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  (A) เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วนั 7 คืน 

เปียงยาง-รถไฟใตดิ้น-เนินมนัซู-พิพิธภณัฑส์งคราม-วงัเยาวชน-คึมซซูาน วงัสรุิยะ 

ปันมุนจอม-เสน้ขนานท่ี 38-กายกรรมเปียงยาง-เมียวเฮียงซาน-เคซอง 

วอนซาน-ภเูขาคมุกา่ง-แคม้ป์เยาวชน-สวนน ้า Munsu Water Park 

                                โดยสายการบินแอรไ์ชน่า (CA) 
 

พิเศษ! ขึน้หอจูเช ่  
ชมวิวเปียงยาง 360 องศา 

 

ไปเที่ยวเกาหลีเหนือ....ก็ของมนัตอ้งชิม 
1. หม่ีเย็นเปียงยาง 2. Duck BBQ+Soju 3. Korea Hotpot 4. รสทะเลวอนซาน  

5. Bibimbup ขา้วย าเกาหลี 6. ไกตุ่๋นโสม 7. อาหารค ่าภตัตาคารหมุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าบริการ     ท่านละ 59,900 บาท          พกัหอ้งเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 9,900 บาท 
เดินทาง          31 พ.ค.-8 มิ.ย. 2563  
 
หมายเหตุ        
- บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ทุกวนัท่องเท่ียว  
- ราคาไดร้วมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นเกาหลี  
- ราคาไดร้วมค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่นเกาหลี      
- ราคายงัไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 150 หยวน/1 ลูกคา้/ทริป 
 
 



2020-A-เกาหลีเหนือ 9 วัน 7 คืน CA แก้ไข 25-12-62                      2 

 

ค าแนะน าเร่ือง Duty Free 
จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครัง้เม่ือเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบินปักกิ่ง ดงัน้ันการซือ้สุรา น ้าหอม 
ของเหลวต่าง ๆ มีปริมาตรเกินก าหนด ท่ี DUTY FREE สุวรรณภูมิ ท่านจะตอ้งแจง้การรบัของท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิ (ขากลบัเท่าน้ัน) 
 
โปรดทราบ 
- สายการบิน Air China ฝากสมัภาระ (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พียง 1 ใบ/คน น ้าหนักไม่เกิน 23 กก.  
- รายการอาจมีการเปล่ียนแปลง หรือสบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ทัง้น้ีอยู่ในความควบคุมของบริษัท ทวัรท่ี์
เกาหลีเหนือ และ รฐับาลเกาหลีเหนือ 
- วีซา่เกาหลีเหนือท่ีบริษัทฯ จดัให ้ เป็นวีซา่เพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
 

วนัแรก (อาทิตย)์   | สุวรรณภูมินัดพบ 
 
22.00 น.  คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์าย

การบินแอรไ์ชน่า (จอดรถส่งผูเ้ดินทางไดท่ี้ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 9-10) 
 
วนัท่ีสอง (จนัทร)์   | สุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-เมียวเฮียงซาน 
 
01.00 น.  ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเท่ียวบิน CA 980  
06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซา่จีนเขา้กรุงปักกิ่ง / ไม่ออกนอก

สนามบิน) เวลาท่ีปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช ัว่โมง  
 หมายเหตุ หวัหนา้ทวัร ์ จะดูแลจดัอาหารใหท่้าน 1 มื้อ ภายในสนามบินดา้นใน หรือหาก

ท่านตอ้งการดูแลตนเอง ท่านสามารถรบัเงินสดเป็นค่าอาหารจากหวัหนา้ทวัร ์ 100 RMB/ท่าน    
13.25 น.  โดยสายการบินแอรไ์ชน่า เท่ียวบิน CA 121 น าท่านเดินทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวงของ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ทิศใตต้ิด
กบัเกาหลีใตโ้ดยมีเสน้ขนานท่ี 38 เป็นเสน้แบ่งเขตแดน แม่น ้าอมัรกหรือยาลูเจียงและแม่น ้าตู
เมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกบัจีนทางทิศเหนือ แม่น ้าตูเมนส่วนท่ีห่างไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนเกาหลีเหนือกบัรสัเซยี คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 
กิโลเมตร และกวา้ง 300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา 

16.20 น.  เดินทางถึงกรุงเปียงยาง (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที) ผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง แลว้เดินทางสู่เมียวเฮียงซาน ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-
ภูเขาหอม) อยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง เดิน
ทางเขา้สู่ท่ีพกั 

20.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคารในโรงแรม 
 พกัที่  HYANGSAN HOTEL ระดบั 4 ดาว (ดีที่สุดที่เมียวเฮียงซาน) 
  

วนัท่ีสาม (องัคาร)  | เมียวเฮียงซาน-วดัโปยอน-หอของขวญั-กายกรรมเปียงยาง-สวนสนุกทอ้งถิ่น 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าชม วดัโปยอน (Phoyon Temple) วดัพุทธ

เก่าแก่โบราณเพียงแห่งเดียว ในบริเวณภูเขาเมียวยาง 
ท่ีมีอายุเกือบพนัปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1042 มีความ
ศกัดิสิ์ทธิแ์ละส าคญัในดา้นการจาริกแสวงบุญ ภายใน
วดัมีเจดีย ์ 9 ช ัน้ เจดีย ์ 13 ช ัน้ และหอสวดมนต ์
ซึง่ผ่านการบูรณะ ปฏิสงัขรณม์าหลายครัง้หลงัจากโดน
ระเบิดเสียหาย  
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 น าชมหอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) 
สถานท่ีส าคญัท่ีสุดในเมียวเฮียงซาน ซึง่มองจากทางเขา้ดา้นนอกแลว้ ดูเหมือนเป็นแค่อาคาร
ธรรมดา ไม่สามารถบอกไดเ้ลยว่าขา้งในใหญ่โตเพียงใด แบ่งออกเป็น 2 ตึก 

 ตึกแรก สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ช ัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง มีพืน้ท่ี 46,000 ตรม. 
เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมของขวญัและของก านัลถึง 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ รวมทัง้
จากประเทศไทย ท่ีมอบใหแ้ก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซงุ ซึง่ชาวเกาหลีถือว่าของขวญัทุกชิน้
เป็นของมีค่าจากเพ่ือนท่ีมอบใหจ้ึงเก็บรวบรวมรกัษาไวเ้ป็นอย่างดี 

 ตึกที่ 2 สรา้งขึน้เม่ือ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996  มีหอ้งแสดงของขวญั 50 หอ้ง บนพืน้ท่ี 
11,000 ตรม.  มีของขวญัและของก านัล 40,033 ชิน้  จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบใหแ้ก่
ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล  (หา้มถ่ายรูปภายในอาคาร) 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั แลว้เดินทางกลบักรุงเปียงยาง 
17.00 น.  น าท่านเขา้ชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ท่ีเล่ืองชือ่ ตื่นเตน้เรา้

ใจกบัการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึง่จะท าใหท่้านเพลิดเพลินตลอดการแสดง  
19.30 น.  รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 หลงัอาหาร  
 สรา้งโอกาสธรรมดาท่ีไม่ธรรมดา พบปะชาวเกาหลีเหนือทอ้งถิ่น ชมวิถีชวีิตยามค ่า เม่ือเขา

อยากร่ืนเริง เม่ือเขาอยากพกัผ่อน เม่ือเขาอยากสนุกสนานกบัครอบครวั เคา้ไปท่ีไหนกนั 
???  

 พกัที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัท่ีส่ี (พุธ)          | เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานท่ี 38-อนุเสาวรียร์วมชาติ-ฟารม์เกษตร-ชอ้บป้ิง 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG) ตวัเมืองเคซองตัง้อยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี 

(DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รฐัท่ีเป็น
ปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนท่ีติดต่อกบัประเทศเกาหลีใต ้
คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เสน้ขนานท่ี 38 เหนือ คือ สาธารณรฐัเกาหลี
อยู่ทางตอนใต ้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร  

 น าคณะเดินทางสู่หมู่บา้นสนัติภาพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุและหอ้งลงนามในสนธิสญัญาสงบศึก ท่ีแบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ โดยใชเ้สน้ขนานท่ี 38 พรอ้มน าคณะชมข ัน้ตอนการลงนามในสนธิสญัญา โดยมีเจา้หนา้ท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  
 น าชมพิพิธภณัฑโ์ครยอ (Koryo Museum)  หรือพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์ อยู่ใกลก้บัเสน้ขนานท่ี 38  ไดร้บัการขึน้ทะเบียนการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เม่ือปี ค.ศ. 2013 สมัยอาณาจกัรโครยอใชเ้ป็นส านักการศึกษาของชนช ัน้สูง ในลทัธิขงจือ้ ปัจจุบันดดัแปลงใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรบัแสดงวตัถโุบราณ และส่ิงสะทอ้นร่องรอยของอาณาจกัรโครยอ มีอาคาร

ทัง้หมด 20 หลงั ภายในบริเวณมีตน้ Zelkova 
อายุกว่าพนัปี น าท่านชอ้บป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท ้
คุณภาพดีท่ีสุดในโลก  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี  
 แลว้น าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเปียงยาง   
 แวะถ่ายรูปท่ี อนุสาวรียร์วมชาติเกาหลี (Monument to the 3 Charters of Reunification) ประติมากรรมซุม้โคง้ ประกอบดว้ยผูห้ญิงเกาหลี 2 คน แต่งกายชดุประจ าชาติแบบดัง้เดิม (chosŏn-ot) ส่ือสญัลกัษณข์องภาคเหนือและภาคใต ้ โนม้ตวัไปขา้งหนา้ เพ่ือร่วมกนัรกัษาแนวทรงกลม ท่ีมีแผนท่ีของเกาหลีท่ีรวมกนัใหม่ 

มีหลกัการ
สามประการของการรวมชาติ และแผนจดัตัง้ สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยแห่งเกาหลี อนุสาวรียร์วมชาติเกาหลี 
ต ัง้อยู่ทางใตข้องกรุงเปียงยาง เป็นถนนหลวงซึง่มุ่งหนา้สู่ 
DMZ  

 เย่ียมชมฟารม์สหกรณ ์ Jangchon ชมวิถีชวีิต
เกษตรกรและเป็นโอกาสท่ีท่านจะไดมี้ปฏิสมัพนัธก์บัชาวนาเกาหลีเหนือ  

 แวะชอ้ปป้ิงท่ี Kuangpok Shopping Centre ซึง่คุณสามารถใชเ้งิน"วอน"ทอ้งถิ่น และ
เพลิดเพลินไปกบัการชอ้ปป้ิงร่วมกบัคนทอ้งถิ่น 

19.30 น.  รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 พกัที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ีหา้ (พฤหสั)  | เปียงยาง-วงัสุริยะ-ถนนนักวิชาการ-ประตูชยั-หอจูเช ่ (ขึน้หอ)-มันยองเด-วงัเยาวชน 

 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
08.30 น.  น าท่านเขา้คารวะศพของ 2 อดีตผูน้ าเกาหลีเหนือ ท่ี คุมซูซาน วงัสุริยะ (Kumsusan 

Sun Palace) วงัสุริยะ เป็นสถานท่ีเก็บศพ ของประธานาธิบดีคิมอิลซงุ และประธานาธิบดีคิม
จองอิล อาคารตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วงัน้ีถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซงุ อาคารน้ีไดร้บัการบูรณะต่อเติม
เป็นท่ีเก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชือ่กนัว่ามีค่าใชจ้่ายในการดดัแปลงอย่าง

นอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูน้ า
ถูกวางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศีรษะวางอยู่บน
หมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมดว้ยธงของพรรค
แรงงานเกาหลี น าท่านเขา้ชมเหรียญตราสดุดี
ทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และ
เคร่ืองอิสริยาภรณท่ี์นานาชาติมอบใหท้ัง้ 2 
ผูน้ า น าชมรถยนตท่ี์อดีตประธานาธิบดีคิมอิล
ซงุใชเ้ดินทางเป็นประจ า และตูร้ถไฟท่ีท่านคิม
จองอิลใชเ้ดินทางและท างานอยู่เป็นนิจ จวบจน
วาระสุดทา้ยของชวีิต  

หมายเหตุ วงัสุริยะเป็นสถานท่ีส าคญัสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม 
ส ารวมกริยา และงดใชเ้สียงขณะเขา้เยี่ยมชม | หากชว่งท่ีเดินทางเขา้ชม มีประกาศงดเขา้ชมวงั
สุริยะ ทางบริษัทฯ จะจดัสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นทดแทน อาจมิไดมี้การแจง้ล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
การประกาศของรฐับาลเกาหลีเหนือ) 

 น าท่านผ่านชม “ถนนนักวิชาการ” Rymyong Street เขตท่ีพกัอาศยัของคณาจารย ์
นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ์ อาคารท่ีพกัในเขตน้ีรฐับาลเกาหลีเหนือสรา้งเสร็จภายใน 1 
ปี (ค.ศ. 2017) เชื่อหรือไม่ ??? รวมถึงอพาตเมนทสู์ง 70 ช ัน้ ซึง่ขณะน้ีเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด
ในเปียงยาง และสูงท่ีสุดในเกาหลีเหนือ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 น าชมประตูชยั Arch of Triumph แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกวา้ง 52.5 

เมตร สรา้งขึน้จากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพ่ือระลึกถึงการกลบัมาเกาหลีของอดีต
ประธานาธิบดีคิมอิลซงุ หลงัจากเดินทางไปต่อสูก้บัญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี  

 น าชมหอปรชัญาจูเช่ (Tower of Juche Idea) สรา้งขึน้เม่ือ ค.ศ. 1982 เพ่ือเป็น
เกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซงุ เน่ืองในวาระครบรอบวนัเกิดครบ 70 ปี สูงกว่า 170 
เมตร ต ัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าแตดอง ดา้นหนา้หอมีรูปป้ัน 3 กลุ่มชน คือ ผูก้รรมกร
ผูใ้ชแ้รงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ท่ีสนับสนุนลทัธิพ่ึงพาตนเอง (จูเช ่ หรือ 
Kimilsungism) อนัเป็นปรชัญาทางการเมืองท่ีท่านคิมอิลซงุ ใชเ้ป็นแนวทางบริหารประเทศ 
สุดพิเศษ! ขึน้ลิฟทสู์่จุดสูงสุดของหอจูเช่ ชมวิวอลงัการ 360 องศา ของเมือง
เปียงยาง (ราคาทวัรไ์ดร้วมค่าขึน้หอจูเชแ่ลว้) 

 จากน้ันน าชมมนัยองเด Manyongdae พิพิธภณัฑบ์า้นเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซงุ 
ภายในมีบา้นพกัสามหลงั ท่ีเล็กกะทดัรดั แต่รวมกนัเป็นครอบครวัท่ียิ่งใหญ่  

 น าคณะสู่ Children Palace หรือ วงัเยาวชนมนัยองเด วงัเยาวชนแห่งน้ีสรา้งเสร็จ
สมบูรณใ์นปี ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีหอ้งสอนกิจกรรม
และศิลปะแขนง ต่าง ๆ ใหก้บัเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตรี หอ้งเรียนซอ่มวิทยุ หอ้ง
กีฬา หอ้งยิมนาสติก หอ้งเรียนบัลเลย ์ ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในดา้นศิลปะ น า
ท่านเขา้สู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี รอ้งเพลง เตน้ร า อนัน่ารกั น่าประทบัใจ ของเด็ก
เกาหลีตวันอ้ย ๆ ท่ีมากดว้ยความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัใหช้มการแสดงของ
นักเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมัธยมแทน)  

   20.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
    พกัที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ีหก (ศุกร)์       | เปียงยาง-น ้าตกอูลลิม-แคม้ป์เยาวชน-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   

08.00 น.  น าท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตัง้อยู่ ริมฝ่ังทะเลญี่ปุ่น 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง ระหว่างทางแวะชม
น ้าตกอูลลิม Ullim (echo)  

12.00 น.  รบัประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร  
 แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาติ  Songdowon International Camp ตัง้อยู่ ริมฝ่ัง

ทะเลเมืองวอนซาน ทุกปีจะมีเยาวชนทัว่ทุกมุมโลก ประมาณ 400 คนมาร่วมกิจกรรม 
SUMMER CAMP ผูป้กครองท่ีส่งเยาวชนมาท่ีน่ีจะเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่แพงนักพรอ้มท่ีพกั-อาหาร 
แต่เยาวชนเหล่าน้ีจะไดร้บัประสพการณท่ี์พิเศษในต่างประเทศ มีกิจกรรมสรา้งสรรคม์ากมาย 
นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสส าหรบัเด็กต่างชาติในการท าความรูจ้กักบัคนในวยัของตนเองจาก
ประเทศต่าง ๆ เชน่ จีน มองโกเลีย ไอรแ์ลนด ์ รสัเซยี หน่ึงในจุดเด่นของค่ายเยาวชนน้ี คือ 
วนัแสดงผลงาน เม่ือแต่ละประเทศไดร่้วมกนัแสดงวฒันธรรมและประเพณีของพวกเขาผ่านเพลง
และเตน้ร า (กรณีท่ีแคม้ป์ท่ีวอนซานปิด จะจดัใหช้มสถานท่ีอื่นแทน) 

 น าท่านเดินทางลดัเลาะเสน้ทางริมทะเลท่ีสวยงาม (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) เขา้สู่เขตภูเขาคุมกัง่ 
19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 พกัที่ KUMGANGSAN HOTEL ระดบั 3 ดาว (ดีที่สุดในเขตภูเขาคุมก่าง) 
 

วนัท่ีเจ็ด (เสาร)์      | Diamond  Mountain ภูเขาคุมก่าง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
08.00 น.  น าชมคุมก่าง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3 ภูเขาท่ีมีชือ่เสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน

, คุมก่างซาน และเป็คดูซาน) ภูเขา
คุมก่าง เป็นภูเขาหินแกรนิต ต ัง้อยู่
กลางแนวชายฝ่ังตะวนัออก ของ
ประเทศดา้นคาบสมุทรเกาหลี  มี
ความสูง 1,639 เมตร หรือ 
5,374 ฟุต บริเวณเขตภูเขากวา้ง 
40 กม. ยาว 60 กม. เป็น
เทือกเขาท่ีมีส่วนหน่ึงอยู่ในเกาหลี
เหนือ และบางส่วนอยู่ในเกาหลีใต ้
ชือ่ "คุมก่าง" มีความหมายว่าเพชร ดว้ยอายุของภูเขา ท่ียาวนานกว่าลา้นปี ถูกกดัเซาะดว้ย
อากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ท าใหเ้กิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติ ภาพของวิวทิวทศันข์อง
ยอดเขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดท่ีมีรูปร่างแตกต่างกนัออกไป มีหุบเขา ธารน ้า แอ่ง
น ้าสวยสะอาด น ้าตก หนา้ผา ถ า้ และตน้ไมป่้า เขตภูเขาคุมก่าง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุม
ก่างนอก คุมก่างใน ทะเลคุมก่าง และ ดวงดาวคุมก่าง น าท่านเดินท่องเท่ียวในเขตภูเขาคุม
ก่างนอก สมัผสัอากาศบริสุทธิ ์ จนถึงน ้าตกเกา้มังกร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
 บ่ายแวะชมทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกวา้งใหญ่ดว้ยเสน้รอบวง 5.8 

กม. มีน ้าลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบท่ีลึกท่ีสุดของเกาหลีเหนือ แลว้เดินทางกลบัเมืองวอน
ซาน 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 
 พกัที่ MASICRYONG RESORT (ดีที่สุดในเมืองวอนซาน 
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วนัท่ีแปด (อาทิตย)์ | สุสานดงเมียง-เปียงยาง-มันซเูด-จตัุรสัคิมอิลซงุ-โชลิมา-สวนน ้ามันซ ู
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   
08.00 น.  น าท่านเดินทางกลบักรุงเปียงยาง 
 ระหว่างทาง น าชมสุสานกษตัริยด์งเมียง พระเจา้ดงเมียงเป็นปฐมกษัตริยแ์ห่งอาณาจกัรโกคูร

ยอ ประสูติเม่ือ 59 ปีก่อนคริสตศ์กัราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า “จูมง” ในปีท่ี 37 
ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจกัรโกคุรยอขึน้และด ารงต าแหน่งกษัตริยอ์งคแ์รก 
อาณาจกัรโคกูรยอเป็นราชอาณาจกัรเกาหลีโบราณ ซึง่ปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่ของอาณาจกัร
โคกูรยออยู่ในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจกัรโคกูรยอมีกษัตริย ์ 1 
องค ์ เป็นมหาราชคือพระเจา้กวางแกโต ไดข้ยายดินแดนไปกวา้งใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรา
กบัอาณาจกัรแพ็กเจและอาณาจกัรชลิลา และภายหลงัแพร้บถูกรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของ
อาณาจกัรชลิลา ท าใหร้าชอาณาจกัรโคกูรยอท่ีปกครองมายาวนานกว่า 600 ปีสิน้สุดลง  

12.00 น.  ถึงเปียงยาง รบัประทานอาหารเท่ียงท่ีภตัตาคาร 
บ่าย  น าชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรียม์นัซูเด สถานท่ีท่ีตอ้งไปเยือนเม่ือ

เดินทางถึงกรุงเปียงยาง เพ่ือแสดงความ
เคารพ ต่อผูน้ าประเทศผูย้ิ่งใหญ่ มันซู
แด เป็นอนุสาวรียรู์ปหล่อทองแดงขนาด
ใหญ ่ ของอดีตผูน้ าทัง้ 2 ของเกาหลี
เหนือ เดิมสรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีระลึก ใน
งานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 ของ
อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซงุ อนุเสาวรีย ์
มีการก่องสรา้งเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม 
โดยปัจจุบัน จะเคียงขา้งดว้ยอนุสาวรีย ์
ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิลผูเ้ป็นบุตรชาย  

 น าชม โชลลิมา อนุเสาวรียม์า้บิน (Maxima Status หรือ Cholima Status) ตัง้อยู่
ในเนินเขามันซ ู มา้พนัลีมี้ปีก วิ่งไดว้นัละ 400 ก.ม. เพ่ือระลึกถึงการฟ้ืนฟูเปียงยางหลงัจาก
สงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกว่ามา้บิน” เกาหลีเหนือเคย
ถูกปูพรมดว้ยระเบิด “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” “ความพยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการ
กอบกูแ้ละสรา้งชาติ อนุสาวรียโ์ชลลิมาจึงถูกสรา้งขึน้เพ่ือกระตุน้ใหช้าวเกาหลีเหนือมีความรกั
ชาติยิ่ง 

  แวะชมจตัุรสัคิมอิลซุง จตัุรสักวา้งใหญ่ในกลางเมือง ใชเ้ป็นท่ีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ
และความเขม้แขง็ของกองทพัเกาหลีเหนือ ผ่านร้านหนังสือภาษาต่างประเทศ แวะชมและ
เลือกซือ้ตามอธัยาศยั       

 จากน้ันน าท่านเขา้ชมสวนน ้าและศูนยส์ุขภาพมนัซู Munsu Water Park (รวมค่าบัตร
ผ่านประตู แต่ไม่รวมบัตรเล่นสวนน ้า) สวนน ้าแห่งน้ีครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 100,000 ตาราง
เมตร มีสระน ้ากลางแจง้ ท่ีมีสไลด ์ และ สระว่ายน ้าในร่ม โรงยิม และ Munsu Recovery 
Center นอกจากน้ียงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย เพ่ือใหผู้เ้ขา้ชมสามารถพกัผ่อนได ้
ตลอดทัง้ปี Munsu Water Park มีน ้าตกเทียม ภูเขาหิน อโุมงคน์ ้า เป็นสถานท่ีพกัผ่อนของ
คนทุกเพศทุกวยั บริเวณสวนน ้าตกแต่งดว้ยแสงท่ีสดใสเพ่ือสรา้งบรรยากาศร่ืนเริงและสนุกสนาน 

19.00 น.  อาหารค ่าท่ีภตัตาคาร  
 พกัที่  PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วนัท่ีเกา้ (จนัทร)์    | เปียงยาง-พิพิธภณัฑส์งคราม-เรือสปาย-รถไฟใตด้ิน-ปักกิ่ง-สุวรรณภูมิ 
 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
 น าชมพิพิธภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND 

LIBERATION WAR MUSEUM สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การต่อสู ้
ของชาวเกาหลีในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณต์่าง ๆ 
ซึง่รวมถึงซากเรือด าน ้า ซากเคร่ืองบิน เฮลิคอปเตอรข์องอเมริกา 
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ชม PUELO เรือสปายสายลบั (SPY) ของอเมริกา ซึง่เกาหลีเหนือจบัได ้ เม่ือวนัท่ี 23 
มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้น าท่านชมฉากจ าลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ท่ี
ยิ่งใหญ่ตระการตา 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านไปชมสถานีรถไฟใตด้ินเปียงยาง มีความลึกกว่า 

100 เมตร (ลึกท่ีสุดของโลก) เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งหลบภยั
หากเกิดสงครามนิวเคลียรใ์นอนาคต ใหบ้ริการ 2 
สาย 17 สถานี การออกแบบตกแต่ง ท าไดส้วยงาม
อลงัการดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหินอ่อน แต่งผนังดว้ยโม
เสทเล็ก ๆ เป็นรูปทิวทศันต์่าง ๆ ซึง่ไดร้บัแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบมาจากรถไฟใตด้ินของกรุงมอสโก
ประเทศรสัเซยี น าท่านทดลองน่ังรถไฟ 1-2 สถานี แลว้เดินทางสู่สนามบิน 

17.20 น.  โดยสายการบิน Air China เท่ียวบินท่ี CA 122 น าท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  
18.15 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง Transit Flight (ไม่ใชว้ีซา่จีน/ไม่ออกนอกสนามบิน) เวลาจีนชา้

กว่าเปียงยาง 30 นาที 
19.35 น.  ต่อเคร่ืองกลบัประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี CA 979  
23.40 น.  กลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ (เวลาไทยชา้กว่าปักกิ่ง 1 ช ัว่โมง) 
 
                                                                *******************   
 
ขอ้พึงระลึกถึงอยู่เสมอ  
- คนไทยเป็นนักท่องเท่ียว ท่ีมีกาละเทศะ 
- คณะของเราไม่ใชนั่กสืบ นักขา่ว นักโจรกรรม ฯลฯ 
 
ท าได-้ท าไม่ได.้...ในเกาหลีเหนือ ท่ีมาขอ้มูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool  
- ควรส ารวมกิริยา โดยเฉพาะเวลาไปเท่ียวในสถานท่ีส าคญัทางการเมือง  
- อย่าตะโกนหรือท าท่าทางไม่เหมาะสม เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติผูค้นและสถานท่ี 
- เขา้แถวเสมอ ชาวเกาหลีเหนือจะถูกฝึกใหเ้ขา้แถวตรงตัง้แต่ยงัเด็ก เชน่ การต่อแถว เพ่ือวางดอกไมห้นา้
อนุสาวรีย ์ และ เชน่ การต่อแถว เพ่ือซือ้ของตามรา้นคา้ 

- อย่าขา้มถนนในท่ีหา้มขา้ม ในกรุงเปียงยางจะมีทางลอดขา้มถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎ แต่ถา้คุณขา้มถนนในท่ีหา้มขา้ม คุณจะถูกปรบั แมว้่าถนนจะว่างแค่ไหนก็ตาม 

- อย่าถ่ายภาพ ในจุดหา้มถ่ายภาพ และตามค าแนะน าของไกด ์ และหวัหนา้ทวัร  ์
- อย่าถ่ายภาพ เม่ือไปย่านชมุชน รา้นขายของ  
 
โปรดทราบ  
 สายการบินอาจมีการปรบั ยกเลิกเท่ียวบิน หรือ เปล่ียนเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรือแจง้ให ้

ทราบในเวลากระช ัน้ชดิ ท่านใดท่ีตอ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจา้หนา้ท่ีก่อนจองและออกตั๋วทุกครัง้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จากการปรบัเปล่ียนหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

 เน่ืองจากเกาหลีเหนือ เป็นพืน้ท่ีอ่อนไหวทางการเมือง ผูเ้ดินรบัทราบและเขา้ใจสถานการณว์่า ในกรณีท่ี
มีเพียงขา่ว ยงัไม่มีประกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลเกาหลีเหนือ บริษัทฯถือว่ายงัมีความปลอดภยัอยู่ใน
ระดบัปกติ ผูจ้ดัยงัคงเดินหนา้จดักรุป๊ทวัรต์่อไป เพราะตั๋วเคร่ืองบิน, หอ้งพกั, วีซา่ ตอ้งมีการจดัการเตรียม
ไวล่้วงหนา้ แต่ถา้ในกรณีท่ีมีประกาศหา้มเขา้อย่างเป็นทางการ ผูเ้ดินทางยอมรบัความเส่ียงว่า เม่ือกรุป๊
หยุดด าเนินการ อาจมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้ได ้ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามัดจ าต ั๋ว ค่ามัดจ าหอ้งพกั ฯลฯ ซึง่ไม่อาจ
ขอเงินคืนได ้ แต่ในส่วนค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ หรือ ด าเนินเร่ืองขอคืนได ้ บริษัทฯ จะจดัคืนใหลู้กคา้ตาม
จริงไดก้็ต่อเม่ือ ทางบริษัทไดร้บัคืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นตต์่างประเทศแลว้
เท่าน้ัน 

 โรงแรมท่ีเกาหลีเหนือ ไม่สะดวกจดัเตียงเสริม 
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ทวัรน้ี์ไม่มีราคาเด็ก และไม่แจกกระเป๋า  
บริการน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ทุกวนัท่องเที่ยว 

 
อตัราค่าบริการรวม   
ค่าต ั๋วเคร่ืองบินสายการบินแอรฺไชน่า CA กรุงเทพฯ-เปียงยาง-กรุงเทพฯ 
ตั๋วกรุป๊ ช ัน้ประหยดั เคร่ืองจะแวะ TRANSIT ท่ีสนามบินกรุงปักกิ่ง แต่ไม่
สามารถ STOPOVER ท่ีปักกิ่งทัง้ขาไปและขากลบัได ้ | ค่าท่ีพกั 2 ท่าน 
ต่อ หน่ึงหอ้งคู่ | ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน+เกาหลีเหนือ | ค่าวีซา่
ท่องเท่ียวประเทศเกาหลีเหนือ | ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ | ค่ารถ
รบัส่งตามสถานท่ีท่องเท่ียวระบุตามรายการ | ค่าบัตรผ่านประตูเขา้ชม
สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการ | ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดินทางขึน้
เคร่ืองท่านละ 1 ใบ ท่ีมีน ้าหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรมั | ค่าประกนั
อุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์ | ค่าทิปไกด ์
ทอ้งถิ่นเกาหลี, ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่นเกาหลี  
 
ค่าบริการไม่รวม  
ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองดื่มนอกรายการ | 
ค่าท าหนังสือเดินทาง | ค่าวีซา่ด่วน | ค่าวีซา่ของชาวต่างชาติ | ค่าวีซา่จีน 
(เพราะไม่ตอ้งใช)้ | ค่าทิปกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม | ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 
3% | ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์
ไทย 150 หยวน / 1 ลูกคา้ / ทริป    
  
ส ารองที่นั่ง  
(ล่วงหน้าอย่างน้อย 8 อาทิตยก์่อนการเดินทาง) 
มัดจ าเม่ือจอง 30,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง และเอกสาร
อื่น ๆ 
ส่วนท่ีเหลือช าระหมดก่อนเดินทาง 1 เดือน 
 
เงื่อนไขการออกเดินทาง 
- เง่ือนไขราคาของตั๋วเคร่ืองบินแอรไ์ชน่า (ต ั๋วกรุป๊ราคาพิเศษ) ตอ้ง TRANSIT FLIGHT ไม่สามารถ 

STOPOVER แวะท่ีปักกิ่งทัง้ไปและกลบัได ้  
 

หลกัฐานการย่ืนขอวีซ่านักท่องเที่ยว เกาหลีเหนือ  
1. หนังสือเดินทาง ท่ียงัมีอายใุชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป 
3. ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น นามบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกบัสถานท่ีท างาน เชน่ ชือ่ ท่ีอยู่

ของบริษัทฯ ต าแหน่งงานของท่าน  
4. หนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
ส าคญั 1  กรุณาส่งส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และนามบัตร ทนัทีเม่ือส ารองที่
นั่ง  
ส าคญั 2  วีซา่กรุป๊ ตอ้งรอยื่นเอกสารตวัจริงพรอ้มกนัทัง้กรุป๊ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง stand by ท่ี
บริษัทอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนเดินทาง 
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หมายเหตุ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีท่ีไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ี
ระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ ความล่าชา้และความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน 
หรือมีการประกาศหา้มเขา้ช ัว่คราวจากรฐับาลเกาหลีเหนือ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบริษัทฯ 
จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่น ๆ มาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และอยู่ใน
การดูแลของบริษัท PKITC / การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร ์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษัทไดท้ าประกนัอุบัติเหตไุวใ้หก้บั
ลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม (ค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดเจ็บป่วย การล าลียงค่ายา ค่า
รกัษา ฯลฯ ผูเ้ดินทางตอ้งส ารองออกค่าใชจ้่ายไปก่อน การเบิกคืนไดข้ึน้อยู่กบัสิทธิ ์ และ เง่ือนไขท่ีไดท้ า
ประกนัไว)้ / บริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปล่ียนแปลงราคา โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ หรือมีการปรบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบริการ ท่านละ 
2,000 บาท 

           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั ก่อนการเดินทาง+ค่าวีซ่า (ถา้มี)  ตอ้งช าระ        ท่านละ  
5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกน้อยกว่า 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกช่วงเทศกาล  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวีซ่า (ถา้มี)  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
 
เง่ือนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 
การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3) หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่
รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4) บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5) รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบน
เครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได ้
ตามความเหมาะสม 

6) ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์
จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดา
เนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงินใหส้าหรบัค่าบริการน้ันๆ 

8) มคัคุเทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 
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9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการ
เท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

10) เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงินมดัจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิเช่นน้ันทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เชน่ค่าต ั๋ว
เคร่ืองบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกดิขึน้ตามจริง ในกรณี
ที่ไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณียื่นวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิวซีา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจา
มาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการยื่นวีซา่, ค่าวีซา่ 
และค่าใชจ้่ายบางส่วนที่เกดิขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต ั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการใน
ส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเกบ็คา่ใชจ้า่ยจริงที่
เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัร ์
ท ัง้หมด 

15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่า
ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

17) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น 
กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรือ 
พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่นั้นทาง
บริษัทฯจะ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยื่นวซีา่เรียบรอ้ยแลว้บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการน าเล่ม
พาสปอรต์ไปยกเลิกวซีา่ในทกุกรณีไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

 
ความรบัผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรบัผิดชอบต่อ 
• ความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การ

เปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง 
หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 
 


