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โอกาสแบบนีไ้มม่บีอ่ยคร ัง้ เยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนอื” ฉายาฤาษแีหง่เอเชยี 

สมัผสั “เกาหลเีหนอื” ระบบคอมมวินติสท์ ีส่มบรณู์  
เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงครามเกาหล ี 
เยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื-ใต ้ที ่DMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานที ่38  

ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักทีว่งัเยาวชนมันยองเด  
ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง" สดุระทกึใจ 

เรา....ผูเ้ชีย่วชาญ ช านาญเสน้ทาง “เกาหลเีหนอื”   

เรา....ตวัแทนประเทศไทยของ PYONGYANG, D.P.R. KOREA / since1992 
 

ซมัเมอร ์แสบซา่ X2 เกาหลเีหนอื 
เปียงยาง-ปนัมนุจอม-เสน้ขนานที ่38-วงัเยาวชน 

วงัสรุยิะ-เมยีวเฮยีงซาน-เมอืงโสมเคซอง 
7 วนั 5 คนื Nokscoot 
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่จนีและเกาหลเีหนอื 

31 พ.ค. – 6 ม.ิย. 62 56,800.- 9,500.- รวม 

12 – 18 ก.ค.  62 56,800.- 9,500.- รวม 

30 ส.ค. – 5 ก.ย. 62 56,800.- 9,500.- รวม 

11 – 17 ต.ค. 62  58,800.- 9,500.- รวม 

*ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่แีจกกระเป๋า 

หมายเหต ุ

* คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 15 ดอลลา่ร ์คนขบัรถทอ้งถิน่ 15 ดอลลา่ร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 ดอล

ลา่ร ์ 

* สงัคมนยิมแบบเกา่มเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศทีย่งัไมเ่ปิดเต็มทีก่็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู ่อาหาร วัฒนธรรม ความ

เชือ่ เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจเบือ้งตน้ในประเทศทีไ่ปเยอืน

กอ่นเดนิทาง   

* โปรดทราบ สายการบนิอาจมกีารปรับ ยกเลกิเทีย่วบนิ หรอื เปลีย่นเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ให ้

ทราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุ

ครัง้ และเผือ่วันและเวลาไว ้เพราะทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรับเปลีย่นหรอื

ยกเลกิเทีย่วบนิ  

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบดอนเมอืง 

23.30 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 บรเิวณแถวเคารเ์ตอร ์7 ทางเขา้

ประต ู6 สายการบนินกสกูต๊ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

วนัทีส่อง ดอนเมอืง-เส ิน่หยาง(จนี)-เปียงยาง (เกาหลเีหนอื) 

04.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเสิน่หยาง โดยเทีย่วบนิ XW878 

10.15 น. ถงึสนามบนิเส ิน่หยาง (Shenyang)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร หรอือาหารชดุ 

 รอตอ่เครือ่งไมอ่อกนอกสนามบนิ เพือ่เดนิทางสูเ่ปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนอื 

13.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนอื โดยเครือ่ง JS156 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 50 นาท)ี 

15.40 น. ถงึนครเปียงยาง เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's 
Republic of Korea: DPRK) หรอืชือ่โดยทั่วไปว่า เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยี
ตะวันออก ทีก่นิพืน้ทีค่รึง่เหนือของคาบสมุทรเกาหลี มเีขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลเีหนือกับเกาหลใีต ้แมน่ ้าอัมรกหรอืยาลูเจยีง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลเีหนือกับจนี 
แมน่ ้าตเูมนสว่นทีห่่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นพรมแดนกบัรัสเซยี คาบสมทุรเกาหลมีคีวามยาว 
1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พืน้ที ่70% ของประเทศเป็นเทอืกเขา น าท่านผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมนู อาหารเกาหล ี

พกัที ่KORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

 

  

 

วนัทีส่าม เปียงยาง-มนัซูเด-วงัสรุยิะ-หอปรชัญาจเูช-่กายกรรมเปียงยาง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเด” อนุสาวรยีข์องท่านอดตีประธานาธบิดคีมิอมิซงุทีย่ ิง่ใหญ่ สรา้ง

ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงขา้งดว้ยอนุสาวรีย์ของท่านอดีต

ประธานาธบิดคีมิจองอลิ ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนือ บนเนนิเขามันซใูนใจกลาง

กรงุเปียงยาง รปูปัน้ทองแดงขนาดใหญข่องอดตีผูน้ าทัง้ 2 ไดรั้บการมาเยอืนจากผูค้นนับพันทกุวัน และ

เป็นหนึง่ในสถานทีแ่รกส าหรับทัวรเ์กาหลเีหนอื 

  น าท่านเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ าเกาหลเีหนอื ที ่คุมซูซาน วงัสุรยิะ (KUMSUSAN SUN  

PALACE) วังสรุยิะเป็นสุสานทีเ่ก็บศพของประธานาธบิดีคมิอลิซงุ และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคาร

ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงเปียงยาง วังถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan 

Assembly Hall ของท่านคมิอลิซงุ อาคารนี้ไดรั้บการบรูณะตอ่เตมิเป็นทีเ่ก็บศพของทา่นคมิจองอลิ ใน

ปี ค.ศ. 1994 เชือ่กันว่ามคี่าใชจ้่ายในการดัดแปลงอยา่งนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูน้ าถูก

วางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกา หลี ร่างคลุมดว้ยธงของพรรคแรงงาน

เกาหล ีน าท่านเขา้ชมเหรยีญตราสดุดทีางการทหาร ใบประกาศเกยีรตคิุณ และเครื่องอสิรยิาภรณ์ที่

นานาชาตมิอบใหท้ัง้ 2 ผูน้ า น าชมรถยนตท์ีอ่ดีตประธานาธบิดคีมิอลิซุงใชเ้ดนิทางเป็นประจ าและตู ้

รถไฟที่ท่านคมิจองอลิใชเ้ดนิทางและท างานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดทา้ย ของชวีติ (วังสุรยิะเป็น

สถานทีส่ าคัญสูงสุดของชาวเกาหล ีกรุณาแต่งกายใหเ้หมาะสม ส ารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้

เยีย่มชม)  

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภทัคาร 

  น าชมหอปรชัญาจูเช่ (TOWER OF JUCHE IDEA) สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่

อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ เนือ่งในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มคีวามสงูกวา่ 170 เมตร ตัง้อยูท่าง

ฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปปั้น 3 กลุม่ชน คอื ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นักการศกึษา

นักวชิาการ และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลัทธพิึง่พาตนเอง (จเูช)่ ในเกาหลเีหนอื 

  น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ลือ่งชือ่ ตืน่เตน้เรา้ใจกบัการแสดงผาดโผนตา่งๆ ซึง่จะท าให ้

ทา่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง 
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18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมนู อาหารเกาหล ี

 พักที ่KORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  เปียงยาง-เมอืงเคซอง-หมูบ่า้นสนัตภิาพปนัมนุจอม-พพิธิภณัฑโ์ครยอ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

   น าทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG)  ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัว่โมง ตัวเมอืงเคซองตัง้อยูห่า่งจาก

ชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 10 กม. เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐ

ทีเ่ป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกาหลใีต ้

คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานที ่38 เหนอื คอื สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใต ้

และเกาหลเีหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุง

โซล)  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนอูาหารพืน้เมอืงชุด Copper bowl Set ทีห่าทานได้

เฉพาะทีเ่มอืงเคซอง 

  น าคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปนัมนุจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุและ

หอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ ทีแ่บง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้โดยใชเ้สน้

ขนานที ่38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมเีจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนือ

บรรยาย  

  น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุทีค่งคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตรข์องเกาหลเีหนอืไวม้ากมาย ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

 จากนัน้ เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง **ถา้มเีวลา ใหท้า่นชอ้บป้ิง เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

18.00 น. 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมน ูบาบคีวิเป็ด 

 พกัที ่KORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ เปียงยาง-ประตชูยั-เมยีวเฮยีงซาน-นทิรรศการของขวญันานาชาต-ิวดัโปยอน 

  พพิธิภณัฑส์งคราม-รถไฟฟ้าไตด้นิ-วงัเยาวชนมนัยองเด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

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


2562 FNJ-XW / เกาหลเีหนือ+เสิน่หยาง 7วนั 5คืน พ.ค. – ก.ย.    5 

  น าชมประตชูยั ARCH OF TRIUMPHE แหง่กรงุเปียงยาง มคีวามสงู 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร 

สรา้งขึน้จากหนิแกรนติกวา่ 10,500 ช ิน้ เพือ่ระลกึถงึการกลับมาทีเ่กาหลขีอง อดตีประธานาธบิดคีมิอลิ

ซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญีปุ่่ นเป็นเวลา 20 ปี  

 แลว้น าคณะออกเดนิทางสู ่เมยีวเฮยีงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชั่วโมง 

ภเูขาเมยีวเฮยีงซานอยูห่่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงู ระหว่าง

เดนิทางสมัผัสกบัธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

  น าท่านเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต  ิหรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ

(International Friendship Exhibition) สถานที่ส าคัญที่สุดในเมียวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึที่ 1 

สรา้งในปี ค.ศ. 1978 ม ี6 ชัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็นสถานที่เก็บ

รวบรวมของขวัญและของก านัล 113,486 ช ิน้ จาก 185 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่่านประธานาธบิดคีมิอลิ

ซงุ ซึง่ชาวเกาหลถีอืวา่ของขวัญทกุชิน้เป็นน ้าใจจากชาวโลกทีม่อบใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่ง

ด ีแลว้น าท่านเขา้ชมตกึที ่2 สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มหีอ้งนทิรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบน

พื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของก านัล 40,033 ช ิน้ จาก 170 ประเทศ ที่มอบใหแ้ก่ท่าน

ประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

  น าชม วดัโปยอน วัดพทุธเกา่แกท่ีอ่ายกุวา่ 900 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบรูณะซอ่มแซม

มาหลายครัง้ ชมเจดยี ์9 ชัน้ เจดยี ์13 ชัน้ และหอสวดมนต ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร **เมนอูาหารเกาหล ี

   น าชมพพิธิภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่

แสดงเรือ่งราว การต่อสูข้องชาวเกาหล ีในสงครามเกาหล ีชมซากอาวุธ ยทุโธปกรณ์ต่างๆ ซึง่รวมถงึ

ซากเรอืด าน ้า ซากเครือ่งบนิ เฮลคิอปเตอรข์องอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) ของ

อเมรกิา ซึง่เกาหลเีหนอืจับได ้เมือ่วันที ่23 มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้น าทา่นชมฉากจ าลองการรบ 360 

องศา “ยทุธการแตจอน” ทีย่ ิง่ใหญต่ระการตา 

  น าทา่นไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ทีต่กแตง่สวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิออ่น แตง่ผนัง

ดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์า่งๆ น าทา่นทดลองน่ังรถไฟ 1 สถาน ี

  น าคณะสู ่CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแหง่นี้สรา้งเสร็จสมบรูณ์

ในปี ค.ศ.1989 มพีื้นที่ใชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนง

ตา่งๆใหก้บัเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิย ุหอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีน

บัลเลย ์ฯลฯ เพือ่เป็นการปลูกฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ น าท่านเขา้สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดง

ดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ร า อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลตีัวนอ้ยๆทีม่ากดว้ยความสามารถ  (กรณี

ทีว่ังเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดงของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมธัยมแทน)  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมน ูบาบคีวิเป็ดยา่งเกาหล ี

 พกัที ่KORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก เปียงยาง-นครเส ิน่หยาง-พระราชวงัโบราณเสิน่หยาง-ถนนแมนจ ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
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11.20 น. เดนิทางสูเ่ส ิน่หยาง โดยเทีย่วบนิที ่JS155 

12.00 น. ถงึเสิน่หยาง (Shenyang)  เมอืงเอกขนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งอสีานเหนือของจนี อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลาง 

การเมอืง เศรษฐกจิ คมนาคมของมณฑลเหลยีวหนงิโดยเฉพาะอตุสาหกรรมหนักและการแปรรปูวัตถดุบิ 

ลว้นตัง้อยู่ในเสนิหยาง ค.ศ. 2006 เมอืงเสิน่หยางไดเ้ป็นเจา้ภาพงานแสดงพฤกษานานาชาตแิละยัง

ร่วมมือกับปักกิง่เป็นหนึ่งในเจา้ภาพร่วมโอลมิปิกจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรม

โอลมิปิก 2008 อกีดว้ย เสิน่หยางเป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี ตามต านานเล่าว่า

เมอืงใหญ่ทางภาคอสีานแห่งนี้เคยเป็นเมอืงหลวงมาก่อน ซึง่ต่อมาหัวหนา้เผ่าแมนจูไดย้กทัพเขา้ตี

ปักกิง่ โค่นลม้ราชวงศห์มงิสถาปนาเป็นราชวงศช์งิและยา้ยเมอืงหลวงเดมิจากเสิน่หยางมาอยู่ทีก่รุง

ปักกิง่แทน 

13.30 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร **เมนอูาหารจนี 

  น าท่านชม พระราชวงัโบราณเสิน่หยางกูก้ง โบราณสถานจากสมัยตน้ราชวงศช์งิ ทีไ่ดรั้บการ

ดแูลรักษาเป็นอยา่งดแีละมลีักษณะคลา้ยคลงึกันมากกบัพระราชวังกูก้งทีก่รงุปักกิง่ สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1625 ภายหลังจากทีร่าชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาใหเ้สิน่หยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนักนอ้ยใหญ่

กว่า 300 หอ้ง บนพืน้ทีก่วา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากทีร่าชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง(ค.ศ.1368-

1644) ชาวแมนจูไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขึน้ไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทีก่รุงปักกิง่ และใชเ้สิน่หยางเป็น

เมอืงหลวงแหล่งทีส่อง รวมทัง้ใชพ้ระราชวังแห่งนี้เป็นทีป่ระทับขององคจั์กรพรรคหิลายพระองค ์เชน่ 

คังช ีเฉียนหลง เจยีช ิง่ ฯลฯ เมือ่ครัง้เสด็จเยอืนทางตอนเหนอื 

  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนโบราณหมา่นชงิหรอืถนนแมนจู กล่ามกลางบรรยากาศโบราณ

เสมอืนยอ้นอดตีเมือ่ 300 ปีทีแ่ลว้ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ทีน่ าเสนอสนิคา้หลากหลายมากมาย อาท ิ
เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ ฯลฯ เชญิทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศัย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **เมนเูป็ดปกักิง่ 

 น าทา่นเขา้พกัที ่Shenyang Xindu City Sheraton Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่จ็ด เส ิน่หยาง-กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

07.00 น. ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.05 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ XW877 

14.40 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

***************************** 

อตัรานีร้วม 

 คา่บตัรโดยสาร (ตัว๋กรุ๊ป)    

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไวแ้ลว้ อตัรา ณ.วันที ่ .........  หากมี

การปรับขึน้หลังจากนีอ้กี ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทีเ่พิม่ขึน้ตามจรงิ 

 คา่ทีพ่กั พกัหอ้งละ 2 ทา่นจ านวน 5 คนื * โรงแรมทีเ่กาหลเีหนอืไมส่ะดวกทีจ่ะจดัเตยีงเสรมิ 
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 คา่วซีา่เขา้จนี 2 ครัง้ 

*หากลูกคา้ยนืเอกสารใหบ้ริษทัล่าชา้และไม่สามารถท าวซ่ีาเด่ียวแบบธรรมดาไดลู้กคา้ตอ้งช าระส่วนต่างวซ่ีาด่วน 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักทอ่งเทีย่วเกาหลเีหนอื (20 วันท าการ) 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขึน้เครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรมข์อง บ.ไทยววิัฒนป์ระกนัภยั)  

อตัราไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลตา่งดา้ว / สว่นตา่งคา่ธรรมเนยีม
วซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิืน่ๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

 คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 15 ดอลลาร ์คนขบัรถทอ้งถิน่ 15 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 
ดอลลาร ์ 

หมายเหต ุ: รายการทอ่งเทีย่วและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่ง

ประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น  

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทีย่วใน

ตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท อาทเิชน่ การนัด

หยดุงาน การจลาจล อบุตัเิหต ุการลา่ชา้ การเปลีย่นแปลงในก าหนดเวลาตารางการบนิ ภยัธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธ

ของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ หากทา่นมเีทีย่วบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นจองทกุครัง้ 

ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายของเทีย่วบนิภายในประเทศทกุกรณี 

การช าระคา่บรกิาร : มดัจ า 20,000 บาท เมือ่ส ารองทีน่ั่งและช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย15

วัน 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 
 หนังสอืเดนิทางทีย่งัมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู 

 ส าเนาบตัรประชาชน  รายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีท่ างาน เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยูข่องบรษัิทฯ และต าแหน่งงาน 

 กรอกขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ แนบให ้

 

เอกสารการขอวซีา่จนี 

1.   เอกสารการเดนิทาง 
1.1 หนังสอืเดนิทางทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
1.3 รปูสขีนาด 2 นิว้ 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเทา่นัน้) * รปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟจูหิรอืโกดกั 

- ทา่นทีป่ระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบั การสง่
หนังสอืเดนิทาง 
- รปูถา่ยตอ้งเห็นห,ู ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืคิว้, ตอ้งไมใ่สเ่ครือ่งประดับใดๆทัง้สิน้, ตอ้งไมใ่สเ่สือ้สขีาว 
- สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยืน่วซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก หรอืไว ้
ผมยาว 

1.4 ส าเนาตัว๋เครือ่งบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยืน่เดนิทางกบักรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจัดการให ้

2.   เอกสารเพิม่เตมิ 

3.1  ส าหรับผูเ้ดนิทางทีย่งัเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตัวส าเนา (ใบเกดิ)  

3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิเทา่นัน้ 

3.5 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็ทีบ่รษัิทฯ)  

4.  ขอ้มลูส าคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารทีท่างบรษิทัจดัให ้
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4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชือ่สถานทีศ่กึษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์

4.2 ผูท้ีท่ างาน.......แจง้ชือ่สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท ์

4.3 ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์ีบ่า้นทีต่ดิตอ่ได ้

4.4 ผูท้ีแ่ตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์

4.5 ผูท้ีเ่ป็นโสด ตอ้งแจง้ชือ่บดิาหรอืมารดา หรอื พีน่อ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์

4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชือ่ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดจ้รงิ 

อตัราคา่วซีา่ดว่น    ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วัน จา่ยเพิม่ใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยืน่วซีา่ดว่น 1 วัน ไมส่ามารถท าได ้ยกเวน้

ผูเ้ดนิทางตอ้งน าเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทีส่ถานทตู 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป หกัคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-

29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทวัร ์// ยกเลกิ

กอ่นการเดนิทาง 1-6วัน เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 


