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Amazing เกาหลเีหนอื 
เปียงยาง-ปนัมนุจอม-เสน้ขนานท ี38-วงัเยาวชน 

วงัสรุยิะ-เมยีวเฮยีงซาน-เมอืงโสมเคซอง 
7 วนั 5 คนืNokscoot 



2562 FNJ-XW / เกาหลีเหนือ+เสินหยาง 7วนั 5คืน พ.ค. – ก.ย.    2 

โอกาสแบบนไีมม่บีอ่ยครงัเยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนอื” ฉายาฤาษแีหง่เอเชยี
สมัผสั“เกาหลเีหนอื” ระบบคอมมวินติสท์สีมบรณู์ 

เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงครามเกาหล ี 
เยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื-ใต ้ท ีDMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานท ี38  

ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักทวีงัเยาวชนมันยองเด  
ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง" สดุระทกึใจ 

เรา....ผูเ้ชยีวชาญชํานาญเสน้ทาง“เกาหลเีหนอื” 
เรา....ตวัแทนประเทศไทยของPYONGYANG, D.P.R. KOREA / since1992 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ 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 ุ

* ค่าบรกิารยังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 15ดอลล่ารค์นขับรถทอ้งถนิ 15ดอลล่ารแ์ละหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 ดอล
ลา่ร ์

* สงัคมนยิมแบบเกา่มเีสน่หน่์าสนใจระบบประเทศทยีงัไมเ่ปิดเต็มทกี็น่ารูน่้าคน้หาความเป็นอยูอ่าหารวัฒนธรรมความเชอื
เป็นเอกลักษณ์ทเีป็นจุดเด่นของเสน้ทางผูเ้ดนิทางควรปรับตัวและควรมคีวามเขา้ใจเบอืงตน้ในประเทศทไีปเยอืนก่อน
เดนิทาง 

* โปรดทราบสายการบนิอาจมกีารปรับยกเลกิเทยีวบนิหรือเปลยีนเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชนัชดิท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นทุก
ครังและเผอืวันและเวลาไวเ้พราะทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทเีกดิขนึจากการปรับเปลยีนหรือ
ยกเลกิเทยีวบนิ 

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบดอนเมอืง 

23.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกชัน2 บรเิวณแถวเคารเ์ตอร ์7 ทางเขา้
ประต ู6 สายการบนินกสกูต๊ โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

วนัทสีอง ดอนเมอืง-เสนิหยาง(จนี)-เปียงยาง (เกาหลเีหนอื) 

04.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงเสนิหยาง โดยเทยีวบนิ XW878 

10.15น. ถงึสนามบนิเสนิหยาง (Shenyang) 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารหรอือาหารชดุ 

 รอตอ่เครอืงไมอ่อกนอกสนามบนิ เพอืเดนิทางสูเ่ปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนอื 



2562 FNJ-XW / เกาหลีเหนือ+เสินหยาง 7วนั 5คืน พ.ค. – ก.ย.    3 

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

15.40 น. ถงึนครเปียงยางเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี(Democratic People's 
Republic of Korea: DPRK) หรอืชอืโดยทัวไปว่าเกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยี
ตะวันออกทีกนิพนืทีครงึเหนือของคาบสมุทรเกาหลีมเีขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลเีหนือกับเกาหลใีตแ้ม่นําอัมรกหรอืยาลูเจยีงและตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลเีหนือกับจนี
แมนํ่าตูเมนสว่นทหี่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซยีคาบสมทุรเกาหลมีคีวามยาว 
1,020 กโิลเมตรและกวา้ง 300 กโิลเมตรพนืท ี70% ของประเทศเป็นเทอืกเขานําทา่นผา่นพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร **เมนู อาหารเกาหล ี

พกัทKีORYO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

  

 

วนัทสีาม เปียงยาง-มนัซเูด-วงัสรุยิะ-หอปรชัญาจเูช-่กายกรรมเปียงยาง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมนครเปียงยาง ชม“มนัซูเด”อนุสาวรยีข์องท่านอดตีประธานาธบิดคีมิอมิซงุทยีงิใหญ่ สรา้งขนึ
เพอืเป็นทรีะลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีท ี60 เคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรยีข์องท่านอดตีประธานาธบิดี
คมิจองอลิ ตังตระหงา่นอยูก่ลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนอืบนเนนิเขามนัซใูนใจกลางกรงุเปียงยาง รูป
ปันทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผูนํ้าทัง 2 ไดรั้บการมาเยอืนจากผูค้นนับพันทุกวันและเป็นหนึงใน
สถานทแีรกสําหรับทัวรเ์กาหลเีหนอื 

 นําท่านเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูนํ้าเกาหลเีหนอื ท ีคุมซูซาน วงัสุรยิะ(KUMSUSAN SUN  

PALACE)วังสุรยิะเป็นสุสานทเีก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิซงุ และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคาร
ตังอยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงเปียงยางวังถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan 
Assembly Hall ของทา่นคมิอลิซงุอาคารนไีดรั้บการบรูณะตอ่เตมิเป็นทเีก็บศพของทา่นคมิจองอลิ ในปี 
ค.ศ. 1994 เชอืกนัวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการดัดแปลงอยา่งนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูนํ้าถูกวาง
อยูภ่ายในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยูบ่นหมอนแบบเกาหล ีรา่งคลมุดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ีนํา
ทา่นเขา้ชมเหรยีญตราสดดุทีางการทหาร ใบประกาศเกยีรตคิณุ และเครอืงอสิรยิาภรณท์นีานาชาตมิอบ
ใหท้ัง 2 ผูนํ้า นําชมรถยนตท์อีดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุใชเ้ดนิทางเป็นประจําและตูร้ถไฟทที่านคมิ
จองอลิใชเ้ดนิทางและทํางานอยูเ่ป็นนจิจวบจนวาระสดุทา้ย ของชวีติ (วังสรุยิะเป็นสถานทสํีาคัญสงูสดุ
ของชาวเกาหล ีกรณุาแตง่กายใหเ้หมาะสม สํารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยยีมชม) 

 นําชมหอปรชัญาจูเช(่TOWER OF JUCHE IDEA)สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 1982 เพอืเป็นเกยีรตแิกอ่ดตี
ประธานาธบิดคีมิอลิซงุเนืองในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปีมคีวามสงูกว่า 170 เมตรตังอยูท่างฝัง
ตะวันออกของแม่นําแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปปัน 3 กลุ่มชน คอื ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นักการศกึษา
นักวชิาการ และเกษตรกร ทสีนับสนุนลัทธพิงึพาตนเอง (จเูช)่ ในเกาหลเีหนอื 

 นําชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทเีลอืงชอืตนืเตน้เรา้ใจกบัการแสดงผาดโผนตา่งๆ ซงึจะทําให ้
ทา่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง 
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18.30 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร**เมนู อาหารเกาหล ี

 พักทKีORYO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี  เปียงยาง-เมอืงเคซอง-หมูบ่า้นสนัตภิาพปนัมนุจอม-พพิธิภณัฑโ์ครยอ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG)ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัวโมงตัวเมอืงเคซองตังอยูห่่างจาก
ชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 10 กม.เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐ
ทเีป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทตีดิต่อกับประเทศเกาหลใีต ้
คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานท ี38 เหนอื คอื สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใต ้
และเกาหลเีหนือ โดยถูกคันกลางโดยเขตปลอดทหาร(150 กม.จากกรุงเปียงยาง/ 70 กม.จากกรุง
โซล) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร*เมนูอาหารพนืเมอืงชุด Copper bowl Set ทหีาทานได้
เฉพาะทเีมอืงเคซอง 

 นําคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปันมนุจอมเขา้ชมเขตปลอดทหาร(DMZ) ชมหอ้งประชมุและ
หอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึทแีบง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีตโ้ดยใชเ้สน้
ขนานท ี38 พรอ้มนําคณะชมขันตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมเีจา้หนา้ททีหารของเกาหลเีหนือ
บรรยาย  

 นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร(์พพิธิภณัฑโ์ครยอ)ทีรวบรวมโบราณวัตถุทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรข์องเกาหลเีหนอืไวม้ากมายไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

 จากนัน เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง**ถา้มเีวลา ใหท้า่นชอ้บปิง เลอืกซอืของฝากตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร**เมน ูบาบคีวิเป็ด 

 พกัทKีORYO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ เปียงยาง-ประตชูยั-เมยีวเฮยีงซาน-นทิรรศการของขวญันานาชาต-ิวดัโปยอน 
  พพิธิภณัฑส์งคราม-รถไฟฟ้าไตด้นิ-วงัเยาวชนมนัยองเด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 



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

 นําชมประตชูยั ARCH OF TRIUMPHEแห่งกรุงเปียงยาง มคีวามสงู 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร 
สรา้งขนึจากหนิแกรนติกว่า 10,500 ชนิเพอืระลกึถงึการกลับมาทเีกาหลขีอง อดตีประธานาธบิดคีมิอลิ
ซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญปีุ่ นเป็นเวลา 20 ปี 

 แลว้นําคณะออกเดนิทางสู่ เมยีวเฮยีงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม)ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัวโมง 
ภเูขาเมยีวเฮยีงซานอยูห่า่งจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงู ระหว่าง
เดนิทางสมัผสักบัธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

 นําท่านเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาตหิรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ
(International Friendship Exhibition)สถานทสีําคัญทสีุดในเมยีวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึท ี1 
สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน ประกอบดว้ย150 หอ้ง สรา้งบนพืนที 46,000 ตรม เป็นสถานทีเก็บ
รวบรวมของขวัญและของกํานัล 113,486 ชนิจาก 185 ประเทศ ทมีอบใหแ้กท่่านประธานาธบิดคีมิอลิ
ซงุ ซงึชาวเกาหลถีอืวา่ของขวัญทกุชนิเป็นนําใจจากชาวโลกทมีอบใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่ง
ดแีลว้นําท่านเขา้ชมตกึท ี2 สรา้งขนึเมอื 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มหีอ้งนทิรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบน
พนืที 11,000 ตรม  มขีองขวัญและของกํานัล 40,033 ชนิจาก 170 ประเทศ ทมีอบใหแ้ก่ท่าน
ประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

 นําชมวดัโปยอนวัดพุทธเกา่แกท่อีายกุว่า 900 ปี สรา้งขนึในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบรูณะซอ่มแซม
มาหลายครัง ชมเจดยี ์9 ชนั เจดยี ์13 ชนั และหอสวดมนต ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร**เมนอูาหารเกาหล ี

  นําชมพพิธิภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที
แสดงเรอืงราวการตอ่สูข้องชาวเกาหลใีนสงครามเกาหล ีชมซากอาวธุ ยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซงึรวมถงึซาก
เรอืดํานํา ซากเครอืงบนิ เฮลคิอปเตอรข์องอเมรกิา ชม PUELOเรอืสปายสายลบั (SPY)ของอเมรกิา
ซงึเกาหลเีหนือจับไดเ้มอืวันท ี23 มกราคม ค.ศ. 1968แลว้นําท่านชมฉากจําลองการรบ 360 องศา 
“ยุทธการแตจอน” ทยีงิใหญต่ระการตา 

 นําทา่นไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยางทตีกแต่งสวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิออ่น แต่งผนัง
ดว้ยโมเสทเล็กๆเป็นรปูทวิทัศนต์่างๆ นําทา่นทดลองนังรถไฟ 1 สถาน ี

 นําคณะสู ่CHILDREN PALACEหรอืวงัเยาวชนมนัยองเดวังเยาวชนแหง่นสีรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 
ค.ศ.1989 มพีนืทใีชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนงต่างๆ
ใหก้ับเยาวชน เช่น หอ้งปักผา้ หอ้งดนตรี หอ้งเรียนซ่อมวทิยุ หอ้งกีฬา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรียน
บัลเลย ์ฯลฯ เพอืเป็นการปลูกฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ นําท่านเขา้สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดง
ดนตร ีรอ้งเพลง เตน้รํา อนัน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลตีัวนอ้ยๆทมีากดว้ยความสามารถ  (กรณี
ทวีังเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดงของนักเรยีนทโีรงเรยีนระดับปฐมหรอืมธัยมแทน)  

  

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร**เมน ูบาบคีวิเป็ดยา่งเกาหล ี

 พกัทKีORYO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก เปียงยาง-นครเสนิหยาง-พระราชวงัโบราณเสนิหยาง-ถนนแมนจ ู

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
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11.20 น. เดนิทางสูเ่สนิหยางโดยเทยีวบนิทJีS155 

12.00 น. ถงึเสนิหยาง (Shenyang) เมอืงเอกขนาดใหญ่ทสีุดแห่งอสีานเหนือของจนี อกีทังยังเป็นศูนยก์ลาง 
การเมอืง เศรษฐกจิ คมนาคมของมณฑลเหลยีวหนงิโดยเฉพาะอตุสาหกรรมหนักและการแปรรปูวัตถดุบิ 
ลว้นตังอยู่ในเสนิหยาง ค.ศ. 2006 เมอืงเสนิหยางไดเ้ป็นเจา้ภาพงานแสดงพฤกษานานาชาตแิละยัง
ร่วมมือกับปักกงิเป็นหนึงในเจา้ภาพร่วมโอลมิปิกจัดการแข่งขันฟุตบอลสนามแข่งย่อยในมหกรรม
โอลมิปิก 2008 อกีดว้ย เสนิหยางเป็นเมอืงทมีปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 2,000 ปี ตามตํานานเล่าว่า
เมอืงใหญ่ทางภาคอสีานแห่งนีเคยเป็นเมอืงหลวงมาก่อน ซงึต่อมาหัวหนา้เผ่าแมนจูไดย้กทัพเขา้ตี
ปักกงิ โค่นลม้ราชวงศห์มงิสถาปนาเป็นราชวงศช์งิและยา้ยเมอืงหลวงเดมิจากเสนิหยางมาอยู่ทกีรุง
ปักกงิแทน 

13.30 น. รับประทานอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร**เมนอูาหารจนี 

 นําทา่นชม พระราชวงัโบราณเสนิหยางกูก้ง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศช์งิ ทไีดรั้บการดแูล
รักษาเป็นอย่างดีและมลีักษณะคลา้ยคลงึกันมากกับพระราชวังกูก้งทกีรุงปักกงิ สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.
1625 ภายหลังจากทรีาชวงศแ์มนจไูดส้ถาปนาใหเ้สนิหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยตําหนักนอ้ยใหญ่
กวา่ 300 หอ้ง บนพนืทกีวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากทรีาชวงศห์มงิถูกโค่นลม้ลง(ค.ศ.1368-
1644) ชาวแมนจูไดส้ถาปนาราชวงศช์งิขนึไดย้า้ยเมอืงหลวงไปอยู่ทกีรุงปักกงิ และใชเ้สนิหยางเป็น
เมอืงหลวงแหล่งทสีอง รวมทังใชพ้ระราชวังแห่งนเีป็นทปีระทับขององคจั์กรพรรคหิลายพระองค ์เชน่ 
คังช ีเฉียนหลง เจยีชงิ ฯลฯ เมอืครังเสด็จเยอืนทางตอนเหนอื 

 จากนันนําท่านชอ้ปปิง ณ ถนนโบราณหมา่นชงิหรอืถนนแมนจู กล่ามกลางบรรยากาศโบราณ
เสมอืนยอ้นอดตีเมอื 300 ปีทแีลว้ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ทนํีาเสนอสนิคา้หลากหลายมากมาย อาท ิ
เสอืผา้ เครอืงประดับ ฯลฯ เชญิท่านเลอืกซอืสนิคา้ตา่งๆตามอธัยาศัย 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร**เมนเูป็ดปกักงิ 

 นําทา่นเขา้พักท ีShenyang Xindu City Sheraton Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัทเีจ็ด เสนิหยาง-กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

07.00 น. ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.05 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิ XW877 

14.40 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม 

คา่บตัรโดยสาร (ตัวกรุ๊ป) 

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX)ไวแ้ลว้ อตัรา ณ.วันท ี .........  หากมี
การปรับขนึหลังจากนอีกี ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ 

 คา่ทพีกั พักหอ้งละ 2 ท่านจํานวน 5คนื * โรงแรมทเีกาหลเีหนอืไมส่ะดวกทจีะจดัเตยีงเสรมิ 
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คา่วซีา่เขา้จนี 2 ครงั 

 คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ    

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักท่องเทยีวเกาหลเีหนอื (20 วันทําการ) 

 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขนึเครอืง ทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงอืนไขตามกรมธรรมข์อง บ.ไทยววิัฒนป์ระกนัภยั) 

อตัราไมร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลตา่งดา้ว / สว่นตา่งคา่ธรรมเนยีม
วซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอินืๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 15 ดอลลาร ์คนขบัรถทอ้งถนิ 15 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 
ดอลลาร ์ 

หมายเหต ุ:รายการทอ่งเทยีวและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่ง
ประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น 

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทยีวใน
ตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทขีองบรษัิท อาทเิชน่ การนัด
หยดุงาน การจลาจล อบุตัเิหต ุการลา่ชา้ การเปลยีนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภยัธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธ
ของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ 

การชําระคา่บรกิาร :มดัจํา20,000บาท เมอืสํารองทนัีงและชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย15วัน 

หลกัฐานการยนืขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื: 
หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
รปูถา่ยขนาด 2 นวิ จํานวน 2 รปู 
สําเนาบตัรประชาชน  รายละเอยีดเกยีวกบัสถานททํีางาน เชน่ ชอื และ ทอียูข่องบรษัิทฯ และตําแหน่งงาน 
กรอกขอ้มลูทบีรษัิทฯ แนบให ้
 
เอกสารการขอวซีา่จนี 
1.   เอกสารการเดนิทาง 
1.1 หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
1.3 รปูสขีนาด 2 นวิ 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเทา่นัน) * รปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟจูหิรอืโกดัก 

- ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบั การสง่
หนังสอืเดนิทาง 
- รปูถา่ยตอ้งเห็นห,ูผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืควิ, ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืสขีาว 
- สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยนืวซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทดีเูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก หรอืไว ้
ผมยาว 

1.4 สําเนาตวัเครอืงบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยนืเดนิทางกบักรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจัดการให ้
2.   เอกสารเพมิเตมิ 
3.1  สําหรับผูเ้ดนิทางทยีงัเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตัวสําเนา (ใบเกดิ)  
3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน 
3.5 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็ทบีรษัิทฯ)  
4.  ขอ้มลูสําคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารททีางบรษิทัจดัให ้
4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชอืสถานทศีกึษา ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์
4.2 ผูท้ทํีางาน.......แจง้ชอืสถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูท่ทํีางาน หมายเลขโทรศัพท ์
4.3 ทอียูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์บีา้นทตีดิตอ่ได ้
4.4 ผูท้แีตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
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4.5 ผูท้เีป็นโสด ตอ้งแจง้ชอืบดิาหรอืมารดา หรอื พนีอ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชอืญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดจ้รงิ 

อตัราคา่วซีา่ดว่นยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน จ่ายเพมิใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยนืวซีา่ดว่น 1 วัน ไมส่ามารถทําได ้ยกเวน้ผู ้
เดนิทางตอ้งนําเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทสีถานทตู 

เงอืนไขการยกเลกิยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป หกัคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 
วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์// ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6วันเก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 


