การเตรียมตัวและคาแนะนาสาหรับทีจ่ ะเดินทางไปเกาหลีใต้
ก่อนวันเดินทาง

o

o
o
o
o

o
o

o

o
o

o โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วัน
เดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคน
ได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชาํ รุด)
o ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน
o มีโรคประจําตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีขอ้ จํากัดทางสรีระร่างกาย แจ้งให้ผจู้ ดั ทราบ
ล่วงหน้า
ยาประจาตัว ท่านที่มีโรคประจําตัวควรนํายาติดตัวให้เพียงพอ (เกินวันเดินทาง 1-2 วัน)
ห้าม นําผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาํ จากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นําเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะ
หากศุลกากร ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
สําเนาเอกสารหน้าพาสปรอตและบัตรเครดิต รูปถ่าย 1-2 ใบ ติดเก็บไว้ในกระเป๋าใบใหญ่ เพื่อใช้ยามต้องการ
ของมีค่า สู่เกาหลี ของมีค่าไม่ควรนําติดตัวไปด้วย เพราะอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย ควรระมัดระวัง แต่หากนํ าติดตัวไปด้วย
ระหว่างการเดินทางควรเอาไว้กบั ตัวเองตลอด ห้ามวางไว้บนรถหรือวางไว้ตามโต๊ะอาหารเพราะอาจเกิดการสูญหายได้
มาตรการจากัดของเหลว เจล และสเปรย์ ทุกชนิ ดขึ้ นเครื่องบินของท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยให้บรรจุภาชนะที่มีขนาดความจุ
ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ซึ่งต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใส ขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร มีผนึกเปิ ด-ปิ ดได้ ผูโ้ ดยสารสามารถนํา
ถุงพลาสติกขึ้ นเครื่องบินได้คนละ 1 ถุงเท่านั้น และต้องแยกจากสัมภาระอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจ ของเหลวที่
ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสําหรับเด็กทารก รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน
มีดพก มีดปลอกผลไม้ ตะไบ กรรไกรตัดเล็บและของมีคมทุกชนิดห้ามติดตัวขึ้ นเครื่อง
การนาแบตเตอรี่สารองติดตัวขึ้ นเครื่องบิน แบตเตอรี่สาํ รอง (POWER BANK) ที่มีขนาดความจุตาํ ่ กว่า 20,000 มิลลิแอมป์
สามารถนําติดตัวขึ้ นเครื่องได้ แบตเตอรี่สาํ รองขนาดความจุ 20,000 - 32,000 mAh สามารถนําขึ้ นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
ขนาดความจุเกิน 32,000 มิลลิแอมป์ ห้ามนาติดตัวขึ้ นเครื่อง และแบตเตอรี่สารอง ทุกขนาดความจุ ห้ามใส่กระเป๋าโหลด
ใต้ทอ้ งเครื่องทุกกรณี
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่ องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนํา ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้ นลงห้องด้วย
ตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้ นได้ เตรียมกระเป๋าผ้าขนาดหิ้ วขึ้ นเครื่องอีก 1 ใบ เพื่อการจัดสิ่งของเครื่องใช้และของช้
อปปิ้ ง) สายการบินอนุญาต นํ้าหนักสัมภาระที่สามารถฝากใต้ทอ้ งเครื่องได้ จะอยูท่ ี่ไม่เกิน ?? กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 1-2
ชิ้ น) นํ้าหนักกระเป๋าที่สามารถนําติดตัวขึ้ นเครื่องได้ จะอยูท่ ี่ไม่เกิน 7-10 กิโลกรัมต่อท่าน : 1 ชิ้ น โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่
สัมภาระกระเป๋าเหนื อศรีษะ หากสัมภาระมีน้ําหนักเกินจํานวนที่สายการบินกําหนดลูกค้าจะต้องชําระให้กบั เจ้าหน้าที่สายการบิน ณ
เคาเตอร์เช็คอิน
เวลา เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั ่วโมง หากเดินทางถึงเกาหลีแล้ว อย่าลืมปรับนาฬิกา เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กับหัวหน้าทัวร์ / ไกด์ หรือเดินทางขึ้ นเครื่องกลับ
สภาพอากาศ ที่ เกาหลี อุณภูมิโดยเฉลี่ยของเกาหลี ที่เกาหลีจะแบ่งออกเป็ น 4 ฤดูกาล (เช็คอีกครั้งก่อนเดินทาง)
 ใบไม้ผลิ ของเกาหลี ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเกาหลีโดยเฉลี่ยช่วงนี้ 6 ถึง 16 องศา ช่วงนี้ จะมีดอกไม้ค่อนข้าง
เยอะและสวยงาม ดอกไม้จะเริ่มผลิใบและแสงแดดกําลังสวยงาม เดินทางไปช่วงนี้ ก็อากาศสบายๆ ใส่เสื้ อผ้าสบายๆได้
 หน้าร้อน ของเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเกาหลีโดยเฉลี่ย 22 ถึง 38 องศา ขอบอกว่าช่วงนี้ อากาศร้อน
เหมือนบ้านเราเลย แต่อาจจะมีฝนตกบางวัน และช่วงนี้ ต้นไม้จะเป็ นสีเขียว ต้นหญ้าสีเขียว เดินทางช่วงนี้ สําคัญเลยคือการพกร่ม
ติดตัวไปด้วย
 ฤดูใบไม้ร่วง – ใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ของเกาหลี 5 ถึง 20 องศา ขอ
บอกว่าเกาหลีช่วงนี้ อากาศสดชื่นมากๆ ท้องฟ้ าแจ่มใส ใบไม้เปลี่ยนสี อย่างสวยงาม สําคัญคือช่วงนี้ เป็ นช่วงที่ผูค้ นชอบในการ
เดินทางเที่ยวเป็ นอย่างมากอะไรอะไรก็แพ๊งแพงแต่ก็คุม้ ค่ากับราคา การแต่งกายนั้นจัดเต็มได้เลย เสื้ อผ้าสีสนั สวยงามถ่ายรูปกับ
ธรรมชาติหลากสี
 ฤดูหนาว ของเกาหลี ช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของเกาหลี -5 ถึง -20 องศา อากาศของเกาหลีช่วงนี้
จะแห้งและหนาวมาก เกาหลีหนาวจัด เกาหลีหนาวเวอร์ เกาหลีหนาวเหน็ บ หรืออาจจะมีหมิ ะตกด้วยบางวัน สําคัญเลย การ

หน้า
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ประเทศ

หัวข้อ

ช่วง

Update

1

เพื่อนเอเย่นต์

Journey Land

เกาหลีใต้

ข้อแนะนาการเตรี ยมตัวเดินทาง

ตลอดปี

2016

แต่งกายช่วงนี้ เตรียมเสื้ อผ้าที่สามารถทําความอุ่นให้ร่างกายได้มากที่สุด และอย่าลืมเตรียมแผ่นร้อนไปด้วยก็จะดี เดินทางช่วงนี้
ห้ามพลาดกับการเล่นสกีล่ะ เด็ดมากๆ สําหรับฤดูกาลนี้ ของเกาหลี
ใบไม้ผลิ เทคนิ ค A) ก่อนที่จะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกําจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อน B) ม้วนให้เล็กประหยัดพื้ นที่ ลองเปลี่ยนจาก
การพับ เป็ นการม้วนให้เล็กที่สุด C) ส่วนสาวๆ ที่ตอ้ งพึ่งครีมทําสวยวันนึ งหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่านั้ นลงไปขวดไซส์เล็กที่เหมาะ
สําหรับการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้อแบบไซส์เล็กไว้พกพา D) สิ่งที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกวัน คือ ชั้นรองนอก แต่เสื้ อแจ๊กแก็ต ให้ความอุ่นหรือกันลม 1
ตัว ยังคงใช้ต้งั แต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเครื่องกลับ นอกนั้นเตรียม 1. เสื้ อยืด (เสื้ อแขนยาวให้ความอุ่น ช่วงเดือนเมษายน) เตรียมมา
สัก 2-3 ตัว กางเกงยีนส์หรือกางเกงสเลค เตรียมมาสัก 2-3 ตัว 2. อุปกรณ์เสริม ผ้าพันคอ เก๋ๆ สักผืน หมวกเก๋ๆ ถุงเท้า รองเท้า
เก๋ๆ หรือ รองเท้ากีฬา ที่เหมาะกับการเดินบนพื้ นที่ภเู ขา ขอให้เป็ นรองเท้าที่ใส่สบายมากที่สุด เพราะเราต้องเดินนนนนน รองเท้าสตรี ถ้า
ส้นสูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเท้าและได้รบั อันตราย E) สิ่งจําเป็ น 1. กล้องถ่ายรูป สายชาร์จแบตเตอรี่ พาวเวอร์แบงค์ ชาร์ปมือถือหรือแท็บ
เล็ตเพื่อถ่ายรูปและเครื่องไวไฟ 2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็ นขากลม 3. ยาประจําตัวของคุณ ยาดม ยาหม่อง ยาแก้เมารถ ครีมทาผิว ลิป
มัน แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด 4. นาฬิกา หรือ โทรศัพท์ ที่มเี วลาบอก เพราะต้องนั ดเจอกัน หลังแยกย้ายเดินเที่ยวเดินล่น *
ควรมีกระเป๋า สะพายติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวที่จาํ เป็ น *
หน้าร้อน เทคนิ ค A) ก่อนที่จะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกําจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อน B) ม้วนให้เล็กประหยัดพื้ นที่ ลองเปลี่ยนจาก
การพับ เป็ นการม้วนให้เล็กที่สุด C) ส่วนสาวๆ ที่ตอ้ งพึ่งครีมทําสวยวันนึ งหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่านั้ นลงไปขวดไซส์เล็กที่เหมาะ
สําหรับการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้อแบบไซส์เล็กไว้พกพา D) สิ่งที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกวัน คือ ชั้นรองนอก แต่เสื้ อแจ๊กแก็ต ให้ความอุ่นหรือกันลม 1
ตัว ยังคงใช้ต้งั แต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเครื่องกลับ นอกนั้ นเตรียม 1. เสื้ อยืด เตรียมมาตามวันที่เดินทาง กางเกงยีนส์หรือกางเกงส
เลค เตรียมมาสัก 2-3 ตัว 2. อุปกรณ์เสริม ผ้าพันคอ เก๋ๆ สักผืน หมวกเก๋ๆ ถุงเท้า รองเท้าเก๋ๆ หรือ รองเท้ากีฬา ที่เหมาะกับการ
เดินบนพื้ นที่ภเู ขา ขอให้เป็ นรองเท้าที่ใส่สบายมากที่สุด เพราะเราต้องเดินนนนนน รองเท้าสตรี ถ้าส้นสูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเท้าและ
ได้รบั อันตราย E) สิ่งจําเป็ น 1. กล้องถ่ายรูป สายชาร์จแบตเตอรี่ 2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็ นขากลม 3. ยาประจําตัวของคุณ ยาดม
ยาหม่อง ยาแก้เมารถ ครีมทาผิว ลิปมัน แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด 4. นาฬิกา หรือ โทรศัพท์ ที่มีเวลาบอก เพราะต้องนั ดเจอ
กัน หลังแยกย้ายเดินเที่ยวเดินล่น * ควรมีกระเป๋า สะพายติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวที่จาํ เป็ น *
ฤดูใบไม้รว่ ง เทคนิ ค A) ก่อนที่จะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกําจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อน B) ม้วนให้เล็กประหยัดพื้ นที่ ลองเปลี่ยน
จากการพับ เป็ นการม้วนให้เล็กที่สุด C) ส่วนสาวๆ ที่ตอ้ งพึ่งครีมทําสวยวันนึ งหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่านั้ นลงไปขวดไซส์เล็กที่เหมาะ
สําหรับการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้อแบบไซส์เล็กไว้พกพา D) สิ่งที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกวัน คือ ชั้นรองนอก แต่เสื้ อแจ๊กแก็ต ให้ความอุ่นหรือกันลม 1
ตัว ยังคงใช้ต้งั แต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเครื่องกลับ นอกนั้ นเตรียม 1. เสื้ อยืดหรือเสื้ อแขนยาวให้ความอุ่น เตรียมมาสัก 2-3 ตัว
กางเกงยีนส์หรือกางเกงสเลค เตรียมมาสัก 2-3 ตัว 2. อุปกรณ์เสริม ผ้าพันคอ เก๋ๆ สักผืน หมวกเก๋ๆ ถุงเท้า รองเท้าเก๋ๆ หรือ
รองเท้ากีฬา ที่เหมาะกับการเดินบนพื้ นที่ภเู ขา ขอให้เป็ นรองเท้าที่ใส่สบายมากที่สุด เพราะเราต้องเดินนนนนน รองเท้าสตรี ถ้าส้นสูง มาก
เกินไปอาจจะ เจ็บเท้าและได้รบั อันตราย E) สิ่งจําเป็ น 1. กล้องถ่ายรูป สายชาร์จแบตเตอรี่ 2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็ นขากลม 3. ยา
ประจําตัวของคุณ ยาดม ยาหม่อง ยาแก้เมารถ ครีมทาผิว ลิปมัน แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด 4. นาฬิกา หรือ โทรศัพท์ ที่มีเวลา
บอก เพราะต้องนัดเจอกัน หลังแยกย้ายเดินเที่ยวเดินล่น * ควรมีกระเป๋า สะพายติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวที่จาํ เป็ น * กลางเดือนถึงปลาย
เดือนพฤศจิกายนเตรียมแจ๊กแก็ตขนเป็ ด ให้ความอุ่น 1 ตัว ตอนเช้าเย็นจะหนาวกว่า บางวันอาจโชคดี...หิมะตก เพราะเป็ นสัญญาบอกว่าหน้า
หนาวแล้วจ้า)
ฤดูหนาว เทคนิ ค A) ก่อนที่จะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกําจัดกลิ่นอับของกระเป๋าเสียก่อน B) ม้วนให้เล็กประหยัดพื้ นที่ ลองเปลี่ยนจาก
การพับ เป็ นการม้วนให้เล็กที่สุด C) ส่วนสาวๆ ที่ตอ้ งพึ่งครีมทําสวยวันนึ งหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่านั้ นลงไปขวดไซส์เล็กที่เหมาะ
สําหรับการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้อแบบไซส์เล็กไว้พกพา D) สิ่งที่ตอ้ งเปลี่ยนทุกวัน คือ ชั้นรองนอก แต่ เสื้ อโอเวอร์โค๊ดยาวหรือโค๊ดสั้นหรือ
แจ๊กแก็ตขนเป็ ดห่าน ให้ความอุ่นมาก 1 ตัว ยังคงใช้ต้งั แต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเครื่องกลับ นอกนั้ นเตรียม 1. เสื้ อ และ กางเกง ลอง
จอห์น แบบ ใส่แล้ว แนบไปกับตัว 2. ชั้นรองนอก เสื้ อแขนยาว ผ้าอุ่นๆ เตรียมมาสัก 2-3 ตัว กางเกงยีนส์หรือกางเกงสเลคอุ่นหนาและ
กันหนาว เตรียมมาสัก 2 ตัว เพราะ มันไม่สกปรก เนื่ องจากมีช้นั ในเป็ นชุดลองจอห์น 3. อุปกรณ์เสริม ผ้าพันคอ เก๋ๆ อุ่นๆ สักผืน
หมวกที่มที ี่ปิดหู ที่ปิดหูเก๋ๆ ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าบูท้ ที่เหมาะกับการเดินบนหิมะ หรือ รองเท้ากีฬา ขอให้เป็ นรองเท้าที่ใส่สบายมากที่สุด
เพราะเราต้องเดินนนนนน รองเท้าสตรี ถ้าส้นสูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเท้า และได้รบั อันตราย E) สิ่งจําเป็ น 1. กล้องถ่ายรูป สายชาร์จ
แบตเตอรี่ 2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็ นขากลม 3. ยาประจําตัวของคุณ ยาดม ยาหม่อง ยาแก้เมารถ ครีมทาผิว ลิปมัน แชมพู แปรงสีฟัน
ยาสีฟัน ที่โกนหนวด 4. นาฬิกา หรือ โทรศัพท์ ที่มเี วลาบอก เพราะต้องนั ดเจอกัน หลังแยกย้ายเดินเที่ยวเดินล่น * ควรมีกระเป๋า สะพาย
ติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวที่จาํ เป็ น *
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o แลกเงินสาหรับค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
เงินตรา สกุลเงิน "วอน" โดยเขียนด้วยตัวอักษรโรมัน " W “ธนบัตรมีราคา 1000, 5000,
10000, 50000 วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลล่าร์
= USD 1 = WON 1120 หรือ 31-33 บาท. ต่อ 1000 วอน เพื่อความสะดวกในการใช้จ่าย
ควรเตรียมเงิน วอน ในการซื้ อของตามร้านขายของทัว่ ไป และเงินดอลล่าร์สหรัฐสําหรับซื้ อสินค้า
ปลอดภาษี
 บัตรเครดิต ใช้ที่เกาหลี สามารถใช้ได้ตามโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารใหญ่ๆ ร้านค้าปลอดภาษี และห้างสรรพสินค้าในเมือง
สําคัญๆ ท่านควรเตรียมขออนุ มตั ิวงเงินจากบัตรเครดิตธนาคารต้นสังกัดให้เพียงพอ
 เครื่องบริการ ATM ที่เกาหลีนักท่องเที่ยวที่มีบตั รเครดิต ซึ่งได้รบั การยอมรับกันทัว่ โลก สามารถถอนเงินสดจากบัญชีของท่าน
หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่องบริการเงินด่วน (ATM) ที่ต้งั อยูต่ ามโรงแรมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า สถานี รถไฟฟ้ าใต้ดิน
และสถานที่ท่องเที่ยว แต่ตอ้ งมีการดูแลและระวังในความปลอดภัยของตนเองด้วย หากไม่จาํ เป็ นจริงๆ เตรียมเงินสดไปให้พร้อม
จะดีกว่า หรือหากต้องการแลกเงิน สามารถติดต่อแลกที่หวั หน้าทัวร์หรือไกด์ทอ้ งถิ่นได้เลยจ้า
o กระแสไฟฟ้า 110 หรือ 220 โวล์ หัวปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็ นแบบขากลมแบบหลุม ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้
แน่ ชดั ก่อน เพื่อความปลอดภัย กรุณาเตรียมไปจากทางเมืองไทย เพื่อความสะดวกและประหยัด
o โทรศัพท์กลับประเทศไทย การโทรศัพท์ดว้ ยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โรงแรม หมุน 001
(หรือ 002 หรือ 008 หรือ 00700) + 66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ ง + เบอร์โทรศัพท์บา้ นหรือมือ
ถือ (ซื้ อบัตรโทรศัทพ์ที่เกาหลี โทรกลับถูกว่าการนําเครื่องมือถือไทยไปใช้ที่เกาหลี) ข้อมูลโทรศัพท์มือถือจากไทยที่จะนําไปใช้
มือถือของท่านต้องรองรับระบบ 3G ทุกระบบจะต้องทําการเปิ ด International Roaming ก่อนเดินทาง
เครือข่ าย

โทรกลับไทย

รับสาย

โทรในเกาหลี

SMS

AIS

74 บาท

56 บาท

32 บาท

13 บาท

DTAC

74 บาท

49 บาท

23 บาท

12 บาท

TRUE

80 บาท

43 บาท

35 บาท

12 บาท

o

อาหาร
โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้ อวัวเพื่อส่วนรวม โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อ
โภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูยา่ งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒ
ั นธรรมในการรับประทาน
อาหาร ซึ่งจะนิ ยมอาหารชนิ ดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบแบ่งปั น คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่าง ๆ พร้อมข้าว
สวยและนํ้าซุป ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม ท่านสามารถเตรียมอาหารที่ท่านชอบติดตัวไปรับประทานได้หรือใช้บริการจากอาหารที่ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้ และ โดยทัว่ ไปนํ้าอัดลมประมาณ 2000-4000 วอน ส่วนเหล้าเกาหลีพนเมื
ื้ องหรือเบียร์เกาหลีประมาณ
4000-6000 วอน
อาหารพิเศษ ท่านที่รบั ประทานอาหารพิเศษ ประเภทมังสวิรตั ิ และอาหารเจ กรุณาแจ้งกับทางผูจ้ ดั ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และ
ระหว่างมื้ ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ใน
ภายหลัง เครื่องดื่ม การนําเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือค่าเปิ ดขวดเสมอ
ควรสอบถามหัวหน้าทัวร์ก่อน เมนูอาหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือ
เวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
o ห้องพัก โทรทัศน์ ในห้องพัก อาจจะมีระบบ T.V. paid โดยทัว่ ไปแชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอก
ห้องนํ้าหรือที่บนตูเ้ ย็น หากผูพ้ กั นําไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิ ดหน้าต่าง
หรือช่องลมออกไป ไวไฟอาจมีให้ใช้ฟรีที่ล๊อบบี้ หรือในห้องพัก กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ให้แน่ ใจก่อนใช้บริการ รูปแบบห้องพัก
ของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room หรือ Family Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน บางเมืองห้องจะเป็ นแบบพื้ นเมือง (Ondol) บาง
เมือง ห้องมีขนาดกะทัดรัด ไม่มีอ่างอาบนํ้า บางเมือง ห้องกว้าง มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ น้ าประปาในเกาหลี ในการเข้าพัก
ในโรงแรมที่เกาหลีน้ําดื่มอยูใ่ นห้องพักจะมี 1-2 ขวด (ถ้ามีบริการนํ้าดื่มฟรี) ส่วนนํ้าแร่และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ
หรือสูงกว่าร้านค้าด้านนอกโรงแรม ในห้องพักอาจมีกาต้มนํ้า ชากาแฟบริการฟรี นํ้าประปาสะอาดสามารถดื่มได้โดยตรง
o ห้องน้ า ห้องนํ้าในเกาหลีโดยทัว่ ไป จะให้บริการฟรี สามารถเข้าใช้ตามสถานที่สาธารณะร้านค้าใกล้ลานจอดรถ โรงแรม ทัว่ ไปได้
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o

ที่จอดรถในเกาหลี บางครั้งรถนําเที่ยวจะจอดบริเวณที่ให้จอดรถ หรืออาจจะต้องนัดหมายเวลาให้มารับ ซึ่งต้องเช็คเวลากับไกด์ให้
ดีหรือหัวหน้าทัวร์ให้ดีและควรตั้งใจฟั งรายละเอียดก่อน เพราะไม่อย่างนั้นอาจทําให้หลงกันได้
o ธรรมเนียมการทิป เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดี ควรเตรียมเป็ นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ)
เช่น บริกรยกกระเป๋าควรให้ทิป 3000 วอนต่อใบใหญ่ ทิปคนขับรถและไกด์โดยทัว่ ไปวันละ 5000 วอน ทิปหัวหน้าทัวร์ทวั ่ ไปวันละ
50 บาท
ด่านตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติอินชอน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออก
นอกเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศไทยหรือเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะผูเ้ ดินทางที่ท่องเที่ยวหรือทําธุรกิจโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้า
ออกนอกเมืองได้ โดยอาจจะพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน
2. หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดติดตัวอย่างน้อย 15,000 บาท (สกุลยูเอสดอลล่าร์หรือสกุลเงินวอนหรือสกุลไทย) บัตรเครดิต
3. การแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม
4. สําหรับพาสปรอตใหม่ ควรนําพาสปรอตเก่าไปด้วย
5. อื่นๆ จดหมายการลางาน (ถ้ามี) ใบรายการท่องเที่ยวทราบว่าไปเที่ยวเกาหลีกี่วนั พักที่เกาหลีกี่คืน ไปเที่ยวและเยี่ยมเยี่ยนสถานที่
ใดบ้าง วัตถุประสงค์ที่มาเที่ยวเกาหลี เป็ นต้น
* หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานยังสงสัยในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ (อ่าน
ใบประกาศสําหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้) *

วันเดินทาง
ก่อนออกจากบ้าน เตรียมใบรายการท่องเที่ยวทัวร์และพาสปรอตพร้อม กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผูจ้ ดั จะจัดทํา
สํารองและจัดเตรียมให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระเป๋าสตางค์ / เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องประดับ /
พาสปรอต / บัตรเครดิต / เอกสารสําคัญ / กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ / ยาประจําตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนําขึ้ นเครื่องทุกประเทศ
จะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั ่วโมง
เคาน์เตอร์จะปิ ดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผูโ้ ดยสารจําเป็ นต้องดําเนิ นการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้
ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาํ ระไปแล้ว
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

โปรดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเข้าออกไทย พร้อมเซ็นลายเซ้นต์ตามหน้าพาสปอร์ต หน้าหลัง 2 ตําแหน่ ง

พิธีการออกนอกเมือง ด่านแรก ด่านออกเมือง เข้าแถวผ่านด่านเอ็กซเรย์สิ่งของ จากนั้นเดินเข้าแถวที่เครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ
เตรียมใบเข้าออกเมืองหรื อใบตม พร้อมถอดซองหนั งพาสปอร์ตออกให้หมด เอาหน้าพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปเราทาบไปที่เครื่องสแกน
จนกว่าเครื่องจะอ่านข้อมูลเรียบร้อย ซึ่งประตูจะเปิ ดอัตโนมัติ ก้าวผ่านที่ก้นั ประตูอ อกไป เตรียมพร้อมที่จะถ่ายรูป โดยต้องยื่นหน้าตรง
อย่าก้มหน้า เพราะเครื่ องจะจับสแกนทางดวงตาของเรา พร้อมทั้งเอานิ้ วชี้ ขวาวางไว้ที่ช่องสแกนลายนิ้ วมือเหมือนตอนที่ เราไปทํา
พาสปอร์ต ซึ่งถ้าทําถูกต้อง ประตูที่ก้นั จะเปิ ดอัตโนมัติ ให้นําใบตมให้เจ้าหน้าที่เป็ นอันเสร็จพิ ธี (ยกเว้นครอบครัวเด็กทารถ อายุไม่เกิน 2
ปี หรือ รถเข็น ไปเข้าแถวที่มีป้ายว่าสําหรับคนไทยหรือชาวต่างประเทศพร้อมพาสปรอตและใบเข้า -ออกเมืองและบัตรที่นัง่ เพื่อรับตรา
ประทับ)
ศุลกากร ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ
หลังผ่านพิธีการออกนอกเมือง ไปพบกันที่ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาทีเป็ นอย่างน้อย
(ไม่มีการประกาศเรียก)
ควรเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนขึ้ นเครื่องบินและคาดเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบิน (สาหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่ สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทาให้นอนหลับ ไม่ดมื่
สุราหรือของมึนเมา และดื่ มนา้ มากๆ)
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เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน
ก่อนเครื่องลงจอดที่สนามบินอินชอนโปรดเข้าห้องนํ้าให้เรียบร้อยบนเครื่องบิน เตรียม
1) พาสปรอต
2) เอกสารการเข้าเมือง + ลายเซ็นต์ท่าน
3) ใบศุลกากร + ลายเซ็นต์ท่าน พิธีการเข้าเมือง ด่านแรก ด่านเข้าเมือง (พาสปอร์ตพร้อมใบเข้าเมือง) เข้าแถวที่มีป้ายว่า สําหรับชาว
ต่างประเทศ (FORIENGER หรือ NON-KOREAN) ด่านที่สอง ศุลกากร (ใบศุลกากร) (รับกระเป๋าที่สายพาน ตรวจจํานวนสิ่งของ หาก
กระเป๋าชํารุด หรือ หาย แจ้งหัวหน้าทัวร์หรือเจ้าหน้าที่ทนั ที รถเข็นอยูใ่ กล้ๆ ไม่ตอ้ งเสียเงิน แล้วผ่านด่านช่องเขียว หากไม่มีของต้อง
สําแดง)
ข้อแนะนำ ควรทราบโปรแกรมท่องเที่ยว พักกี่วนั โรงแรมชื่ออะไร เตรียมเอกสารส่วนตัวพร้อม หลักฐานการทํางาน หลักฐานการเงิน
หลักฐานการศึกษา พาสปรอตเก่า ตัว๋ เครื่องบิน กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสอบสัมภาษณ์ (ควรสุภาพและอย่าแสดงความไม่
พอใจ มีสติในการคุยกับทางเจ้าหน้าที่ เพราะเราเป็ นนักเดินทาง)
คําถามที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีมกั จะสอบถามจากผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนมากมีดงั นี้
1. What ’s your name ?
(คุณชื่ออะไร)
2. What are you doing ? / What is your work ?
(คุณทางานอะไร)
3. Where do you stay in Thailand ?
(คุณพักอยูท่ ี่ไหนในเมืองไทย)
4. What are you doing in Korea ?
(คุณมาทาอะไรที่เกาหลี)
5. How many person/people in your group ?
(คณะคุณมากี่คน)
6. How many days ? / How long will you stay here ?
(คุณจะมาอยูก่ ี่วนั )
7. Where do you go?
(คุณจะไปที่ไหนบ้าง)

*** ห้องนํ้าควรเข้าที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าหรือบริเวณห้องโถงขาเข้าผูโ้ ดยสาร ***
*** หากต้องการแยกตัวไปซื้ อของกิน เข้าห้องนํ้านาน แลกเงิน เช่าเครื่องไวไฟ
ควรแจ้งให้เพื่อนในคณะหรือหัวหน้าทัวร์ทราบ หากไม่แจ้ง โปรดอย่าต่อว่าทัวร์ ***
กรณีฉุกเฉิน..ที่เกาหลี....ติดต่อ ผูด้ แู ลปลายทาง (เกาหลี) หรือ เบอร์ไกด์ หรือ เบอร์หวั หน้าทัวร์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โทรศัพท์ 02 795 0095

วันเดินทางกลับ เครื่องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ
หากมีญาติหรือเพื่อมารอรับให้นัดหมายที่ช้นั 2 ผูโ้ ดยสารขาเข้า ตรวจสอบเวลาที่เครื่องถึงได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หมายเลข 02-134
2267-71 http://www.suvarnabhumiairport.com/th/99-international-arrival-procedures

วันเดินทางกลับ เครื่องลงที่สนามบินดอนเมือง
หากมีญาติหรือเพื่อมารอรับให้นัดหมายที่ช้นั 1 ผูโ้ ดยสารขาเข้า ตรวจสอบเวลาที่เครื่องถึงได้ที่สนามบินดอนเมือง หมายเลข (02)
535-1111 http://donmueangairportthai.com/th/1640-international-flight
ศุลกากร ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ

Tip

โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลําพังและควรนํานามบัตรโรงแรมติดตัว การท่องเที่ยวเป็ น
กําไรชีวิต หากท่านทําใจให้สนุ กสนาน และปฏิบตั ิตามข้อแนะนําพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรม
บางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพ
อ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและ
ลิ้ มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง
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การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในแต่ละวันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วง
นําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมาก
ที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด (อ้างอิงจากข้อตกลงและเงื่ อนไขการเดินทางท่องเที่ ยวกับเรา)
เนื่องจากพวกเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ขอให้นักท่องเที่ยวที่ดีทุกท่าน ปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของกลุ่ม ฟั งคําแนะนําของหัวหน้าคณะหรือ
มัคคุเทศก์ ในฐานะผูม้ าเยือนควรมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั คนในพื้ นที่เพื่อความประทับใจ ต้องไม่ประพฤติตนให้เป็ นที่ราํ คาญหรือรบกวนสมาชิ ก
ในกลุ่ม และที่สาํ คัญ ขอรูจ้ กั รักษาเวลาด้วย
คาพูดพื้ นฐาน
ประโยคง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถไว้ใช้พดู ได้ในทุกโอกาส
o 안녕하세요. (อัน-นยองฮาเซโย) = สวัสดีค่ะ/ครับ
o 실례합니다. (ชิล-รเยฮัมนี ดา) = ขอโทษนะคะ/ครับ (ใช้ตอนขอรบกวน)
o 죄송합니다. (ชเว-ซงฮัมนี ดา) / 미안합니다. (มีอนั ฮัมนี ดา) = ขอโทษค่ะ/ครับ
o 감사합니다. (คัมซาฮัมนี ดา) = ขอบคุณค่ะ/ครับ
o 괜찮습니다. (แควนชันซึมนี ดา) = ไม่เป็ นไรค่ะ/ครับ
o 아니요. (อานี โย) = ไม่ค่ะ/ครับ
o 네. (เน) = ค่ะ/ครับ ใช่ค่ะ/ครับ (ไว้ขานรับ)
o 제가 태국인입니다. (เชกา แทกุกิน อิมนี ดา) = ฉันเป็ นคนไทยค่ะ/ครับ

การซื้ อของ
o 얼마예요? (ออลมาเยโย๊?) = เท่าไหร่คะ/ครับ ? (ไว้ถามแม่คา้ พ่อค้า เพื่อไม่ตอ้ งเสียเวลาหาป้ายราคา)
o เลขราคา(วอน) + 원이에요. (…วอนี เอโย) = เลขราคา(วอน) + วอนค่ะ/ครับ
1 = อิล, 2 = อีม, 3 = ซาม, 4 = ซา, 5 = โอ, 6 = ยุค, 7 = ซิล, 8 = พลา, 9 = กู, 10 = สิบ, 1,000 = เชิน, 10,000 = มัน

o
o
o
o

คําตอบที่ได้ก็คือราคาสิ่งของ สกุลเงินเกาหลีคือเงินวอน (원) โดยจะบอกจํานวนหรือตัวเลขราคามาก่อนตามด้วยคําว่าวอน ดังนั้นควรแม่นตัวเลขไว้
비싸요. (พีซาโย) = แพงค่ะ/ครับ
좀 깎아 주세요. (ชม กักกาชูเซโย) = ขอกรุณาลดราคาให้หน่ อยนะค่ะ/ครับ
이거 주세요. (อีกอจูเซโย) = ขออันนี้ ค่ะ/ครับ
저것주세요. (ชอกอซจูเซโย) = ขออันนั้นค่ะ/ครับ

คาพูดอื่นๆ
o
o
o
o
o
o
o
o
o

화장실 어디에 가요 : ฮวาซังชิล ออดีเอ คาโย้? = ห้องนํ้าอยู่ไหนคะ/ครับ ?
영어를 할수 있어요? (ยองออรึล ฮัลซู อิซซอโย๊?) = พูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ/ครับ ?
알았어요? (อารัซซอโย๊) = เข้าใจไหมคะ/ครับ ?
알았어요. (อารัซซอโย) = เข้าใจค่ะ/ครับ
사진좀 찍어 주세요? (ซาจิน จม ชิกอ จูเซโย๊?) = ช่วยถ่ายรูปให้หน่ อยได้ไหมคะ/ครับ ?
도와주세요. (โดวาจูเซโย) = ช่วยด้วยคะ/ครับ
날씨가 시원해요. (นัลชีกะ ชีวอนแฮโย) = อากาศหนาว
날씨가 더워요. (นัลชีกะ ทอวอโย) = อากาศร้อน
또 만나요. (โต มันนาโย) = แล้วพบกันใหม่
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา

















ขอสงวนสิทธิ์ ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็ก
อายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนํ าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตาม
รายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ ปฏิเสธความรับผิ ดชอบค่าเสี ยหายที่เกิ ดกับชีวิ ต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบัติเหตุ ต่างๆ สูญหายใน
ทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิ น มีการยุ บเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น
โดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ
ที่จะส่งผลทําให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ทั้ง สิ้ น ทั้ง ค่าเสี ย เวลา ค่าเสี ย โอกาส ค่าเสี ย ความรูส้ ึ ก และค่าใช้จ่ ายที่ บริษั ทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ัด จะดําเนิ นโดยสุ ด
ความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ัด
กํากับเท่านั้น
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ เช่น
ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็น
ว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคําชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดําเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนั กท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คน
ไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัว
เสมอ และ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการ
บินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ
ทั้งสิ้ น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด
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