แบบสอบถามข้อมูลเพือ่ การกรอกลงทะเบียน K-ETA
!!! ผูส้ มัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!!
1. ชื่อ-นามสกุล ปั จจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ
เท่านั้น)............................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด
...................................................................................................................................................
................
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
มีบุตร
ร่วมกัน
5. หมายเลขบัตรประชาชน
...................................................................................................................................................
..
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ
...............................................
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุ
ของคนในครอบครัว/เพื่อน)
8. อาชีพปัจจุบนั (การทํางาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตําแหน่งงาน, หากเป็ นแม่บ้านหรือ
เกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย
.......................................................................................................................................
....................................................
9. ข้ อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
....................................................
ไม่เคย

10. ข้ อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
....................................................
ไม่เคย

ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพือ่ การกรอกลงทะเบียน K-ETA
1. ชื่อ-นามสกุล ปั จจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ
MISS SUNISA SUWANNASEE
เท่านั้น)............................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด 18 พฤศจิกายน
...................................................................................................................................................
................
3. เพศ
ชาย
หญิง 
4. สถานภาพ โสด  สมรส
หย่า
หม้ าย
แยกกันอยู่
มีบุตร
ร่วมกัน
5. หมายเลขบัตรประชาชน
1-0000-00000-00-0
...................................................................................................................................................
..
ม.ค.
AB10000
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วั
นที่ออก..............................วั
นหมดอายุ
ม.ค.
...............................................
abc@gmail.com
083-000-0000 เมล์............................................(หากไม่
มีกรุณาระบุ
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อี
ของคนในครอบครัว/เพื่อน)
8. อาชีพปัจจุบนั (การทํางาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตําแหน่งงาน, หากเป็ นแม่บ้านหรือ
เกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย
พนักงานบริษัทเอกชน
.......................................................................................................................................
....................................................
9. ข้ อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี
1
้ ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
 เคย ....................ครั
ท่
อ
งเที
ย
ว
....................................................
ไม่เคย
10. ข้ อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี
5
้ ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
 เคย ....................ครั
ท่องเทียว
....................................................
ไม่เคย

การเตรียมเอกสาร เพือ่ ขอยืน่ ลงทะเบียน K-ETA สําหรับผูเ้ ดินทางทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย
1. สําเนาหน้ าหนังสือเดินทาง (หน้ าแรกที่มีรปู ) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็ นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือ
ไม่สามารถใช้ ได้ ) มีอายุการใช้ งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้ าว่างไม่
ตํ่ากว่า 2 หน้ า
2. รูปถ่ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้ องเป็ นพื้นสีขาว ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟล์
เป็ นรูปภาพ

ข้ อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ
1. หลังจากทําการยื่นลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ ว ผลการลงเบียนแบ่งออกเป็ น 3 แบบ ดังนี้
1.1 OK หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้ งานได้ 2 ปี ไม่ จาํ กัดจํานวนครั้ง โดยแต่ละ
ครั้งพํานักได้ ไม่เกิน 90 วัน)
1.2 NOT OK หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่มีสามารถออกเดินทางได้ ต้งั แต่ประเทศต้ นทาง

1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดินทางยังประเทศต้ นทางได้ แต่ เมื่อไปถึงยังประเทศ
ปลายทางจะต้ องผ่านการพิจารณาอีกครั้งซึ่งอาจจะผ่าน หรือไม่ ผ่านขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจทาง
เจ้ าหน้ าที่
2. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ าธรรมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็ นไปตาม
เงื่อนไขหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง และเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
เป็ นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
3. ในกรณีท่ีผลการลงทะเบียนของลูกค้ าคือ SELECTEE และทางลูกค้ าตัดสินใจเดินทางเพื่อรับการ
พิจารณาอีกครั้ง ณ ประเทศปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้ าประเทศซึ่งมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยน
ตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้ วย ฉะนั้นท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
ทุกกรณี หากต้ องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่นี ่ังว่าง หรือตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่องบิน
ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็ นผู้พิจารณา
เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel

