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สมัผสัดินแดนม่านเหล็ก ….. เกาหลีเหนอื 

7 วนั 5 คืน โดย สายการบนิ แอรไ์ชน่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• เยือนเกาหลีเหนือ ดินแดนในม่านเหลก็ ที่ใครต่างขนานนามว่าเป็นดินแดนที่ลึกลับทีสุ่ด 

• เศรษฐกิจ แก่นแท้ของวัฒนธรรมการเมอืงของเกาหลเีหนอื 

• พิพิธภัณฑ์โคเรียว พิพิธภัณฑ์ชนชาติเกาหลี แห่งอาณาจักรโคกูรยอ 

• สถานีรถไฟใต้ดิน ยลโฉมสถาปัตยกรรม เปียงยางเมโทร หนึ่งในสถานีรถไฟที่ลึกที่สุดในโลก 

• เย่ียมชมหมู่บ้านสันติภาพ “ปันมุนจอม” เส้นแบ่งดินแดน เขตปลอดทหาร (DMZ) 

• เย่ียมชม หอปรัชญาจูเช่  ปรัชญามหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก 
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ค าแนะน าเรื่อง Duty Free 

จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกคร้ังเมื่อเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินปักกิ่ง ดงันั้นการซื้อสุรา น า้หอม 

ของเหลวต่าง ๆ มีปริมาตรเกินก าหนด ที่ DUTY FREE สุวรรณภมูิ ท่านจะต้องแจ้งการรับของทีส่นามบิน

สุวรรณภมูิ (ขากลับเท่านั้น) 

 

โปรดทราบ 

- สายการบิน Air China ฝากสัมภาระ (โหลดกระเป๋า) ได้เพียง 1 ใบ/คน น า้หนักไม่เกิน 23 กก.  

- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของบริษัท ทวัร์ที่

เกาหลีเหนอื และ รัฐบาลเกาหลีเหนอื 

- วีซ่าเกาหลีเหนอืที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นวซ่ีาเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

  เสน้ทางการเดินทาง      

 กรุงเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภมูิ)      

2 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – เปียงยาง ✈ ✈ 🍽 Yangakdo 

International  Hotel 4* 

หรือเทยีบเทา่  

3 มันซูเด – Mt. MYOHYANG - หอนิทศัการของขวัญ

นานาชาต ิ- วัดโปยอน – DINNER CRUISE  

 

🍽 🍽 🍽 Yangakdo 

International  Hotel 4* 

หรือเทยีบเทา่ 

4 อนุสาวรีย์มันซูเด – หอสมุดแห่งชาติ - หอเจซู่ - 

พิพิธภัณฑ์สงคราม – วังเยาวชนมันยิงเด – Gwangbok 

Supermarket  

🍽 🍽 🍽 Yangakdo 

International  Hotel 4* 

หรือเทยีบเทา่ 

5 เปียงยาง– สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง – ประตูชัย – สวน

น า้มันซู  – สวนสาธารณะโมราน 

🍽 🍽 🍽 Yangakdo 

International  Hotel 4* 

หรือเทยีบเทา่ 

6 เปียงยาง – เคซอง – หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม – 

พิพิธภัณฑ์โคเรียว – อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหล ี

 

🍽 🍽 🍽 Yangakdo 

International  Hotel 4* 

หรือเทยีบเทา่ 

7 เปียงยาง - ห้องแสดงภาพมันซเูด - หอภาพยนต์ / 

ปักกิ่ง / กรุงเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  
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โปรแกรมการเดินทาง     

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู  10 เคาน์เตอร์  U สายการบิน แอร์ ไชน่า โดยมี

เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

ให้กับทุกท่าน 

 

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – ปักกิง่ (4.20 ชม.) – เปียงยาง (1.55 ชม.) – โรงแรม 

01.00 น.   ออกเดินทางสู่ มหานครปักกิง่ โดยสายการบินแอรไ์ชน่า เที่ยวบินที่ CA 980 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการ

ปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน มีฐานะเทยีบเท่ากับมณฑล   

จากนั้นน าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วพักผ่อนภายในสนามบินเพื่อรอต่อเครื่อง  (ไม่ออก

นอกสนามบิน)  

13.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเปียงยาง โดยสายการบินแอรไ์ชน่า เที่ยวบินที่ CA 121 

16.20 น. เดินทางถึง กรุงเปียงยาง เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลีเหนือ เปียงยาง เป็นมหานครที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวง

ของอาณาจักรโชซอนโบราณ อาณาจักรโกครูยอ ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3 ล้านคน มี

สถานะเป็นเมืองปกครองพิเศษที่รับค าสั่งโดยตรงจากรัฐบาล ในช่วงหลังจากการยึกครองของ

ญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กรุงเปียงยางได้ถูกปลดปล่อยโดยกองทัพโซเวียตรัสเซีย 

ตรงกันข้ามทางภาคใต้ได้ถูกปลดปล่อยโดยกองทพัอเมริกา  ต่างฝ่ายต่างกผ็ลักดันผู้ น าประเทศที่

ตนสนับสนุนข้ึนมาเป็นผู้น าของทั้งฝั่งเหนือและใต้ นับเป็นการแบ่งประเทศอย่างเป็นทางการ อีก 

4 ปีต่อมา กองทัพเกาหลีเหนือได้ท  าการบุกข้ามแนวขนานเส้นที่ 38 ลงมาเพื่อท  าการรวม

ประเทศทางองค์การสหประชาชาติซึ่งน าโดยสหรัฐอเมริกาจึงได้ใช้ปฏบัิติการทางการทหารตอบ

โต้ หลังจากการยกพลข้ึนบกที่อินชอน ทางกองทพัสหประชาชาติได้ขับไล่กองทพัเกาหลีเหนือจน

สุดแม่น า้ยาลู ทางเหนือที่ติดกับพรมแดนจีน ซึ่งในขณะนั้นจีนกต็กอยู่ภายใต้การน าของ เหมาเจ๋อ

ตุง ที่ได้น ากองทัพปลดแอดประชาชนของจีน เข้ามาต่อสู้ โดยตรง หลังการสู้รบยาวนานกว่า 4 ปี 

ทั้ง 3 มหาอ านาจจึงได้ท  าการตกลงหยุดยิงที่หมู่บ้านปันมุนจอม นับเป็นการแบ่งประเทศออก

อย่างเป็นทางการ โดยเกาหลีเหนือมีเมืองเปียงยางเป็นเมืองหลวง ขณะเดียวกันในฝั่งเกาหลีใต้ก็

ได้ตั้งกรุงโซลเป็นเมืองหลวงเช่นเดียวกัน  

น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ในโรงแรม 

พกัที ่   YANGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว  
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วนัที ่3  เปียงยาง – Mt. Myohyang - หอนทิรรศการของขวญันานาชาติ – วดัโปยอน - เปียงยาง 

เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 หลังอาหารน าท่านเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง ไป Mt. Myonyang ภเูขาลึกลับที่มีกลิ่นหอม มี

ทัศนียภาพที่สวยงามทั้ง 4 ฤดู ฤดูใบไม้ล่วง ทั้งภูเขาเปลี่ยนเป็นสีแดง เตม็ไปด้วยเสียงนกร้อง 

เสีงจ าน า้ตกน้อยใหญ่ และกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์ 

น าท่านชม หอนิทรรศการของขวญันานาชาติ เปิดท าการใน วันที่ 26 สิงหาคม  ค.ศ. 1978 

ด้วยขนาดกว่า 70,000 ตารางเมตร ในต านานพื้นบ้านเล่ากันว่าคิมจองอิล ได้ท  าการสร้างข้ึนใน

เวลาสามวัน แต่ในความเป็นจริงสถานที่แห่งนี้ ใช้เวลาสร้างนับปี ภายในมีการจัดแสดงของขวัญ

กว่า  220,000 ช้ิน เป็นของขวัญที่ได้รับจากแขกจากต่างประเทศ โดยในการเข้าชมหอ

นิทรรศการจะต้องถอดรองเท้าและท าความเคารพต่อรูปของคิมจองอิลทุกคร้ัง  

จากนั้นน าท่านเข้าชม วดัโปยอน (หนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเหนือ) เป็นวัดพุทธแบบเกาหลี 

สร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์โคเรียว ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นหนึ่งในวัดพุทธหลักของเกาหลีเหนือ 

ในยุคสงครามได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของอเมริกา    

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร ใน Hyangsan Hotel 

 ถ้ามีเวลา ให้ท่านเดินเล่น Sangwon Valley สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางกลับเมืองเปียงยาง 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ Taedonggang Cruise Boat 

 เพลิดเพลินกนัทวิทศัน์ริมฝั่งแม่น า้ทั้งสองด้าน  ผ่านชมสวนสนุก Kaeson 

   YANGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่4 สถานรีถไฟใตด้ินเปียงยาง - ประตูชยั - สวนน ้ามนัซู – สนามหดัขี่มา้ - หอคอย –  

สวนสนุก 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 ชม สถานรีถไฟใตด้ินเปียงยาง สถานีรถไฟใต้ดินเพียง 3 เส้นทางของเกาหลีเหนือก่อสร้างโดย

วิศวกรจากโซเวียตรัสเซีย ท  าให้ตัวสถานีรถไฟมีรูปแบบการสร้างสถานีลึกลงไป จะไม่สลับเป็น

ช้ันๆ ในปัจจุบันมีเพียง 2 สถานีเท่านั้นที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่ละสถานีมีการตกแต่งที่

แตกต่างกันไป  ให้ท่านมีประสบการณน์ั่งรถไฟในเกาหลีเหนือ ไป 1 สถานี 

ผ่านชมดา้นนอก ประตูชยัเปียงยาง เป็นประตูชัยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 สองของโลก สร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นที่ระลึกในสงครามต่อต้านญ่ีปุ่น ( ค.ศ. 1910- ค.ศ. 1945) สร้างโดยใช้หินบลอ็ก

ทั้งหมด 25,500 ก้อน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1982 ตัวสถาปัตยกรรมได้อ้างอิงมาจากประตูชัย

ฝรั่งเศส แต่ในส่วนของจิตรกรรมจะเป็นศิลปะแบบคอมมิวนิสต์    

ชม Munsu Water Park ซึ่งมีสระว่ายน า้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง มีสนามวอลเลย์บอล และบาส
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เกต็บอล์ล รวมทั้งก าแพงปีนเขา และอีกมากมาย 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Hot Pot 

 

 

เย็น 

Option 

น าท่านชม สนามมา้ อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 30 นาท ี ที่รัฐบาลสร้างให้ประชาชนทั่วไป

ที่ต้องการหัดข่ีม้า ขากลับชม Tower of Juche Idea และ Kaeson Funfair 

รบัประทานอาหารเย็น (เร็วหน่อย) ณ ภตัตาคาร 

ชม Grand Mass Gymnastics & Artistic performance  

“The Glorious Country” ที่ Mayday Stadium (ค่าเข้าชมช าระหน้างาน) 

(ค่าเข้าชมไม่รวมในรายการ) EU$ 300 for VIP seat, E 

U$ 200 for 1st class seat, EU$ 150 for 2nd class seat and EU$ 100 for 3rd class seat. 

  YANGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่5  เปียงยาง –เคซอง –หมู่บา้นสนัติภาพปันมุนจอม –พิพิธภณัฑโ์คเรียว –อนุสาวรียร์วมชาติ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคซอง เมืองชายแดนใกล้กับชายแดนเกาหลใีต้ จากนั้นน าท่านเข้าชม 

หมู่บา้นสนัติภาพปันมุนจอม เป็นหมู่บ้านที่ตั้ งอยู่ในเขตปลอดทหาร (DMZ) หลังการเจรจา

หยุดยิงในปี ค.ศ.1953 หน่วยรักษาความมั่นคงร่วมได้ตั้งเขตปลอดทหารที่มีความยยาว 1.2 

กิโลเมตร บ้างครั้งถูกเรียกว่า หมู่บา้นโฆษณาชวนเชื่อ ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปจ าลอง นกพิราบ

ของปีกัสโซ่แต่ถูกซ่อนไว้ เพราะทางฝั่งอเมริกาเช่ือว่าเป็นสัญลักษณข์องคอมมิวนิสต์ (ปีกัสโซ่เป็น

คอมมิวนิสต์)   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

ให้ท่านเดินเล่นย่านถนนโบราณ ชมวิวของเมืองบนเนิน Janam Hill 

จากนั้นน าท่านชม พิพิธภณัฑโ์คเรียว พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุ จิตรกรรม วิถีชีวิตของชาว

เกาหลีในสมัยโบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีโลงศพของจักรพรรดิคองมิน อีกทั้งโรงเรียนขงจื๊อ  

ตลอดทั้งสองข้างทางเตม็ไปด้วยต้นสนสมัยโบราณ ตัดสลับกับรูปป้ันโบราณ   

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเปียงยาง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรียร์วมชาติเกาหลี เป็น

ปฏมิากรรมซุ่มโค้ง ประกอบด้วยผู้หญิงเกาหลี 2 คน  แต่งกายชุดประจ าชาติ สื่อสัญญลักษณข์อง

ภาคเหนือและภาคใต้ โน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อ ร่วมกันรักษาแนววงกลม ที่มีแผนที่ของเกาหลีที่

รวมกันใหม่ มีหลัก 3 ประการของการรวมชาติ และแผนที่จัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่ง

เกาหลี 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Duck BBQ 

   YANGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่6  เปียงยาง – Mansudae Fontain Park - หอสมุดแห่งชาติ - หอปรีชญาจูเซ่ –  

พิพิธภณัฑส์งคราม – วงัเยาวชนมนัยองเด – ซุบเปอรม์าเก็ต 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม 

 น าท่านชม อนุสาวรียท่์านผูน้ ามนัซูเด อนุสาวรีย์ของคิมอิลซุง และ คิมจองอิล ผู้ น าคนส าคัญ

ล าดับแรกและล าดับสองของเกาหลีเหนือ เป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีเหนือทั่วประเทศจะมาแสดง

ความอาลัยต่อท่านผู้น าอันเป็นที่รัก  เป็นอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ สร้างเพื่อเป็นที่

ระลึกในงานฉลองครบริบวันเกิดปีที่  60 ของอดีตประธานาธิบดี คิม อิล ซุง เคียงข้างด้วย

อนุสาวรีย์ของอดีตประธานาธิบดี คิม จิง อิล ผู้ เป็นบุตรชาย 

ชม หอสมุดแห่งชาติ ที่ใหญ่ที่สุด รวบรวมหนังสือไว้ถึง 30 ล้านเล่ม 

ชม  หอปรัชญาจูเซ่  (Tower of Juche Idea) สร้างปี ค.ศ. 1982 เพ่ือเป็นเกียรต์ิแก่อดีต

ประธานาธิบดี คิม อีล ซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 70 สูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทาง

ตะวันออกของแม่น ้าแตดอง ด้านหน้ าหอ มีรูปป้ัน 3 กลุ่มชน คือ กรรมกรผู้ ใช้แรงงาน 

นักศึกษา-นักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเซ่ คือ Kim Il Sungism) 

เป็นปรัชญทางการเมืองที่ท่านคิม อิล ซุง ใช้ในการบริหารประเทศ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารทอ้งถิน่ 

 ชม  พิ พิ ธภัณ ฑ์สงคราม  (Victorious Fatherland Liberation War Museum) สานที่ แสดง

เรื่องราวการต่อสู้ ของชาวเกาหลี ชมซากอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมถึงซากเรือด าน ้า ซาก

เคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม Puelo เรือสปาย สายลับของอเมริกาที่เกาหลีเหนือจับได้ 

เมื่อวันที่ 23 มกราคา ค.ศ.1968 ชมฉากจ าลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ย่ิงใหญ่

ตระการตา 

ชม วังเยาวชนมันยองเด  เป็นสถานศึกษาส าหรับนักเรียนที่ ถูกคัดเลือกมา เรียนดนตรี 

ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการกีฬา ตัววังมี 120 ห้อง ประกอบด้วย สระ

ว่ายน า้ ห้องยิม โรงภาพยนต์ที่มีความจุ 2,000 ที่นั่ง ด้านหน้าวัง จะเป็นลานกว้างที่นักเรียนมา

พักผ่อนหลังจการเรียนในแต่ละวัน 

อิสระช้อปป้ิงที่ Gwangbok Supermarket 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ชิมอาหารพื้ นเมือง Bibimbap) 

 

  YANGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่7 เปียงยาง / ปักกิง่ (1.55 ชม) / กรุงเทพฯ (5.10 ชม.) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ที ่โรงแรม   

10.00 น. น าชมห้องแสดงภาพวาดและเคร่ืองเซรามกิ ที่ Mansudae Art Studio & Korea Film Studio 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ที ่ภตัตาคารในโรงแรม 

14.30 น. พร้อมกันเดินทางไปสนามบินเปียงยาง 

17.20 น. โดย CA 122 น าท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

18.15 น. ถึงสนามบินปักกิ่ง รอเปลี่ยนเคร่ือง 1.20 ชม. 

19.35 น. โดย CA 979 น าทา่นเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

23.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ โนสวัสดิภาพ 

    ********************************************************** 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคา / ท่าน 

*ราคาเด็กเท่าผูใ้หญ่ 
พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ วีซ่า 

4 – 10 ก.ค. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

18 – 24 ก.ค. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

1 – 7 ส.ค. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

22 – 28 ส.ค. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

5 – 11 ก.ย. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

19 – 25 ก.ย. 2562 59,900.- 8,000.- รวมแลว้ 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินสายการบินแอรไฺชน่า CA กรงุเทพฯ-เปียงยาง-กรุงเทพฯ ตั๋วกรุป๊ ช้ันประหยัด เคร่ืองจะ

แวะ TRANSIT ที่สนามบินกรุงปักกิ่ง แต่ไม่สามารถ STOPOVER ที่ปักกิ่งทั้งขาไปและขากลับได้  

2. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  

3. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากข้ึนเคร่ืองท่านละ 1 ช้ินที่น า้หนักไม่เกิน 23 กก.  

4. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

6. ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 

7. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 

8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศเกาหลเีหนอื 

9. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาอังกฤษ 1 mjko 

10. ค่าหัวหน้าทวัร์ไทยดูแลคณะจากเมอืงไทย 1 ทา่น 

11. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน า้หนักตาม

สายการบินก าหนด 

2. ค่าท าหนังสือเดินทาง Passport 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
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6. ค่าวีซ่าจีน (เพราะไม่ต้องใช้) 

7. ค่าทปิกระเป๋าข้ึน-ลงโรงแรม 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

9. ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ 2,000 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน / ทริป 

10. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์500 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน / ทริป  

 

การจอง (ควรจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 6-8 อาทิตยก่์อนการเดินทาง) 

1. กรุณาโอนเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัจากวนัจอง 

2. ส่วนทเีหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั 

 

หลกัฐานการยืน่ขอวีซ่านกัท่องเทีย่ว เกาหลีเหนอื  

1.หนังสือเดินทาง ที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง 

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป 

3.ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน นามบัตร และรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท  างาน เช่น ช่ือ ที่อยู่

ของบริษัทฯ ต าแหน่งงานของท่าน  

4. หน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

ส าคญั 1  กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และนามบัตร ทนัทเีมื่อส ารองที่นั่ง  

ส าคญั 2  วีซ่ากรุป๊ ต้องรอย่ืนเอกสารตัวจริงพร้อมกันทั้งกรุป๊ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง stand by ที่

บริษัทอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง 

 

เงื่อนไขการออกเดินทาง 

• ผู้ใหญ่ 10 ท่านข้ึนไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทวัร์ ช านาญเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ) 

• ผู้ใหญ่ ไม่ครบ 10 ท่าน ยกเลิกกรุป๊ หรือ เลื่อนการเดินทาง 

เงื่อนไขราคาของตั๋วเครื่องบินแอร์ไชน่า (ตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ) ต้อง TRANSIT FLIGHT ไม่สามารถ 

STOPOVER แวะที่ปักกิ่งทั้งไปและกลับได้  

1. ท่านที่ประสงค์จะแวะปักกิ่ง ต้องจองตั๋วเดี่ยว โดยต้องรอให้ผู้ เดินทางมีจ านวนเกิน 10 ท่าน เพื่อให้ไม่

กระทบกับการออกตั๋วกรุป๊ของคณะใหญ่  

2. ท่านที่ประสงค์ จะจอยเฉพาะทัวร์ช่วงเกาหลีเหนือ กรุณาซื้ อตั๋วเครื่องบินเข้า-ออกเปียงยางในเที่ยวบิน

เดียวกัน วันเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการเข้าเมืองที่เกาหลีเหนือ เพราะแม้จะติดวีซ่าแยกเล่มให้แต่ละคน 

แต่การออกวีซ่าสถานทูตจะ refer การเดินทางเข้าออกเป็นกรุ๊ปเดียวกัน ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางเข้า-ออก

เกาหลีเหนือพร้อมคณะ จะมีการ REPORT และวีซ่าในเล่ม จะถูกยกเลิกทนัท ี 
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โปรดทราบ  

• สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรอื เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้

ทราบในเวลากระช้ันชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าที่ก่อนจองและออกตั๋วทุกคร้ัง เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก

การปรับเปลี่ยนหรือยกเลกิเที่ยวบิน 

• เนื่องจากเกาหลเีหนอื เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผู้ เดนิรับทราบและเข้าใจสถานการณว่์า ในกรณทีี่มี

เพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลเกาหลเีหนอื บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับ

ปกติ ผู้จัดยังคงเดินหน้าจัดกรุป๊ทวัร์ต่อไป เพราะตั๋วเคร่ืองบิน, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมกีารจัดการเตรียมไว้

ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณทีี่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้ เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อกรุป๊หยุด

ด าเนินการ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋ว ค่ามัดจ าห้องพกั ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ 

แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ด าเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯ จะจัดคืนให้ลกูค้าตามจริงได้กต่็อเมื่อ ทาง

บริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น 

• โรงแรมที่เกาหลีเหนือ ไม่สะดวกจัดเตียงเสริม 

 

ความรบัผิดชอบ  

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ

ต่อ 

• ความเสียหายต่าง ๆ ทีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของเจ้าหน้าที่บรษัิทฯ อาท ิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ

เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาต ิ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึน ทั้งทางตรง หรือ

ทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอืจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏเิสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่น ๆ 

 

ท าได-้ท าไม่ได.้...ในเกาหลีเหนอื ที่มาข้อมูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool  

- ควรส ารวมกิริยา โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวในสถานที่ส าคัญทางการเมือง  

- อย่าตะโกนหรอืท าท่าทางไม่เหมาะสม เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้คนและสถานที่ 

- เข้าแถวเสมอ ชาวเกาหลีเหนือจะถูกฝึกให้เข้าแถวตรงตั้งแต่ยังเดก็ เช่น การต่อแถว เพื่อวางดอกไม้หน้า

อนุสาวรีย์ และ เช่น การต่อแถว เพื่อซื้อของตามร้านค้า 

- อย่าข้ามถนนในที่ห้ามข้าม ในกรุงเปียงยางจะมีทางลอดข้ามถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพและปฏบัิติ

ตามกฎ แต่ถ้าคุณข้ามถนนในทีห้่ามข้าม คุณจะถูกปรับ แม้ว่าถนนจะว่างแค่ไหนกต็าม 

- อย่าถ่ายภาพ ในจุดห้ามถ่ายภาพ และตามค าแนะน าของไกด์ และหัวหน้าทวัร์ 

- อย่าถ่ายภาพ เมื่อไปย่านชุมชน ร้านขายของ  


