
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     



 

 

 
 
 

 
 
 
 

2 สนามบนิอนิชอน – นมัซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน    
SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ 
COSMETIC SHOP – ผลติภณัฑน์ ้ามนัสน – ย่านเมยีงดง    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

4 
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคยีงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  
ศนูยฮ์อตเกนาม ู – ดวิตี้ฟร ี– ฮงแด    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 
พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  
Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน  
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

    



 

 

 

Day1 สนามบินสวุรรณภมิู  
 

22.00 นดัหมายพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสงัเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบ
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกเช็คอนิใหแ้กท่า่น 

 

Day2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน
 

01.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES 
เทีย่วบนิที ่OZ 742 
09.10 เดนิทางถงึ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองรบัสมัภาระผา่นจุดคดั

กรองตามระเบียบของสนามบนิ  
 

 ส าคญัโปรดอ่าน : หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมือง จะต้องท าการตรวจ RT-PCR ที่
ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยข ัน้
ตอนน้ีอาจใช้เวลาในการรอผล 3 – 5 ช ั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประมาณทา่นละ 80,000 วอน ซึง่ในระหวา่งรอผลน าทกุทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ีพ่กั ท ัง้น้ีอาจมี
การเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บันโยบายและระเบียบการเขา้ประเทศในชว่งนัน้ๆ  
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

จากนัน้น าทา่นไปยงัหน่ึงในทาวเวอร์ทีม่ีวิวทีส่วยทีสุ่ดในเอเชีย นมั
ซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ต ัง้อยู่บนภูเขานมัซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมี
ความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวนั ช่วง
กลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยงัได้รบัความนิยมเสมอมา ท ัง้จาก
นกัทอ่งเทีย่วและคูร่กัชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวทีม่องเห็นวิว
ท ั่วท ัง้กรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นบัเป็นอีกสถาน
ทีสุ่ดแสนโรแมนตกิแหง่หน่ึงทีคู่ร่กัทกุคูไ่มค่วรพลาด 



 

 

 
 

นอกจากน้ียงัมีไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซลที่นกัทอ่งเทีย่วทุกคนจะตอ้งมาแวะเช็คอินคือ สถานที่
คล้องกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ทีม่ีความเชื่อว่า คูร่กัที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะมีความ
รกัทีย่ืนยาวไปตลอดกาล *ไมร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิทป์ระมาณทา่นละ 11,000 วอน 
น าทา่นเดินทางไปยงั คลองชองกเยชอน เป็นล าธารที่ไหลผ่านใจกลาง
กรุงโซลซึ่งเป็นพ้ืนทีพ่กัผอ่นหย่อนใจทีท่นัสมยั และเป็นอีกหน่ึงสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม ส าหรบันกัท่องเที่ยวท ัง้ในและต่างประเทศ เมื่อมา
เยือนยงักรุงโซล 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
Day3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – โรงเรียนสอนท ากิมจิ – COSMETIC SHOP – ผลิตภณัฑ์

น ้ามนัสน – ย่านเมียงดง 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นที่ต ัง้ของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวน
สนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าเป็นดสินีย์แลนด์แหง่เกาหลีใต ้ต ัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขาประกอบไป
ดว้ยโซนตา่งๆ ดงัน้ี Global Fair, Magic Land, European Adventure, American Adventure, 
Zootopia เมือ่ทา่นกา้วผา่นประตเูขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด ์พบกบัอาคารทรงสวยที่ตกแตง่ 



 

 

 
 
ดว้ยสถาปตัยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออกและอินเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้กนัลงตวั แวะถา่ยรูป
สวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธีมไปตามเทศกาลตา่งๆ ถือเป็นอีก
จุดแลนดม์าร์คส าหรบันกัทอ่งเทีย่ว  
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น 
รถไฟเหาะตลีงักา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสุดๆ และตลีงักาถงึ 2 รอบ เฮอร์รเิคน (Hurricane) 
เครือ่งเลน่ทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้วัใจเตน้รวักบัความสูงเกือบ 20 เมตรจากพ้ืนดนิ! ดบัเบิล้ร็อก
สปิน (Double Rock Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีงักา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงทีแ่ทบกล ัน้หายใจ 
เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตวัเตรียมใจไปกบัเจ้าเรือเหาะยกัษ์ที่จะเหวี่
ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งน้ี 
รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชนัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ซึ่งมีความ
ชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ช ั่วโมง  

 

 

พกัเหน่ือยจากเครื่องเล่นหลุดเขา้มาในโลกของเหล่าสตัว์มากมาย โซน Zootopia หน่ึงในสวน
สตัว์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลี มีสตัว์มากกว่า 2,000 ตวั จาก 200 กว่าสายพนัธุ์ พาทุกทา่นทอ่งไป
กบัโลกของสตัว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบสัซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกบัเหล่าสตัว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน 
Safari World พบกบัสตัว์ทีน่่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออนัดุรา้ย และหมีตวัใหญ่ทีอ่าจจะ
โผลม่าทกัทายคุณไดทุ้กเมือ่ ตะลุยเขา้ไปในโซน Lost Valley ตืน่เตน้ไปกบัการนั่งรถสะเทิน้น ้า
สะเทิน้บก พรอ้มเพลิดเพลินกบัการชมสตัว์ตา่งๆ ทีเ่ดนิเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะไดพ้บกบั
สตัว์เหลา่น้ีมาขอขนมกนิถงึหน้าตา่งรถเลยทเีดยีว 



 

 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหล่าสตัว์โลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา สวนดอกไมส้ีฤ่ดู เดนิชม
สวนดอกไม้ทีก่ าลงัออกดอกบานสะพร ั่งอวดสีสนั ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพนัธ์ุดอกไม้ไปตามฤดูกาล
ในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดท ัง้ปี (ท ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ดว้ยสีสนัทีส่ดของดอกไม้แตล่ะ
ชนิดจึงได้รบัความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่น
กลบัไปเป็นทีร่ะลกึ รวมท ัง้ยงัมีการจดัเทศกาลในแตล่ะเดอืน  

 ในช่วงฤดูใบไม้ผล ิประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทวิลปิ และ
ดอกกุหลาบ  

 ในชว่งฤดรูอ้น ประมาณเดอืนมถุินายน - สงิหาคม จะสามารถชมสวนดอกลลิลี ่
 ในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง ประมาณเดอืนกนัยายน - ตลุาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 
 
 
 
 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือ
ววั ปลาหมกึ อาหารเกาหลี เตมิไมอ่ ัน้ 
 

น าทา่นไปเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิของชาวเกาหลีที ่โรงเรียนสอนท ากิมจ ิเป็นอาหารเกาหลี
ประเภทผกัดองที่อาศยัภูมิปัญญาก้นครวัของชาวเกาหลี ด้วยการหมกัพริกสีแดงและผกัต่างๆ 
โดยท ั่วไปจะเป็นผกักาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรบัประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยงัน าไปปรุงเป็น



 

 

ส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปจัจุบนักิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและ
เปรี้ยว  

จากนั้นน าท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของ
นกัช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลบัไปเป็นของฝาก มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะ
เป็นสกินแคร์บ ารุงผวิแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ทีเ่ป็นสินคา้หลกัของทางรา้น 
ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก ครีมขดัขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยงัมี
สนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครีมวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

น าทา่นเรียนรูก้ารท าผลิตภณัฑ์ทีส่กดัจาก ผลิตภณัฑ์น ้ามนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมนั ชว่ยควบคมุอาหาร และรกัษาสมดลุในรา่งกาย 

 

 



 

 

 

จากนัน้น าทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลาย
ทรพัย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเสื้อผ้า กางเกง 
รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถงึซีดเีพลง รูปดารา 
และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วยัรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดน้ี อาทิเช่น ร้ าน
เครื่องส าอางค์ค์ทีคุ่น้หูคนไทยทีไ่ม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องส าอางค์ค์จะ ถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถงึ 3 เทา่ และบางรุน่ไมม่ีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนด์ดงั
อย่างรา้น MBC MART ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทเิช่น ADIDAS, 
NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้  

จุดแนะน า “เมียงดงสตรีทฟู้ ด” มีอาหารหรือของทานเล่นใหไ้ดล้ิม้ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น 
หอยเชลล์ย่างตวัใหญ่อบน่ากิน ขนมไขห่รือเครนัปงั ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบ
สเตอร์ตวัใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง 
ตอ๊กโบกี เคก้ขา้วทีข่ึน้ชือ่ของเกาหลี ปรุงรสดว้ยซอสเผด็สไตล์เกาหลี เมนูน้ีมีอยูเ่กือบทกุซอกทุก
มุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีด่ าจาจงัมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตทีเ่หน็กนับอ่ยในซีรีส่์เกาหลี มนัฝร ั่ง
เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ท ั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่น่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีก
หน่ึงช ัน้ ปลาหมึกยกัษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลงัการโรยดว้ยเกลือ เป็นตน้ แตห่ากคนที่ชอบ
ของหวานก็จะมีไอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สูงถงึ 2 ฟุต 
 

 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู คมัจาทงั หรือ ซุปกระดกูหมูมนัฝร ั่งเกาหลี 
ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 



 

 

 
 

Day4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคียงบก – ร้านโสม – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนามู  
            ดิวต้ีฟร ี– ย่านฮงแด 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong 
Hanok Village) หมู่บ้านฮนัอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโซล 
มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะ
ใหม่ส าหรบัใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ 
ใจกลางกรุงที่ซ่อนตวัอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดั
เลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได ้มีท ัง้รา้นอาหารเกาหลี รา้นบิงซู 
รา้นนั่งชิล รา้นพิซซ่า ทีต่กแตง่ไดอ้ย่างมีสไตล์ เหมาะส าหรบัชาว
โซเชียลทีช่อบอพัรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านน้ีจะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อ
ร้าน มาดงั หน้าร้านจะเป็นมุมยอดฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสนั
สดใสสวยงามของดอกไม ้ 

 



 

 

 

จุดแนะน าขายมนัดูชือ่ดงั (เก๊ียวน่ึงเกาหลี) ชือ่รา้น 
“ชางฮวาดงั” ต ัง้อยูต่รงหวัมุมถนน ซึง่จะมีคนตอ่ควิรอ
เยอะมากๆ  

 

 

 

 

  



 

 

 
 

จากนั้นน าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชว ังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) 
พระราชวงัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ ัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล ซึง่เป็นอีกหน่ึงสถานทีท่ีใ่ครมาเกาหลี
เป็นคร ัง้แรกตอ้งไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงันัเ้ป็นภูเขาพูกกัซาน ท าใหดู้
ยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มี
สถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจคือ พระทีน่ ั่งคนึจองวอง เป็นพระทีน่ ั่งทีก่ษตัรยิ์ใช้ออกวา่ราชการและเป็นที่
ทรงงาน ภายในพระที่น ั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้  *กรณีที่
พระราชวงัเคียงบกกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น พระราชวงัชา
งด็อกกุง  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบี้ หรือ ไกผ่กัซอสพรกิเกาหลี 
  
 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยงั ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรทีช่่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ และเพิ่มพละก าลงั มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุง
หวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง  
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบั ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบั
แขง็ ไมถู่กท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวม
สินคา้แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั
หลากหลายแบรนด์ดงั และสนิคา้แบรนดอ์ืน่ๆ อีกมากมาย โดยช ัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และ
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์  อ า ทิ เ ช่ น  PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, 
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่น
ของช ั้นที่  1  เ ป็นช็อป  CHANNEL และนาฬิกาด ังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ช ัน้ 2 เป็นช็อป MCM ช ัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์
หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, 
SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็น
ตน้ ช ัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และช ัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหลี และโซนรา้นอาหาร 

 



 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านทีอ่ยู่ใกล้ๆ กบัมหาวิทยาลยัฮ
งอิก มีผลงานศลิปะทีส่่วนใหญ่เป็นศลิปะแนวร่วมสมยัจดัวางแสดงเต็มพ้ืนทีข่องถนนปิกสัโซ่ที่
ขึน้ชือ่ของยา่นน้ี นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมีผบั บาร์ คาเฟ่ รา้นอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบ
ทุกแหง่ จึงท าใหท้ีน่ี่เป็นสีสนัของกรุงโซลทีน่กัทอ่งเทีย่วนิยมมาทอ่งเทีย่วไม่ขาดสายท ัง้กลางวนั
และกลางคนื 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 
ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 
Day5 พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – ละลายเงิน

วอน ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบินอินชอน – สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศไทย 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทสิ แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมว่ง พลอยแหง่
สุขภาพและน าโชค โดยมีต ัง้แตส่ีมว่งออ่นเย็นตา จนถงึสีมว่งไวน์ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะ
งามจบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองพาจู (Paju) หน่ึง
ในเมืองของจงัหวดัคย็องกี ซึง่เป็นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล 



 

 

 
  
 
 



 

 

 น าทา่นเยี่ยมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป็นหมู่บ้านทีม่ีสีสนัสดใส 
หลากสีจนเราคุน้เคย และรูจ้กักนัดีในนามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไป
ดว้ยรา้นคา้เล็กๆ ทีม่ีสีสนัรวมตวักนัจงึท าใหห้มูบ่า้นแหง่น้ีเปรียบเสมือนหมูบ่า้นแหง่เทพนิยายจึง
เหมาะแกก่ารถา่ยรูปอยา่งยิง่ รวมถงึยงัสามารถชอ้ปป้ิงไดอ้ีกดว้ย 

 

จุดแนะน า “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสนิคา้เครื่องครวัทัง้หมดตัง้แต่
จานเลก็ ๆ น่ารกัไปจนถงึหมอ้ กล่องอาหาร และขวดน ้าทรมัเลอร์ 

 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมกั

สไตล์เกาหลี มีรสชาตอิอกหวานเผด็เล็กน้อย โดยน าหมูลงใน
กระทะพรอ้มน ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทานพร้อมเครื่อง
เคยีงและขา้วสวย 

 
น าทา่นเดนิทางไปยงั เดอตี้ทรงั (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ทีไ่ดร้บัความนิยมอยา่งมากในโซเชียล
มีเดยีและไดร้บัการยอมรบัวา่เป็นรา้นกาแฟทีต่อ้งไปของเมอืงพาจู การตกแตง่ภายในเหมือน
เป็นโรงงานสมยักอ่น และเพดานทีสู่งท าใหรู้ส้กึถงึความสงา่งามจากทางเขา้ ตูข้นมหวานและ
พ้ืนทีค่รวัทีม่ีแสงสวา่งสวยงามมีความสะดดุตาเป็นอยา่งมาก และมีทีน่ ั่งและโซฟาท ั่วท ัง้บรเิวณ
รา้น ท าใหค้าเฟ่แหง่น้ีมีบรรยากาศทีอ่บอุน่และเป็นกนัเอง 

 



 

 

  
 

หลงัจากนั้นน าท่านไปยงั คาเฟ่โดนทั หรือ Malddong Donut หากใครที่เป็นสายคาเฟ่ตวัยง
แล้วละก็ ต้องห้ามพลาดเลยกบั ‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติด
อนัดบัค าคน้หาในเว็บไซต์ชื่อดงัของเกาหลีอยูใ่นตอนน้ี เป็นคาเฟทีส่วยงามแปลกตามาก เพราะ
การจดัตกแตง่สีสนัสดใสท ัง้ภายในและภายนอกรา้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร อีกท ัง้ยงัเป็น
แหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เคก้ เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนทั เครื่องดืม่หลายชนิด 
ฯลฯ 
น าท่านเพลินเพลินกบัการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภณัฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมใน



 

 

รูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม และยงัมีกิมจ ิเปเป
โร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชนิราเมง (มามา่เกาหลี) นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้

19.30 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES 
เทีย่วบินที ่OZ 741 

23.10 เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายไุม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

05 – 09 พฤษภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
12 – 16 พฤษภาคม 2565 

(วนัพชืมงคล) 
31,990 31,990 19,990 5,000 

19 – 23 พฤษภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

26 – 30 พฤาภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
02 – 06 มถุินายน 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

09 – 13 มถุินายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

16 – 20 มถุินายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

23 – 27 มถุินายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

07 – 11 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
12 – 16 กรกฎาคม 2565 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
31,990 31,990 19,990 5,000 

14 – 18 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

21 – 25 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

27 – 31 กรกฎาคม 2565 31,990 31,990 19,990 5,000 



 

 

(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

04 – 08 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
11 – 15 สงิหาคม 2565 

(วนัแม่แห่งชาต)ิ 
31,990 31,990 19,990 5,000 

18 – 22 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

25 – 29 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

01 – 05 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

08 – 12 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

15 – 19 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

22 – 26 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

 
ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยช าระค่าธรรมการลงทะเบียนเพ่ิม ท่านละ 1,000 บาท  
 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
 ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลี โดยช าระค่าบริการเพ่ิม ท่านละ ประมาณ 80,000 วอน 
 ขัน้ตอนท่ี 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS โดยไม่รวมค่าแพค็เกจ Test & Go หากลกูค้าสนใจให้ทาง

บริษทัท าจองให้ ทางบริษทัขอแนะน าแพค็เกจ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร ์
 

 
 

 



 

 

 



 

 

 
 

** ส ั่งซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรบัซมิอนิเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไมว่า่
จะเป็น ญี่ปุ่ น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวนั จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ใหใ้ช้งาน 
4GB สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองสูงสุด 8 วนั หากท่านใดสนใจส ั่งซื้อซิม สามารถส ั่งซื้อได้กบัทาง
เจ้าหน้าที ่และช าระเงินพรอ้มมดัจ าคา่ทวัร์ หรือคา่ทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 

 



 

 

 
ส าคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 
21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อให้คณะได้ออกเดนิทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้้างต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึง่อาจมค่ีาใช้จ่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนกัท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ -19 ทุกประเภท ผู้เดนิทาง
ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพื่อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม สมุน
ไพรฮอตเกนาม ูน ้ามนัสน ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และร้านคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้ฟร)ี ซึง่จ าเป็นต้องระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซือ้หรอืไม่ซือ้ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

7.1 ทวัรค์รัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกูคา้ต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่
ลงร้านชอ็ปป้ิง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามนัสน/เครื่องส าอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทสิ ทางบรษิทัจะคดิค่า
ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ขอ้มลูการเตรยีมตวัในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหล ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 มนีาคม 2565) 
 

 การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 
1. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 
 ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 
2 หน้า 

 รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

2. เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
o ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ผู้สูงอายุที่มอีายุ 65 ปีขึ้นไป และสตรีมีครรภ์ ที่ยงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้อง

เดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวคัซนีครบ และต้องมใีบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรอง
ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง) 

o ส าหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัเชือ้ COVID-19 จะต้องมเีอกสารใบรบัรองทีร่ะบุผลว่าไม่พบเชือ้ COVID-19 และใบรบัรองต้อง
มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วนัทีเ่ดนิทาง โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ  

** ทัง้น้ีผู้เดนิทางจะต้องท าการส่งขอ้มูลในขอ้ 2 มาให้ทางบรษิทัในรปูแบบไฟล์ PDF เพื่อท าการลงทะเบยีน Q CODE 48 
ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง ** 

3. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Q CODE 

  
  
 ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 
2 หน้า 

 รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

 เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 
 เอกสารการจองแพก็เกจ Test & Go  

** ในกรณีทีล่กูคา้จองแพก็เกจ Test & Go จะตอ้งท าการส่งขอ้มลูการท าจองใหก้บับรษิทัเพื่อท าการลงทะเบยีนให้ ** 



 

 

 เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง 
(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผู้เดนิทางจะต้องได้รบัวคัซนีครบโดส รวมถึงผูท้ี่ได้รบัวคัซนีสองชนิดแตกต่างกนั แล้วอย่างน้อยก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั 
และเขม็ล่าสุดทีฉี่ดไม่เกนิ 6 เดอืนหรอื 180 วนั ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 
ตวัอย่างการรบัวคัซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เขม็ที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 
  เขม็ที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 

เขม็ที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อื่น ไดร้บัวคัซนีล่าสุด วนัที ่25 ธนัวาคม 2564  
(นับจากวนัเดนิทางแล้วมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หากมอีายุการรบัวคัซนีเกนิจะต้องท าการรบัวคัซนีใหม่
อกีครัง้โดยทีเ่ขม็ล่าสุดจะต้องฉีดก่อน 14 วนัเดนิทาง) 

 
 

แบบสอบถามขอ้มลูเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA 
!!! ผูส้มคัรทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด !!! 

 

1. ชือ่-นามสกุล ปจัจุบนั ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้)............................................................................ 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ
.....................................................................................................................
.............................................. 
3. เพศ        ชาย          หญงิ 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หยา่          หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มีบุตร
รว่มกนั  
5. หมายเลขบตัรประชาชน
.....................................................................................................................
................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วนัทีอ่อก
..............................วนัหมดอาย.ุ.............................................. 
7. เบอร์โทรศพัท์มือถือ............................อเีมล์............................................
(หากไมม่กีรุณาระบุของคนในครอบครวั/เพือ่น) 
8.  อาชีพปจัจุบนั (การท างาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ต าแหน่งงาน, หากเป็น

แมบ่า้นหรือเกษียณอายุ กรุณาระบดุว้ย
.............................................................................................................
.............................................................................. 



 

 

9. ขอ้มูลการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลี  
เ ค ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค ร ั้ ง  จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ 
.................................................... 
ไมเ่คย 

10. ขอ้มูลการเดนิทางไปยงัประเทศอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชป่ระเทศเกาหลี 
เ ค ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค ร ั้ ง  จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ 

..................................

.................. 
ไมเ่คย 
 

ตวัอยา่งการกรอกแบบสอบถามขอ้มูลเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA 

 

1. ชือ่-นามสกุล ปจัจุบนั ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษ
เทา่นัน้)............................................................................ 
2. วนั-เดอืน-ปีเกดิ
.....................................................................................................................
.............................................. 
3. เพศ        ชาย          หญงิ 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หยา่          หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มีบุตร
รว่มกนั  
5. หมายเลขบตัรประชาชน
.....................................................................................................................
................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วนัทีอ่อก
..............................วนัหมดอาย.ุ.............................................. 
7. เบอร์โทรศพัท์มือถือ............................อเีมล์............................................
(หากไมม่กีรุณาระบุของคนในครอบครวั/เพือ่น) 
8.  อาชีพปจัจุบนั (การท างาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ต าแหน่งงาน, หากเป็น

แมบ่า้นหรือเกษียณอายุ กรุณาระบดุว้ย
.............................................................................................................
.............................................................................. 

9. ขอ้มูลการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลี  
เ ค ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค ร ั้ ง  จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ 
.................................................... 

MISS SUNISA SUWANNASEE 
18 พฤศจิกายน 2538 

1-0000-00000-00-0 

AB10000 1 ม.ค. 2565 1 ม.ค. 2570 

083-000-0000 abc@gmail.com 

พนกังานบริษัทเอกชน 

 

 

 1 ทอ่งเทียว 



 

 

ไมเ่คย 
10. ขอ้มูลการเดนิทางไปยงัประเทศอืน่ๆ ทีไ่มใ่ชป่ระเทศเกาหลี 

เ ค ย  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ค ร ั้ ง  จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง เ พื่ อ 
..................................
.................. 

ไมเ่คย 
 
 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบยีน K-ETA ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
 

1. ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด้) มอีายุการ
ใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 
 

            
 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยื่นลงทะเบยีน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
1.2 NOT OK หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่มสีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศต้นทาง 

 5 ทอ่งเทียว 



 

 

1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดนิทางยงัประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยงัประเทศปลายทางจะต้องผ่านการ
พจิารณาอกีครัง้ซึง่อาจจะผ่าน หรอืไม่ผ่านขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทางเจา้หน้าที่ 

 
2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าธรรมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของ

ประเทศนัน้ๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตดัสินชี้ขาด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบียนของลูกค้าคอื SELECTEE และทางลูกค้าตดัสนิใจเดนิทางเพื่อรบัการพจิารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ
ปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้าประเทศซึ่งมค่ีาใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบรกิารอื่นๆ ที่เกดิขึ้นด้วย 
ฉะนัน้ท่านจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋
เครื่องบนิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต้ และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 


