
 
 
 

 

 

 

กรุงเปียงยาง – เฮียงซาน – เคซอง – วอนซาน 

เปิดประสบการณ์ใหม่ ดนิแดนเร้นลบัหลงัม่านโสมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง       17 – 23  ตุลาคม  2562         

วันแรก         (1)   กรุงเทพฯ  สนามบนิสุวรรณภมิู 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไชน่า 

( CA )  จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10  

 วันที่สอง         (2)    กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน – เมืองเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ 

                           อนุสาวรีย์มันซูแด – อนุสาวรีย์โชลิมา    

01.00 น.   นําท่านเหิรฟ้าสู ่นครปักก่ิง โดยเที่ยวบนิที่ CA980 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง      
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06.20 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาตกิรุงปักก่ิง ประเทศจีน 

   จากนัน้นําท่านตอ่เคร่ือง เพื่อเดินทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ   

13.25 น.     ออกเดินทางสูน่ครเปียงยาง โดย เท่ียวบนิ CA121  
16.20 น. ถึงสนามบนิ เมืองเปียงยาง【平壤】   เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือ

โดยทัว่ไปวา่ เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของ
คาบสมทุรเกาหล ีมีเขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใต้ แม่นํา้อมัรกหรือ
ยาลเูจียงและตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัจีน แม่นํา้ตเูมนสว่นท่ีห่างไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลมีีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 
กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 นาที) 
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว ท่านสูต่วัเมืองเปียงยาง 
นําชมอนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) –

 อนสุาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซงุท่ียิ่งใหญ่ สร้าง

ขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 เคียงข้าง

ด้วยอนสุาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้

ตระหง่านอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามนัซู

แดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้ นํา 

คิม อิล ซงุ ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของประเทศเกาหลีเหนือ 

และนายพล คมิ จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซแูดได้รับการมาเยือน

จากผู้คนนบัพนัทกุวนั และผ่านชมอนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซ ูรูปปัน้ท่ี

สะท้อนถึงตํานานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพฒันาและความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อระลกึถึง

การฟืน้ฟเูมืองเปียงยางหลงัจากส  งครามเกาหลี (1950-1953) 

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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วันที่สาม     (3)    เมืองเปียงยาง – เมียงเฮียงซาน – นิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ

                           สถานีรถไฟใต้ดนิเปียงยาง  - พพิธิภณัฑ์สงคราม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางสู ่เมียงเฮียงซาน (MYOHYANG-ภเูขา
หอม)(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียงซานอยู่
ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมูิประเทศเป็น
เทือกเขาสงู ระหวา่งเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติช่วงฤดใูบไม้ผล ิ

นําท่านเข้าชมหอนิทรรศการของขวญันานาชาต ิหรือ หอ

นิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ (International Friendship 
Exhibition) สถานท่ีสําคญัท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 
สร้างในปี ค .ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบน
พืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมของขวญัและของ
กํานลั 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซงุ ซึง่ชาวเกาหลีถือวา่
ของขวญัทกุชิน้เป็นนํา้ใจจากชาวโลกท่ีมอบให้จงึเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอยา่งดี แล้วนําท่   านเข้าชมตกึท่ี 
2 สร้างขึน้เมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 11,000 ตรม  มีของขวญัและ
ของกํานลั 40,033 ชิน้ จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล  นําชม วัดโปยอน วดั
พทุธเก่าแก่ท่ีอายกุวา่ 900 ปี สร้างขึน้ในปี ค .ศ.1042 ผา่นการบรูณะซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ 
เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวดมนต์    
 

 
 
 
 

 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านกลบัเมืองเปียงยาง ชม สถานีรถไฟใต้ดนิเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะตมิา

กรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินออ่นท่ีป้ายหยดุรถ มีความลกึโดยเฉลี่ย 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดินของ

เปียงยางคือหนึง่ในสถานท่ีน่าประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัร์เกาหลีเหนือของเรา พิเศษ คณุจะได้

โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกบัชาวเปียงยาง (สมัผสัประสบการณ์ 1 สถานี )  
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แล้วนําชมพพิธิภณัฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND  LIBERATION WAR MUSEUM สถานท่ี

แสดงเร่ืองราว การตอ่สู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถึงซากเรือ

ดํานํา้ ซากเคร่ืองบนิ เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา จากนัน้ชม อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – อนสุาวรีย์

แห่งนีมี้ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเต้นรําขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วงวนัหยดุราชการของเกาหลีเหนือ  

  

 

 

 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูหม้อไฟเกาหลี  

พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี     (4)    เมืองเปียงยาง – เมืองเคซอง – เขตปลอดทหาร ชายแดนสองเกาหลี  

                     - พพิธิภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ – เมืองเปียงยาง – ประตชัูย  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองเคซอง KAESONG(ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  ตวัเมืองเคซองตัง้อยูห่่างจากชายแดน
สองเกาหลี (DMZ)10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเกา่ของ
อาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ีเป็นปึกแผ่นแห่ง
แรกของคาบสมทุรเกาหลี ปัจจบุนัเป็นเมืองชายแดนท่ีติดตอ่
กบัประเทศเกาหลีใต้คาบสมทุรเกาหลีถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คือ  สาธารณรัฐ
เกาหลอียูท่างตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถกูคัน่กลางโดย เขตปลอดทหาร (150 กม.จากกรุงเปียงยาง / 
70 กม.จากกรุงโซล)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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นําท่านชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ทนุนิยม 
น่ีคือเขตชายแดนท่ีมีการตดิตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลืออยูข่องสงครามเย็น สถานท่ี
ไฮไลท์ท่ีพลาดหาก นําคณะชมห้องประชมุและห้องลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศเกาหลี
ออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมนําคณะชมขัน้ตอนการลงนามใน
สนธิสญัญาโดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  
 

 

 
 
 
 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําชมพพิธิภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ (พิพิธภณัฑ์โครยอ) ท่ีรวบรวม

โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้

มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกท างวฒันธรรมเมื่อ

ปี   นําท่านช้อบป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท้คณุภาพดีท่ีสดุในโลก   

จากนัน้นําท่านกลบั เมืองเปียงยาง นําท่านชมประตชัูย ARCH 

OF TRIUMPHแห่งกรุงเปียงยาง มีความสงู 60 เมตรและกว้าง 

52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถึง

การกลบัมาท่ีเกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซงุ หลงัจาก

เดินทางข้ามประเทศไปตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี    

ผา่นชมหอคอยจูเช หรือ หอคอยแห่งปรัชญาชเูช (Juche 

Tower ) – สญัลกัษณ์ของลทัธิจเูช สร้างเป็นท่ีระลกึครบรอบ

70ปี  ของ คมิ อิล ช็อง เพื่อแสดงความคิดในเร่ืองชาตนิิยมใน

เกาหลีเหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกวา่ 170 เมตร  บนฝ่ัง

แม่นํา้แทดง 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเท่า 
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วันที่ห้า       (5)    เมืองเปียงยาง – เมืองวอนซาน – สุสานกษัตริย์ดงเมียง – ภเูขาคุมก่ังซาน  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองวอนซาน WONSAN (元山) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่าตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเล

ญ่ีปุ่ น ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จาก

กรุงเปียงยาง ระหวา่งทางผา่นชม ชมสุสานกษัตริย์ดงเมียง 

พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษ์ตริัยแห่งอาณาจกัรโกครูยอ ประสตูิเม่ือ 59 ปีก่อน คริสต์ศกัราช (พ.ศ. 483) มี

พระนามเดมิวา่ จมูง ในปีท่ี 37 ก่อนคริสตกาล จมูงสถาปนาอาณาจกัรโกครุยอขึน้และ ดํารงตําแหน่งกษตริั

ยองค์แรก อาณาจกรัโคกรูยอเป็นราชอาณาจกัรเกาหลีโบราณ ปัจจบุนดัินแดนสว่นใหญ่ อยูใ่นเกาหลีเหนือ 

และคาบสมทุรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจกัรนีถ้กูสถาปนาโดยพระเจ้าดงเมียงยอง มีอาณาเขตตัง้แต่  

เกาหลีเหนือปัจจบุนัแมนจเูรียถึงรัสเซียบางสว่น ราชอาณาจกัรโคกรูยอมีกษัตริย์ 1 องค์ เป็นมหาราชคือ

พระเจ้า กวางแกโต ได้ขยายดนิแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญห ารบรากบัอาณาจกัรแพก็เจและ

อาณาจกัรชิลลา และ  ภายหลงัแพ้รบถกูรวบรวมเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัรชิลลา ทําให้ราชอาณาจกัรโค

กรูยอท่ีปกครองมายาวนานกวา่ 600 ปีสิน้สดุลง 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเข้าชม ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ ตัง้อยูใ่นทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต้ของเปียงยาง ถือวา่เป็นธงของการก่อสร้าง

ทางการเกษตรของเกาหลีเหนือ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเกาหลี

เหนือ แวะชมแค้มป์เยาวชนนานาชาต ิ ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเล

เมืองวอนซาน   นําท่านเดินทางลดัเลาะเส้นทางริมทะเล  ท่ี

สวยงาม (ประมาณ 2 ชัว่โมง) เข้าสูเ่ขตภเูขาคุมกั่ง  

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พักภเูขาคุมก่ังซาน 金刚山  Jin gang shan      

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2rXOk4XUAhWKK48KHTnMBhAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g294444-d644971-Reviews-Yanggakdo_Hotel-Pyongyang.html&usg=AFQjCNFegd6u75TK-IR7l3HjpXfB2Q7LRA
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วันที่หก       (6)    ภเูขาคุมก่ังซาน – ภเูขาคุมก่ังนอก – น า้ตกอูลลิม - เมืองวอนซาน – ทะเลสาบแซมอลิ 

                    - เมืองเปียงยาง  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เข้าสูเ่ขตภเูขาคุมก่ัง คมุกัง่ซาน 1 ใน 3 ภเูขาท่ีมีช่ือเสียงของ

เกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน คมุกัง่ซาน เป็คดซูาน ) ภเูขา

คมุกัง่ มีความสงู 1,639 เมตร เป็นเทือกเขาท่ี  มีสว่นหนึง่อยู่

ในเกาหลีเหนือ และบางสว่นอยูใ่นเกาหลีใต้  ช่ือ "คมุกัง่" มี

ความหมายวา่ เพชร มียอดเขาแหลมเลก็ๆ  ประมาณ 12,000 

ยอด มีหบุเขาธารน้า และแอ่งน้า สวยสะอาดแบง่เป็น 4 สว่น 

คือ คมุกัง่นอก คมุกัง่ใน ทะเลคมุกัง่และดวงดาวคมุกัง่  

นําท่านเดินท่องเท่ียวในเขตภเูขาคุมก่ังนอก สมัผสัอากาศ

บริสทุธ์ิ จนถึงสระนํา้เก้ามงักร    แวะชมน า้ตกอูลลิม Ullim Falls  นํา้ตกช่ือดงัในเมืองวอนซาน 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเดินทางกลบัเมืองวอนซาน (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําท่านเดินทางชมทะเลสาบ

แซมอลิ Lagoon Samil Lake (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 กม. มีนํา้ ลกึ 9-

13 เมตร เป็น ทะเลสาบท่ีลกึท่ีสดุของเกาหล ี  
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สมควรแก่เวลานําท่านกลบั เมืองเปียงยาง 

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  

พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่เจด็      (7)    เมืองเปียงยาง – วังเยาวชนมันยอง – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ชม CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยอง

เด วงัเยาวชนแห่งนีส้ร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใช้

สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกร รมและ

ศิลปะแขนงตา่งๆให้กบัเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี 

ห้องเรียนซอ่มวิทย ุห้องกีฬา ห้องยิมนาสตกิ ห้องเรียนบลัเลย์ 

ฯลฯ เพื่อเป็นการปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นําท่านเข้า

สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา อนัน่ารัก 

น่าประทบัใจของเดก็เกาหลีตวัน้อยๆท่ีมากด้วยความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดง

ของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยมแทน  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบนิ  

14.00 น. ถึงสนามบนิเปียงยาง นําท่านทําการเช็คอิน-โหลดกระเป๋า  
17.20 น. ออกเดินทางสูน่ครปักก่ิงโดยเท่ียวบนิท่ี สายการบนิ CA122   

18.20 น. ถึงสนามบนินครปักกิ่ง จากนัน้ตอ่เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  

19.35 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CA 979  

23.40 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ 

 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ      

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

คณะ 20 ท่านขึน้ไป    

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดีย่วเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน     49,900.- บาท    4,800 .- บาท  

หมายเหตุ  1. กรณีไปชนกับช่วงงานเทศกาลอารีรัง ทางรัฐบาลบังคับนักท่องเที่ยวดโูชว์อารีรัง ซึ่งเป็นโชว์   

ยิ่งใหญ่ระดับชาต ิราคาทวัร์เพิ่มอีก ท่านละ 4,000 บาท ซึ่งงานเทศกาลอาจจะทราบก่อน

เดนิทางประมาณ 1 เดือน ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน 

 2. สถานที่ท่องเที่ยวในรายการ เป็นสถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้นักท่องเที่ยว  การเปล่ียนแปลง

ต่างๆ ขึน้อยู่ กับดุลพนิิจทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเท่านัน้ 

อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่ง  

   คา่วีซา่เข้าเกาหลีเหนือ     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    

 คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  เป็นต้น. 

   คา่นํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั  
คณะทวัร์ครบ 20 ท่านออกเดนิทาง มีหวัหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน      
สละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  

3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบใุนรายการ
เดนิทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ตํ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบนิ, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากส ายการบิน ภยัธรรมชาติ  ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีคว ามลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้  แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้  โดยขอสงวนสทิธ์ิการ

จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั ้ งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง

แล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจร กรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง

ตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในปร ะเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทฯ

จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 

  


