
★ วธิกีารยืน่ขอ K-ETA 

ส ำหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีำรยืน่ขอ K-ETA สำมำรถตรวจสอบไดใ้น [Notice] > [Notice] > 

 [How to Apply for K-ETA and Make a Payment] ซึง่อยู่แถบบนเว็บไซต ์K-ETA 

Q1. K-ETA คอือะไร 

A. K-ETA คอืระบบอนุมตัผ่ิำนออนไลนส์ ำหรบัชำวตำ่งชำตทิีต่อ้งกำรเขำ้ประเทศเกำหลเีพือ่วตัถุประสงค ์

ในกำรท่องเทีย่ว กำรเยีย่มชม กำรเขำ้รว่มกจิกรรมหรอืประชมุ ธรุกจิ เป็นตน้ (ยกเวน้วตัถุประสงคท์ำงพำณิชย)์ 

Q2. ใครเป็นผูย้ืน่ขอ K-ETA  

A. ระชำชนของประเทศทีไ่ดท้ ำขอ้ตกลงยกเวน้วซีำ่กบัประเทศเกำหลแีละประเทศทีส่ำมำรถเขำ้ประเทศเกำหล ี

ไดโ้ดยไม่ตอ้งขอวซีำ่ 

ชำวต่ำงชำตทิีต่อ้งกำรเขำ้ประเทศเกำหลเีพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรท่องเทีย่ว กำรเยีย่มชม กำรประชมุธุรกจิ 
ฯลฯ (ยกเวน้ผูท้ีม่ีวตัถุประสงคท์ำงพำณิชย)์ 

Q3. ถา้จะไปเกาหลตีอ้งม ีK-TEA ไหม (จ าเป็นไหม)  

A. หำกประชำชนจำกประเทศเป้ำหมำยของ K-ETA ไม่ม ีK-ETA ตดิตวั อำจถูกปฏเิสธกำรออกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

รวมทัง้กำรประเทศเกำหลไีด ้

Q4. ตอนทีย่ืน่ค าขอ K-ETA ตอ้งการอะไรคะ? 

A. คณุตอ้งเตรยีมหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุกำรใชง้ำน ทีอ่ยู่อเีมล ์และบตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ 

ทีส่ำมำรถช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรยืน่ขอ K-ETA คะ่ 

※ หำกคุณใชค้อมพวิเตอรโ์ดยไม่ใชแ้อปพลเิคชนั คณุตอ้งมไีฟลภ์ำพเพือ่อพัโหลดรปูถ่ำยของคุณคะ่ 

Q5. ถา้ไดร้บัอนุญาต K-ETA อยู่ในเกาหลไีดน้านแค่ไหนคะ? 

A. โดยปกตจิะอยู่ไดไ้ม่เกนิ 90 วนัคะ่ 

Q6 .ตอ้งยืน่ขอ้ K-ETA จนถงึเมือ่ไหร?่ 

A. ตอ้งยืน่ค ำขอกอ่นขึน้เคร ือ่งบนิหรอืเรอือย่ำงนอ้ย 72 ช ัว่โมงคะ่ 

Q7. การยืน่ขอ K-ETA ใชเ้วลานานเท่าไหรค่ะ 

A. โดยปกติแลว้จะไดร้บัผลกำรอนุมตัิ K-ETA ทำงอีเมลภำยใน 72 ช ัว่โมงหลงัจำกกำรยื่นขอ 
แต่อำจใชเ้วลำหลำยวนัขึน้อยู่กบัสถำนกำรณข์องผูย้ื่นขอ  

Q8. ค่าธรรมเนียมของ K-ETA เท่าไหรค่ะ ถา้ไม่ไดร้บัอนุญาต K-ETA ขอคนืเงินไดไ้หมคะ 

A. คำ่ธรรมเนียมของ K-ETA 10,000 วอน (ไม่รวมคำ่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ) หลงัจำกช ำระเงนิแลว้ 
ไม่สำมำรถคนืเงนิไดถ้งึแมว้ำ่จะไม่ไดร้บัอนุญำต K-ETA คะ่ 

Q9. บตัรทีส่ามารถช าระค่าธรรมเนียม K-ETA มอีะไรบา้งคะ 

A. สำมำรถใชบ้ตัรเครดติและบตัรเดบติ VISA, MASTER, JCB, EXPRESS เป็นตน้คะ่ 



Q10. K-ETA มอีายุการใชง้านจนถงึเมือ่ไรคะ 

A. K-ETA มอีำยุกำรใชง้ำนเป็นเวลำ 2 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก 
(หำกอำยุกำรใชง้ำนของหนังสอืเดนิทำงไม่ถงึ 2 ปี จะสำมำรถใชง้ำนไดจ้นถงึวนัหมดอำยุของหนังสอืเดนิทำง) 

Q11. จะมกีรณีทีจ่ะตอ้งรบั K-ETA ใหม่ภายในระยะเวลาการใชง้านไหมคะ 

A. มีค่ะ หำกคุณท ำกำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลส ำคญั (สญัชำติ, ชือ่, เพศ, วนัเดือนปีเกิด, 
หมำยเลขพำสปอรต์, วนัหมดอำยุ, ขอ้มูลเกีย่วกบัโรคติดเช ือ้และประวตัิอำชญำกรรม) 
ภำยในระยะเวลำกำรใชง้ำนของ  K-ETA คุณตอ้งยื่นขอ K-ETA ใหม่ค่ะ 

Q12. มอีะไรทีต่อ้งท า หากจะเขา้ประเทศอกีคร ัง้ภายในระยะเวลาการใชง้านของ K-ETA 
ไหมคะ 

A. ในกรณีทีจ่ะเขำ้ประเทศภำยในระยะเวลำกำรใชง้ำน หำกไดม้กีำรเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค ์ทีอ่ยู่และ 

หมำยเลขตดิต่อภำยในประเทศเกำหลี คุณจะตอ้งแกไ้ขขอ้มูลดงักล่ำวทีเ่ว็บไซต ์ K-ETA e-Arrval Card 
ในเมนู ที ่[K-ETA Application Results] - [Edit Information]  

(※จะไม่รบัผิดชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆทีเ่กดิจำกกำรไม่แกไ้ขขอ้มูลค่ะ) 

Q13. มวีซิา่เกาหลคี่ะ กรณีนีต้อ้งรบั K-ETA ไหมคะ 

A. ไม่คะ่ ผูท้ีม่วีซีำ่เกำหลไีม่ตอ้งรบั K-ETA เพิม่เตมิคะ่ 

Q14. ในกรณีทีม่บีตัรประจ าตวัคนต่างดา้วในประเทศเกาหล ีตอ้งรบั K-ETA ไหมคะ  

A. ไม่คะ่ ผูท้ีม่บีตัรประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วในประเทศเกำหลไีม่ตอ้งรบั K-ETA ค่ะ  

Q15.ลูกเรอืหรอืพนักงานตอ้นรบับนเครือ่งบนิตอ้งรบั K-ETA ไหมคะ 

A. ไม่ค่ะ ผูท้ี่เขำ้ประเทศเกำหลีดว้ยสิทธขิองลูกเรอืหรอืพนักงำนตอ้นรบับนเคร ือ่งบินไม่ตอ้งรบั  

K-ETA ค่ะ 

Q16.จะไปเทีย่วเชจูตอ้งรบั K-ETA ไหมคะ 

A. "ไม่ค่ะ ผูท้ี่เดินทำงโดยเคร ือ่งบินบินตรงไปยงัเกำะเชจูไม่ตอ้งรบั K-ETA ค่ะ 

※ ในกรณีที่ไปเยี่ยมพืน้ที่อืน่นอกเหนือจำกเกำะเชจู คุณจะตอ้งไดร้บั K-ETA ก่อนเขำ้ประเทศเกำหลี 

Q17. ผูโ้ดยสารเปลีย่นเครือ่งตอ้งรบั K-ETA ไหมคะ 

A. ไม่ค่ะ ผูโ้ดยสำรเปลีย่นเคร ือ่งที่ไม่เขำ้ประเทศเกำหลีไม่ตอ้งรบั K-ETA ค่ะ 

Q18. เป็นผูโ้ดยสารเปลีย่นเครือ่งหรอืจ าเป็นตอ้งเขา้ประเทศเกาหลเีพือ่หาสมัภาระ 
จะไดร้บัการยกเวน้การยืน่ขอ K-ETA ไหมคะ 

A. ไม่ค่ะ ในกรณีที่ตอ้งเขำ้ประเทศเพื่อหำสมัภำระ จะตอ้งรบั K-ETA ค่ะ 

Q19. หากมบีตัร ABTC(APEC) ทีส่ามารถใชง้านได ้ตอ้งรบั K-ETA ไหมคะ 

A. ไม่ค่ะ ผูท้ี่มีบตัร ABTC ไม่ตอ้งรบั K-ETA ค่ะ 



Q20. ผูถ้อืหนังสอืเดนิทางราชการหรอืนักการทูตทีจ่ะไปประเทศเกาหลเีพือ่วตัถุประสงค ์

ทางราชการ ตอ้งไดร้บั K-ETA ไหมคะ 

A. ใชค่ะ่ ตำมกฎระเบยีบแลว้ ผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงรำชกำรหรอืนักกำรทูตก็ตอ้งรบั K-ETA คะ่ 
แตห่ำกไดร้บัอนุญำตกำรยกเวน้โดยไดย้ืน่ขอรบักำรยกเวน้กบักระทรวงยุตธิรรมผ่ำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
ไม่จ ำเป็นตอ้งรบั K-ETA คะ่ 

Q21. ถา้ไดร้บั K-ETA จะสามารถท างานในเกาหลไีดไ้หมคะ 

A. ไม่ค่ะ ถำ้จะท ำงำนคุณตอ้งรบัวีซำ่ท ำงำนต่ำงหำกค่ะ 

Q22. เมือ่ยืน่ขอ K-ETA รูปถ่ายตอ้ง เหมอืนกบัรูปพาสปอรต์ไหมคะ 

A.ถึงแมว้่ำจะไม่ไดเ้ป็นรูปถ่ำยแบบรูปติดบตัร แต่หำกรูปถ่ำยจำกชวีิตประจ ำวนัตรงตำมเงื่อนไข 

และเป็นรูปที่มองเห็นใบหนำ้ไดช้ดัเจน ก็สำมำรถใชแ้นบเขำ้มำไดเ้ช่นกนั 

เมื่อท่ำนอพัโหลดรูปถ่ำย ตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่อไปนี ้  

- รูปถ่ำยสี  

- ไฟล ์JPG  

- ขนำดรูปถ่ำยไม่เกิน 100kb  

- แนวนอนแนวตัง้ไม่เกิน 700 พิกเซล  

- หำ้มสวมหมวก ผำ้พันคอ และแว่นกนัแดด  

- หลีกเลีย่งเสือ้ผำ้ที่มีลวดลำยฉูดฉำด  

- ขนำดใบหน้ำตอ้งเกิน 75% ของรูปถ่ำยและมองตรงโดยไม่หลบัตำ 

เมื่ออพัโหลดรูปถ่ำยหน้ำหนังสือเดินทำง ตอ้งมีขนำดน้อยกว่ำ 300kb  

[※กำรอพัโหลดหน้ำหนังสือเดินทำงไม่ใชข่อ้จ ำเป็น] 

Q23. การยืน่ขอ K-ETA ใชเ้วลานานเท่าไหรค่ะ 

A. ใชเ้วลำประมำณ 10 นำทีค่ะ 

Q24. จะเกดิอะไรขึน้หากกรอกค าขอ K-ETA โดยความเท็จคะ 

A. หำกส่งขอ้มูลที่เป็นควำมเท็จ K-ETA จะไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืถึงแมจ้ะไดร้บัอนุญำตแลว้ 
ก็สำมำรถถูกยกเลิกได  ้
คุณอำจถูกลงโทษตำมกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งของประเทศเกำหลีและอำจถูกจ ำกดักำรเขำ้ประเทศเกำหลีใ
นอนำคตได  ้

Q25. หากกรอกใบยืน่ค าขอผดิ แกไ้ขอย่างไรคะ 

A. ขอ้มูลที่กรอกผิดสำมำรถแกไ้ขไดต้ลอดเวลำก่อนส่งค ำยื่นขอ  

โปรดเขำ้ใจดว้ยว่ำ หำกยื่นขอเรยีบรอ้ยแลว้ จะไม่สำมำรถแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมอะไรได ้  

แต่สำมำรถยื่นขอ K-ETA ใหม่ไดห้ลงัจำกกำรตรวจสอบเสร็จสิน้ ดงัน้ันกรุณำรบัอีเมลผลกำรอนุมตัิ  

K-ETA ก่อนแลว้ค่อยยื่นขอใหม่ 



Q26. ไดร้บัอนุญาต K-ETA โดยขอ้มูลทีก่รอกไม่ถูกตอ้ง จะเขา้ประเทศไดไ้หมคะ 

A. อำจเกิดผลเสีย เช่น ไม่สำมำรถเขำ้ประเทศไดค้่ะ กรุณำยื่นขอ K-ETA อีกคร ัง้ค่ะ. 

Q27. จะตรวจสอบรายการทีไ่ดร้บัอนุญาตไดอ้ย่างไร 

A. รำยละเอียดกำรอนุญำตจะถูกส่งไปยงัอีเมลที่คุณกรอกและสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยกรอกหมำยเลข
ค ำขอหรอืหมำยเลขหนังสือเดินทำงและวนัเดือนปีเกิดที่เมนู [Check K-ETA Results] 
ที่แถบบนของเว็บไซต ์K-ETA ค่ะ 

Q28. ทุกคร ัง้ทีเ่ขา้ประเทศจะไดร้บั K-ETA ใหม่หรอืไม่คะ 

A. ไม่ค่ะ K-ETA จะมีอำยุกำรใชง้ำนสูงสุด 2 ปี แต่หำกหนังสือเดินทำงมีอำยุกำรใชง้ำนไม่ถึง 2 ปี 

จะสำมำรถใชไ้ดจ้นถึงวนัหมดอำยุของหนังสือเดินทำง  

Q29. จะยืน่ขอ K-ETA พรอ้มกบัผูร้ว่มเดนิทางไดห้รอืไม่คะ 

A. ไดค้่ะ สำมำรถเพิ่มสมำชกิครอบครวัหรอืผูร้ว่มเดินทำง (เพิ่มไดสู้งสุด 30 คน) ไดค้่ะ 

ในกรณีนีก้็จะช ำระเงินทีเดียวค่ะ 

Q30.  ไดร้บัแจง้ผล K-ETA ว่าไม่ไดร้บัอนุญาตเพราะอะไรคะ 
ถา้ตอ้งการเขา้ประเทศเกาหลตีอ้งท าอย่างไรคะ 

A. กำรยื่นขอ K-ETA ไม่ไดร้บัอนุมตัิ เน่ืองจำกไม่ตรงกบัเกณฑก์ำรประเมินภำยใน  

ตำมพระรำชบญัญตัิกำรเปิดเผยขอ้มูล มำตรำ 9 ขอ้ 1.2 จึงขอควำมเขำ้ใจดว้ยว่ำ ไม่สำมำรถแจง้ 

เหตุผลที่ชดัเจนใหไ้ด ้ถึง K-ETA ไม่อนุมตัิ ก็สำมำรถยื่นขอใหม่ได ้แต่ในกรณีที่ K-ETA ไม่อนุมตัิ 

เพรำะเหตุผลอื่นๆ นอกจำกกรอกขอ้มูลผิด จะไม่สำมำรถเขำ้ประเทศดว้ย K-ETA ได  ้

ในกรณีนี ้แนะน ำใหเ้ขำ้ประเทศดว้ยวีซำ่ 

Q31. ในสถานการณโ์ควดิ-19 ถา้ไดร้บัอนุญาต K-ETA ไม่จ าเป็นตอ้งมผีลตรวจเชือ้โควดิ-19 
หรอืคะ 

A. ในสถำนกำรณโ์ควดิ-19 แมว้่ำจะไดร้บัอนุญำตจำก K-ETA แลว้ 
คุณยงัตงตอ้งรบัเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัโรคระบำด เชน่ ใบรบัรองผลตรวจ PCR เป็นผลลบค่ะ 

Q32. วธิกีารกรอกทีอ่ยู่ในเกาหล ี

A. เมื่อกรอกที่อยู่ จะตอ้งกรอกเป็นภำษำองักฤษ มิใชภ้ำษำเกำหลี เมื่อคน้หำที่อยู่ ในชอ่ง [Road 
name address] จะตอ้งกรอกชือ่ถนนเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน โดยยกเวน้ตวัเลข(หมำยเลขอำคำร) 
มิใชก่รอกที่อยู่ท ัง้หมด 

รำยละเอียดเกีย่วกบักำรยื่นขอ K-ETA โปรดเขำ้ไปดูที่เมนู [Notice] >[Notice]> How to Apply  

for K-ETA and Make a Payment (ไฟลแ์นบภำษำไทย) ในเว็บไซตท์ำงกำรของ K-ETA  

Q33. หากมสีถานทีพ่กัในเกาหลหีลายแห่งท าอย่างไรคะ 

A. หำกท่ำนมีสถำนที่พักในเกำหลีหลำยแห่ง ใหก้รอกสถำนที่พกัที่ท่ำนจะอยู่เป็นหลกั 

หำกตอ้งกำรแกไ้ขที่อยู่อำศยัในเกำหลีหลงัจำกไดร้บัอนุมตัิจำก K-ETA สำมำรถท ำแกไ้ขที่ [K-ETA 

Application Results] - [Edit Information] ตรงบนเว็บไซต  ์K-ETA ไดต้ลอดเวลำ 



Q34. กรอกค ายืน่ขอ K-ETA ใชภ้าษาอะไรคะ 

A. สำมำรถยื่นขอ K-ETA ไดเ้ฉพำะภำษำองักฤษเท่ำน้ัน 

Q35. สอบถามเกีย่วกบั K-ETA ไดท้ีไ่หนคะ 

A. สำมำรถสอบถำมเกีย่วกบั K-ETA ทำงออนไลนไ์ดท้ี่เมนู<Questions> ในเว็บไซต  ์K-ETA โดย 4 
ภำษำ (ภำษำเกำหลี, ภำษำองักฤษ, ภำษำไทย, รสัเซยี) ค่ะ 

 


