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กรุงเปียงยาง – เคซอง – เมืองเส่ินหยาง  
เปิดประสบการณ์ใหม่ ดนิแดนเร้นลบัหลงัม่านโสมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อนุสาวรีย์มนัซูแด ของท่านอดีตประธานาธิบดีคมิอมิซุงทีย่ิง่ใหญ่ 
  ชายแดนสองเกาหล ี(DMZ)  เขตแดนแบ่งแยกเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ 
  เปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟใต้ดิน กรุงเปียงยาง  

  พเิศษชม กายกรรมเปียงยาง ของเกาหลเีหนือ 
  ชม พระราชวงัเส่ินหยางกู้กง เมืองเส่ินหยาง อดีตราชธานีของจีน 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง       11 – 16   เมษำยน 2563      

วันแรก        วันเสำรท์ี ่11 เมษำยน 2563 
                 (1)   กรุงเทพฯ  สนำมบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น.  พรอ้มกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิไชนา่ 
เซาทเ์ทิรนแ์อรไ์ลน ์( CZ )  จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท่ี้ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10  
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วันทีส่อง        วันอำทติยท์ี ่12 เมษำยน 2563 
                     (2)  กรุงเทพฯ – เส่ินหยำง สำธำรณรัฐประชำชนจีน – ถนนโบรำณหม่ำนชิง  
                      – พระรำชวังเส่ินหยำงกู้กง     

02.10 น.   น าท่านเหิรฟ้าสู ่เมืองเสิ่นหยาง โดยเท่ียวบนิท่ี CZ8358 
บรกิารอาหารเชา้และเครื่องดื่มบนเครื่อง      

08.55 น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 
   เมืองเส่ินหยำง 沈阳    เมืองเอกขนาดใหญ่

ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็น
ศนูยก์ลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของ
มณฑลเหลียวหนิงโดยเฉพาะอตุสาหกรรม
หนกัและการแปรรูปวตัถดุบิลว้นตัง้อยูใ่นเสิ่น
หยาง  ค.ศ. 2006     เมืองเสิ่นหยางไดเ้ป็น
เจา้ภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัรว่มมือกบัปักก่ิงเป็นหนึ่งในเจา้ภาพรว่มโอลิมปิกจดัการ
แขง่ขนัฟตุบอลสนามแขง่ย่อยในมหกรรมโอลิมปิก 2008 อีกดว้ย     เสิ่นหยางเป็นเมืองท่ีมี
ประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี ตามต านานเล่าวา่เมืองใหญ่ทางภาคอีสานแหง่นีเ้คยเป็นเมือง
หลวงมาก่อน ซึ่งตอ่มาหวัหนา้เผา่แมนจไูดย้กทพัเขา้ตีปักก่ิง โคน่ลม้ราชวงศห์มิง  สถาปนาเป็นราชวงศ์
ชิงและยา้ยเมืองหลวงเดมิจากเสิ่นหยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  
น าทา่นชอ้ปป้ิง  ณ  ถนนโบรำณหม่ำนชิง  หรือ  ถนน
แมนจู    ในท่ามกลาง บรรยากาศโบราณเสมือนยอ้น 
อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแลว้  ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ท่ีน าเสนอ
สินคา้หลากหลายมากมาย  อาทิ เสือ้ผา้  เครื่องประดบั 
ฯลฯ เชิญทา่นเลือกซือ้สินคา้ตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย   น าทา่นเท่ียวชม พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง 

沈阳故宫 เป็นพระราชวงัแหง่แรกของราชวงศช์ิง ซึ่งเป็น
ท่ีประทบัของนเูอ่อฮาจีผูส้ถาปนาราชวงศช์ิง และ
จกัรพรรดหิวงไทจ๋ี่ท่ีไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นอย่างดี และมี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกนัมาก กบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุง
ปักก่ิง สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 และแลว้เสรจ็ในปี 1936   
ภายหลงัจากท่ีราชวงศแ์มนจไูดส้ถาปนาให ้ เสิ่นหยาง
เป็นราชธานีประกอบดว้ยต าหนกัใหญ่นอ้ยกวา่ 300 หอ้ง 
บนพืน้ท่ีกว่า 60,000 ตารางเมตร  ภายหลงัจากท่ี
ราชวงศห์มิงถกูโคน่ลม้ลง(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจก็ู
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ไดส้ถาปนาราชวงศช์ิงขึน้ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใชเ้สิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแหง่ท่ีสอง 
รวมทัง้ใชพ้ระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององคจ์กัรพรรดิหลายพระองค ์ เชน่ คงัซี, เฉียนหลง, เจียชิ่ง 
ฯลฯ เม่ือครัง้เสดจ็เยือนทางเหนือ   ภายในพระราชวงัโบราณกูก้งเสิ่นหยาง วฒันธรรมชนชาตแิมนจมีู
อยูท่กุหนทกุแหง่ อยา่งเชน่ต าหนกัท่ีประทบัจะอยูส่งูกว่าต าหนกัท่ีว่าราชการ ลกัษณะนีก็้มาจากความ
เคยชินของชนเผา่เรร่อ่นเลีย้งสตัวท่ี์ชอบตัง้กระโจมในท่ีสงูเวลาออกลา่สตัวใ์นป่า 

 

 
 
 

 

 
ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  

พกัเมืองเสิ่นหยาง 绿城喜来登 Sheraton Hotel หรือระดบัเทียบเทา่   
 

 วันทีส่ำม      วันจันทรท์ี ่13  เมษำยน 2563 
                   (3) เส่ินหยำง สำธำรณรัฐประชำชนจีน – เมืองเปียงยำง ประเทศเกำหลีเหนือ 
                        อนุสำวรียมั์นซูแด – อนุสำวรียโ์ชลิมำ – ล่องเรือแม่น ำ้ต้ำถงเจียง  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน 

10.50 น.     ออกเดนิทางสูน่ครเปียงยาง โดยสายการบนิ แอรโ์ครยอ เท่ียวบิน JS156 

12.50 น. ถึงสนามบนิ เมืองเปียงยำง【平壤】   เมืองหลวงของสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือ
โดยทั่วไปวา่ เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีครึง่เหนือของ
คาบสมทุรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัเกาหลีใต ้แมน่ า้อมัรก
หรือยาลเูจียงและตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลีเหนือกบัจีน แมน่ า้ตเูมนสว่นท่ีห่างไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรสัเซีย คาบสมทุรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกวา้ง 
300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เรว็กว่าปักก่ิง 30 
นาที) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและดา่นศลุกากรแลว้ ทา่นสู่ตวัเมืองเปียงยาง 

 
 

 

 
 
เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย  น าชมอนุสำวรียมั์นซูแด (Mansudae Grand Monuments) –

 อนสุาวรียข์องทา่นอดีตประธานาธิบดีคมิอิมซุงท่ียิ่งใหญ่ สรา้ง
ขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลึกในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 เคียงขา้ง
ดว้ยอนสุาวรียข์องทา่นอดีตประธานาธิบดีคมิจองอิล ตัง้
ตระหง่านอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามนัซู
แดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปป้ันทองแดงขนาดใหญ่ของผูน้  า 
คมิ อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของประเทศเกาหลีเหนือ 
และนายพล คมิ จอง อิล อนสุาวรียม์นัซูแดไดร้บัการมาเยือน
จากผูค้นนบัพนัทกุวนั และผ่านชมอนุสำวรียโ์ชลิมำ (Chollima 
Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปป้ันท่ีสะทอ้นถึงต านานของ
มา้มีปีก จิตวิญญาณของการพฒันาและความกา้วหนา้อยา่งตอ่เน่ือง เพื่อระลึกถึงการฟ้ืนฟเูมือง
เปียงยางหลงัจากสงครามเกาหลี (1950-1953) 

 จากนัน้น าทา่นล่องเรือท่ีแม่น ำ้ต้ำถงเจียง ชมทศันียภาพของสองฝ่ังแมน่ า้ ทา่นจะไดผ้า่นชมบา้นเรือน
ของชาวเกาหลีเหนือ  

ค ่า              รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง Yanggakdo Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่          วันอังคำรที ่14 เมษำยน 2563  
                   (4)    สถำนีรถไฟใต้ดินเปียงยำง – พิพธิภัณฑส์งครำม – อนุสำวรียวั์นก่อตั้งพรรคแรงงำน  
                          – มันยองแด – วังเยำวชนมันยองเด   

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
ชม สถำนีรถไฟใต้ดินเปียงยำง รถไฟใตด้ินเปียงยาง – เตม็ไปดว้ยปะตมิากรรมโมเสคโคมไฟระยา้
และเสาหินอ่อนท่ีปา้ยหยดุรถ มีความลึกโดยเฉล่ีย 100 เมตร สถานีรถไฟใตด้ินของเปียงยางคือหนึ่งใน
สถานท่ีนา่ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัรเ์กาหลีเหนือของเรา  
พิเศษ คณุจะไดโ้ดยสารรถไฟใตด้นิรว่มกบัชาวเปียงยาง (สมัผสัประสบการณ ์1-3 สถานี )  
 

 

 

 
 
 
แลว้น าชมพพิธิภัณฑส์งครำม VICTORIOUS FATHERLAND  LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานท่ีแสดงเรื่องราว การตอ่สูข้องชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวธุยทุโธปกรณต์า่งๆ ซึ่ง
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รวมถึงซากเรือด าน า้ ซากเครื่องบนิ เฮลิคอปเตอรข์องอเมรกิา จากนัน้ชมอนุสำวรียวั์นก่อตั้งพรรค
แรงงำน  อนสุาวรียแ์หง่นีมี้ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเตน้ร  าขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วง
วนัหยดุราชการของเกาหลีเหนือ  
 
 
 
  
 

เทีย่ง            รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าทา่นชมมันยองแด (Mangyondae) – สถานท่ีเกิดของ คมิ 
อิล ซุง บา้นท่ีตัง้อยูใ่นชนบท แสดงใหเ้ห็นถึงชีวิตสมยัวยัเดก็
ของ คมิ อิล ซุง กบัสมาชิกครอบครวั และภาพถ่ายในอดีต  
มนัยองแด (Mangyongdae 万景台) เป็นช่ือของเขตๆ หนึ่งท่ี
อยูห่า่งจากใจกลางกรุงเปียงยางไปทางตะวนัตก ราว 12 

กิโลเมตร ท่ีแตเ่ดมิมีสถานะเป็นเพียงหมูบ่า้นเล็กๆ .. มนัยอง
แด หมายถึง ท่ีราบท่ีมีทิวทศันท่ี์สวยงาม  จรงิๆ แลว้บรเิวณนี้
ถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาหลายลกู และภเูขาท่ีสงูท่ีสดุท่ีมีช่ือวา่ 
มนัยอง (แปลวา่ หม่ืนวิวทิวทศัน)์หมู่บา้นท่ีตัง้อยูเ่ชิงเขาแถบ
นีเ้ลยถกูเรียกช่ือวา่  มนัยองแด มีความส าคญัตรงท่ีเป็น

สถานท่ีเกิดของทา่นประธานาธิปดีคมิอิลซุง และทา่นก็ไดใ้ช้
ชีวิตในวยัเยาวอ์ยู่ท่ีน่ี .  ในบรเิวณนีน้อกจากจะมีจดัแสดง
บา้นท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นผูน้  าแลว้ (ปัจจบุนัท าขึน้มา
ใหมเ่ป็นพิพิธภณัฑย์อ่มๆ) ก็ยงัมีสวนสนกุขนาดใหญ่ สสุาน
ของญาติโกโหติกาของทา่นผูน้  า และสถานท่ีๆ ท่านผูน้  าเรียน
หนงัสือ ชม CHILDREN PALACE หรือ วังเยำวชนมันยองเด วงัเยาวชนแหง่นีส้รา้งเสรจ็สมบรูณใ์นปี 
ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีหอ้งสอนกิจกรรมและศลิปะแขนงตา่งๆ
ใหก้บัเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตรี หอ้งเรียนซ่อมวิทย ุหอ้งกีฬา หอ้งยิมนาสตกิ หอ้งเรียนบลัเลย ์
ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลกูฝังจิตใจเยาวชนในดา้นศลิปะ น าท่านเขา้สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี รอ้ง
เพลง เตน้ร  า อนันา่รกั นา่ประทบัใจของเด็กเกาหลีตวันอ้ยๆท่ีมากดว้ยความสามารถ   
(กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัใหช้มการแสดงของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยมแทน ) 
**  ทา่นสามารถเตรียมเครื่องเขียน ดนิสอ สมดุ เป็นของขวญัแกเ้ด็กๆได ้** 

ค ่ำ                รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  



 

6 

 

พกักรุงเปียงยาง Yanggakdo Hotel  หรือเทียบเท่า 
 

วันทีห่้ำ          วันพุธที ่15  เมษำยน 2563 
                    (5)    เมืองเปียงยำง – เมืองเคซอง – เขตปลอดทหำร ชำยแดนสองเกำหลี  
                     - พพิธิภณัฑป์ระวัตศิำสตร ์– เมืองเปียงยำง – ประตูชัย – หอคอยจูเช่ - กำยกรรมเปียงยำง                              

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู่เมืองเคซอง KAESONG (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)  ตวัเมืองเคซองตัง้อยูห่่างจากชายแดน
สองเกาหลี (DMZ)10 กม. เดมิเป็นเมืองหลวงเก่าของ
อาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รฐัท่ีเป็นปึกแผน่แหง่
แรกของคาบสมทุรเกาหลี ปัจจบุนัเป็นเมืองชายแดนท่ีตดิตอ่
กบัประเทศเกาหลีใตค้าบสมทุรเกาหลีถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานท่ี 38 เหนือ คือ สาธารณรฐั
เกาหลีอยูท่างตอนใต ้ และเกาหลีเหนือ โดยถกูคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม.จากกรุง
เปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)  
น าทา่นชมชำยแดนสองเกำหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสตแ์ละเกาหลีใตท้นุ
นิยม น่ีคือเขตชายแดนท่ีมีการติดตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึ่งในสิ่งท่ีหลงเหลืออยูข่องสงครามเย็น 
สถานท่ีไฮไลทท่ี์พลาดหาก น าคณะชมหอ้งประชมุและหอ้งลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศ
เกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ โดยใชเ้สน้ขนานท่ี 38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนาม
ในสนธิสญัญาโดยมีเจา้หนา้ท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  
 
 
 

 

 

 
 

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าชมพพิธิภัณฑป์ระวัตศิำสตร ์(พิพิธภณัฑโ์ครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวตัศิาสตรข์องเกาหลีเหนือไว้
มากมาย ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 
น าทา่นช้อบป้ิงโสมเกำหลี ขนานแทค้ณุภาพดีท่ีสดุในโลก   



 

7 

 

จากนัน้น าทา่นกลบั เมืองเปียงยำง น าท่านชมประตูชัย ARCH 
OF TRIUMPHแหง่กรุงเปียงยาง มีความสงู 60 เมตรและกวา้ง 
52.5 เมตร สรา้งขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ เพ่ือระลกึถึง
การกลบัมาท่ีเกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคมิอิลซุง หลงัจาก
เดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี    
น าทา่นชมหอคอยจูเช่ (Juche Tower) – สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1982 
สญัลกัษณข์องลทัธิจเูชในเกาหลีเหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกวา่ 170 เมตร 
สรา้งขึน้ในวาระครบรอบวนัเกิด70ปี ของอดีตประธานาธิบดีคมิอิลซุง 
ดา้นหนา้มีรูปป้ัน 3กลุม่ชน คือ กรรมกร นกัวิชาการ และเกษตรกร ท่ี
สนบัสนนุลทัธิพึ่งพาตนเอง ( จเูช ่) ในเกาหลีเหนือ 
จากนัน้น าทา่นชมการแสดงกำยกรรมเปียงยำงท่ีเล่ืองช่ือ ต่ืนเตน้ เรา้ใจกบั
การแสดงผาดโผนตา่งๆ 

ค ่า             รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เป็ดย่ำงเปียงยำง 
พกักรุงเปียงยาง Yanggakdo Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก        วันพฤหัสบดทีี ่16  เมษำยน 2563 
                  ( 6)  เปียงยำง – เส่ินหยำง – ท ำเนียบขุนศึกแห่งตงเป่ยจำงจวอหลิน - หอคุณหนูส่ี   
                         – ช้อปป้ิง – เส่ินหยำง – กรุงเทพฯ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

09.15 น. ออกเดนิทางสูเ่สิ่นหยาง โดยเท่ียวบนิท่ีสำยกำรบินแอรโ์ครยอ   เทีย่วบินที ่JS155   

  เวลาท่ีจีน ชา้กวา่เกาหลีเหนือ 1 ชั่วโมง 
09.15น. เดนิทางถึงสนามบนิเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน  
เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชมสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรอี์กแหง่หนึ่งของ
ตงเป่ยชวี คือ เส่ำเสว่ยฟู่ หรือ ท ำเนียบขุนศึกแห่งตง
เป่ยจำงจวอหลิน อดีตขนุศกึผูเ้คยมีอิทธิพลเหนือดินแดน
ตงเป่ย เหอเป่ย ซานตง แตต่อ่มาถกูญ่ีปุ่ นลอบวางระเบดิ
เสียชีวติ บตุรชายคือ จางเสว๋ียเหลียง (ค.ศ.1901-2001) ได้
ขึน้มาเป็นขนุศกึแทน จางเสว๋ียเหลียงไดว้างแผนปฎิบตักิาร 
“ เหตพุลิกผนัท่ีซีอาน ” โดยกกัตวันายพลเจียงไคเช็คท่ีอทุยานน า้พรุอ้นฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพ่ือเกลีย้
กลอ่มใหเ้จียงไคเช็ค ผูน้  าพรรคก๊กหมินตั๋ง ใหห้นัมารว่มมือกบัพรรคคอมมิวนิสตจี์น เพ่ือขบัไลจ่กัรวรรดิ
นิยมญ่ีปุ่ นท่ีก าลงัรุกรานจีนอยูใ่นเวลานัน้ เจียงไคเช็คแสรง้ท าเป็นยอมอ่อนขอ้ดว้ย ขนุศกึจางจงึวางใจ



 

8 

 

และไดร้บัรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คดว้ยการเป็นเพ่ือนรว่มทางกลบัสู่นครหนานจิง ทวา่ เม่ือกลบั
มาถึงเมืองหลวงขนุศกึจางไดถ้กูทหารเจียงไคเช็คควบคมุตวัคมุขงั ตัง้แต่ 
แลว้น าทา่นชม หอคุณหนูส่ี (คณุหนจูา้วอีต๋ี้) 
คณุหนส่ีูเป็นผูรู้ใ้จและใหก้ารสนบัสนนุแนวทางรกั
ชาตขิองนายพลจางเสวียเหลียน เป็นบา้นสองชัน้
สถาปัตยกรรมจีนผสมยโูรป 
จากนัน้น าทา่นช้อปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ 
OUTLETS ถึงเวลานดัหมาย น าท่านเดนิทางสู่ภตัตาคาร 

ค ่ำ               รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบนิเสิ่นหยาง  

20.30 น.   บนิลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี CZ8357 
01.00+1 น.    ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดภิาพ  

 ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
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อัตรำค่ำบริกำร      
ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะ 20 ท่ำนขึน้ไป    

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดีย่วเพ่ิม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่ำน     55,500 .- บำท   6,800 .- บำท  

หมำยเหตุ  สถำนที่ท่องเทีย่วในรำยกำร เป็นสถำนทีท่ี่ทำงรัฐบำลจัดให้นักท่องเที่ยว  กำรเปล่ียนแปลง
ต่ำงๆ ขึน้อยู่กับดุลพนิิจทำงรัฐบำลเกำหลีเหนือเท่ำน้ัน 

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตั๋วเครื่องบนิไปกลบั (ตั๋วกรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/หอ้ง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
   คา่วีซ่าเขา้เกาหลีเหนือ- วีซา่จีน    บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุท่ีนั่งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเครื่องด่ืมนอกรายการ  เป็นตน้. 
   คา่น า้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเท่ียว ( ถา้มี ) 
 คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถ่ิน  30หยวน/วนั 

                 
  เอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำเกำหลีเหนือ 
1. หนงัสือเดนิทางท่ียงัมีอายใุชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนก่อนการเดนิทาง 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จ  านวน 2 รูป 
3. ส าเนาบตัรประชาชน  รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีท างาน เชน่ ช่ือ และ ท่ีอยูข่องบรษิัทฯ และต าแหนง่งาน 

                            
เงือ่นไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลือช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั  

คณะทัวรค์รบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวรไ์ทยเดนิทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลิก 

2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเชน่  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ  

2.2 ยกเลิกการเดนิทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเตม็จ านวน 

2.3 ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร ์
2.4 ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มี
กำรกำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่
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อำจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีกำรคืนเงนิมัดจ ำ หรือค่ำทัวร ์ท้ังหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผู้เดินทางขั้นต ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บรษัิทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู
หาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
5. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย หา้มป๊ัมการต์นูบนพาสปอรต์ เส่ียงถกูบญัชีด าหา้มเขา้ประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจง้เตือนผูถื้อหนงัสือเดนิทางหา้มเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการต์นูลงใน     
    หนงัสือเดินทาง ในหนงัสือเดนิทางตอ้งมีเพียงตราประทบัของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเครื่องหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสือเดินทาง ถือวา่ “หนงัสือเดนิทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเขา้ประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า หา้มเขา้  
     ประเทศนัน้อีก   


