้ ำ

ดิวตีฟ้ รี – Apsan Park + เคลเบิล้ คำร์ – Kim Kwang Seok Street – ถนนทงซองโนช้ อปปิ ้ งสตรีท – ดินเนอร์
พรีเมี่ยมบุฟเฟต์ อำหำรนำนำชำติ Ashley Buffet
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลั ง รั บ ประทานอาหารเช้ าน าท่ า นเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE จากนั น้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่
สวนสำธำรณะอัพซำน (Apsan Park) เป็ นสวนสาธารณะเชิ งนิเวศที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในแดกู ครอบคลุมพืน้ ที่
ประมาณ 1,680 ตารางเมตร และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่สาคัญของชาวแดกู นาท่านนัง่ กระเช้ าลอยฟ้ าความ
ยาว 790 เมตร ขึ ้นไปชมวิวเมืองแดกู
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เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม (Samgyetang) อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ น
อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้ อดินร้ อน ภายในตัวไก่จะมี
ข้ าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดาและเกลือ

บ่ ำย

นาท่านเดินผ่อนคลาย ณ คิมกวำงซอกกิล (Kim Gwangseok-gil Street) เป็ นถนนศิลปะที่เป็ นที่นิยมในเมืองแดกู
ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นสถานที่ที่ทาให้ ร้ ูสกึ เพลิดเพลิน และผ่อนคลายไปกับการแสดงดนตรี สด, คาเฟ่ , ร้ านอาหาร และผลงาน
ศิลปะ ตลอดแนวกาแพงที่มีความยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งมีภาพวาดฝาผนัง และงานปฏิมากรรูปปั น้ ที่บอกเล่าเรื่ องราว
ชีวิต และผลงานทางดนตรี ของ “คิมกวางซอก” นักร้ องเพลงพื ้นบ้ านชาวเกาหลีที่ได้ รับความนิยม และมีอิทธิพลต่อการ
เคลือ่ นไหวทางการเมืองเป็ นอย่างมาก อิสระให้ ได้ พกั ผ่อนและเพลิดเพลินกับงานศิลปะจนถึงเวลาที่เหมาะสม

จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ้งต่อที่ ถนนทงซองโน (Dongseongno Street) ตลาดเสื ้อผ้ าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชั่นที่มี
เสื ้อผ้ า แบรนด์เนมของเกาหลี กับคอลเลกชันใหม่ลา่ สุดให้ เลือกซื ้อกันอย่างเต็มอิ่ม ว่ากันว่าแฟชัน่ ที่นี่อาจจะล ้าหน้ า
กว่าที่กรุงโซล และราคาไม่แพงอีกด้ วย พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อเครื่ องสาอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลี Etude, Skin Food, Face
Shop ฯลฯ ในราคาทีถ่ กู ว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บุฟเฟต์ อำหำรนำนำชำติระดับพรีเมี่ยม ให้ ทา่ นได้ อมิ่ อร่อยกับอาหาร
นานาชาติหลากหลายเมนู รวมถึงซีฟ้ ดู และอาหารเกาหลีแบบไม่อนั ้ ให้ ทา่ นได้ เลือกรับประทานอย่างจุใจ พร้ อมตบ
ท้ ายด้ วยเมนูของหวานสุดฟิ น
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กลับเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Daegu Hotel หรือระดับเทียบเท่ ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

สวนสำธำรณะคยองซังคัมคยอง – สวนสนุก E WORLD – ซุปเปอร์ มำเก็ต – สนำมบินนำนำชำติแดกู
กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านนาชม สวนสำธำรณะคยองซังคัมคยอง เป็ นสวนสาธารณะที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางเมืองแดกู ครอบคลุมพื ้นที่
กว่า 16,500 ตารางเมตร และถูกสร้ างขึ ้นในปี ที่ 34 ของกษัตริ ย์ซอนโจแห่งราชวงศ์โชซอน ในปี ค.ศ. 1910 เคยเป็ นทีท่ า
การของผู้ว่าราชการจังหวัดคยองซังบุกโด ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 ได้ มีการย้ ายที่ทาการดังกล่าวออกไป และเปิ ดให้ เป็ น
สวนสาธารณะภายใต้ ชื่อ “ชุงกังกงวอน” และถูกเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครัง้ ในปี ค.ศ. 1997 และเป็ นที่ร้ ู จกั ในนามว่า “คยอง
ซังคัมคยอง” และยังคงไว้ ซงึ่ สถานที่อนั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก (ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น) เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม
เนื อ้ ไก่ ผัด รวมกับวุ้น เส้ น มันฝรั่ ง แครอท พริ ก และซอสด า รสชาติ ค ล้ า ยกับไก่ พ ะโล้ สูต รเกาหลี รสเผ็ด ถึ ง เครื่ อ ง
ทานคูก่ บั ข้ าวสวยร้ อนๆ

บ่ ำย

นาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุ ก E-WORLD ซึ่งเป็ นสวนสนุกที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิ ดเมื่อปี 1995
เครื่ องเล่นที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ “สกายจัม๊ ” หรื อเรี ยกว่า “หอสูง” ให้ โดดวัดใจท้ าทายความกล้ า นอกจากนี ้ยังมี
เครื่ องเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้ านผีสงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้ นานาชนิด อาทิ
เช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุ รป ให้ ทา่ นได้ เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็ นที่ระลึก
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21.20 น.

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สนำมบินนำนำชำติแดกู เพื่อนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยระหว่างทางนาท่านช้ อปปิ ง้
ซุ ป เปอร์ มำร์ เก็ ต ซึ่ง มี สิน ค้ า ต่ า งๆ มากมายให้ เ ลือ กซื อ้ หาเป็ นของฝาก เช่ น กิ ม จิ บะหมี่ กึ่ ง สาเร็ จ รู ป สาหร่ า ย
ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเหินฟ้ ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน T-WAY เที่ยวบินที่ TW105
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
******ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน*******
้

อัตรำค่ ำบริกำร *** เดินทำงขัน้ ต่ำ 15 ท่ ำน ***
กำหนดกำรเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
พักห้ องละ 2 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม

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
52,900.51,900.50,900.5,500.30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
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.หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ ไป แต่ ไม่ ถงึ 15 คน จะไม่ มีบริกำรหัวหน้ ำทัวร์
โดยทางบริษัทจะรอต้ อนรับ และคอยอานวยความสะดวกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หลังจาก check in ลูกค้ าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้ วยตัวท่านเอง โดยมีไกด์รอรับท่านที่สนามบินอินชอน

อัตรำค่ำบริกำรรวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – แดกู – กรุงเทพฯ
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีเชือ้ เพลิง (ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงวันเดินทางได้)
- 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
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-

ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ

อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม
- 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
- ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย น K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) การลงทะเบี ย น Q CODE
(Quarantine Covid-19 Defense) สาหรับท่านทีย่ งั ไม่มี K-ETA มีค่าบริการเพิม่ เติม 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้
กำรพิ จำรณำผล K-ETA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของสำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.)
ข้อแนะนำ!!!!
ด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั การเดินทางนัน้ เต็มไปด้วยความเสีย่ ง ทัง้ โรคภัยและความรับผิดชอบของทางสายการบินทีม่ ตี ่อผูโ้ ดยสาร
นัน้ มีจากัด ดังนัน้ จึงแนะนาให้ท่านซือ้ ประกันภัยการเดินทาง และสุขภาพเพิม่ เติม ทีส่ ามารถคุม้ ครองตามทีท่ ่านต้องการ โดยเฉพาะ
กรณี เกิด เหตุ เ จ็บ ป่วย เมื่อ เกิด เหตุ ฉุ ก เฉิ น ก็จะสามารถเครมค่ า ใช้จ่ าย และค่ ารัก ษาพยาบาลได้ หากเกิด เหตุ ด ัง กล่ า วขึ้น ใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายทีส่ งู มาก หรือเพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิก
เดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง
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 ที่เด็กอำยุไม่เกิ น 18 ปี ไม่ได้เดิ นทำงกับบิ ดำ หรือมำรดำ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดา
ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปจั จุบนั / สาเนาสูตบิ ตั ร
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติมนี้ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ทีท่ างบริษทั จะได้แจ้งให้
หัวหน้าทัวร์ทราบ เพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ ***
4. หากไม่ชาระ หรือชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จดั มีสทิ ธิย์ กเลิกการ
เดินทางและขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ ดั จะ
์
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดนี้แล้ว
5. กรณีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
กำรยกเลิ กกำรจอง
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง โดยมิใช่
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-

-

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 การยกเลิกการ
เดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายขาย ทัง้ นี้บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิพิ์ จารณาในการคืนเงินเป็ นกรณีไป แต่ทงั ้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัด
จาตั ๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
คณะทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษทั ฯ ได้มกี ารการันตีมดั จา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ย วบิน พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบิน พิเศษที่เพิ่ม เข้า มาช่ว งวัน หยุ ด หรือ เทศกาล
ดังกล่าว) บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมำยเหตุ
- ทัวร์น้สี าหรับผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 15 ท่านขึน้ ไป กรณีมผี รู้ ่วมเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทั ขอยกเลิกการเดินทาง
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลง สายการบิน , เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความ
เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้ นี้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชน์ทล่ี กู ค้าจะได้รบั เป็ นหลัก
- หนังสือเดินทาง (passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง)
- บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมถึงค่าทัวร์ทงั ้ หมด
- ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การจลาจล หรือ กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงาน
ทัง้ จากไทย และต่างประเทศ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ฯ
- ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ
อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็ นต้น
- ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
- ในกรณีทภ่ี าครัฐทัง้ ไทย และประเทศปลายทางมีขอ้ กาหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้ Covid-19 ทุกประเภท
ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ดว้ ยตัวท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเทีย่ วเกาหลีใต้เพีอ่ โปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์
สมุนไพร ศูนย์เครื่องสาอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ ทางบริษทั ฯ จึงอยากเรียนชีแ้ จงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้ หรือไม่ซอ้ื ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิน้
- กรุ๊ปทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนามู, ศูนย์น้ ามันสน, เครื่องสาอาง Cosmetic ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการ
ในการแยกท่องเทีย่ ว
Happy Korea : Happy Trendy Winter Program | Page 10

Happy Korea : Happy Trendy Winter Program | Page 11

ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่ำนเงื่อนไขกำรเดิ นทำงและรำยกำรทัวร์อย่ำงละเอียดทุกหน้ ำอย่ำงถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อ
ประโยชน์ของท่ำเอง ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำ ท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่ได้ระบุในรำยกำรทัวร์
ทัง้ หมด
**ลงทะเบียนให้ครบ 2 ขัน้ ตอนก่อนเดิ นทำงเข้ำประเทศเกำหลีใต้**
 ขัน้ ตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) หำกท่ำนยังไม่เคยลงทะเบียนในขัน้ ตอน
นี้ ทำงบริษทั มีบริกำรลงทะเบียนให้ท่ำน โดยจะมีค่ำธรรมเนี ยมเพิ่ มท่ำนละ 056 บำท สำมำรถลงทะเบียนได้) 1 ครัง(้
 ขัน้ ตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
สาหรับขัน้ ตอนที่ 2 และขัน้ ตอนที่ ทางเรามีบริการลงทะเบียนให้ฟรี พิเศษเฉพาะท่านทีจ่ องทัวร์กบั 3Happy Korea เท่านัน้
เอกสำรประกอบกำรลงทะเบียน K-ETA เฉพำะพำสปอร์ตไทยเท่ำนัน้ !!
1. สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง หน้าแรก)เต็มหน้า (ไม่ตดั ครึง่ /โปรดใช้เล่มหนังสือทีม่ อี ายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า
หน้า 2 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 6
2. รูปถ่ายสีพน้ื หลังขาวเท่านัน้ ขนาด 5.1 x เดือน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภา 3 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 2พ หน้าตรง เปิ ด
หน้าผาก เปิ ดใบหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ 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
หมำยเหตุ: กรณีผเู้ ดินทางมีลงทะเบียนอนุมตั ใิ นระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ (อายุใช้งานภายใน 2 ปี ) ทุกครัง้ ทีเ่ ดินทางเข้า
เกาหลี ต้องทาการเปลีย่ นทีอ่ ยู่หรือจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล หากท่านมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล
เดิม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทีห่ นังสือเดินทาง เป็ นต้น ท่านจะต้องทาการลงทะเบียน K-ETA ในระบบใหม่ ก่อนการเดินทาง พร้อม
เสียค่าธรรมเนียม ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ หากท่านถูกปฏิเสธการออกบัตรโดยสารหรือการเข้าประเทศ
เกาหลีใต้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่ำนควรทรำบ
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 นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของ
์
ประเทศนัน้ ๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเป็ นผูต้ ดั สินชีข้ าด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
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เตรียมพำสปอร์ตและรูปถ่ำย เพื่อลงระบบ K-ETA
ตัวอย่ำงกำรสแกนหน้ ำสำเนำพำสปอร์ต

ตัวอย่ำงกำรสแกนรูปถ่ำย (รูปสีฉำกหลังเป็ นพืน้ ขำว)

อ้างอิงข้อมูลภาพจาก www.k-eta.go.kr
** สาคัญ!! บริษทั ฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารทีผ่ เู้ ดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือ
บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็ นเรือ่ งต้องห้ำม ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรลงโทษและกำรอนุมตั ิ เดิ นทำงเข้ำเมือง ตำมกฎหมำยและ
ระเบียบกำรของสำธำรณรัฐเกำหลีใต้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิจะไม่
์ รบั ผิดชอบทุกกรณี
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แบบสอบถำมข้อมูลเพือ่ กำรกรอกลงทะเบียน K-ETA
กรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียดตามความเป็ นจริง
ท่านเคยมีประวัติ ทาผิดกฎหมายในเกาหลีหรือไม่ ถ้าเคย โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA
โปรดทรำบ การลงทะเบียนในขออนุมตั ิ K-ETA เป็ นเพียงการตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นในการขอเข้าประเทศเกาหลีเท่านัน้ ไม่ได้
เป็ นการการันตีการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 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 อาชีพ
อิสระ 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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