เวลา เวลาท้องถิ่น เกาหลีเร็ วกว่า ประเทศไทย
2 ชัว่ โมง (การนัดหมายทุกครั้งจะยึดเวลาท้องถิ่น
เป็ นหลัก) กรุ ณาปรับนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
ภาษา ประเทศเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเป็ นภาษาราชการ
อุณหภูมิ อุณหภูมิ ประมาณ
06 ถึง 16 องศาเซลเซียส (เช็ค ณ 10 พ.ค.56)
การแต่งกาย ควรสวมเสื้อผ้าสบายๆ มีแจ็กเก็ตทับก็เพียงพอแล้ว เสื้อผ้าเลือกแบบไม่ตอ้ งหนามาก
กางเกงยืนรองเท้าหุม้ ส้น เพราะอากาศกาลังเย็นสบาย
ฤดู

ฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน

ช่ วงเดือน

มีนาคม-พฤษภาคม

มิถุนายน-สิ งหาคม

อุณหภูมอิ งศา
เซลเซียส

การแต่งกาย

06 -16

ควรสวมเสื้ อผ้าสบายๆ มีแจ็กเก็ตทับก็เพียงพอแล้ว
เสื้ อผ้าเลือกแบบไม่ตอ้ งหนามาก กางเกงยืน ร้องเท้าหุม้
ส้น หรื อแต่งตามแฟชัน่ แบบสบายๆ เพราะอากาศกาลัง
เย็นสบาย

22 -38

เดินทางช่วงนี้สาํ คัญเลยคือการพกร่ มติดตัวไปด้วย แต่
โดยเฉลี่ยส่ วนมาราคาห้องพักตัวเดินทางต่างจะราคาถูกก็
ช่วงนี้แหละ เสื้ อผ้าควรเป็ นเสื้ อผ้าที่ใส่ สบายคลายร้อน

ฤดูใบไม้ร่วง

กันยายน-พฤศจิกายน

05-25

ฤดูหนาว

ธันวาคม-กุมภาพันธ์

-05 - 20

ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดของเกาหลีใต้
ควรใส่ เสื้ อผ้าที่หนาพอควร และมีเสื้ อกันหนาวหนาๆสัก
ตัว เนื่องจากที่เกาหลีมีลมแรง กางเกงขายาว รองเท้าหุม้
ส้น
เสื้ อผ้า เครื่ องกนหนาว ควรเตรี ยมให้พร้อม ทั้งลองจอน
โอเวอร์ โค๊ด เสื้ อโค้ช เสื้ อยืดหนักกางเกงที่อบอุ่น
ผ้าพันคอถุงมือ ที่สวมปิ ดหูกนั หนาว รองเท้าบูธ

สิ่งของที่จาํ เป็ น กล้องถ่ายรู ป แว่นกันแดด ครี มทาผิว ยาประจําตัว ลิปมัน
สกุลเงิน
เกาหลีเรี ยกว่า"วอน" อัตราแลกเปลี่ยน 1,000วอน ประมาณ 32.7 บาท (เช็ค ณ วันที่ 10 พ.ค.
56) สกุลเงินของเกาหลีคือ วอน เหรี ยญ แบ่งออกเป็ น 10, 50, 100 และ500 วอน ธนบัตรมี 1,000 5,000 และ
10,000 วอน
การแลกเงิน สามารถแลกได้ที่สนามบินเมืองไทยในวันเดินทาง (ที่สนามบินเกาหลีและโรงแรมใน
เกาหลี ต้องใช้ USD แลกเท่านั้น) ควรแลกเป็ นเงินสด (วอน) ให้เพียงพอประมาณ 600,000 วอน หรื อ 500

USD และควรพกบัตรเครดิตไปด้วย ในกรณี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขอดูเงินหรื อบัตรเครดิตที่มี
อยู่ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD เท่ากับ 950 -1,000 วอน)
บัตรเครดิต
บัตรเครดิตใช้ได้โดยทัว่ ไปในเมือง โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้า และร้านใหญ่ๆ เท่านั้น
เวลาเปิ ด-ปิ ดร้ าน ช่วงเวลาเปิ ด- ปิ ดจะแตกต่างกนไปแต่ละที่ไม่เหมือนกน หรื อตามสภาพอากาศ เช่น ฤดู
หนาวจะปิ ดเร็ วก่อนเวลา
ระบบไฟฟ้ า เกาหลีส่วนใหญ่ใช้ไฟ 220 โวลต์แต่ในโรงแรมและเมืองท่องเที่ยวจะมีท้งั 110และถ้า 220
โวลต์เป็ นปลัก๊ กลม 2 หรื อ 3ขา (มีสายดิน) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่จะนําไปใช้ควรมี Adapter ด้วย
นํา้ ดื่ม
นํ้าประปาที่ประเทศเกาหลีสะอาดสามารถดื่มได้
ยารักษาโรค ท่านที่มีโรคประจําตัว กรุ ณานํายาติดตัวไปด้วย และกรุ ณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ทราบด้วย
โรงแรม
โรงแรมทัว่ ไปของเกาหลีระดับเฟิ ร์สคลาสถึงดีลกั ซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋ าคอย
บริ การ
ห้ องพัก
โทรทัศน์ในห้องพัก ถ้าอยูใ่ นกรุ งโซลมักมีระบบ T.V. paidโดยทัว่ ไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่
โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องนํ้าหรื อที่บนตูเ้ ย็น หากผูพ้ กั นําไปใช้จะต้องเสียค่าบริ การ นํ้าดื่มที่อยู่
ในกาฟรี หากต้องการนํ้าร้อนให้โทรบอก Room Service หรื อวานมัคคุเทศก์ช่วยขอ นํ้าจากท่อประปาใน
ห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อนมีบริ การแอร์หรื อแอระลม ช่วงฤดูอื่น มีบริ การฮีทเตอร์ถา้ ร้อนเกินไปสามารถ
เปิ ดหน้าต่างหรื อช่องลมออกไปได้น้ าํ ดื่ม ขนมทานเล่น หรื อบะหมี่สาํ เร็ จรู ป สามารถซื้อจากร้านซุปเปอร์
ใกล้โรงแรม (ผ้าเช็ดตัวในโรงแรมส่วนใหญ่เป็ นผืนไม่ใหญ่มาก ควรนําติดตัวไปด้วย)
โทรศัพท์
ควรซื้อบัตร 5000 วอน หรื อ 10000 วอน โทรจากตูบ้ ตั รโทรศัพท์ซ่ึงมีบริ การเกือบทุกจุดที่
ไปเที่ยวและพัก ถ้าโทร.จากห้องพักในโรงแรมจะแพงกว่า 20-30% การโทรศัพท์ดว้ ยเครื่ องโทรศัพท์
สาธารณะหรื อโทรศัพท์โรงแรม หมุน 001 (หรื อ 002 หรื อ 008) -66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง + เบอร์
โทรศัพท์บา้ น เช่น โทรเข้ากรุ งเทพ หมุน 001-662-123-4567 โทรเข้าชลบุรี หมุน 001-6638-123-456
โทรศัพท์เข้ามือถือ หมุน 001-661 หรื อ 001-669 + เบอร์โทรศัพท์มือถือเช่น 001-661-123-4567 หรื อ 001669-123-4567โทรศัพท์มือถือ จากประเทศไทยไม่สามารถใช้ในประเทศเกาหลีได้เนื่องจากประเทศไทยใช้
ระบบ GSM ส่วนในประเทศเกาหลีใช้ระบบ CDMA หากต้องการนําโทรศัพท์มือถือไปใช้ในเกาหลีตอ้ งแจ้ง
เปลี่ยนระบบจากเมืองไทยก่อน หรื อใช้เครื่ องที่รองรับ 3G
การเช่ าโทรศัพท์ ติดต่อเคาน์เตอร์บริ การโทรศัพท์ GSMชั้น 1อาคาร 1ขาเข้าระหว่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายใน
การขอเช่าเครื่ องตาม เงื่อนไข นอกจากนั้นหากท่านต้องการโทรศัพท์กลับเมืองไทย
โทรศัพท์ สาธารณะชนิดหยอดเหรี ยญใช้ 10, 50 และ 100 วอน
ชนิดใช้บตั ร มีต้งั แต่ 3,000, 5,000 และ 10,000 วอน

ข้ อมูลโทรศัพท์ ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Direct ผ่ านโอเปอเรเตอร์ คนไทย
โดยกดเลขหมายจากเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะทัว่ ไปของประเทศเกาหลี โทร. 00744661 ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22 บาท
(หมายเหตุ ค่าบริ การต่อสายครั้งละ 100 บาท ถ้าต่อสายไม่ติด ไม่เสี ยค่าบริ การ)
ข้ อมูลโทรศัพท์ มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้ าของระบบที่ประเทศไทย
ระบบ DTAC, GSM และ True ต้องทําการขอยืมเครื่ องจากเครื อข่ายที่เมืองไทยก่อนออกเดินทาง (เกาหลีใต้ใช้ระบบ
CDMAเหมือนประเทศญี่ปนุ่ ระบบฮัท และสมาร์ ทโฟนสามารถนําเครื่ องไปใช้ได้) ทุกระบบจะต้องทําการเปิ ด
International Roamingโดยติดต่อเจ้าหน้าบริ การลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการ
ระบบ GSM/ โทร. 02-271-9000 ค่าบริการไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็ นนาที เศษของนาทีคดิ เป็ น 1 นาที (โทรในประเทศ
/ โทรกลับไทย / รับเข้ าจากไทย / SMS = 15 / 59 / 27 / 7)
ระบบ DTAC โทร. 02-202-7000 ค่าบริการไม่ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็ นนาที เศษของนาทีคดิ เป็ น 1 นาที (โทรในประเทศ
/ โทรกลับไทย / รับเข้ าจากไทย / SMS = 15 / 58 / 28 / -)
หมายเหตุ
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ระบบเครื อข่าย กรุ ณาตรวจสอบกบเครื อข่ายอีกครั้ง
ศุลกากรประเทศไทย และประเทศเกาหลีอนุญาตให้ซ้ื อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 1 คอตตัน เข้า-ออกประเทศการนําเงินตราออก
นอกประเทศ เงินตราต่างประเทศไม่จาํ กัดจํานวน ควรแลกเป็ นเงินดอลล่าร์ สหรัฐ (USD) หรื อ สกุลเงิน วอน (WON, KRW)
การให้ ทิป
เกาหลีมีความสําคัญมาก โดยปกติตามร้านอาหาร , โรงแรม จะไม่มีบริ กรคอยอํานวยความสะดวก
ผูใ้ ช้บริ การต้องดูแลตัวเอง อาทิ นํากระเป๋ าขึ้นห้องพักเอง ดังนั้นถ้าใช้บริ การของพนักงานควรให้ทิปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ประมาณ 1,000 วอนต่อใบ ส่ วนคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่อาํ นวยความสะดวกระหว่างทัวร์ โดยทัว่ ไป วันละ 4,000 วอน
เช่น เที่ยว 3 คืน 5 วัน เตรี ยม 20000วอน เที่ยว 2 คืน 4 วัน เตรี ยม 12000 วอน เป็ นต้น
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 10USD หรือ 10000 วอน ต่ อท่ านตลอดทริปในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ที่ดูแลคณะจาก
เมืองไทย ตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร

ภาษาเกาหลีเบื้องต้ น
การทักทาย และถ้ อยคําสุ ภาพทั่วไป
สวัสดีตอนเช้า อันนยองฮาเซโย
สวัสดีตอนบ่าย อันนยองฮาเซโย
สวัสดีตอนเย็น
คุณสบายดี หรื อเปล่า ชออึม เป็ บ เกสซอโย
ยินดีที่ได้รู้จกั มันนาซอ พัน กาวอโย
กรุ ณาช่วย ดิฉัน/ผม โทวาจูเซโย
ขอบคุณ คัมซา ฮัมนีดา
ยินดีตอ้ นรับ ชนมาเนโย
ผม/ดิฉัน เสี ยใจ มีอนั ฮัมนีดา
ขอโทษ ชิลเล ฮัมนีดา
ใช่มี เย อิสซอโย
ไม่มี อานโย อ๊อบซอโย
ลาก่อน อันนยองฮีกาเซโย

อันนยองฮาเซโย

การคมนาคมขนส่ ง
ช่วยกรุ ณาบอกทางไป (พระราชวังถ๊อกซูกุง) (ถ๊อกซูกุง) คานึน คีรึล คารึ ชอ จูเซโย
...............อยูท
่ ี่ไหน?
..............อีออดิ อิสซึ มนีกะ้ ?
ช่วยพาไปที่.................... ............
..อือ โร คา จูเซโย
กรุ ณาจอดตรงนี้ ยอกีซอ เซวอ จูเซโย
...............อยูไ่ กลแค่ไหน .............ก้าจิ ออลมสนา มอมนิกา้
จะเรี ยกแท็กซี่ ได้ที่ไหน ?
ออดิซอ แท็กชีรึล ทัลซู อิสซึ ลกาโยะ?
ใช้เวลานานเท่าใดที่จะไป.................?
คาจิ ชีกานี ออลนามา คอลลิมนีกา้ ………?
รถโดยสารคันนี้ไป ............หรื อไม่? อีบอซึ ...........คัมนีกา้
?
ช้ อปปิ้ ง
ขอดูอนั นี้หน่อย ค่ะ/ครับ อีกอซึ ล โพยอจูเซโย
ราคาเท่าไหร่ คีอกอซึ น ออลมาอิมนีกา้
ซื้ ออันนี้ค่ะ/ครับ
คุณรับบัตรเครดิตหรื อเปล่าคะ ซิ นยงกาดิพทั ซึ มนิกา้

อีกอซึ ล จูชิบชีโย

ที่พัก
มีหอ้ งว่างหรื อไม่ บินบัง อิสซึ มนีกา
คุณช่วยทําความสะอาดห้องให้หน่อยได้ไหมค่ะ บัง ชองโซ ชม แฮจูเซโย
ผม/ดิฉันอยากพักอีก 1 คืน ฮารู ทอ มุกโค ชิบซึ มนิดะ

คุณช่วยปลุกผม/ดิฉันตอน 6 โมงเช้าได้ไหมคะ อาชิม ยอซอสชีเอเก้วอจูเซโย

ข้ อมูลเพิม่ เติมในการท่ องเที่ยว
- ก่อนวันเดินทาง แลกเงินสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้
กรณี ฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจําตัวหรื อทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรื อมีขอ้ จํากัดทางสรี ระ
ร่ างกายหรื อจะมีการแยกตัว หรื อญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผจู้ ดั ทราบล่วงหน้า
- วันเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋ าทุกใบควรผูกป้ ายชื่อกระเป๋ า (ทางผูจ้ ดั จะจัดทําสํารองไว้ให้) และใส่
กุญแจให้เรี ยบร้อย ส่วนกระเป๋ าสตางค์ / เครื่ องคอมพิวเตอร์ / เครื่ องประดับ / พาสปอร์ต / บัตรเครดิต /
เอกสารสําคัญ / กล้องถ่ายรู ป และกล้องวีดีโอ / ยาประจําตัว ควรพกติดตัวเสมอ
- ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคําชี้แจงต่างๆ และฝากกระเป๋ าให้กบั
ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
- ตลาดช้ อปปิ้ งของเกาหลี อาทิ ทงเเดมุน, เมียงดง, อิเตวอน ใช้ได้เฉพาะเงินวอนเท่านั้น และสามารถต่อรอง
ราคาได้ 10-30%ส่วนร้านค้าปลอดภาษี, ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่สามารถต่อราคาได้ ควรมี
เครื่ องคิดเลขเล็กๆ ติดตัวไว้ดว้ ย
- สินค้าที่น่าซื้อ ผลิตภัณฑ์โสมทุกชนิด กระเป๋ าแฟชัน่ เครื่ องหนัง เสื้อหนัง เสื้อผ้าสําเร็ จรู ป กิ๊ฟช็อป
เครื่ องสําอางเกาหลี ของที่ระลึกพื้นเมือง ราเม็งสําเร็ จรู ป ชาพื้นเมือง ขนมต่างๆ กิมจิรสและรู ปแบบต่างๆ
สาหร่ ายแบบต่างๆ ผลไม้ (ระวังการถูกจับปรับ)
- ระหว่างการเดินทางพาสปอร์ต, ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นเอกสารสําคัญ ควรจัดเก็บให้มิดชิดและไว้ในที่ปลอดภัย
เครื่ องประดับมีค่าอาทิสร้อยคอ แหวนเพชร สร้อยเพชร ไม่แนะนําให้ใส่เกินความจําเป็ น
- กระเป๋ าเสื้อผ้า การเตรี ยมกระเป๋ าเสื้อผ้า นํ้าหนักต้องไม่เกิน 20กิโลกรัม หากนํ้าหนักเกินกว่ากําหนดทาง
สายการบินจะเรี ยกเก็บค่านํ้าหนักเพิ่ม ประมาณ 500-700 บาทต่อกิโลกรัม กระเป๋ าควรจะเป็ นกระเป๋ าที่
แข็งแรงและมีกุญแจล็อค เพื่อความสะดวกปลอดภัยโปรดนํากระเป๋ าติดตัวขึ้นเครื่ องนํ้าหนักไม่เกิน
7
กิโลกรัม
- การรับประทานอาหาร อาหาร1เซ็ต สําหรับ 4 ท่าน ทุกมื้ออาหารจะมีผกั ดอง (กิมจิ) เป็ นเครื่ องเคียงกบ
อาหารหลัก/ อาหารที่จดั สําหรับทัวร์จะเป็ นอาหารพื้นเมืองที่คนไทยทานได้ อาทิ หมูยางเกาหลี , ไก่ต๋ ุนโสม ,
ชาบูชาบู (สุก้ ี), เทปันยากิ (หมูผดั ผัก), ดักคาลบี้ (ไก่ผดั ซอสพริ ก), พูลโกกิ (หมูผดั ในกระทะ) กับ บีบีมผับ
(ถ้าต้องการเติมรสชาติก็มีเกลือ, พริ กไทย, พริ กป่ น, ซีอิ้วไว้ปรุ งบนโต๊ะอาหาร อาหารส่วนใหญ่เพื่อสุขภาพ
(รายการอาหารทัวร์จะไม่มีบริ การเนื้อวัวโดยเด็ดขาด หากต้องการต้องสัง่ จ่ายพิเศษ) ส่วนใหญ่ม้อื อาหาร จะ
ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม โดยทัว่ ไปนํ้าอัดลมประมาณ 2,000 - 3,000 วอน ส่วนเบียร์เกาหลีประมาณ 5,000 - 5,500

วอนส่วนเหล้าเกาหลีพ้นื เมือง 4,500 -5,000 วอน *** อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษกรุณาชําระ
กับพนักงานเสิร์ฟโดยตรง *** หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า อาหารและ
เครื่ องดื่มที่ท่านสัง่ พิเศษระหว่างรับประทาน กรุ ณาชําระเองเมื่อท่านสัง่ เพิม่ ในกรณี ที่ท่านชอบอาหารรสจัด
ท่านสามารถนําเครื่ องปรุ งไปเองได้
** กรณี ที่มีการนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากสัตว์ ไม่วาหมู เนื้อ ผลไม้สด เช่น ส้ม มะขาม มะม่วง เป็ นต้น ไม่
อนุญาตให้นาํ เข้าประเทศเพื่อป้ องกนโรคต่างๆ หากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ **
- ห้ องนํา้ โดยทัว่ ไปไปให้บริ การฟรี มีบริ การทัว่ ในสถานที่สาธารณะ ใกล้ลานจอดรถ ร้านค้า โรงแรมและ
ทัว่ ไป
- บริการแท็กซี่ มี 2แบบ คือ แท็กซี่ป้ายสีฟ้า , สีขาว สตาร์ทมิเตอร์ที่ 1,600วอน 2กม.แรก (คนขับพูด
ภาษาอังกฤษไม่ได้) ช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่ เพิ่ม 20% และแบบเดอลุกซ์ แท็กซี่ป้ายสีเหลือง สตาร์ทมิเตอร์ที่
4,000 วอน 3กม.แรก ไม่เรี ยกเก็บเพิ่มในช่วงกลางคืน (คนขับพูดภาษาอังกฤษได้) ควรมีนามบัตรหรื อโบชัวร์
โรงแรมติดตัวไว้ดว้ ย/ รถไฟใต้ดิน ราคา 700วอน/คน ตลอดสาย
- ที่จอดรถ สําหรับรถทัวร์นกั ท่องเที่ยวจะจัดสถานที่จอดไว้เป็ นพิเศษ ไม่สามารถจอดได้โดยทัว่ ไป อาจจะ
ต้องนัดหมายเวลาให้มารับ
- กรณีฉุกเฉินที่ต้องติดต่อ สถานทูตไทย ประจํากรุงโซล (เกาหลีใต้ ) โทร.02-7950095, 02-7953253
- ศูนย์รับแจ้งบัตรเครดิตการ์ ดหาย (สากล) โทร.9-800-900-782
-กรุ ณาตรงต่อเวลาทุกครั้งเมื่อมีการนัดหมาย
-การเช็คเอ้าท์จากโรงแรมกรุ ณาวางกระเป๋ าไว้หน้าห้องตามเวลา หรื อตามที่หวั หน้าทัวร์ได้แจ้งให้ทราบ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มในตูเ้ ย็น กรุ ณาชําระกบแคชเชียร์ทุกครั้งเมื่อเช็ค
เอ้าท์จากโรงแรม
-ถ้าบุตรหลานหรื อเพื่อนของท่านจะมาร่ วมทานอาหาร หรื อร่ วมในการเดินทางด้วยกรุ ณาแจ้งให้หวั หน้าทัวร์
ทราบ
-ท่านที่ไม่ได้เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ กรุ ณาแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบโดยทันที
-ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลี หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาสอบถามที่หวั หน้าทัวร์หรื อไกด์ทอ้ งถิ่นเพื่อ
ความชัดเจนและถูกต้อง
*** คําขอพิเศษต่างๆ เช่ น ที่นั่งบนเครื่องบิน ห้ องพัก , อาหาร ฯลฯ เราสัญญาว่าจะทําให้ ได้ มากที่สุด
แต่อาจไม่ได้ หมด หรือไม่ได้ แบบที่ท่านต้องการโปรดทําความเข้ าใจบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยล่วงหน้ า ***
หมายเหตุ
- ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุภยั
ธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดจนความล่าช้าอันเกิดจากสายการบิน เป็ นต้นเหตุ

- ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม ทั้งนี้
เป็ นไปในทาง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะ
- ในระหว่างการเดินทางหากท่านมีขอ้ สงสัย หรื อมีปัญหาใดๆ กรุ ณาสอบถาม หรื อแจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบ
โดยทันที
-ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายให้กบทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั สถานที่
ต่างๆ แบบเหมา
ขาดเช่นเดียวกน ฉะนั้น ท่านที่ไม่ได้ใช้บริ การตามรายการที่ระบุไว้ เช่น ค่าอาหารบางมื้อ ค่านําเที่ยวสถานที่
หรื อค่าโรงแรมจะหักออกจากค่าบริ การคืนไม่ได้

