
 

 

 

 

ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 
HAPPY ROMANTIC SPRING  



 

 

  
 
วันแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

_____น.   คณะพรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที่ 5 - 6  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ที่คอยตอ้นรบัอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ 
 สมัภาระบรเิวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินนย์งัเคานเ์ตอรข์องสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
 
 ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เสน้ทาง กรุงเทพฯ – อินชอน  
 KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )  
 

วันทีส่อง อินชอน (เกำหลีใต้) - ป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ Rail Bike - เมืองคังนึง - ถนนสำยกำแฟ  

_____น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742 
_____น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรบัเวลาของท่าน

ใหเ้ร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ่นของประเทศเกาหลี) (ระหว่ำงเดินทำงบริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแก่ทุกท่ำน) 
จากนัน้ใหท้่านไดส้นกุกบักิจกรรม Rail Bike ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนัสดชื่นของฤดใูบไมผ้ลิ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูทัคคำลบี ้อาหารขึน้ชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแลว้ถา้ไม่รบัประทาน

เหมือนมาไม่ถึง ลิม้รสเนือ้ไก่หั่นเป็นชิน้ ขนาดพอค า คลกุเคลา้ดว้ยเครื่องปรุง และหมกัไวจ้นไดท้ี่ ก่อนจะน ามาผดับนกระทะ
ยกัษ์ พรอ้มดว้ย Rice Cake เสิรฟ์พรอ้มมียอกกกุ หรือซุปสาหรา่ยเกาหลีรอ้น ๆ  

 
จากนัน้เดินทางสู่เมืองคงันึง อิสระเดินเล่นบนถนนสำยกำแฟ ถนนที่ลดัเลาะไปตามชายหาดอนัมก เรียงรายดว้ยรา้นกาแฟ
กว่า 30 รา้น ที่ส่วนใหญ่จะโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะคั่วเมล็ดกาแฟเอง และแต่ละรา้นก็สามารถสมัผสักบัทิวทศันข์องทอ้ง
ทะเลไดอ้ย่างจใุจ 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบุฟเฟตป์ูยักษเ์กำหลี เติมไม่อั้น!! พรอ้มขา้วผัดมนัปูรอ้น ๆ เครื่องเคียงอนั
หลากหลาย บรกิารน า้จิม้ซีฟู้ดสดุแซ่บ ที่จดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษส าหรบัทกุท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  SL GANGNEUNG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว  
 

วันทีส่ำม  ศำลำริมน ้ำเกียงโปแด - พพิิธภัณฑ ์Digital Lighting LED Arte Museum - เวนิสเกำหลี - ย่ำนฮงแด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ศำลำริมน ้ำเกียงโปแด จุดชมดอกเชอรร์ีบลอสซมั ที่ชาวเกาหลีนิยมมาชมความงามกันมากที่สดุแห่งหนึ่ง 

โดยจะมีศาลารมิน า้สถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณขนาดใหญ่ มีหลงัคาที่เรียกว่า Paljak ซึ่งนิยมสรา้งกนัอย่างแพร่หลายใน
ยุคโบราณของเกาหลี และถือเป็นสมบตัิประจ าชาติของเกาหลีใตด้ว้ย ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนบริเวณโดยรอบจะเต็มไป
ดว้ยดอกเชอรร์ีบลอสซัม ใหท้่านไดเ้ก็บความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกเชอรร์ีบลอสซัม จะขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมิอาจคาดเดาไดล่้วงหนา้) 

 
 
 
 
 
  
  

น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ ์Digital Lighting LED (ARTE Museum) พิพิธภณัฑศ์ิลปะแห่งใหม่ที่จดัแสดงนิทรรศการศิลปะ
ดิจิตอลที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลี และเปิดใหผู้ท้ี่เขา้มาเยี่ยมชมไดส้มัผสักับประสบการณห์ลากหลายมิติ กระตุน้ประสาทสมัผสั 
ทัง้ภาพ เสียง และกล่ิน สรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยีสดุล า้ ผูเ้ขา้ชมจะไดเ้ดินเล่นผ่านชายหาดลึกลบั ป่าไม ้ถ า้ น า้ตก และผ่าน
สภาพอากาศอนัแปรปรวนภายใตพ้ายฝุนฟ้าคะนอง โดยไม่ตอ้งออกจากพิพิธภณัฑ ์เป็นประสบการณใ์หม่อนัน่าตื่นตา 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมบุลโกกิ ซึ่งน าปลาหมึกกับหมสูามชัน้มาผดัรวมกัน และปรุงรสใหม้ี

รสหวานเล็กนอ้ย มีน า้ขลกุขลิก รบัประทานกบัขา้วสวยรอ้น ๆ เสิรฟ์พรอ้มเครื่องเคียง และน า้ซุปอุ่น ๆ คล่องคอ 

 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนัน้น าท่านไปสมัผสักับเวนิสเกำหลี (Laveniche March Avenue) แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของเกาหลีที่จงัหวดัคยองกิ

โด ซึ่งเป็นแหล่งช็อปป้ิงกลางแจง้ที่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากแกรนดค์าแนลแห่งเวนิส เมืองแห่งสายน า้ที่รายลอ้มดว้ยอาณาจกัร
แห่งการช็อปป้ิงขนาดใหญ่ ริมแม่น า้ Gimpo Han ละลานตาดว้ยสินคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง และแฟชั่นสดุล า้ พรอ้มดว้ย
รา้นคา้อีกมากมาย มารวมไวบ้รกิารอย่างครบครนั ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้ และบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 
(ไม่รวมค่าบรกิารล่องเรือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟตร์ะดับพรีเมียม ที่ใหบ้ริการอาหารนานาชาติกว่า 165 

ชนิด ทัง้อาหารอิตาเล่ียน อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี  



 

 

  
 
  น าท่านช็อปป้ิงย่ำนฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทั้งรา้นอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปป้ิง 

กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik 
University" เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศึกษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี เมื่อมี
วยัรุน่มารวมตวักนัมากขึน้ ท าใหม้ีกิจการ กิจกรรม และสถานท่ีที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดใหบ้รกิารอยู่เสมอ 

ทีพ่ัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
 

วันทีส่ี่           ใส่ชุดฮันบกชมพระรำชวังชำงดอ็กกุง - ย่ำนอกิซอนดง - ศูนยเ์วชส ำอำง - ดวิตีฟ้รี - ย่ำนเมียงดง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้ใหท้่านเปิดประสบการณพ์ิเศษ!! กับการเลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจ ำชำติเกำหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เขา้สมัผัส
วฒันธรรมเกาหลี ชมความงามของสถาปัตยกรรม พรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศภายในของพระรำชวังชำงด็อก
กุง พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริยห์ลายพระองคใ์นสมัย
ราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรกัษาไว้ แมว้่าพระราชวงัหลวงทัง้ 5 ในโซลนัน้ จะมีลกัษณะ
หนา้ตาคลา้ยกนั แต่ก็แตกต่างกนัทัง้ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ย อย่างพระราชวงัชางด็อกกงุแห่งนีก้็
จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขต
พระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนดา้นหลงั ที่ใชส้  าหรบัเป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตรยิใ์นสมยัโบราณ เมื่อเดินเขา้มา
บรเิวณดา้นในพระราชวงัจะเจอกบัลานกวา้ง เป็นพืน้ท่ีสาธารณะที่นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชมได ้พระราชวงัแห่งนีเ้คยถกูเผา
ท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และกลายเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมนบัตั้งแต่นัน้เป็นตน้มา ปัจจุบนัยงั
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงัเอาไว ้นอกจากนี ้ยงัมีตน้ไมข้นาดยกัษ์ที่มีอายกุว่า 300 ปี บ่อน า้ และศาลารมิน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ย่ำนอิกซอนดง หมู่บา้นฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล กรุ่นดว้ยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ 
และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรบัใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ รา้นอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตวัอยู่ใน
ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากย่านอินซาดงมาได ้ทั้งรา้นอาหารเกาหลี รา้นบิงซู รา้นนั่งชิล รา้นพิซซ่า ที่
ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตลเ์ป็นของตวัเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึน้ชื่อตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอน มีตน้ต ารบัมา
จากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรบัประทานเพื่อบ ารุงก าลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมนุไพร
นานาชนิด เช่น ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นตน้ พิเศษ!! เพ่ิมหอยเป๋าฮือ้และเคร่ืองเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชส ำอำงยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมาย

หลากหลายแบรนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกินแครบ์ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สเต็มเซลล ์โบท็อกซ ์ครีมว่านหาง
จระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ฯลฯ และช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี ซึ่งมีสินคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกมากกว่า 
500 ชนิด ทัง้น า้หอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั ฯลฯ จากนัน้เพื่อใหท้่านเพลิดเพลินกับการช็อปป้ิง
อย่างต่อเนื่อง น าท่านเดินทางสู่ย่ำนเมียงดง หรือที่รูจ้กักนัดีในนาม “สยามสแควรเ์กาหลี” ย่านการคา้สายแฟชั่นท่ีรวมเอาการ
แต่งกายอนัทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องประดบัสวยงาม เครื่องส าอางเกาหลียี่หอ้
ดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้จนถึงเวลาที่เหมาะสม 

 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้(หมยู่างเกาหลีบฟุเฟต)์ ตน้ต ารบัอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต ้โดย

น าหมหูมกัจนไดท้ี่ มาย่างบนเต่าถ่านรอ้น ๆ สกุก าลงัดี และตดัเป็นชิน้ขนาดพอดีค า รบัประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ และใช้
ใบผกักาดหอมสดห่อเป็นค าคลา้ยเมี่ยง แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้น ๆ และเครื่องเคียงนานา
ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่ัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทยีบเท่ำ 4 ดำว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

วันทีห่้ำ ศูนยส์มุนไพร - Seoulism Cafe - สวนสำธำรณะยออีโด - ซูเปอรม์ำรเ์ก็ตของฝำก - สนำมบินอนิชอน - สนำมบนิ
สุวรรณภูมิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านรบัฟังความรูท้ี่ศูนยส์มุนไพร ซึ่งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจากรฐับาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกำหล ีซึ่งถือวา่เป็นโสมที่

มีคุณภาพดีที่สดุ หรือฮ็อกเก็ตนำมู สมนุไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอนัปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการ
บ ารุงตบั ลา้งพิษ ท าใหต้บัแข็งแรง ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ตามอธัยาศยั และเดินทางสู่ Seoulism Cafe คาเฟ่ลบั ๆ ชื่อดงัของเกาหลี 
เป็นที่นิยมในโซเชียลอย่างมาก ไฮไลทอ์ยู่ที่ Rooftop ซึ่งสามารถมองเห็น Lotte World Tower แบบเต็ม ๆ เป็นฉากหลงัในการ
ถ่ายรูปสวย ชิค เก๋ฟินไปอีก!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมติรทะเลหมอ้ไฟ คลา้ย ๆ ตม้ย าทะเลของ
บา้นเรา แต่มีความเขม้ขน้นอ้ยกว่า เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ ทัง้กุง้ หอย ป ูปลา ปลาหมกึ และผกัชนิดตา่ง ๆ อยา่งผกักาด 
กะหล ่าปลี หวัไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัรบัประทานกบัน า้จิม้แบบเกาหลี และเครื่องเคียง กมิจิ และสาหรา่ย พิเศษ!!  

 ล็อบสเตอรใ์นมือ้อาหาร (ตามฤดูกาล) 

 น าท่านชมถนนเชอรรี์บลอสซัมแห่งกรุงโซล หรือสวนสำธำรณะยออิโด ที่มีตน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ เรียงรายเป็นแถวยาว
กว่า 5.7 กิโลเมตร อิสระใหท้่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกเชอรร์ีบลอสซมั พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสดุโรแมนติก (การ
บานของดอกเชอรร์ีบลอสซมั จะขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมิอาจคาดเดาไดล่้วงหนา้) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลกึ 

 



 

 

 
 
 เพิ่มเติมที่ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต ซึ่งมีสินคา้ต่าง ๆ  มากมายใหเ้ลือกซือ้เป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนม

ขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาล และของที่ระลกึ 
_____น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน KE 651 / OZ 741 
_____น. เดินทางถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจไม่รูลื้ม  
 
 ตำรำงเทีย่วบินของสำยกำรบนิ KOREAN AIR ( KE ) เสน้ทำง อินชอน – กรุงเทพฯ  
 KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำรำงเทีย่วบินของสำยกำรบนิ ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อนิชอน – กรุงเทพฯ 
 OZ 741 (19.30 – 23.10)  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 

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 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 
12-16 เม.ย. 66 (สงกรำนต)์ 52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,500.- 
19 - 23, 26 - 30 เม.ย. 66 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 

10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค. 66 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร ์

โดยทางบรษิัทจะรอตอ้นรบั และคอยอ านวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก Check in ลกูคา้เดินทางไปพบไกดท์ี่สนามบินอินชอนดว้ยตวัทา่นเอง โดยมีไกดร์อรบัท่านที่สนามบินอินชอน 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เสน้ทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ  
รวมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งและค่าภาษีเชือ้เพลิง  

- ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเท่า  
- ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารตามระบใุนรายการ  
- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่นท่ีมีประสบการณค์อยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บรกิารน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 
- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ 

 
 



 

 

 
 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรบัผูไ้ม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าน า้หนกักระเป๋าเกิน  
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มเฉพาะค่าบรกิาร 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบรกิารเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครัง้  

กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
 

ข้อแนะน ำ!!!  
ดว้ยสถานการณปั์จจุบนั การเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเส่ียง ทัง้โรคภยัและความรบัผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ดยสาร

นัน้มีจ ากดั ดงันัน้ จึงแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุม้ครองตามที่ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใชจ้่ายและค่ารกัษาพยาบาลได ้หากเกิดเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ อย่างประเทศ
เกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ้่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย 
และทีมแพทยฉ์กุเฉิน เป็นตน้ 
 
ระเบียบและเงือ่นไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัรล่์วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนท่ีเหลือ บรษิัทฯ ขอรบัช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15-20 วนั  

(ช่วงเทศกาล ล่วงหนา้ 30 วนั) 
3. กรุณาแจง้รายละเอียดขอ้มลูทัง้หมดมายงัช่องทางที่เจา้หนา้ที่แจง้ไว ้

- ชื่อผูต้ิดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอรม์ือถือ อีเมล ไลนไ์อดี เป็นตน้) 
- ชื่อนามสกลุ + เบอรม์ือถือของผูเ้ดินทางทกุท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอรต์ 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใชก้ารสมคัร K-ETA ที่บรษิัทไดม้อบให ้
- ไฟลรู์ปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผา้พนัคอ พืน้หลงัสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีทีเ่ด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือมำรดำ ตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

หนังสือรบัรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอ้นหลัง 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
***กำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติมนี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรเดนิทำงเข้ำประเทศเกำหลีของทำ่น ทีท่ำงบริษทัจะได้แจ้ง

ให้หวัหน้ำทัวรท์รำบ เพื่อให้ค ำแนะน ำท่ำนในกำรเข้ำเมืองเกำหลีใต้*** 
4. หากไม่ช าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ทางผูจ้ัดจะถือว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

5. กรณีที่เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
 



 

 

 
 
 
กำรยกเลิกกำรจอง 

การยกเลิกการจองนัน้ จะตอ้งอีเมลแจง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ... 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี)  

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่น ๆ*** 
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากรา่งกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได ้การยกเลิกการเดินทาง หรือ

เล่ือนการเดินทางจะตอ้งแสดง ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล ใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย ทัง้นี ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมดัจ าตั๋วเครื่องบิน และค่าใชจ้่ายอื่น  
ๆ (ถา้มี) 

- คณะที่เดินทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ไดม้ีการการนัตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาล า), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
หมำยเหตุ 

- ทัวรน์ีส้  าหรบัผูร้่วมเดินทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมีผูร้่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดย
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 14 วนั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทวัร ์และรา้นอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาด
กรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชนท์ี่ลกูคา้จะไดร้บั
เป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดินทาง) 

- บรษิัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 
- กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถึงค่าทวัรท์ัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด  ๆ  ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การประทว้ง การนัดหยุดงาน การจลาจล 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของทางบรษิัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได ้หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได ้
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ 

ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 



 

 

 
 

- ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื ้อ  Covid-19 ทุกประเภท  
ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนนีด้ว้ยตวัท่านเอง (ถา้มี และไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

- ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลีใต ้ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต ้เพี่อโปรโมทสินคา้ในนามของรา้นรฐับาล คือ ศูนยส์มนุไพร 
ศูนยเ์ครื่องส าอาง (Cosmetic) และรา้นคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกับราคา
ทวัร ์ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้ 
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัรค์รัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่ลงรา้นช็
อปป้ิง เช่น รา้นโสม ฮ็อกเก็ตนาม ูศนูยน์ า้มนัสน เครื่องส าอาง Cosmetic ทางบรษิัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว 

 
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 เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้!! 
 
ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 

บรกิาร ท่านละ 650 บาท ผูเ้ดนิทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทัง้นี้จะตอ้งท าการส่งขอ้มลูขอ้ 1-3 มาใหท้างบรษิทั
เพื่อท าการลงทะเบยีน K-ETA อย่างน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะน า) ถงึแมว้่าระบบจะแจง้ว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (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 ูไม่สวมใส่เครือ่งประดบั ไมใ่ส่เสือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3.   น าส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด 

4.   ส าเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

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

หมายเหตุ: เงือ่นไขและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัหน่วยงานของแตล่ะประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 
 



 

 

 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควดิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพือ่เชก็เงือ่นไข** 
 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

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 เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถขา้ไปแทรกแซงได ้
 

เตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพือ่ลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอย่างการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการสแกนรูปถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจ้งขอ้มูลผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิัทฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 

http://www.k-eta.go.kr/


 

 

 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตัทิ าผดิกฎหมายในเกาหลไีหมคะ ถา้เคย! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

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

กรณุากรอกข้อมูลทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้!!!!!!!!!!!!!! 
 

      ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่        ไมใ่ช่       ใช่ โปรดระบุสญัชาต.ิ............................. 
1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................ 
2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

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

8. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน (จ าเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย กีค่รัง้................................................................. 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไม่เคย  

                เคย ............. ครัง้ กรณีหลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด .................................................... 
          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่........................................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่      ไม่ม ี

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

14. ท่านมอีาการเจบ็ป่วย ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไม่ใช่  
     ใช่ กรุณาระบุอาการเจบ็ป่วย...................................................................................................................... 
 

15. ทีอ่ยู่พ านกัทีป่ระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 
วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี...................................................................................................................... 


