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กรงุเปียงยาง  ดินแดนเรน้ลบัหลงัม่านโสมแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการเดนิทาง วันท ี่ 11 – 17 ตุลาคม   2562         
วันแรก         (1)   กรุงเทพฯ  สนามบนิสุวรรณภมูิ – กวางเจา – เมืองเสินหยาง 

06.00 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 บริเวณ ประต ู9 (เกาะ U 3-7) 
สายการบินไชนา่เซ้าเธิร์นแอร์ไลน์ (CZ ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
(จอดรถสง่ผู้ เดนิทางได้ท่ี อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

08.40 น.   นําทา่นเหิรฟ้าสู่ กวางเจา โดยเท ี่ยวบนิท ี่ CZ362 
12.35 น. ถึงสนามบินไป่หยนุ สนามบินนานาชาติของกวางเจา  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

จากนัน้นําท่านตอ่เคร่ือง เพ่ือเดินทางสูเ่มืองเสินหยาง  
15.10 น. บินตอ่สูเ่มืองเสนิหยาง เท่ียวบินท่ี CZ6368      
19.00 น.    ถึงสนามบินเมืองเสิ่นหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแห่งอีสานเหนือของจีน     
              รับท่านท่ีสนามบิน จากนัน้เดินทางสูภ่ตัตาคาร เพ่ือ รับประทานอาหาร  

พกัเมืองเสิ่นหยาง 沈阳国际皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shenyang Parkview หรือเทียบเท่า 
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 วันท ี่สอง         (2)    เสินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน  – เมืองเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ  
                           อนุสาวรีย์มันซ ูแด – อนุสาวรีย์โชลิมา    

     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
10.00 น.       จากนัน้นําท่านเดินทางสูส่นามบิน   
13.55 น.     ออกเดินทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ  โดยเท่ียวบิน JS156        
15.55 น. ถึงสนามบิน เมืองเปียงยาง【平壤】   เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือ

โดยทัว่ไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของ
คาบสมทุรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใต้ แมนํ่า้อมัรก
หรือยาลเูจียงและตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัจีน แมนํ่า้ตเูมนสว่นท่ีห่างไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 
300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 
นาที) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศลุกากรแล้ว ทา่นสู่ตวัเมืองเปียงยาง 
นําชมอนุสาวรีย์มันซ ูแด (Mansudae Grand Monuments) –
 อนสุาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซงุท่ีย่ิงใหญ่ สร้าง
ขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 เคียงข้าง
ด้วยอนสุาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้
ตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามนัซู
แดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้ นํา 
คมิ อิล ซงุ ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของประเทศเกาหลีเหนือ 
และนายพล คิม จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซูแดได้รับการมาเยือน
จากผู้คนนบัพนัทกุวนั และผ่านชมอนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima 
Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปปัน้ท่ีสะท้อนถึงตํานานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพฒันาและ
ความก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือระลกึถงึการฟืน้ฟเูมืองเปียงยางหลงัจากสงครามเกาหลี (1950-1953) 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  羊角岛酒店 Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันท ี่สาม     (3)    เมืองเปียงยาง – เมืองเคซอง – ชายแดนสองเกาหลีเมือง- พพิ ิธภณัฑ์ประวัต ิศาสตร์   
                        – เมืองเปียงยาง –สวนนํา้พ ุกลางเมือง - วังเยาวชนมันยองเด    

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองเคซอง (KAESONG) ตวัเมืองเคซองตัง้อยูห่่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 
10 กม. เดมิเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ีเป็นปึกแผ่นแห่งแรกของ
คาบสมทุรเกาหลี ปัจจบุนัเป็นเมืองชายแดนท่ีตดิตอ่กบัประเทศเกาหลีใต้คาบสมทุรเกาหลีถกูแบ่ง 
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ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยูท่างตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถกู
คัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)นําท่านชมชายแดน
สองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ทนุนิยม น่ีคือเขต
ชายแดนท่ีมีการติดตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลืออยู่ของสงครามเยน็ สถานท่ีไฮไลท์ท่ี
พลาดหาก นําคณะชมห้องประชมุและห้องลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบ่งประเทศเกาหลีออกเป็น
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมนําคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธิสญัญา
โดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  

 
 
 
 
 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําชมพพิธิภณัฑ์ประวัตศิาสตร์  (พิพธิภณัฑ์โครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวตัศิาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้
มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือ
ปี   นําทา่นช้อบป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท้คณุภาพดีท่ีสดุในโลก  

จากนัน้นําท่านกลบั เมืองเปียงยาง         นําท่านชมและเก็บภาพท่ีสวนนํา้พ ุกลางเมือง (喷水公

园  Fountain Park) Watershou Terrace Fountain Park 
ก่อตัง้ขึน้เพ่ือรําลกึถงึประธานาธิบดีคิมอิลซองและเสร็จสิน้
ในเดือนตลุาคม 2519  สวนนํา้พมีุขนาด และประเภทตา่งๆ 
ท่ีแตกตา่งกนั นํา้พท่ีุอยู่ตรงกลางมีความสงูของการพน่นํา้
มากกว่า 80 เมตร และมีรูปปัน้สีขาวท่ีเรียกว่า "หิมะ" ซึง่
แสดงภาพนกัเต้น 28 คนท่ีสงา่งาม ด้านข้างของสวนเป็น
ห้องเรียนการเรียนรู้ของชาวเปียงยางและเป็นสถานท่ีชมุนมุของเยาวชนชาวเปียงยางจากนัน้
ชม CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วงัเยาวชนแห่งนีส้ร้างเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ.
1989 มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให้กบั
เยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซอ่มวิทย ุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบลัเลย์ ฯลฯ 
เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นําทา่นเข้าสู่
โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา อนัน่ารัก 
นา่ประทบัใจของเดก็เกาหลีตวัน้อยๆท่ีมากด้วย
ความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดง
ของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยมแทน  
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ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

พกักรุงเปียงยาง  羊角岛酒店 Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 
 

วันท ี่สี่        (4)     เมืองเปียงยาง – เมียวเซ ียงซาน  - หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาต  ิ- วัดโปยอน     
                        – เมืองเปียงยาง – อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน      

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางสู ่เมียวเซ ียงซาน  (MYOHYANG-ภเูขา
หอม)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียง
ซานอยูห่่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมิู
ประเทศเป็นเทือกเขาสงู ระหว่างเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติ
ช่วงฤดใูบไม้ผลิ นําทา่นเข้าชมหอนิทรรศการของขวญั
นานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมติรภาพนานาชาต  ิ
(International Friendship Exhibition) สถานท่ีสําคญัท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 สร้างในปี 
ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม
ของขวญัและของกํานลั 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ ท่ี
มอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคมิอิลซุง ซึง่ชาวเกาหลีถือวา่
ของขวญัทกุชิน้เป็นนํา้ใจจากชาวโลกท่ีมอบให้จึงเก็บรวบรวม
รักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนําท่ านเข้าชมตกึท่ี 2 สร้างขึน้เม่ือ 
10 ก.ย . ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบน
พืน้ท่ี 11,000 ตรม  มีของขวญัและของกํานลั 40,033 ชิน้ จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่น
ประธานาธิบดีคิมจองอลิ   จากนัน้นําชม วัดโปยอน วดัพทุธเก่าแก่ท่ีอายกุว่า 900 ปี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.
1042 ผ่านการบรูณะซ่อมแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวดมนต์    

 
 
 
 
 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําท่านกลบั เมืองเปียงยาง ระหวา่งทางผ่านชมประตูช ัย ARCH OF TRIUMPHแห่งกรุง
เปียงยาง มีความสงู 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ เพ่ือระลกึ
ถึงการกลบัมาท่ีเกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซงุ หลงัจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กบัญ่ีปุ่ น
เป็นเวลา 20 ปี  แล้วนําท่านผ่านชมอนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – อนสุาวรีย์แหง่นีมี้ความสงู
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กวา่ 50 เมตร และการเต้นรําขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วงวนัหยดุราชการของเกาหลีเหนือ ผ่านชม
หอคอยจูเช (Juche Tower) – สญัลกัษณ์ของลทัธิจเูชในเกาหลีเหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกว่า 170 
เมตร ผา่นชมอนุสาวรีย์พ ี่น้องเกาหลีเหนือ  รูปปัน้ในเกาหลีเหนือ มนัใหญ่ สงูและสวยงาม 

 
 
 
 
 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  羊角岛酒店 Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันท ี่ห้า         (5)     เมืองเปียงยาง – เมืองนัมโพ  – เข ื่อนนัมโพ  – ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ – มันยองแด 
                        – เมืองเปียงยาง – สถานีรถไฟใต้ดนิเปียงยาง – พพิธิภณัฑ์สงคราม   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสูเ่มืองนัมโพ  (Nampo) – เมืองท่าท่ีตัง้อยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของเกาหลีเหนือ ดู
รายละเอียดของเมืองนีไ้ด้บนเว็บไซต์ จากนัน้ชมเข ื่อนนัม
โพ  (West Sea Barrage) – เรียกอีกช่ือวา่ Nampho Dam 
มีความยาว 8 กม. และเป็นสถานท่ีสําคญัประจําชาติของ
เกาหลีเหนือ นําท่านเข้าชม ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ  

ตัง้อยู่ในทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเปียงยาง ถือว่าเป็นธงของ
การกอ่สร้างทางการเกษตรของเกาหลีเหนือ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเกาหลีเหนือ  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านชมมันยองแด (Mangyondae) – สถานท่ีเกิดของ 
คมิ อิล ซุง บ้านท่ีตัง้อยูใ่นชนบท แสดงให้เห็นถงึชีวิตสมยั
วยัเด็กของ คิม อิล ซงุ กบัสมาชิกครอบครัว และภาพถ่าย
ในอดีต  มนัยองแด (Mangyongdae 万景台) เป็นช่ือของ
เขตๆ หนึง่ท่ีอยู่หา่งจากใจกลางกรุงเปียงยางไปทาง
ตะวนัตก ราว 12 กิโลเมตร ท่ีแตเ่ดมิมีสถานะเป็นเพียง
หมูบ้่านเล็กๆ .. มนัยองแด หมายถงึ ท่ีราบท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  
จริงๆ แล้วบริเวณนีถ้กูล้อมรอบด้วยภเูขาหลายลกู และภเูขาท่ี
สงูท่ีสดุท่ีมีช่ือว่า มนัยอง (แปลว่า หม่ืนวิวทิวทศัน์)หมูบ้่านท่ีตัง้
อยูเ่ชิงเขาแถบนีเ้ลยถกูเรียกช่ือวา่  มนัยองแด มีความสําคญั
ตรงท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของท่านประธานาธิปดีคมิอิลซุง และท่าน 
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ก็ได้ใช้ชีวติในวยัเยาว์อยู่ท่ีน่ี .  ในบริเวณนีน้อกจากจะมีจดัแสดงบ้านท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของท่านผู้ นําแล้ว 
(ปัจจบุนัทําขึน้มาใหม่เป็นพพิิธภณัฑ์ยอ่มๆ) ก็ยงัมีสวนสนกุขนาดใหญ่ สสุานของญาติโกโหติกาของ
ทา่นผู้ นํา และสถานท่ีๆ ท่านผู้ นําเรียนหนงัสือ  
แล้วนําท่าน ไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง รถไฟใต้ดนิ
เปียงยาง – เตม็ไปด้วยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและ
เสาหินออ่นท่ีปา้ยหยดุรถ มีความลกึโดยเฉล่ีย 100 เมตร 
สถานีรถไฟใต้ดนิของเปียงยางคือหนึง่ในสถานท่ีน่า
ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก คณุจะได้โดยสารรถไฟใต้ดิน
ร่วมกบัชาวเปียงยาง (สมัผสัประสบการณ์ 1 สถานี ) แล้ว
นําชมพพิธิภณัฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND 
LIBERATION WAR MUSEUM สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การ
ตอ่สู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถงึซากเรือดํานํา้ ซากเคร่ืองบิน 
เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา    

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  羊角岛酒店 Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันท ี่หก         (6)     จตัุรัส คิม อิล ซุง – หอคอยมิตรภาพ  - เมืองเปียงยาง – เมืองเสิ่นหยาง  
                                 – พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
ชม จตัุรัส คิม อิล ซุง เป็นจตัรัุสกลางของ
เปียงยางซึง่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี DPRK จดั
กิจกรรมทางการเมืองและวฒันธรรมท่ีสําคญัเพ่ือ
เฉลิมฉลองสมชัชาการประชมุสาธารณะ  มีพืน้ท่ี
กวา่ง 75,000 ตารางเมตร ทัง้หมดโดยปู
หินแกรนิต จตัรัุสท่ี คิม อิล ซงุเป็นจดุศนูย์กลาง ทัง้สองด้านของใต้ธงสี
แดงเป็นกลุม่ประติมากรรม ตามด้วยพิพิธภณัฑ์ปฏิวตัเิกาหลีทิศเหนือ
และทิศใต้เป็นหอไอเดีย หอประชมุมหาวิทยาลยัประชาชนเกาหลี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตเิกาหลี และอาคารอ่ืน ๆ . นําทา่นชมหอคอย
มิตรภาพ  (Friendship Tower) – สร้างขึน้เพ่ือระลกึถงึความช่วยเหลือ
ของประเทศจีนในสงครามเกาหลีและเป็นเคร่ืองหมายความสมัพนัธ์
ของจีน-เกาหลี  
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สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่นามบิน  
11.20 น. ออกเดินทางสูเ่สินหยาง โดยเท่ียวบินท่ี JS155 

(เวลาของเกาหลีเหนือ เร็วก่วาประเทศจีน 1 ชัว่โมง) 
12.00 น. ถึงเมืองเสิ่นหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาด

ใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑล
เหลียวหนิงโดยเฉพาะอตุสาหกรรมหนกัและการแปร
รูปวตัถดุบิล้วนตัง้อยูใ่นเสิ่นหยาง  ค.ศ. 2006     
เมืองเสิน่หยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึ่งในเจ้าภาพ
ร่วมโอลิมปิกจดัการแขง่ขนัฟตุบอลสนามแข่งยอ่ยในมหกรรมโอลิมปิก 2008 อีกด้วย     เสิน่หยางเป็น
เมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตามตํานานเลา่ว่าเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแหง่นีเ้คยเป็น
เมืองหลวงมาก่อน ซึง่ตอ่มาหวัหน้าเผ่าแมนจไูด้ยกทพัเข้าตีปักก่ิง โคน่ล้มราชวงศ์หมิง   สถาปนาเป็น
ราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิ่นหยางมาอยู่ท่ีกรุงปักก่ิงแทน จากนัน้นําทา่นสูภ่ตัตาคาร เพ่ือ
 รับประทานอาหารกลางวนั   
นําท่านเท่ียวชม พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูล
รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบั
พระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 
ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจไูด้สถาปนาให้ เสิ่นหยาง
เป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกัใหญ่น้อยกวา่ 300 
ห้อง บนพืน้ท่ีกว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาว
แมนจก็ูได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวง
แห่งท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแห่งนีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง, 
เจียชิ่ง ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทางเหนือ  
จากนัน้นําท่านช้อปปิง้  ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  
หรือ  ถนนแมนจู           ในท่ามกลาง บรรยากาศ
โบราณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  ประกอบไป
ด้วยร้านค้าท่ีนําเสนอสินค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ 
เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญทา่นเลือกซือ้สินค้า
ตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

คํ่า    รับประทานอาหารคํ่า  ณ  ภตัตาคาร   
                พกัเมืองเสิ่นหยาง 沈阳国际皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shenyang Parkview หรือเทียบเทา่ 
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วันท ี่เจด็      (7)    เสินหยาง – เมืองอ ู่ฮั่น – กรุงเทพฯ  

   นําท่านเดินทางสูส่นามบิน    รับประทานอาหารเช้า ณ .... 

08.20 น.        ออกเดินทางสู่เมืองอ ู่ฮั่น โดยเท ี่ยวบนิท ี่ CZ6519   
11.20 น.  ถึงเมืองอู่ฮ ั่น เป็นเมืองใหมท่ี่เกิดจากการรวมเมืองเก่า 3 

เมืองเข้าด้วยกนั คือ อูช่าง   ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัราชวงศ์ ฮัน่      
ฮัน่หยาง เมืองเก่าอายกุวา่ 1,400 ปี และฮัน่โข่ว อดีต
หมูบ้่านธรรมดาๆ กลายเป็นท่ีตัง้มัน่ทางทหารในสมยั
ราชวงศ์ซง่ และ 1 ใน 4      เมืองการค้าสําคญัของจีนใน
สมยัราชวงศ์หมิง     ยคุลา่อาณานิคมฮัน่โขว่ถกูทางการแบง่เป็นพืน้ท่ีสมัปทานของสมัปทานองักฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย และญ่ีปุ่ น ทําให้ตวัเมืองฮัน่โขว่ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกท่ี
สวยงามคล้ายเซ่ียงไฮ้   

 จากนัน้ต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ  
14.10 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี CZ3057  
16.50 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

 ขอบคุณท่านท ี่ใช้บริการอัตราค่าบริการ    
 

     
กาํหนดการเดนิทาง 

วันท ี่ 11 – 17 ตุลาคม 2562 
ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน /ห้อง) พักเดี่ยวเพ ิ่ม 

ผู้ใหญ่ 20 ท่านข ึน้ไป       65,500.- บาท    7,800 .- บาท   
ท่านที่ต้องการนั่ งช ัน้ธ ุรกจิ (CZ) ค่าทวัร์ เพ ิ่ม ท่านละ 38,800 บาท (ในปัจจุบันมีเหลืออยู่ 4 ที่นั่ ง) 

กรณีไปชนกับช่วงงานเทศกาลอารีรัง ทางรัฐบาลบังคับนักท่องเท ี่ยวดูโชว์อารีรัง  
ซึ่งเป็นโชว์ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ราคาทวัร์ เพ ิ่มอ ีก ท่านละ 4,000 บาท 

ซึ่งงานเทศกาลอาจจะทราบก่อนเดินทางประมาณ 1 เดือน  ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน 
  
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่านํา้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
   คา่วีซา่เข้าเกาหลีเหนือ     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอบุตัิเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
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 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            

เงื่อนไขการให้บริการ  
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหวัหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่  20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นสําคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการข้ึนลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่
สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
่ ์
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