
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กรุงเปยงยาง  ดินแดนเรนลับหลังมานโสมแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง   วันที ่   18-24  ตุลาคม 2561         
วันแรก         (1)   กรุงเทพฯ  

23.30 น.  พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เกาะ U เคาเตอรสายการบินแอรไชนา 
(จอดรถสงผูเดินทางไดท่ี อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9-10)  

  
วันที่สอง         (2)    กรุงเทพฯ – ปกกิง่ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) – เมืองเปยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ 

01.00 น.   นําทานเหิรฟาสู นครปกกิ่ง โดยเทีย่วบินที่ CA980 
(บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง)      

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตรเกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทาง
การคาของอาณาจกัรเยี่ยนเม่ือ 500 ปกอนคริสตกาล 
หลังการปฏิวัติลมลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
และการสูรบกลางเมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสต
จีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่งเปน
เมืองหลวงของประเทศนับแตนั้นมา ทานจะไดพบกับ
สนามบินใหม (อาคาร 3) ซ่ึงเปดใหบรกิารเพ่ือตอนรบัโอลิมปก 2008 สนามบินแหงนี้ไดรับการ



ออกแบบโดย Foster & Partners บริษัทสถาปนิกช่ือกองโลกของ Norman Foster ผูออกแบบอาคารท่ี
สําคัญหลาย ๆ อาคารในอังกฤษ รวมท้ังอาคารสนามบินอยางสนามบิน Chek Lap Kok ในฮองกง 
สนามบินแหงนี้จะกลายเปนสนามบินท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกท้ังขนาด และความสามารถในการ
รองรับผูโดยสาร นอกจากนีจ้ะเปนสนามบินท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางมากในแงของการปฎิบัติการ
ความสะดวกสบายของผูโดยสารและผูใชอาคาร โดยในอาคารใหมนี้เพ่ิมทางขึ้นเครื่องมากขึน้ เปน
อาคารโปรงท่ีมีการออกแบบใหทันสมัยมีการคํานึงถึงการออกแบบเพ่ือความยั่งยืน การนําแสงธรรมชาติ
เขามาใชในอาคาร เปนตน จากนั้นนําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและสัมภาระแลว  จากนัน้ตอ
เครื่อง เพ่ือเดินทางสูนครเปยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ   

13.25 น.     ออกเดินทางสูนครเปยงยาง โดย เครื่องบิน CA121  
16.20 น. ถึงสนามบิน เมืองเปยงยาง【平壤】   เมืองหลวงของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือโดยท่ัวไป
วา เกาหลีเหนือ (North Korea) เปนประเทศในเอเชีย
ตะวันออก ท่ีกินพ้ืนท่ีครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มี
เขตปลอดทหารเกาหลีเปนเขตกันชนระหวางเกาหลี
เหนือกับเกาหลีใต แมน้ําอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมน
เปนพรมแดนระหวางเกาหลีเหนือกับจนี แมน้ําตูเมนสวนท่ีหางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเปน
พรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกวาง 300 กิโลเมตร พ้ืนท่ี 70% 
ของประเทศเปนเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปยงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกวาปกกิ่ง 30 นาที) หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและดานศุลกากรแลว  นําชมอนุสาวรียมันซู
แด (Mansudae Grand Monuments) – อนุสาวรียของ
ทานอดีตประธานาธิบดคีิมอิมซุงท่ียิ่งใหญ สรางขึน้เพ่ือ
เปนท่ีระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปท่ี 60 เคียงขาง
ดวยอนุสาวรียของทานอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้ง
ตระหงานอยูกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนิน
เขามันซูแดในใจกลางกรุงเปยงยาง รูปปนทองแดงขนาดใหญของผูนํา คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคน
ปจจุบันของประเทศเกาหลีเหนือ และนายพล คิม จอง อิล 
อนุสาวรียมันซูแดไดรับการมาเยือนจากผูคนนับพันทุกวัน และ
ชมอนุสาวรียโชลิมา (Chollima Statue) – ตั้งอยูในเนินเขามันซู 
รูปปนท่ีสะทอนถึงตํานานของมามีปก จติวิญญาณของการพัฒนา
และความกาวหนาอยางตอเนื่อง เพ่ือระลึกถึงการฟนฟูเมือง
เปยงยางหลังจากส  งครามเกาหลี (1950-1953) 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel          



 

วันที่สาม            (3)  เมืองเปยงยาง – เมืองเคซอง - อนุสาวรียวันกอตัง้พรรคแรงงาน– ชายแดนสองเกาหลี  
                               - พิพิธภัณฑประวัติศาสตร – เมืองเปยงยาง - วังเยาวชนมันยองเด  - มันยองแด                                        
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองเคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซอง
ตั้งอยูหางจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเปน
เมืองหลวงเกาของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ี
เปนปกแผนแหงแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปจจุบันเปนเมือง 
ชายแดนท่ีติดตอกับประเทศเกาหลีใตคาบสมุทรเกาหลีถูกแบงออกเปน 2 สวน ณ เสนขนานท่ี 38 เหนือ 
คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยูทางตอนใต และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จาก
กรุงเปยงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล) 
 นําทานชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบงแยกเกาหลี
เหนือคอมมิวนิสตและเกาหลีใตทุนนิยม นี่คือเขตชายแดนท่ีมีการ
ติดตั้งอาวุธมากท่ีสุดของโลก หนึ่งในส่ิงท่ีหลงเหลืออยูของสงคราม
เย็น สถานท่ีไฮไลทท่ีพลาดหาก นําคณะชมหองประชุมและหองลง
นามในสนธิสัญญาสงบศึก ท่ีแบงประเทศเกาหลีออกเปนเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต โดยใชเสนขนานท่ี 38 พรอมนําคณะชมขั้นตอนการลง
นามในสนธิสัญญาโดยมีเจาหนาท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําชมพิพิธภัณฑประวัติศาสตร (พิพิธภัณฑโครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถุท่ีคงคณุคาทางประวัติศาสตรของเกาหลีเหนือไวมากมาย 
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเม่ือป   นําทานช
อบปงโสมเกาหล ีขนานแทคณุภาพดีท่ีสุดในโลก  
จากนัน้นําทานกลับ เมืองเปยงยาง  จากนั้นชม CHILDREN 
PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแหงนี้สรางเสร็จ
สมบูรณในป ค.ศ.1989 มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 103,000 ตารางเมตร 
ภายในมีหองสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงตางๆใหกับเยาวชน 
เชน หองปกผา หองดนตรี หองเรียนซอมวิทยุ หองกีฬา หอง
ยิมนาสติก หองเรียนบัลเลย ฯลฯ เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตใจ
เยาวชนในดานศิลปะ นําทานเขาสูโรงละครใหญ ชมการแสดง
ดนตรี รองเพลง เตนรํา อันนารัก นาประทับใจของเด็กเกาหลีตัว
นอยๆท่ีมากดวยความสามารถ  (กรณีท่ีวังเยาวชนปด จะจัดให
ชมการแสดงของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน  



จากนัน้นําทานชมและเก็บภาพท่ีสวนน้ําพุกลางเมือง (喷水公园 

Fountain Park) Watershou Terrace Fountain Park กอตั้งขึ้นเพ่ือ
รําลึกถึงประธานาธิบดีคิมอิลซองและเสร็จส้ินในเดือนตุลาคม 
2519  สวนน้ําพุมีขนาด และประเภทตางๆ ท่ีแตกตางกัน น้ําพุท่ีอยู
ตรงกลางมีความสูงของการพนน้ํามากกวา 80 เมตร และมีรูปปนสี
ขาวท่ีเรียกวา "หิมะ" ซ่ึงแสดงภาพนกัเตน 28 คนท่ีสงางาม ดานขาง
ของสวนเปนหองเรียนการเรียนรูของชาวเปยงยางและเปนสถานท่ี
ชุมนุมของเยาวชนชาวเปยงยางนําทานสูภัตตาคาร 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel          

 

วันที่สี       (4)  เมืองเปยงยาง – เมืองนัมโพ – เขือ่นนัมโพ – ฟารมสหกรณเกาหลีเหนือ - มันยองแด 
                       -  สถานีรถไฟใตดินเปยงยาง - พิพิธภัณฑสงคราม- อนุสาวรียวันกอตั้งพรรคแรงงาน – หอคอยจูเช   
ชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองนัมโพ (Nampo) – เมืองทาท่ีตั้งอยูทางชายฝง
ตะวันตกของเกาหลีเหนือ ดูรายละเอียดของเมืองนี้ไดบนเวบ็ไซต 
จากนัน้ชมเขือ่นนัมโพ (West Sea Barrage) – เรียกอีกช่ือวา Nampho 
Dam มีความยาว 8 กม. และเปนสถานท่ีสําคัญประจําชาตขิองเกาหลี
เหนือ นําทานเขาชม ฟารมสหกรณเกาหลเีหนอื ตั้งอยูในทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของเปยงยาง ถือวาเปนธงของการกอสรางทาง
การเกษตรของเกาหลีเหนือ และเปนท่ีรูจักกันดีในเกาหลีเหนือ  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชมมันยองแด (Mangyondae) – สถานท่ีเกิดของ คมิ อิล ซุง บานท่ีตั้งอยูในชนบท แสดงใหเห็น
ถึงชีวิตสมัยวัยเด็กของ คิม อิล ซุง กับสมาชิกครอบครวั และ
ภาพถายในอดตี  มันยองแด (Mangyongdae 万景台) เปนช่ือ
ของเขตๆ หนึ่งท่ีอยูหางจากใจกลางกรงุเปยงยางไปทางตะวันตก 
ราว 12 กิโลเมตร ท่ีแตเดิมมีสถานะเปนเพียงหมูบานเล็กๆ .. มัน
ยองแด หมายถึง ท่ีราบท่ีมีทิวทัศนท่ีสวยงาม  จริงๆ แลวบริเวณ
นี้ถูกลอมรอบดวยภูเขาหลายลูก และภูเขาท่ีสูงท่ีสุดท่ีมีช่ือวา มัน
ยอง (แปลวา หม่ืนววิทิวทัศน)หมูบานท่ีตั้งอยูเชิงเขาแถบนี้เลย
ถูกเรียกช่ือวา  มันยองแด มีความสําคญัตรงท่ีเปนสถานท่ีเกิด
ของทานประธานาธิปดีคิมอิลซุง และทานก็ไดใชชีวิตในวยัเยาว
อยูท่ีนี่ .  ในบริเวณนี้นอกจากจะมีจัดแสดงบานท่ีเปนสถานท่ีเกดิ
ของทานผูนําแลว (ปจจุบันทําขึ้นมาใหมเปนพิพิธภัณฑยอมๆ) ก ็



ยังมีสวนสนุกขนาดใหญ สุสานของญาตโิกโหติกาของทานผูนํา และสถานท่ีๆ ทานผูนําเรียนหนังสือ  
แลวนําทาน ไปชมสถานีรถไฟใตดินเปยงยาง รถไฟใตดิน
เปยงยาง – เต็มไปดวยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระยาและเสา
หินออนท่ีปายหยุดรถ มีความลึกโดยเฉล่ีย 100 เมตร สถานี
รถไฟใตดนิของเปยงยางคือหนึ่งในสถานท่ีนาประทับใจมาก
ท่ีสุดของโลก ในทัวรเกาหลีเหนือของเรา คุณจะไดโดยสาร 
รถไฟใตดนิรวมกับชาวเปยงยาง แลวนําชมพิพิธภัณฑสงคราม VICTORIOUS FATHERLAND  
LIBERATION WAR MUSEUM สถานท่ีแสดงเรื่องราว การตอสูของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชม
ซากอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ซ่ึงรวมถึงซากเรือดําน้ํา ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอรของอเมริกา  
แลวนําทานชมอนุสาวรียวันกอตั้งพรรคแรงงาน – อนสุาวรียแหงนี้มีความสูงกวา 50 เมตร และการ
เตนรําขนาดใหญจะจดัขึ้นท่ีนี่ในชวงวันหยุดราชการของเกาหลีเหนือ ชมหอคอยจูเช (Juche Tower) –
 สัญลักษณของลัทธิจูเชในเกาหลีเหนือ หอคอยนี้มีความสูงกวา 170 เมตร  
  
 
 
 
 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
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วันที่หา           (5)  เมืองเปยงยาง – เมืองวอนซาน – ผานชมอางเก็บน้ําซิงผงิ – ภูเขาคุมกัง่    
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสูเมืองวอนซาน WONSAN (元山) เปนเมือง
ทาตั้งอยูริมฝงทะเลญี่ปุน ทางทิศตะวันออกเฉยีงใตของเกาหลี
เหนือ 200 กม. จากกรุงเปยงยาง ระหวางทางผานชมอางเกบ็น้ํา
ซิงผิง 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางลัดเลาะเสนทางริมทะเล  ท่ีสวยงาม (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) เขาสูเขตภเูขาคุมกัง่ คุมกัง่ซาน 
1 ใน 3 ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน คมุกั่ง
ซานเปคดูซาน) ภูเขาคุมกัง่ มีความสูง 1,639 เมตร เปน
เทือกเขาท่ี มีสวนหนึ่งอยูในเกาหลีเหนือ และบางสวนอยูใน
เกาหลีใต  ช่ือ "คุมกั่ง" มีความหมายวา เพชร มียอดเขาแหลม
เล็กๆ ประมาณ 12,000 ยอด มีหุบเขาธารนา และแองนา สวย
สะอาดแบงเปน 4 สวน คือ คุมกัง่นอก คุมกั่งใน ทะเลคุมกัง่ 



และดวงดาวคมุกั่ง นําทานเดิน
ทองเท่ียวในเขตภูเขาคมุกั่งนอก 
สัมผัสอากาศบริสุทธ์ิ จนถึงสระน้ํา 
เกามังกร  

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พัก 金刚山  jin gang shan      

     
วันที่หก           (6)  เมืองวอนซาน – ทะเลสาบแซมอิล – สุสานกษตัริยดงเมียง – เมืองเปยงยาง  
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางชมทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) 
ทะเลสาบกวางใหญดวยเสนรอบวง 5.8 กม. มีน้ํา ลึก 9-13 เมตร 
เปน ทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดของเกาหลี  แลวเดินทางกลับเมืองวอน
ซาน 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางกลับเมืองเปยงยางนําทานเดินทางชมสุสาน
กษัตริยดงเมียง พระเจาดงเมียงเปนปฐมกษตัรยิแหงอาณาจักร
โกคูรยอ ประสูติเม่ือ 59 ปกอน คริสตศักราช (พ.ศ. 483) มีพระ
นามเดิมวา จูมง ในปท่ี 37 กอนคริสตกาล จูมงสถาปนา
อาณาจกัรโกคุรยอขึน้และ ดํารงตําแหนงกษตรัิยองคแรก 
อาณาจกัรโคกรูยอเปนราชอาณาจกัรเกาหลีโบราณ ปจจบุนัดิน
แดนสวนใหญอยูในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของ
จีน ราชอาณาจกัรนี้ถูกสถาปนาโดยพระเจาดงเมียงยอง มีอาณา
เขตตัง้แต เกาหลีเหนือปจจุบันแมนจูเรียถึงรัสเซียบางสวน 
ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตริย 1 องค เปนมหาราชคือพระเจา 
กวางแกโต ไดขยายดนิแดนไปกวางใหญไพศาล จนมีปญหารบ
รากับอาณาจกัรแพก็เจและอาณาจกัรชิลลา และ ภายหลังแพรบถูก
รวบรวมเปนสวนหนึ่งของอาณาจกัรชิลลา ทําใหราชอาณาจกัรโค
กูรยอท่ีปกครองมายาวนานกวา 600 ปส้ินสุดลง  นําทานเดินทางถึง 
เมืองเปยงยาง 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel          



 
วันที่เจ็ด          (7)  จัตุรัส คิม อิล ซุง – หอคอยมิตรภาพ – ประตูชัย– เมืองเปยงยาง – ปกกิง่ – กรุงเทพฯ 
ชา      รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานเดินทางสู จัตุรัส คิม อิล ซุง เปนจัตุรัสกลางของเปยงยางซ่ึง
เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
DPRK จัดกจิกรรมทางการเมืองและวัฒนธรรมท่ีสําคัญเพ่ือเฉลิม
ฉลองสมัชชาการประชุมสาธารณะ  มีพ้ืนท่ีกวาง 75,000 ตาราง
เมตร ท้ังหมดโดยปูหินแกรนิต จตัุรัสท่ี คิม อิล ซุงเปนจุด
ศูนยกลาง ท้ังสองดานของใตธงสีแดงเปนกลุมประติมากรรม ตาม
ดวยพิพิธภัณฑปฏิวัติเกาหลีทิศเหนือและทิศใตเปนหอไอเดีย 
หอประชุมมหาวิทยาลัยประชาชนเกาหลีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เกาหลี และอาคารอ่ืน ๆ .  
นําทานชมหอคอยมิตรภาพ (Friendship Tower) – สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึง
ความชวยเหลือของประเทศจนีในสงครามเกาหลีและเปนเครื่องหมาย
ความสัมพันธของจนี-เกาหลี  

              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชมประตูชัย ARCH OF TRIUMPHแหงกรุงเปยงยาง มีความสูง 60 
เมตรและกวาง 52.5 เมตร สรางขึ้นจากหินแกรนิตกวา 10,500 ช้ิน เพ่ือ
ระลึกถึงการกลับมาท่ีเกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง 
หลังจากเดินทางขามประเทศไปตอสูกับญี่ปุนเปนเวลา 20 ป   
นําทานเดินทางสูสนามบิน  

17.20 น. ออกเดินทางสูนครปกกิง่โดยเท่ียวบินท่ี สายการบิน CA122   
18.15 น. ถึงสนามบินนครปกกิ่ง จากนัน้ตอเครื่องกลับกรุงเทพฯ  
19.35 น.   บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA 979  
23.40 น.    ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 
 

 ขอบคุณทานทีใ่ชบริการ 



อัตราคาบริการ          

กําหนดการเดินทาง 
คณะ 20 ทานข้ึนไป    

ผูใหญ (พัก 2 ทาน/หอง) พักเดี่ยวเพ่ิม 

ผูใหญ พักหองละ 2 ทาน      48,800.- บาท    8,800 .- บาท  
 
อัตรานี้รวม   คาต๋ัวเครื่องบินไปกลับ (ต๋ัวกรุป)    คาน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23  กก. 

  คาท่ีพักโรงแรม (2ทาน/หอง)      คาภาษีสนามบินทุกแหง  
   คาวีซาเขาเกาหลีเหนอื      บัตรเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทุกม้ือตามรายการ    
 คาประกันอุบัติเหตุทุกท่ีนั่งๆ วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี้ไมรวม    คาใชจายสวนตัวตาง ๆ อาทิ คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เปนตน. 

 คาทิปไกดและคนขับรถทองถิน่                                            
   คาน้ําหนักเกิน 23  ก.ก.  
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 %  และ ภาษนีักทองเท่ียว ( ถามี ) 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 21 วัน  

คณะทัวรครบ 20 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
2. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน      

สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 20 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา 
หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล 
หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 



7  . ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหาร
บางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
11. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ   
-บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได / ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการ

เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราตางประเทศ / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทไดทําประกันอุบัติเหตุใหกับลูกคาในวงเงิน 1,000,000 บาท 
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเท่ียว  สายการบิน  และ ตัวแทนการทองเท่ียวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ  ท่ีอยูเหนือการ
ควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน 
ท้ังทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไมถูกตอง หรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 


