
 

หนา้ To From ประเทศ หัวขอ้ ช่วง Update 

1 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

การเตรียมตวัและค าแนะน าส าหรบัทีจ่ะเดินทางไปเกาหลีใต ้

ก่อนวนัเดินทาง      

o โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนั

เดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคน

ไดป้ระทบัตรา หนังสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ชาํรุด)   

o ควรใหเ้บอรท่ี์สามารถติดต่อท่านระหว่างทวัรไ์ดก้รณีฉุกเฉิน 

o มีโรคประจาํตวัหรือทานอาหารบางประเภทไม่ไดห้รือมีขอ้จาํกดัทางสรีระร่างกาย  แจง้ใหผู้จ้ดัทราบ

ล่วงหน้า 

o ยาประจ  าตวั  ท่านท่ีมีโรคประจาํตวัควรนํายาติดตวัใหเ้พียงพอ (เกินวนัเดินทาง 1-2 วนั) 

o หา้ม นําผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาตใหนํ้าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ

หากศุลกากร ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรบั 

o สาํเนาเอกสารหน้าพาสปรอตและบตัรเครดิต รปูถ่าย 1-2 ใบ ติดเก็บไวใ้นกระเป๋าใบใหญ่ เพื่อใชย้ามตอ้งการ 

o ของมีค่า สู่เกาหลี ของมีค่าไม่ควรนําติดตัวไปดว้ย เพราะอาจมีการสูญหายหรือถูกขโมย ควรระมดัระวงั แต่หากนําติดตวัไปดว้ย

ระหว่างการเดินทางควรเอาไวก้บัตวัเองตลอด หา้มวางไวบ้นรถหรือวางไวต้ามโต๊ะอาหารเพราะอาจเกิดการสญูหายได ้

o มาตรการจ  ากดัของเหลว เจล และสเปรย ์ ทุกชนิดขึ้ นเคร่ืองบินของท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยใหบ้รรจภุาชนะที่มีขนาดความจุ

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ซ่ึงตอ้งใสร่วมไวใ้นถงุพลาสติกใส ขนาดความจไุม่เกิน 1 ลิตร มีผนึกเปิด-ปิดได ้ผูโ้ดยสารสามารถนํา

ถุงพลาสติกขึ้ นเคร่ืองบินไดค้นละ 1 ถุงเท่าน้ัน และตอ้งแยกจากสมัภาระอื่นๆ เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเมื่อถึงจุดตรวจ ของเหลวท่ี

ไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็กทารก รวมถึงยาท่ีมีเอกสารกาํกบัชดัเจน  

o มีดพก มีดปลอกผลไม ้ตะไบ กรรไกรตดัเล็บและของมีคมทุกชนิดหา้มติดตวัข้ึนเครื่อง  

o การน าแบตเตอรี่ส  ารองติดตวัข้ึนเครื่องบิน  แบตเตอร่ีสาํรอง (POWER BANK) ท่ีมีขนาดความจุตํา่กวา่ 20,000 มิลลิแอมป์ 

สามารถนําติดตวัขึ้ นเคร่ืองได ้แบตเตอร่ีสาํรองขนาดความจุ 20,000 - 32,000 mAh สามารถนําขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกินคนละ 2 กอ้น 

ขนาดความจเุกิน 32,000 มิลลิแอมป์ หา้มน าตดิตวัข้ึนเครื่อง และแบตเตอรี่ส  ารอง ทุกขนาดความจ ุ หา้มใสก่ระเป๋าโหลด

ใตท้อ้งเครื่องทุกกรณี 

o เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไมม่ีบริกรช่วย (แนะนํา ตลอดทริปจะตอ้งดแูลกระเป๋ายกขึ้ นลงหอ้งดว้ย

ตวัท่านเอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ เตรียมกระเป๋าผา้ขนาดห้ิวขึ้ นเคร่ืองอีก 1 ใบ เพื่อการจดัส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละของช้

อปป้ิง) สายการบินอนุญาต น้ําหนักสมัภาระท่ีสามารถฝากใตท้อ้งเครื่องได ้ จะอยูท่ี่ไม่เกิน ?? กิโลกรมัต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 1-2

ช้ิน) น้ําหนักกระเป๋าท่ีสามารถนําติดตวัข้ึนเครื่องได ้จะอยูท่ี่ไม่เกิน 7-10 กิโลกรมัต่อท่าน : 1 ช้ิน โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่

สมัภาระกระเป๋าเหนือศรีษะ หากสมัภาระมีน้ําหนักเกินจาํนวนท่ีสายการบินกาํหนดลกูคา้จะตอ้งชาํระใหก้บัเจา้หนา้ท่ีสายการบิน ณ 

เคาเตอรเ์ช็คอิน 

o เวลา  เวลาทอ้งถ่ินประเทศเกาหลีใต ้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง  หากเดินทางถึงเกาหลีแลว้ อยา่ลืมปรบันาฬกิา เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย กบัหวัหน้าทวัร ์/ ไกด ์หรือเดินทางขึ้ นเคร่ืองกลบั  

o สภาพอากาศ ที่ เกาหลี อุณภมูิโดยเฉล่ียของเกาหลี ท่ีเกาหลีจะแบ่งออกเป็น 4 ฤดกูาล (เช็คอีกครั้งก่อนเดินทาง) 

 ใบไมผ้ลิ ของเกาหลี ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภมูิเกาหลีโดยเฉล่ียช่วงน้ี 6 ถึง 16 องศา ช่วงน้ีจะมีดอกไมค้่อนขา้ง

เยอะและสวยงาม ดอกไมจ้ะเร่ิมผลิใบและแสงแดดกาํลงัสวยงาม เดินทางไปช่วงน้ีก็อากาศสบายๆ ใส่เส้ือผา้สบายๆได ้

 หน้ารอ้น ของเกาหลี ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภมูิเกาหลีโดยเฉล่ีย 22 ถึง 38 องศา ขอบอกว่าช่วงน้ีอากาศรอ้น

เหมือนบา้นเราเลย แต่อาจจะมฝีนตกบางวนั และช่วงน้ีตน้ไมจ้ะเป็นสีเขยีว ตน้หญา้สีเขยีว เดินทางช่วงน้ีสาํคญัเลยคือการพกร่ม

ติดตวัไปดว้ย  

 ฤดใูบไมร่้วง – ใบไมเ้ปล่ียนสีของเกาหลี ช่วงเดือนกนัยายน – พฤศจิกายน อุณหภมูิโดยเฉล่ีย ของเกาหลี 5 ถึง 20 องศา ขอ

บอกวา่เกาหลีช่วงน้ีอากาศสดช่ืนมากๆ ทอ้งฟ้าแจ่มใส ใบไมเ้ปล่ียนสี อยา่งสวยงาม สาํคญัคือช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีผูค้นชอบในการ

เดินทางเท่ียวเป็นอยา่งมากอะไรอะไรก็แพง๊แพงแต่ก็คุม้ค่ากบัราคา การแต่งกายน้ันจดัเต็มไดเ้ลย เส้ือผา้สีสนัสวยงามถ่ายรปูกบั

ธรรมชาติหลากสี 

 ฤดหูนาว ของเกาหลี ช่วงเดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์อุณหภมูิโดยเฉล่ียของเกาหลี -5 ถึง -20 องศา อากาศของเกาหลีช่วงน้ี

จะแหง้และหนาวมาก เกาหลีหนาวจดั เกาหลีหนาวเวอร ์ เกาหลีหนาวเหน็บ หรืออาจจะมีหิมะตกดว้ยบางวนั สาํคญัเลย การ

http://travel.mthai.com/tag/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2


 

หนา้ To From ประเทศ หัวขอ้ ช่วง Update 

2 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

แต่งกายช่วงน้ีเตรียมเส้ือผา้ท่ีสามารถทาํความอุ่นใหร่้างกายไดม้ากท่ีสุด และอยา่ลืมเตรียมแผ่นรอ้นไปดว้ยก็จะดี เดินทางช่วงน้ี

หา้มพลาดกบัการเล่นสกีล่ะ เด็ดมากๆ สาํหรบัฤดกูาลน้ีของเกาหลี 

ใบไมผ้ลิ เทคนิค  A) ก่อนท่ีจะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกาํจดักลิ่นอบัของกระเป๋าเสียก่อน  B)  มว้นใหเ้ล็กประหยดัพื้ นท่ี  ลองเปลี่ยนจาก

การพับ เป็นการมว้นใหเ้ล็กท่ีสุด C) ส่วนสาวๆ ท่ีตอ้งพึ่งครีมทําสวยวนันึงหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่าน้ันลงไปขวดไซสเ์ล็กท่ีเหมาะ

สาํหรบัการเดินทาง หรือไมก็่ซื้ อแบบไซสเ์ล็กไวพ้กพา  D)  สิ่งท่ีตอ้งเปลี่ยนทุกวนั คือ  ชั้นรองนอก  แต่เสื้ อแจก๊แก็ต ใหค้วามอุ่นหรือกนัลม  1 

ตวั  ยงัคงใชต้ั้งแต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเคร่ืองกลบั  นอกน้ันเตรียม  1.   เสื้ อยดื (เสื้ อแขนยาวใหค้วามอุ่น ช่วงเดือนเมษายน)  เตรียมมา

สกั  2-3 ตวั  กางเกงยนีสห์รือกางเกงสเลค  เตรียมมาสกั  2-3  ตวั   2.   อุปกรณ์เสริม  ผา้พนัคอ เก๋ๆ สกัผืน  หมวกเก๋ๆ  ถุงเทา้ รองเทา้

เก๋ๆ หรือ รองเทา้กีฬา  ท่ีเหมาะกบัการเดินบนพื้ นท่ีภเูขา ขอใหเ้ป็นรองเทา้ท่ีใส่สบายมากท่ีสุด เพราะเราตอ้งเดินนนนนน   รองเทา้สตรี  ถา้

สน้สงู มากเกินไปอาจจะ เจ็บเทา้และไดร้บัอนัตราย  E)  สิ่งจาํเป็น 1. กลอ้งถ่ายรปู  สายชารจ์แบตเตอร่ี  พาวเวอรแ์บงค ์ชารป์มอืถือหรือแท็บ

เล็ตเพื่อถ่ายรปูและเคร่ืองไวไฟ 2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็นขากลม   3.  ยาประจาํตัวของคุณ ยาดม ยาหม่อง ยาแกเ้มารถ ครีมทาผิว  ลิป

มนั แชมพ ูแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด  4.  นาฬกิา หรือ โทรศพัท ์ท่ีมเีวลาบอก  เพราะตอ้งนัดเจอกนั หลงัแยกยา้ยเดินเท่ียวเดินล่น   * 

ควรมกีระเป๋า สะพายติดตวั 1 ใบใส่ของส่วนตวัท่ีจาํเป็น *    

 

หนา้รอ้น  เทคนิค  A) ก่อนท่ีจะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกาํจดักลิ่นอบัของกระเป๋าเสียก่อน  B)  มว้นใหเ้ล็กประหยดัพื้ นท่ี  ลองเปลี่ยนจาก

การพับ เป็นการมว้นใหเ้ล็กท่ีสุด C) ส่วนสาวๆ ท่ีตอ้งพึ่งครีมทาํสวยวนันึงหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่าน้ันลงไปขวดไซสเ์ล็กท่ีเหมาะ

สาํหรบัการเดินทาง หรือไมก็่ซื้ อแบบไซสเ์ล็กไวพ้กพา  D)  สิ่งท่ีตอ้งเปลี่ยนทุกวนั คือ  ชั้นรองนอก  แต่เสื้ อแจก๊แก็ต ใหค้วามอุ่นหรือกนัลม  1 

ตวั  ยงัคงใชต้ั้งแต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเคร่ืองกลบั  นอกน้ันเตรียม  1.   เสื้ อยืด  เตรียมมาตามวนัท่ีเดินทาง  กางเกงยีนสห์รือกางเกงส

เลค  เตรียมมาสกั  2-3  ตวั   2.   อุปกรณ์เสริม  ผา้พนัคอ เก๋ๆ สกัผืน  หมวกเก๋ๆ  ถุงเทา้ รองเทา้เก๋ๆ หรือ รองเทา้กีฬา  ท่ีเหมาะกบัการ

เดินบนพื้ นท่ีภเูขา ขอใหเ้ป็นรองเทา้ท่ีใส่สบายมากท่ีสุด เพราะเราตอ้งเดินนนนนน   รองเทา้สตรี  ถา้สน้สูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเท้าและ

ไดร้บัอนัตราย  E)  สิ่งจาํเป็น 1. กลอ้งถ่ายรปู  สายชารจ์แบตเตอรี่   2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็นขากลม   3.  ยาประจาํตัวของคุณ ยาดม 

ยาหมอ่ง ยาแกเ้มารถ ครีมทาผิว  ลิปมนั แชมพ ูแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด  4.  นาฬิกา หรือ โทรศพัท ์ท่ีมีเวลาบอก  เพราะตอ้งนัดเจอ

กนั หลงัแยกยา้ยเดินเท่ียวเดินล่น   * ควรมกีระเป๋า สะพายติดตวั 1 ใบใส่ของส่วนตวัท่ีจาํเป็น *    

 

ฤดใูบไมร้ว่ง เทคนิค  A) ก่อนท่ีจะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกาํจดักลิ่นอบัของกระเป๋าเสียก่อน  B)  มว้นใหเ้ล็กประหยดัพื้ นท่ี  ลองเปลี่ยน

จากการพบั เป็นการมว้นใหเ้ล็กท่ีสุด C) ส่วนสาวๆ ท่ีตอ้งพึ่งครีมทาํสวยวนันึงหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่าน้ันลงไปขวดไซสเ์ล็กท่ีเหมาะ

สาํหรบัการเดินทาง หรือไมก็่ซื้ อแบบไซสเ์ล็กไวพ้กพา  D)  สิ่งท่ีตอ้งเปลี่ยนทุกวนั คือ  ชั้นรองนอก  แต่เสื้ อแจก๊แก็ต ใหค้วามอุ่นหรือกนัลม  1 

ตัว  ยงัคงใชต้ั้งแต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเครื่องกลบั  นอกน้ันเตรียม  1.   เสื้ อยืดหรือเสื้ อแขนยาวใหค้วามอุ่น  เตรียมมาสกั  2-3 ตัว  

กางเกงยีนส์หรือกางเกงสเลค  เตรียมมาสกั  2-3  ตัว   2.   อุปกรณ์เสริม  ผา้พนัคอ เก๋ๆ สกัผืน  หมวกเก๋ๆ  ถุงเทา้ รองเทา้เก๋ๆ หรือ 

รองเทา้กีฬา  ท่ีเหมาะกบัการเดินบนพื้ นท่ีภเูขา ขอใหเ้ป็นรองเทา้ท่ีใส่สบายมากที่สุด เพราะเราตอ้งเดินนนนนน   รองเทา้สตรี  ถา้สน้สูง มาก

เกินไปอาจจะ เจ็บเทา้และไดร้บัอนัตราย  E)  สิ่งจาํเป็น 1. กลอ้งถ่ายรปู  สายชารจ์แบตเตอร่ี   2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็นขากลม   3.  ยา

ประจาํตวัของคุณ ยาดม ยาหมอ่ง ยาแกเ้มารถ ครีมทาผิว  ลิปมนั แชมพ ูแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด  4.  นาฬกิา หรือ โทรศพัท ์ท่ีมีเวลา

บอก  เพราะตอ้งนัดเจอกนั หลงัแยกยา้ยเดินเท่ียวเดินล่น   * ควรมีกระเป๋า สะพายติดตัว 1 ใบใส่ของส่วนตัวท่ีจาํเป็น * กลางเดือนถึงปลาย

เดือนพฤศจกิายนเตรียมแจก๊แก็ตขนเป็ด ใหค้วามอุ่น 1 ตวั ตอนเชา้เย็นจะหนาวกวา่ บางวนัอาจโชคดี...หมิะตก เพราะเป็นสญัญาบอกว่าหน้า

หนาวแลว้จา้) 

 

ฤดหูนาว เทคนิค  A) ก่อนท่ีจะแพ็คของลงกระเป๋า ควรจะกาํจดักลิ่นอบัของกระเป๋าเสียก่อน  B)  มว้นใหเ้ล็กประหยดัพื้ นท่ี  ลองเปลี่ยนจาก

การพับ เป็นการมว้นใหเ้ล็กท่ีสุด C) ส่วนสาวๆ ท่ีตอ้งพึ่งครีมทาํสวยวนันึงหลายๆ กระปุก ลองถ่ายครีมเหล่าน้ันลงไปขวดไซสเ์ล็กท่ีเหมาะ

สาํหรบัการเดินทาง หรือไม่ก็ซื้ อแบบไซสเ์ล็กไวพ้กพา  D)  สิ่งท่ีตอ้งเปลี่ยนทุกวนั คือ  ชั้นรองนอก  แต่เสื้ อโอเวอรโ์ค๊ดยาวหรือโค๊ดสั้นหรือ

แจก๊แก็ตขนเป็ดหา่น ใหค้วามอุ่นมาก 1 ตวั  ยงัคงใชต้ั้งแต่ลงจากเครื่องบิน จนถึงขึ้ นเคร่ืองกลบั  นอกน้ันเตรียม  1.   เสื้ อ  และ กางเกง ลอง

จอหน์ แบบ ใส่แลว้ แนบไปกบัตวั  2.  ชั้นรองนอก เสื้ อแขนยาว  ผา้อุ่นๆ  เตรียมมาสกั  2-3 ตัว  กางเกงยีนส์หรือกางเกงสเลคอุ่นหนาและ

กนัหนาว  เตรียมมาสกั  2  ตัว  เพราะ มนัไม่สกปรก  เน่ืองจากมีชั้นในเป็นชุดลองจอหน์   3.   อุปกรณ์เสริม  ผา้พนัคอ เก๋ๆ อุ่นๆ สกัผืน  

หมวกท่ีมท่ีีปิดห ู  ท่ีปิดหเูก๋ๆ   ถุงมอื  ถุงเทา้ รองเทา้บูท้ท่ีเหมาะกบัการเดินบนหมิะ  หรือ รองเทา้กีฬา  ขอใหเ้ป็นรองเทา้ท่ีใส่สบายมากท่ีสุด 

เพราะเราตอ้งเดินนนนนน   รองเทา้สตรี  ถา้สน้สูง มากเกินไปอาจจะ เจ็บเทา้และไดร้บัอนัตราย  E)  สิ่งจาํเป็น 1. กลอ้งถ่ายรปู  สายชารจ์

แบตเตอร่ี   2. ปลั๊กไฟแปลงขาเหลี่ยมเป็นขากลม   3.  ยาประจาํตวัของคุณ ยาดม ยาหมอ่ง ยาแกเ้มารถ ครีมทาผิว  ลิปมนั แชมพ ูแปรงสีฟัน 

ยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด  4.  นาฬกิา หรือ โทรศพัท ์ท่ีมเีวลาบอก  เพราะตอ้งนัดเจอกนั หลงัแยกยา้ยเดินเท่ียวเดินล่น   * ควรมีกระเป๋า สะพาย

ติดตวั 1 ใบใส่ของส่วนตวัท่ีจาํเป็น *    

 



 

หนา้ To From ประเทศ หัวขอ้ ช่วง Update 

3 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

o แลกเงินส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง  

เงินตรา   สกุลเงิน "วอน"  โดยเขียนดว้ยตวัอกัษรโรมนั " W “ธนบตัรมีราคา 1000, 5000, 

10000, 50000 วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน  สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลล่าร ์ 

=  USD 1 = WON 1120   หรือ 31-33 บาท. ต่อ 1000 วอน เพื่อความสะดวกในการใชจ้่าย 

ควรเตรียมเงิน วอน ในการซ้ือของตามรา้นขายของทัว่ไป และเงินดอลล่ารส์หรฐัสาํหรบัซื้ อสินคา้

ปลอดภาษี 

 บตัรเครดิต ใชท่ี้เกาหลี สามารถใชไ้ดต้ามโรงแรมภตัตาคารรา้นอาหารใหญ่ๆ รา้นคา้ปลอดภาษีและหา้งสรรพสินคา้ในเมือง

สาํคญัๆ ท่านควรเตรียมขออนุมติัวงเงินจากบตัรเครดิตธนาคารตน้สงักดัใหเ้พียงพอ  

 เคร่ืองบริการ ATM ท่ีเกาหลีนักท่องเท่ียวท่ีมีบตัรเครดิต ซ่ึงไดร้บัการยอมรบักนัทัว่โลก สามารถถอนเงินสดจากบญัชีของท่าน 

หรือเบิกถอนเงินสดล่วงหนา้จากเคร่ืองบริการเงินด่วน (ATM) ท่ีตั้งอยูต่ามโรงแรมใหญ่ หา้งสรรพสินคา้ สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น 

และสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ตอ้งมีการดแูลและระวงัในความปลอดภยัของตนเองดว้ย หากไม่จาํเป็นจริงๆ เตรียมเงินสดไปใหพ้รอ้ม

จะดีกวา่ หรือหากตอ้งการแลกเงิน สามารถติดต่อแลกท่ีหวัหน้าทวัรห์รือไกดท์อ้งถ่ินไดเ้ลยจา้ 

o กระแสไฟฟ้า 110 หรือ 220 โวล ์ หวัปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็นแบบขากลมแบบหลุม ก่อนเสียบตรวจสอบดใูห้

แน่ชดัก่อน เพื่อความปลอดภยั  กรุณาเตรียมไปจากทางเมืองไทย เพื่อความสะดวกและประหยดั 

o โทรศพัทก์ลบัประเทศไทย  การโทรศพัทด์ว้ยเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะหรือโทรศพัทโ์รงแรม หมุน 001 

(หรือ 002 หรือ 008 หรือ 00700) + 66 + รหสัจงัหวดั ตดั 0 ขา้งหน้าท้ิง + เบอรโ์ทรศพัทบ์า้นหรือมอื

ถือ  (ซ้ือบตัรโทรศทัพท่ี์เกาหลี โทรกลบัถูกวา่การนําเคร่ืองมือถือไทยไปใชท่ี้เกาหลี)  ขอ้มลูโทรศพัทม์ือถือจากไทยท่ีจะนําไปใช ้ 

มือถือของท่านตอ้งรองรบัระบบ 3G ทุกระบบจะตอ้งทาํการเปิด International Roaming ก่อนเดินทาง 

 

o อาหาร  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม โดยส่วนมากอาหารทวัรม์กัจะเป็นอาหารทานเพื่อ

โภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรบัประทาน

อาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่าง ๆ พรอ้มขา้ว

สวยและน้ําซุป   ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม  ท่านสามารถเตรียมอาหารท่ีท่านชอบติดตวัไปรบัประทานไดห้รือใชบ้ริการจากอาหารท่ีทาง

ทวัรจ์ดัเตรียมให ้  และ โดยทัว่ไปน้ําอดัลมประมาณ 2000-4000 วอน  ส่วนเหลา้เกาหลีพื้ นเมืองหรือเบียรเ์กาหลีประมาณ  

4000-6000 วอน   

อาหารพิเศษ   ท่านท่ีรบัประทานอาหารพิเศษ ประเภทมงัสวิรติั และอาหารเจ  กรุณาแจง้กบัทางผูจ้ดัล่วงหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์และ 

ระหว่างมื้ ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางรา้นอาหารเสิร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ปใหเ้รียบรอ้ยก่อน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้น

ภายหลงั     เครื่องดื่ม  การนําเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลเ์ขา้ไปในรา้นอาหาร ทางรา้นอาจจะเก็บค่าบริการ หรือค่าเปิดขวดเสมอ 

ควรสอบถามหวัหน้าทวัรก์่อน     เมนูอาหาร  อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้ นอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือ

เวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของรา้นอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ    ขอสงวนสิทธ์ิใน

การเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   

o หอ้งพกั  โทรทัศน์ในหอ้งพกั  อาจจะมีระบบ T.V. paid โดยทัว่ไปแชมพ ูแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ท่ีโกนหนวด โรงแรมมกัวางไวน้อก

หอ้งน้ําหรือท่ีบนตูเ้ย็น หากผูพ้กันําไปใชจ้ะตอ้งเสียค่าบริการ  ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีทเตอร ์ ถา้รอ้นเกินไปสามารถเปิดหน้าต่าง

หรือช่องลมออกไป  ไวไฟอาจมีใหใ้ชฟ้รีท่ีล๊อบบ้ีหรือในหอ้งพกั  กรุณาสอบถามหวัหน้าทวัรใ์หแ้น่ใจก่อนใชบ้ริการ  รูปแบบหอ้งพกั

ของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งคู่ (Twin/Double)  และ

หอ้งพกัแบบ  3 ท่าน  (Triple Room หรือ  Family Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั บางเมืองหอ้งจะเป็นแบบพื้ นเมือง (Ondol)  บาง

เมือง หอ้งมีขนาดกะทดัรดั ไม่มีอ่างอาบน้ํา บางเมือง หอ้งกวา้ง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกครบ น ้าประปาในเกาหลี  ในการเขา้พกั

ในโรงแรมท่ีเกาหลีน้ําด่ืมอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1-2 ขวด (ถา้มีบริการน้ําด่ืมฟรี) ส่วนน้ําแร่และมินิบารใ์นโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ 

หรือสงูกว่ารา้นคา้ดา้นนอกโรงแรม   ในหอ้งพกัอาจมีกาตม้น้ํา ชากาแฟบริการฟรี น้ําประปาสะอาดสามารถด่ืมไดโ้ดยตรง  

o หอ้งน ้า  หอ้งน้ําในเกาหลีโดยทัว่ไป จะใหบ้ริการฟรี สามารถเขา้ใชต้ามสถานท่ีสาธารณะรา้นคา้ใกลล้านจอดรถ โรงแรม ทัว่ไปได ้ 

เครือข่าย 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 
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4 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

o ที่จอดรถในเกาหล ี บางครั้งรถนําเท่ียวจะจอดบริเวณท่ีใหจ้อดรถ หรืออาจจะตอ้งนัดหมายเวลาใหม้ารบั ซ่ึงตอ้งเช็คเวลากบัไกดใ์ห้

ดีหรือหวัหนา้ทวัรใ์หดี้และควรตั้งใจฟังรายละเอียดก่อน เพราะไม่อยา่งน้ันอาจทาํใหห้ลงกนัได ้

o ธรรมเนียมการทิป  เพื่อการขอบคุณในการใหบ้ริการท่ีดี ควรเตรียมเป็นธนบตัร (ท่านสามารถใหม้ากไดเ้ท่าท่ีท่านประทบัใจ)  

เช่น บริกรยกกระเป๋าควรใหทิ้ป 3000 วอนต่อใบใหญ่ ทิปคนขบัรถและไกดโ์ดยทัว่ไปวนัละ 5000 วอน ทิปหวัหนา้ทวัรท์ัว่ไปวนัละ 

50 บาท 

ด่านตรวจคนเขา้-ออกนอกเมือง สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติอินชอน เจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้หรือออก

นอกเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศไทยหรือเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะผูเ้ดินทางท่ีท่องเท่ียวหรือทาํธุรกิจโดยสุจริตเท่าน้ันท่ีผ่านเขา้

ออกนอกเมืองได ้ โดยอาจจะพิจารณาจาก  

1.  หลกัฐานการทาํงาน เช่น นามบตัร บตัรพนักงาน   

2.  หลกัฐานการเงิน เช่น เงินสดติดตวัอยา่งน้อย 15,000 บาท  (สกุลยเูอสดอลล่ารห์รือสกุลเงินวอนหรือสกุลไทย)  บตัรเครดิต   

3.  การแต่งกายท่ีสุภาพเหมาะสม   

4.  สาํหรบัพาสปรอตใหม่ ควรนําพาสปรอตเก่าไปดว้ย   

5.  อื่นๆ  จดหมายการลางาน (ถา้มี)  ใบรายการท่องเท่ียวทราบว่าไปเท่ียวเกาหลีกี่วนั พกัท่ีเกาหลีกี่คืน ไปเท่ียวและเยี่ยมเยี่ยนสถานท่ี

ใดบา้ง วตัถุประสงคท่ี์มาเท่ียวเกาหลี  เป็นตน้  

* หากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานยงัสงสยัในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการใหเ้ขา้ประเทศเกาหลีใต้ (อ่าน

ใบประกาศสาํหรบัการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต)้ *   

 

วนัเดินทาง   

ก่อนออกจากบา้น เตรียมใบรายการทอ่งเที่ยวทวัรแ์ละพาสปรอตพรอ้ม  กระเป๋าทุกใบควรผกูป้ายช่ือกระเป๋า (ทางผูจ้ดัจะจดัทาํ

สาํรองและจดัเตรียมใหท่ี้สนามบินสุวรรณภมูิ) และใส่กุญแจใหเ้รียบรอ้ย ส่วนกระเป๋าสตางค ์ / เคร่ืองคอมพิวเตอร ์ / เคร่ืองประดบั / 

พาสปรอต / บตัรเครดิต / เอกสารสาํคญั / กลอ้งถ่ายรปู และกลอ้งวีดีโอ / ยาประจาํตวั ติดตวัเสมอ ของเหลวนําขึ้ นเคร่ืองทุกประเทศ

จะตอ้งบรรจใุนบรรจุภณัฑแ์ละมปีริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง 

เคาน์เตอรจ์ะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รียบรอ้ยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้

ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏเิสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้าํระไปแลว้  

กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรกัษาความปลอดภยัของสายการบิน  

โปรดเตรียมเอกสารที่ใชใ้นการเขา้ออกไทย พรอ้มเซ็นลายเซน้ตต์ามหน้าพาสปอรต์ หนา้หลงั 2 ตาํแหน่ง 

พิธีการออกนอกเมือง ด่านแรก ด่านออกเมือง เขา้แถวผ่านด่านเอ็กซเรยส่ิ์งของ จากน้ันเดินเขา้แถวท่ีเคร่ืองตรวจพาสปอรต์อตัโนมติั 

เตรียมใบเขา้ออกเมืองหรือใบตม พรอ้มถอดซองหนังพาสปอร์ตออกใหห้มด เอาหน้าพาสปอร์ตหน้าท่ีมีรูปเราทาบไปท่ีเคร่ืองสแกน

จนกว่าเคร่ืองจะอ่านขอ้มลูเรียบรอ้ย ซ่ึงประตูจะเปิดอตัโนมติั กา้วผ่านท่ีกั้นประตูออกไป เตรียมพรอ้มท่ีจะถ่ายรูป โดยตอ้งยื่นหน้าตรง 

อย่ากม้หน้า เพราะเคร่ืองจะจับสแกนทางดวงตาของเรา  พรอ้มทั้งเอาน้ิวช้ีขวาวางไวท่ี้ช่องสแกนลายน้ิวมือเหมือนตอนท่ีเราไปทํา

พาสปอรต์ ซ่ึงถา้ทาํถูกตอ้ง ประตท่ีูกั้นจะเปิดอตัโนมติั ใหนํ้าใบตมใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นอนัเสร็จพิธี (ยกเวน้ครอบครวัเด็กทารถ อายุไม่เกิน 2 

ปี หรือ รถเข็น ไปเขา้แถวท่ีมีป้ายว่าสาํหรบัคนไทยหรือชาวต่างประเทศพรอ้มพาสปรอตและใบเขา้-ออกเมืองและบตัรท่ีนัง่เพื่อรบัตรา

ประทบั)  

ศุลกากร    ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตอ้นุญาตใหซ้ื้อเหลา้ได ้1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตนั เขา้-ออกประเทศ 

หลงัผา่นพิธีการออกนอกเมือง ไปพบกนัท่ีประตข้ึูนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาทีเป็นอยา่งนอ้ย 

(ไม่มีการประกาศเรียก) 

ควรเขา้หอ้งน ้าใหเ้รียบรอ้ยก่อนข้ึนเครื่องบินและคาดเข็มขดันิรภยับนเครื่องบิน (ส าหรบั มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรอือาการเมาเวลาจากการเปลี่ ยนโซนเวลาของโลก แนะน า : นอนใหม้ากท่ีสดุ หรอื ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าใหน้อนหลบั ไม่ดื่ ม

สรุาหรอืของมึนเมา และดื่ มน า้มากๆ) 
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5 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน   

ก่อนเคร่ืองลงจอดท่ีสนามบินอนิชอนโปรดเขา้หอ้งน้ําใหเ้รียบรอ้ยบนเคร่ืองบิน  เตรียม  

1) พาสปรอต  

2) เอกสารการเขา้เมือง + ลายเซ็นตท่์าน  

3) ใบศุลกากร + ลายเซ็นตท่์าน   พิธีการเขา้เมือง ด่านแรก ด่านเขา้เมือง (พาสปอรต์พรอ้มใบเขา้เมือง) เขา้แถวท่ีมีป้ายวา่ สาํหรบัชาว

ต่างประเทศ (FORIENGER หรือ NON-KOREAN) ด่านท่ีสอง ศุลกากร (ใบศุลกากร) (รบักระเป๋าท่ีสายพาน  ตรวจจาํนวนส่ิงของ หาก

กระเป๋าชาํรุด หรือ หาย  แจง้หวัหน้าทวัรห์รือเจา้หนา้ท่ีทนัที รถเข็นอยูใ่กล้ๆ   ไม่ตอ้งเสียเงิน แลว้ผ่านด่านช่องเขยีว หากไม่มีของตอ้ง

สาํแดง)   

ขอ้แนะน ำ  ควรทราบโปรแกรมท่องเท่ียว พกัก่ีวนั  โรงแรมช่ืออะไร เตรียมเอกสารส่วนตวัพรอ้ม  หลกัฐานการทาํงาน หลกัฐานการเงิน  

หลกัฐานการศึกษา  พาสปรอตเก่า  ตัว๋เคร่ืองบิน  กรณีเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองสอบสมัภาษณ์ (ควรสุภาพและอย่าแสดงความไม่

พอใจ มีสติในการคุยกบัทางเจา้หน้าท่ี เพราะเราเป็นนักเดินทาง) 

คาํถามท่ีทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีมกัจะสอบถามจากผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษ ส่วนมากมีดงัน้ี 

1.  What ’s your name ?       (คุณช่ืออะไร)  
2.  What are you doing ? / What is your work ?    (คุณท างานอะไร)  
3.  Where do you stay in Thailand ?     (คุณพกัอยูท่ี่ไหนในเมืองไทย) 
4.  What are you doing in Korea ?      (คุณมาท าอะไรท่ีเกาหลี)  
5.  How many person/people in your group ?    (คณะคุณมาก่ีคน)  
6.  How many days ? / How long will you stay here ?  (คุณจะมาอยูก่ี่วนั) 
7.  Where do you go?      (คุณจะไปท่ีไหนบา้ง) 

*** หอ้งน้ําควรเขา้ท่ีบริเวณสายพานรบักระเป๋าหรือบริเวณหอ้งโถงขาเขา้ผูโ้ดยสาร *** 

*** หากตอ้งการแยกตวัไปซ้ือของกิน เขา้หอ้งน้ํานาน แลกเงิน เช่าเคร่ืองไวไฟ  

ควรแจง้ใหเ้พ่ือนในคณะหรือหวัหนา้ทวัรท์ราบ หากไม่แจง้ โปรดอยา่ต่อวา่ทวัร์ *** 

กรณีฉุกเฉิน..ท่ีเกาหลี....ติดต่อ   ผูด้แูลปลายทาง (เกาหลี) หรือ เบอรไ์กด ์หรือ เบอรห์วัหนา้ทวัร ์ 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโซล  โทรศพัท ์ 02 795 0095 

 

วนัเดินทางกลบั เครื่องลงที่สนามบินสุวรรณภมิู  

หากมีญาติหรือเพื่อมารอรบัใหนั้ดหมายท่ีชั้น 2 ผูโ้ดยสารขาเขา้  ตรวจสอบเวลาท่ีเคร่ืองถึงไดท่ี้สนามบินสุวรรณภมูิ หมายเลข  02-134 

2267-71 http://www.suvarnabhumiairport.com/th/99-international-arrival-procedures 

วนัเดินทางกลบั เครื่องลงที่สนามบินดอนเมือง 

หากมีญาติหรือเพื่อมารอรบัใหนั้ดหมายท่ีชั้น 1 ผูโ้ดยสารขาเขา้  ตรวจสอบเวลาท่ีเคร่ืองถึงไดท่ี้สนามบินดอนเมือง  หมายเลข  (02) 

535-1111 http://donmueangairportthai.com/th/1640-international-flight 

ศุลกากร    ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใตอ้นุญาตใหซ้ื้อเหลา้ได ้1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตนั เขา้-ออกประเทศ 

 

Tip  โปรดเก็บรกัษาพาสปอรต์ใหดี้ท่ีสุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลาํพงัและควรนํานามบตัรโรงแรมติดตวั การท่องเท่ียวเป็น

กาํไรชีวิต หากท่านทาํใจใหส้นุกสนาน และปฏบิติัตามขอ้แนะนําพิเศษน้ี ท่านจะเท่ียวอยา่งสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วฒันธรรม

บางอยา่งอาจดแูปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เขา้เมืองตาหล่ิว ตอ้งหล่ิวตาตาม บริการในรา้นอาหาร และสถานท่ีต่างๆ อาจไม่สุภาพ

อ่อนน้อมหรือบริการทุกอยา่งเหมือนเมืองไทย อาหารบางอยา่งท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและ

ล้ิมลองอาหารท่ีแปลกและใหม่ และเรียนรูว้ฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

 

http://www.suvarnabhumiairport.com/th/99-international-arrival-procedures
http://donmueangairportthai.com/th/1640-international-flight
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การเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเที่ยว ในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในแต่ละวนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้ (ทั้งช่วง

นําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมาก

ท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด (อา้งอิงจากขอ้ตกลงและเงื่ อนไขการเดนิทางท่องเท่ียวกบัเรา)     

 

เน่ืองจากพวกเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ขอใหนั้กท่องเท่ียวท่ีดีทุกท่าน ปฏบิติัตามกฏระเบียบของกลุ่ม ฟังคาํแนะนําของหวัหน้าคณะหรือ

มคัคุเทศก ์ ในฐานะผูม้าเยอืนควรมีปฏสิมัพนัธท่ี์ดีกบัคนในพื้ นท่ีเพื่อความประทบัใจ ตอ้งไม่ประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีราํคาญหรือรบกวนสมาชิก

ในกลุ่ม และท่ีสาํคญั ขอรูจ้กัรกัษาเวลาดว้ย   

 

ค าพดูพ้ืนฐาน 

ประโยคง่ายๆ ท่ีทุกคนสามารถไวใ้ชพ้ดูไดใ้นทุกโอกาส   

o 안녕하세요. (อนั-นยองฮาเซโย) = สวสัดีค่ะ/ครบั 

o 실례합니다. (ชิล-รเยฮมันีดา) = ขอโทษนะคะ/ครบั (ใชต้อนขอรบกวน) 

o 죄송합니다. (ชเว-ซงฮมันีดา) / 미안합니다. (มีอนัฮมันีดา) = ขอโทษค่ะ/ครบั 

o 감사합니다. (คมัซาฮมันีดา) = ขอบคุณค่ะ/ครบั  

o 괜찮습니다. (แควนชนัซึมนีดา) = ไม่เป็นไรคะ่/ครบั 

o 아니요. (อานีโย) = ไม่ค่ะ/ครบั 

o 네. (เน) = ค่ะ/ครบั ใช่ค่ะ/ครบั (ไวข้านรบั) 

o 제가 태국인입니다. (เชกา แทกุกิน อิมนีดา) = ฉนัเป็นคนไทยค่ะ/ครบั 

 

การซ้ือของ 

o 얼마예요? (ออลมาเยโย?๊) = เท่าไหร่คะ/ครบั ?   (ไวถ้ามแม่คา้พ่อคา้ เพื่อไม่ตอ้งเสียเวลาหาป้ายราคา) 

o เลขราคา(วอน) + 원이에요. (…วอนีเอโย) = เลขราคา(วอน) + วอนค่ะ/ครบั 

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 = มนั    

คาํตอบท่ีไดก็้คือราคาส่ิงของ สกุลเงินเกาหลีคือเงินวอน (원) โดยจะบอกจาํนวนหรือตวัเลขราคามาก่อนตามดว้ยคาํวา่วอน ดงัน้ันควรแม่นตวัเลขไว ้

o 비싸요. (พีซาโย) = แพงค่ะ/ครบั 

o 좀 깎아 주세요. (ชม กกักาชเูซโย) = ขอกรุณาลดราคาใหห้น่อยนะค่ะ/ครบั  

o 이거 주세요. (อีกอจเูซโย) = ขออนัน้ีค่ะ/ครบั 

o 저것주세요. (ชอกอซจเูซโย) = ขออนัน้ันค่ะ/ครบั 

 

ค าพดูอ่ืนๆ 

o 화장실 어디에 가요 :  ฮวาซงัชิล ออดีเอ คาโย?้  = หอ้งน้ําอยู่ไหนคะ/ครบั ? 

o 영어를 할수 있어요? (ยองออรึล ฮลัซ ูอิซซอโย?๊) = พดูภาษาองักฤษไดไ้หมคะ/ครบั ? 

o 알았어요? (อารซัซอโย)๊ = เขา้ใจไหมคะ/ครบั ?  

o 알았어요. (อารซัซอโย) = เขา้ใจค่ะ/ครบั  

o 사진좀 찍어 주세요? (ซาจิน จม ชิกอ จเูซโย?๊) = ช่วยถ่ายรปูใหห้น่อยไดไ้หมคะ/ครบั ?  

o 도와주세요. (โดวาจเูซโย) = ช่วยดว้ยคะ/ครบั 

o 날씨가 시원해요. (นัลชีกะ ชีวอนแฮโย) = อากาศหนาว  

o 날씨가 더워요. (นัลชีกะ ทอวอโย) = อากาศรอ้น  

o 또 만나요. (โต มนันาโย) = แลว้พบกนัใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนา้ To From ประเทศ หัวขอ้ ช่วง Update 

7 เพื่อนเอเยน่ต ์ Journey Land เกาหลีใต ้ ขอ้แนะน าการเตรียมตวัเดินทาง ตลอดปี 2016 

 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

  ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจําตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็ก

อายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและเพ่ือสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ัดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตาม

รายการสรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรพัยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  

โดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  

ท่ีจะส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ัดจะดําเนินโดยสุด

ความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของผูจ้ัด

กาํกบัเท่าน้ัน     

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น 

ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน   เห็น

วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคน

ไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัว

เสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการ

บินมีกําหนดการจาํกัดความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลกูคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 


