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กรุงเปียงยาง – เฮียงซาน – เคซอง – วอนซาน  
เปิดประสบการณใ์หม่ ดนิแดนเรน้ลับหลงัม่านโสมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง       17 – 23  ตุลำคม  2562         
วันแรก         (1)   กรุงเทพฯ  สนำมบินสุวรรณภมูิ 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินแอร์ไช
นา่ ( CA )  จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10  

 วันที่สอง         (2)    กรุงเทพฯ – ปักก่ิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน – เมืองเปียงยำง ประเทศเกำหลีเหนือ 
                           อนุสำวรีย์มันซูแด – อนุสำวรีย์โชลิมำ    

01.00 น.   น าทา่นเหิรฟ้าสู ่นครปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CA980 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง      

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
   จากนัน้น าทา่นตอ่เคร่ือง เพื่อเดินทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนือ   
13.25 น.     ออกเดินทางสูน่ครเปียงยาง โดย เท่ียวบิน CA121  
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16.20 น. ถึงสนามบิน เมืองเปียงยำง【平壤】   เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือ
โดยทัว่ไปวา่ เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของ
คาบสมทุรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัเกาหลใีต้ แม่น า้อมัรก
หรือยาลเูจียงและตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัจีน แม่น า้ตเูมนสว่นท่ีหา่งไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลมีีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 
300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลเีหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 
นาที) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว ทา่นสูต่วัเมืองเปียงยาง 
น าชมอนุสำวรีย์มนัซูแด (Mansudae Grand Monuments) –
 อนสุาวรีย์ของทา่นอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงท่ียิ่งใหญ่ สร้าง
ขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 เคียงข้าง
ด้วยอนสุาวรีย์ของทา่นอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้
ตระหงา่นอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลเีหนือ บนเนินเขามนัซู
แดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้น า 
คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของประเทศเกาหลเีหนือ 
และนายพล คิม จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซูแดได้รับการมาเยือน
จากผู้คนนบัพนัทกุวนั และผา่นชมอนุสำวรีย์โชลิมำ (Chollima 
Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปปัน้ท่ีสะท้อนถึงต านานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพฒันาและ
ความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ระลกึถึงการฟืน้ฟูเมืองเปียงยางหลงัจากส  งครามเกาหล ี(1950-1953) 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที่สำม     (3)    เมืองเปียงยำง – เมียงเฮียงซำน – นิทรรศกำรมิตรภำพนำนำชำต ิ
                           สถำนีรถไฟใต้ดินเปียงยำง  - พิพิธภณัฑ์สงครำม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าคณะออกเดินทางสู ่เมียงเฮียงซำน (MYOHYANG-ภเูขา
หอม)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียงซานอยู่
หา่งจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมิูประเทศเป็น
เทือกเขาสงู ระหวา่งเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติช่วงฤดใูบไม้ผลิ 

น าทา่นเข้าชมหอนิทรรศการของขวญันานาชาติ หรือ หอ

นิทรรศกำรมิตรภำพนำนำชำต ิ (International Friendship 
Exhibition) สถานท่ีส าคญัท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 
สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบน
พืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมของขวญัและของ

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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ก านลั 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึง่ชาวเกาหลถืีอวา่
ของขวญัทกุชิน้เป็นน า้ใจจากชาวโลกท่ีมอบให้จงึเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอยา่งดี แล้วน าท่   านเข้าชม
ตกึท่ี 2 สร้างขึน้เม่ือ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 11,000 ตรม  มี
ของขวญัและของก านลั 40,033 ชิน้ จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมจองอิล  น า
ชม วัดโปยอน วดัพทุธเก่าแก่ท่ีอายกุวา่ 900 ปี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบูรณะซอ่มแซมมา
หลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวดมนต์    
 

 
 
 
 

 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นกลบัเมืองเปียงยาง ชมสถำนีรถไฟใต้ดนิเปียงยำง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมา
กรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อนท่ีป้ายหยดุรถ มีความลกึโดยเฉลีย่ 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดิน
ของเปียงยางคือหนึง่ในสถานท่ีนา่ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัร์เกาหลีเหนือของเรา พิเศษ คณุจะ
ได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกบัชาวเปียงยาง (สมัผสัประสบการณ์ 1 สถานี )  
 

 

 
 
 
แล้วน าชมพิพิธภณัฑ์สงครำม VICTORIOUS FATHERLAND  LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การตอ่สู้ของชาวเกาหล ี ในสงครามเกาหล ี ชมซากอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่
รวมถึงซากเรือด าน า้ ซากเคร่ืองบิน เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา จากนัน้ชมอนุสำวรีย์วันก่อตัง้พรรค
แรงงำน – อนสุาวรีย์แหง่นีมี้ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเต้นร าขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วง
วนัหยดุราชการของเกาหลเีหนือ  
  
 
 
 
 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูหม้อไฟเกำหลี  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ส่ี     (4)    เมืองเปียงยำง – เมืองเคซอง – เขตปลอดทหำร ชำยแดนสองเกำหลี  
                     - พิพิธภณัฑ์ประวตัิศำสตร์ – เมืองเปียงยำง – ประตูชัย  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเคซอง KAESONG(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  ตวัเมืองเคซองตัง้อยูห่า่งจากชายแดน
สองเกาหล ี (DMZ)10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของ
อาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ีเป็นปึกแผน่แหง่
แรกของคาบสมทุรเกาหล ี ปัจจบุนัเป็นเมืองชายแดนท่ีติดตอ่
กบัประเทศเกาหลใีต้คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐ
เกาหลอียูท่างตอนใต้ และเกาหลเีหนือ โดยถกูคัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม.จากกรุง
เปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)  
น าทา่นชมชำยแดนสองเกำหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยกเกาหลเีหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลใีต้ทุน
นิยม น่ีคือเขตชายแดนท่ีมีการติดตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลอือยูข่องสงครามเย็น 
สถานท่ีไฮไลท์ท่ีพลาดหาก น าคณะชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศ
เกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมน าคณะชมขัน้ตอนการลงนาม
ในสนธิสญัญาโดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลเีหนือบรรยาย  
 

 

 
 
 
 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าชมพิพิธภณัฑ์ประวัติศำสตร์ (พิพิธภณัฑ์โครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ของเกาหลเีหนือไว้
มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือ
ปี   น าทา่นช้อบป้ิงโสมเกำหลี ขนานแท้คณุภาพดีท่ีสดุในโลก   

จากนัน้น าทา่นกลบั เมืองเปียงยำง น าทา่นชมประตูชัย ARCH 
OF TRIUMPHแหง่กรุงเปียงยาง มีความสงู 60 เมตรและกว้าง 
52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถึง
การกลบัมาท่ีเกาหลขีอง อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลงัจาก
เดินทางข้ามประเทศไปตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี    

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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ผา่นชมหอคอยจูเช หรือ หอคอยแหง่ปรัชญาชูเช (Juche 
Tower ) – สญัลกัษณ์ของลทัธิจูเช สร้างเป็นท่ีระลกึครบรอบ
70ปี  ของ คิม อิล ช็อง เพื่อแสดงความคิดในเร่ืองชาตินิยมใน
เกาหลเีหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกวา่ 170 เมตร  บนฝ่ัง
แม่น า้แทดง 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้ำ       (5)    เมืองเปียงยำง – เมืองวอนซำน – สุสำนกษัตริย์ดงเมียง – ภเูขำคุมก่ังซำน  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองวอนซำน WONSAN (元山) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองทา่ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเล
ญ่ีปุ่ น ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาหลเีหนือ 200 กม. จาก
กรุงเปียงยาง ระหวา่งทางผา่นชม ชมสุสำนกษัตริย์ดงเมียง 

พระเจ้าดงเมียงเป็นปฐมกษ์ตริัยแหง่อาณาจกัรโกครูยอ ประสติู
เม่ือ59 ปีก่อน คริสต์ศกัราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมวา่ จูมง 
ในปีท่ี 37 ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกครุยอขึน้
และ ด ารงต าแหนง่กษตริัยองค์แรก อาณาจกรัโคกรูยอเป็น
ราชอาณาจกัรเกาหลโีบราณ ปัจจบุนดิันแดนสว่นใหญ่อยู่ใน
เกาหลเีหนือ และคาบสมทุรเหลยีวตงของจีน ราชอาณาจักรนีถ้กูสถาปนาโดยพระเจ้าดงเมียงยอง มี
อาณาเขตตัง้แต ่ เกาหลเีหนือปัจจุบนัแมนจูเรียถึงรัสเซียบางสว่น ราชอาณาจกัรโคกรูยอมีกษตัริย์ 1 
องค์ เป็นมหาราชคือพระเจ้า กวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากบั
อาณาจกัรแพก็เจและอาณาจกัรชิลลา และ ภายหลงัแพ้รบถกูรวบรวมเป็นสว่นหนึง่ของอาณาจกัร
ชิลลา ท าให้ราชอาณาจกัรโคกรูยอท่ีปกครองมายาวนานกวา่ 600 ปีสิน้สดุลง 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเข้าชม ฟำร์มสหกรณ์เกำหลีเหนือ ตัง้อยูใ่นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ของเปียงยาง ถือวา่เป็นธงของการก่อสร้าง
ทางการเกษตรของเกาหลเีหนือ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเกาหลี
เหนือ แวะชมแค้มป์เยำวชนนำนำชำต ิ ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเล
เมืองวอนซาน   น าทา่นเดินทางลดัเลาะเส้นทางริมทะเล  ท่ี
สวยงาม (ประมาณ 2 ชัว่โมง) เข้าสูเ่ขตภเูขำคุมก่ัง  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พักภเูขำคุมก่ังซำน 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)    ภเูขำคุมก่ังซำน – ภเูขำคุมก่ังนอก – น ำ้ตกอูลลิม - เมืองวอนซำน – ทะเลสำบแซมอิล 

                    - เมืองเปียงยำง  

 เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
เข้าสูเ่ขตภเูขำคุมก่ัง คมุกัง่ซาน 1 ใน 3 ภเูขาท่ีมีช่ือเสยีงของ
เกาหลเีหนือ (เมียวเฮียงซาน คมุกัง่ซาน เป็คดซูาน) ภเูขา
คมุกัง่ มีความสงู 1,639 เมตร เป็นเทือกเขาท่ี มีสว่นหนึง่อยู่
ในเกาหลเีหนือ และบางสว่นอยูใ่นเกาหลใีต้  ช่ือ "คมุกัง่" มี
ความหมายวา่ เพชร มียอดเขาแหลมเลก็ๆ ประมาณ 12,000 
ยอด มีหบุเขาธารน้า และแอ่งน้า สวยสะอาดแบง่เป็น 4 สว่น 
คือ คมุกัง่นอก คมุกัง่ใน ทะเลคมุกัง่และดวงดาวคมุกัง่  
น าทา่นเดินทอ่งเท่ียวในเขตภเูขำคุมกั่ งนอก สมัผสัอากาศ
บริสทุธ์ิ จนถึงสระน า้เก้ามงักร    แวะชมน ำ้ตกอูลลิม Ullim 
Falls  น า้ตกช่ือดงัในเมืองวอนซาน 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเดินทางกลบัเมืองวอนซำน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าทา่นเดินทางชม
ทะเลสำบแซมอิล Lagoon Samil Lake (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกว้างใหญ่ด้วยเส้นรอบวง 5.8 
กม. มีน า้ ลกึ 9-13 เมตร เป็น ทะเลสาบท่ีลกึท่ีสดุของเกาหลี   
 
 
 
 
 
 
สมควรแก่เวลาน าทา่นกลบั เมืองเปียงยำง 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่เจ็ด      (7)    เมืองเปียงยำง – วังเยำวชนมันยอง – ปักก่ิง – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้ชม CHILDREN PALACE หรือ วงัเยำวชนมันยอง

เด วงัเยาวชนแหง่นีส้ร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใช้
สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและ
ศิลปะแขนงตา่งๆให้กบัเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี 
ห้องเรียนซอ่มวิทย ุ ห้องกีฬา ห้องยมินาสติก ห้องเรียนบลัเลย์ 
ฯลฯ เพื่อเป็นการปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ น าทา่นเข้า
สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นร า อนันา่รัก 
นา่ประทบัใจของเด็กเกาหลตีวัน้อยๆท่ีมากด้วย
ความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดงของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยม
แทน  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

14.00 น. ถึงสนามบินเปียงยาง น าทา่นท าการเช็คอิน-โหลดกระเป๋า  
17.20 น. ออกเดินทางสูน่ครปักก่ิงโดยเท่ียวบินท่ี สำยกำรบิน CA122   

18.20 น. ถึงสนามบินนครปักก่ิง จากนัน้ตอ่เคร่ืองกลบักรุงเทพฯ  
19.35 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CA 979  
23.40 น.    ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดิภาพ 
 

 ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร    
     

ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะ 20 ท่ำนขึน้ไป    

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน     49,900.- บำท    4,800 .- บำท  

หมำยเหตุ  1. กรณีไปชนกับช่วงงำนเทศกำลอำรีรัง ทำงรัฐบำลบังคับนักท่องเที่ยวดูโชว์อำรีรัง ซึ่งเป็น
โชว์   ย่ิงใหญ่ระดับชำติ รำคำทัวร์เพิ่มอีก ท่ำนละ 4,000 บำท ซึ่งงำนเทศกำลอำจจะทรำบ
ก่อนเดินทำงประมำณ 1 เดือน ไม่สำมำรถทรำบได้ล่วงหน้ำเป็นเวลำนำน 

 2. สถำนที่ท่องเที่ยวในรำยกำร เป็นสถำนที่ที่ทำงรัฐบำลจัดให้นักท่องเที่ยว  กำร
เปล่ียนแปลงต่ำงๆ ขึน้อยู่กับดุลพนิิจทำงรัฐบำลเกำหลีเหนือเท่ำนัน้ 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่เข้าเกาหลเีหนือ     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่น า้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                                            

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 20 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ทา่น      สละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
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4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอม รับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 
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