
ชื่อ ข อ ง คุณ  
 

(A)  เปิดมา่นเหล็ก “เกาหลเีหนือ” 

เปียงยาง-รถไฟใตด้นิ-เนินมนัซ-ูพพิธิภณัฑส์งคราม-วงั

เยาวชน-คมึซซูาน วงัสุรยิะ-ปันมุนจอม-เสน้ขนานที ่38 

DMZ  (Demilitarized Zone)-เมียวเฮียงซาน-เคซอง-

วอนซาน-ภูเพชร DIAMOND MOUNTAIN 9 วนั 7 คืน 

โดยสายการบนิไทย TG+AIR KORYO JS 

วนัแรก | สุวรรณภูมนิดัพบ 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D สาย

การบนิ ไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกท่าน 

23.50 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงปักกิง่โดยเทีย่วบนิที ่TG674 ใชเ้วลา

บนิ 4.40 ช ัว่โมง (เวลาทีปั่กกิง่ เรว็กว่าเมอืงไทย 1 ช ัว่โมง) 

วนัทีส่อง | สุวรรณภูม-ิปักกิง่-เปียงยาง 

05.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิง่ Terminal 3 น าท่าน

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋าและสมัภาระ  

06.30 น. โดยรสบสั น าท่านเดนิทางไปรบัประทานอาหารเชา้แบบ

บุฟเฟ่ ที ่Crowne Plaza Beijing International Airport Hotel 

10.30 น. เดินทางไป Terminal 2 เพื่อ Check-in สายการบิน 

Air Koryo ไปกรงุเปียงยาง เกาหลเีหนือ  

14.05 น. โดยเทีย่วบนิ JS252 เดนิทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวง

ของสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ีทีก่นิพืน้ทีค่ร ึง่เหนือ

ของคาบสมุทรเกาหล ีทศิใตต้ดิกบัเกาหลใีตโ้ดยมีเสน้ขนานที ่38 

เป็นเสน้แบ่งเขตแดน แม่น ้าอมัรกหรอืยาลูเจยีงและแม่น ้าตูเมนเป็น

พรมแดนระหว่างเกาหลเีหนือกบัจนีทางทศิเหนือ แม่น ้าตูเมนส่วนที่

ห่างไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรสัเซยี คาบสมุทร

เกาหลมีคีวามยาว 1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พืน้ที ่

70% ของประเทศเป็นเทอืกเขา 

16.35 น. ถงึกรงุเปียงยาง เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

(เวลาทีก่รงุเปียงยาง เกาหลเีหนือ เรว็กว่าปักกิง่ 30 นาท)ี  

 

   

 “เกาหลเีหนือ” 

เตมิบนัทกึการเดนิทาง 
คอมมวินิสตป์ระเทศสุดทา้ย 

 

ชวนชมิ 3 เมนูดงั 

-ไกตุ่น๋โสม 

-BBQ เป็ด  

-หมีเ่ยน็เปียงยาง 
 

เดนิทาง    25 ก.ค.-3 ส.ค. 2561  

คา่บรกิาร   75,900 บาท                                                          
เดนิทาง    5-14 ก.ย. 2561  

คา่บรกิาร   75,900 บาท                                                          

เดนิทาง    17-26 ต.ค. 2561  

คา่บรกิาร   79,900 บาท 

เดนิทาง    24 ต.ค.-2 พ.ย.  2561  

คา่บรกิาร   79,900 บาท 

- พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 12,000 บาท 

- ราคาไดร้วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่เปียงยาง 

- ราคาไดร้วมค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่เปียงยาง 

- ราคาไดร้วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่ปักกิง่ 

- ราคาไดร้วมค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ปักกิง่ 
 

ค าแนะน าเร ือ่ง Duty Free 

จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกคร ัง้
เมือ่เปลีย่นเคร ือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดงัน้ันการ
ซือ้สุรา น ้าหอม ของเหลวต่าง ๆ มีปรมิาตร
เกินก าหนด ที่ DUTY FREE สุวรรณภูมิ ท่าน
จะตอ้งไม่ลืมที่จะบรรจุของเหล่านีล้งกระเป๋า
ใบใหญ่ทีส่นามบนิกรงุปักกิง่ 

 

 

 

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL 

 หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 
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L I M I T E D  

 ใบอนุญาต 11/08863 

วนัทีส่าม | เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนั
ลี-้ประตูชยั-หอจูเช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.00 น. น าชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรยี ์
มนัซเูด สถานทีท่ีต่อ้งไปเยอืนในวนัแรกเมือ่เดนิทางถงึกรงุเปียงยาง 
เพื่อแสดงความเคารพ ต่อผูน้ าประเทศผูย้ิ่งใหญ่ มันซูแด เป็น
อนุสาวรยีร์ูปหล่อทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผูน้ าทั้ง 2 ของ
เกาหลีเหนือ เดิมสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลึกในงานฉลองครบรอบวนั
เกิดปีที่ 60  ของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซงุ โดยเคียงขา้งดว้ย
อนุสาวรยีข์องท่านอดตี ประธานาธบิดคีมิจองอลิ ผูเ้ป็นบุตรชาย  

น าชม (Maxima Status หรือ Cholima Status) โชลลิมา 
อนุเสาวรยีม์า้บิน ตัง้อยู่ในเนินเขามนัซ ูมา้พนัลีม้ีปีก วิ่งไดว้นัละ 
400 ก.ม. เพือ่ระลึกถึงการฟ้ืนฟูเปียงยางหลงัจากสงครามเกาหล ี
(ค.ศ. 1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหน้าใหเ้ร็วกว่ามา้บิน” 
เกาหลเีหนือเคยถูกปูพรมดว้ยระเบดิ “100 ปีไม่มีโอกาสเกดิใหม่” 
“พยายาม” จงึไม่อาจเพยีงพอต่อการกอบกูแ้ละสรา้งชาต ิอนุสาวรยี ์
โชลลิมาจึงถูกสรา้งขึน้ใหช้าวเกาหลีเหนือมีความรกัชาติยิ่ง น า
ท่านผ่านชมจตัุรสัคมิอลิซงุ|น าชมประตูชยั Arch of Triumph 

แห่งกรงุเปียงยาง มคีวามสูง 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร สรา้งขึน้
จากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพื่อระลึกถึงการกลบัมาเกาหลี
ของ อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ หลงัจากเดนิทางไปต่อสูก้บัญีปุ่่น
เป็นเวลา 20 ปี |น าชมหอปรชัญาจูเช่ (Tower of Juche 

Idea) สร า้ งขึ ้น เมื่ อ  ค .ศ .  1982  เพื่อ เ ป็น เกียรติแก่อดีต
ประธานาธบิดคีมิอลิซงุ เน่ืองในวาระครบรอบวนัเกดิครบ 70 ปี สูง
กว่า 170 เมตร ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าแตดอง ดา้นหนา้
หอมีรูปป้ัน 3 กลุ่มชน คือ ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นักการศึกษา
นักวชิาการ และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลทัธพิึง่พาตนเอง (จูเช ่หรอื 
Kimilsungism) อนัเป็นปรชัญาทางการเมืองทีท่่านคมิอิลซงุ ใช ้
เป็นแนวทางบรหิารประเทศ 

12.00 น. อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เมนูดงั หมีเ่ย็นเปียงยาง 

น าชมมันยองเด Manyongdae พิพิธภัณฑบ์า้นเกิด ของ
ประธานาธบิดีคิมอิมซงุ ภายในมีบา้นพกัสามหลงั ทีเ่ล็กกะทดัรดั 
แต่รวมกนัเป็นครอบครวัทีย่ิง่ใหญ่  

น าคณะสู่  Children Palace หรือ วังเยาวชนมันยองเด วัง
เยาวชนแห่งนีส้รา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี ค.ศ.1989 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 
103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนง 

 

                                                         

เกาหลเีหนือปัจจบุนั  
- ผูน้ าสูงสุด “คมิ จอง-อนึ” ท่านจอมพลผูน้ า
ที่ เ ค า ร พ  The Respected Leader 

Marshal Kim Jong Un 

- เกาหลเีหนือเป็นรฐัคอมมวินิสต ์ภายใตก้าร
ปกครองโดยพรรคแรงงานเกาหล ี 

- ประกอบดว้ย 9 จงัหวดั ไดแ้ก่ คงัว็อน ชา
กงั พย็องอนัใต ้พย็องอนัเหนือ รยงักงั ฮวงัแฮ
ใต ้ฮวงัแฮเหนือ ฮมักย็องใต ้ฮมักย็องเหนือ 

- เกาหลเีหนือและใต ้ใชภ้าษาเหมือนกนั แต่
เกาหลเีหนือจะมสี าเนียงทีต่่างไปเล็กนอ้ย  

- อาหาร เกาหลีเหนือรบัประทานขา้วเป็น
อาหารหลกั นิยมทานกมิจ ิพอๆ กบัเกาหลใีต ้ 

- เกาหลีเหนือมีว ัฒนธรรมคลา้ยๆ จีนและ
ญี่ ปุ่น ผู ช้ายเป็นผู น้ าครอบครวั ออกไป
ท างานนอกบา้น หลงัจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ผูห้ญิงชาวเกาหลีเหนือจะตอ้ง
ออกไปท างานนอกบา้น ชว่ยเพิ่มรายไดแ้ก่
ครอบครวัทัง้นี ้ไดร้บัอิทธพิลมาจากประเทศ
อืน่ ๆ ทัว่โลก 

-  เกาหลีเหนือใชเ้งินสกุลวอน (ช ือ่สกุลเงิน
เหมือนกนั แต่ เงินไม่เหมือนกนั) (2.2 วอน
ต่อ 1 ดอลลารส์หรฐั-ลดค่าเงนิ 200 วอน ตอ่ 
1 ดอลลารส์หรฐั)  

- นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิไม่ไดร้บัอนุญาต
ใหใ้ชเ้งินวอน ตอ้งใชเ้งินสกุลต่างชาติ เชน่ 
ดอลลาร ์ยูโร หรอื หยวน ในการซือ้สนิคา้ทีน่ี่ 

-  สินคา้ขึน้ช ือ่ คือ เบียรแ์ทดงกงั เบียรช์ ัน้
เลศิทีค่อเบยีรท์ัง้หลายไม่ควรพลาด 

- นักท่องเทีย่วสามารถน าโทรศพัทม์อืถอืตดิ
ตวัเขา้ประเทศได ้ 

- คอมพิวเตอรถ์ือเขา้ไปได ้แต่ INTERNET 
ใชไ้ดบ้างจดุ หรอืไม่ได ้เพราะไม่มสีญัญาน 

 

ต่าง ๆ ใหก้บัเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ี
หอ้ง เร ียนซ่อมวิทยุ  หอ้งกีฬา หอ้งยิมนาสติก 
หอ้งเรยีนบัลเลย ์ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจ
เยาวชนในดา้นศิลปะ น าท่านเขา้สู่โรงละครใหญ่ 
ชมการแสดงดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ร า อนัน่ารกั น่า
ประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อย ๆ ที่มากดว้ย
ความสามารถ  (กรณีทีว่งัเยาวชนปิด จะจดัใหช้ม
การแสดงของนักเรยีนที่โรงเรยีนระดับปฐมหรอื
มธัยมแทน) แลว้ออกเดนิทางสู่ เมยีวเฮยีงซาน  

   20.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

   พกัที ่ HYANGSAN HOTEL ระดบั 4 ดาว 
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ว ันที่สี่  | เมียว เฮียงซาน-ว ัดโปยอน-หอ
นิทรรศการของขวญั-พิพิธภณัฑส์งคราม-
เรอืสปายสายลบั  
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-ภูเขาหอม) อยู่ห่างจากกรุง
เปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสูง  

น าชมวัดโปยอน (Phoyon Temple) วัดพุทธเก่าแก่โบราณ
เพยีงแห่งเดยีวในบรเิวณภเูขาเมยีวยาง ทีม่อีายุเกอืบพนัปี สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.1042 มีความศกัดิส์ทิธิแ์ละส าคญัในดา้นการจารกิแสวง
บุญ ภายในวดัมเีจดยี ์9 ช ัน้ เจดยี ์13 ช ัน้ และหอสวดมนต ์ซึง่ผ่าน
การบูรณะ ปฏสิงัขรณม์าหลายคร ัง้หลงัจากโดนระเบดิเสยีหาย  

น าชมหอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ ( International 

Friendship Exhibition) สถานที่ส าคญัที่สุดในเมียวเฮียงซาน 
ซึง่มองจากทางเขา้ดา้นนอกแลว้ ดูเหมือนเป็นแค่อาคารธรรมดา 
ไม่สามารถบอกไดเ้ลยว่าขา้งในใหญโ่ตเพยีงใด แบ่งออกเป็น 2 ตกึ 

ตึกแรก สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ช ัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง 
สรา้งบนพืน้ที ่46,000 ตรม. เป็นสถานทีเ่ก็บรวบรวมของขวญัและ
ของก านัลถงึ 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ รวมทัง้จากประเทศ
ไทย ทีม่อบใหแ้ก่ท่านประธานาธบิดคีิมอลิซงุ ซึง่ชาวเกาหลถีอืว่า
ของขวญัทุกชิน้เป็นของมีค่าจากเพื่อนที่มอบใหจ้ึงเก็บรวบรวม
รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี

ตกึที ่2  สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996  มหีอ้งแสดงของขวญั 
50 หอ้ง บนพืน้ที่ 11,000 ตรม.  มีของขวัญและของก านัล 
40,033 ชิน้  จาก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่่านประธานาธบิดคีมิ
จองอลิ  (หา้มถ่ายรปูภายในอาคาร) 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั แลว้เดนิทางกลบักรงุเปียงยาง 

น าชมพิพิธภัณฑส์งคราม  VICTORIOUS FATHERLAND 

LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานทีแ่สดงเร ือ่งราว การต่อสูข้อง
ชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชม
ซากอาวุธ ยุทโธปกรณต์่าง ๆ ซึง่
รวมถึงซากเรอืด าน ้า ซากเคร ือ่งบนิ 
เฮลิคอปเตอรข์องอ เมร ิกา  ชม 
PUELO เร ือสปายสายลับ (SPY) 
ของอเมรกิา ซึง่เกาหลีเหนือจบัได ้
เมื่อวนัที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 
แลว้น าท่านชมฉากจ าลองการรบ 

360 องศา “ยุทธการแตจอน” ทีย่ิง่ใหญ่ตระการตา 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

                                                   

 

 

 

 

สงัคมนิยมแบบเก่ามีเสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศ
ที่ย ังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู่ 
อาหาร  วฒันธรรม ความเชือ่ เป็นเอกลกัษณท์ี่

เป็นจุดเด่นของเสน้ทางท่องเที่ยว ผูเ้ดินทางควร
ปรบัตวั และควรมีความเขา้ใจเบือ้งตน้ในประเทศ
ทีท่่านจะไปเยอืนกอ่นเดนิทาง   
 

ลกัษณะที่เที่ยว สถานที่แนวสงัคมนิยม เป็นตวั
ของตวัเองสูง แกรง่ มีแนวคิดแปลก น่าไปสมัผสั 
ชวีติความเป็นอยู่ .... 100 คนพูด ไม่เท่าตาเห็น 

 

ขอ้พงึระลกึถงึอยู่เสมอ  

- ฉันเป็นนักท่องเทีย่ว ทีม่กีาละ และรูจ้กัเทศะ 

- ฉันไม่ใชนั่กสบื นักข่าว นักโจรกรรม ฯลฯ 
 

ท าได-้ท าไม่ได.้...ในเกาหลเีหนือ  

- ควรส ารวมกิรยิา โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวใน
สถานทีส่ าคญัทางการเมอืง  

- อย่าตะโกนหรอืท าท่าทางไม่เหมาะสม เพือ่เป็น
การใหเ้กยีรตผูิค้นและสถานที ่

- เขา้แถวเสมอ ชาวเกาหลีเหนือจะถูกฝึกใหเ้ขา้
แถวตรงตัง้แต่ยงัเด็ก  เช่น การต่อแถว เพื่อวาง
ดอกไมห้นา้อนุสาวรยี ์และ เชน่ การต่อแถว เพือ่
ซ ือ้ของตามรา้นคา้ 

- อย่าขา้มถนนในทีห่า้มขา้ม ในกรุงเปียงยางจะมี
ทางลอดขา้มถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพ
และปฏิบตัิตามกฎ แต่ถา้คุณขา้มถนนในที่หา้ม
ขา้มคุณจะถูกปรบั แมว้่าถนนจะว่างแค่ไหนก็ตาม 

- อย่าถ่ายภาพ ในจุดหา้มถ่ายภาพ และตาม
ค าแนะน าของไกด ์และหวัหนา้ทวัร ์

- อย่าถ่ายภาพ เมือ่ไปย่านชมุชน รา้นขายของ  

ทีม่าขอ้มูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool 

 

โปรดทราบ 

- ฝากสมัภาระ (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พียง 1 ใบ 
น ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ส าหรบัสายการบินไทย 
และ 23 กก. ส าหรบัสายการบนิ Air Koryo 

- รายการอาจมีการเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่น
ตามความเหมาะสม ทัง้นีอ้ยู่ในความควบคุมของ 
PKITC และ รฐับาลเกาหลเีหนือ 

- วีซา่ทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นวีซา่เพือ่การท่องเทีย่ว
เท่าน้ัน 
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วเิคราะหส์ถานการณจ์รงิ อาจไม่มใีครผดิ
ไม่ใครถกู เพราะตา่งคดิ ตา่งเหตผุล 
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วนัทีห่า้ | เปียงยาง-เคซอง-DMZ เสน้ขนานที ่
38-อนุเสาวรยีร์วมชาติเกาหลี-กายกรรม
เปียงยาง 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG) ตวัเมืองเคซองตัง้อยู่ห่าง
จากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า
ของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รฐัทีเ่ป็นปึกแผ่นแห่งแรก
ของคาบสมุทรเกาหล ีปัจจบุนัเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกบัประเทศ
เกาหลใีต ้คาบสมุทรเกาหลถีูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เสน้ขนานที ่
38 เหนือ คือ สาธารณรฐัเกาหลีอยู่ทางตอนใต ้และเกาหลีเหนือ 
โดยถูกคัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร  

น าคณะเดินทางสู่หมู่บา้นสนัติภาพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอด
ทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุและหอ้งลงนามในสนธสิญัญาสงบศกึ 
ทีแ่บ่งประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้โดยใชเ้สน้
ขนานที่ 38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิญัญา
โดยมเีจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนือบรรยาย  

น าชมพิพิธภณัฑโ์ครยอ หรอืพิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์ (Koryo 
Museum) อยู่ใกลก้บัเสน้ขนานที ่38  ไดร้บัการขึน้ทะเบียนการ
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื่อปี ค.ศ. 2013 สมยัอาณาจกัร
โครยอใชเ้ป็นส านักการศกึษาของชนช ัน้สูง ในลทัธขิงจือ้ ปัจจุบนั
ดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรบัแสดงวตัถุโบราณ และสิง่สะทอ้น
รอ่งรอยของอาณาจกัรโครยอ มีอาคารทัง้หมด 20 หลงั ภายใน
บรเิวณมีตน้ Zelkova อายุกว่าพนัปี น าท่านชอ้บป้ิงโสมเกาหลี 
ขนานแทคุ้ณภาพดทีีสุ่ดในโลก  

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เมนูพเิศษ ไก่
ตุน๋โสมเกาหล ีแลว้น าคณะเดนิทางกลบัสู่กรงุเปียงยาง   

น าชมและแวะถ่ายรปูที ่อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี(Monument to 
the 3 Charters of Reunification) เป็นประติมากรรมซุม้โคง้ 
ประกอบดว้ยผูห้ญิงเกาหลีแต่งกายชุดประจ าชาติแบบดั้งเดิม 
(chosŏn-ot) สือ่สญัลกัษณข์องภาคเหนือและภาคใต ้โนม้ตวัไป
ขา้งหน้าเพื่อร่วมกนัรกัษาแนวทรงกลมที่มีแผนที่ของเกาหลีที่
รวมกนัใหม่ มหีลกัการสามประการของการรวมชาต ิและแผนจดัตัง้
สาธารณรฐัประชาธิปไตยแห่งเกาหลี อนุสาวรยีร์วมชาติเกาหลี 
ตัง้อยู่ทางใตข้องเปียงยาง เป็นถนนหลวงซึง่มุ่งหนา้สู่ DMZ  

17.00 น. น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ลือ่งช ือ่ ตืน่เตน้เรา้
ใจกบัการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึง่จะท าใหท่้านเพลิดเพลินตลอด
การแสดง  

19.30 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 

                                                               
DMZ  (Demilitarized Zone) เ ส ้ น
ขนานที่ 38 ถึงแมจ้ะมีช ือ่ว่า “เกาหลี” 
เหมือนๆ กนั แต่ “เกาหลเีหนือ” (สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล)ี และ “เกาหลี
ใต”้ (สาธารณรฐัเกาหลี) กลบัถูกแบ่งแยก 
อ อกจ ากกัน ด ้ว ยค ว ามแตกต่ า ง ด ้า น
แนวความคดิทางการเมือง โดยมีเสน้ละตจิูด
ที ่38 องศาเหนือ หรอื “เสน้ขนานที ่38” เป็น
เสน้แบ่งเขตแดนของทัง้สองประเทศ (150 
กม. จากกรงุเปียงยาง / 70 กม.จากกรงุโซล) 
บรเิวณเสน้ขนานที ่38 นี ้ถูกกัน้ใหเ้ป็นเขต
กนัชนระหว่างสองประเทศ ขนาดกวา้ง 4 
กิโลเมตร และยาว 248 กิโลเมตร ไปจน
ตลอดเสน้แบ่งเขตแดน โดยถือว่าเป็นเขต
ปลอดทหารเกาหลี หร ือที่เร ียกว่า DMZ 
(Demilitarized Zone) แต่นอกจาก DMZ 
จะเป็นเขตชายแดนและเขตปลอดทหารแลว้ 
ทีน่ี่ก็ยงัถอืเป็นเขตท่องเทีย่วพเิศษของเกาหลี
เหนือและใต ้โดยนักท่องเทีย่วทั่วไปสามารถ
เยีย่มชมจุดต่าง ๆ ไดต้ามทีก่ าหนดไว ้ ส่วน
พืน้ทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสามารถสมัผสักบัเกาหลี
เหนือ และเกาหลีใตไ้ดใ้กลช้ดิมากทีสุ่ด คือ
อาคารสีฟ้าช ัน้เดียว หลงักลางเป็นอาคาร 
Conference Hall ที่ ใ ช เ้พื่ อ ก า ร เ จ ร จ า 
กึง่กลางของตวัอาคารจะเห็นเสน้เขตแดนที่

ถูกแบ่งสองประเทศไวอ้ย่างชดัเจน โดยฝ่ัง
เกาหลีใต ้จะมีทหารเกาหลีใตย้ืนประจ าการ
รกัษาความปลอดภยัอยู่ ส่วนฝ่ังเกาหลเีหนือ 
จะมีทหารเกาหลีเหนือยืนประจ าการรกัษา
ความปลอดภยัอยู่เชน่กนั  

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL 

 หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 



GG / P.5 

GOLD EN 9 TR I P  COMPANY  
L IM I T ED  

ใบอนุญาต 11/08863  

วนัที่หก | เปียงยาง-สุสานดงเมียง-น ้ าตก
อูลลมิ-วอนซาน 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 

원산) เป็นเมอืงท่าตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลญีปุ่่น ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้

ของเกาหลเีหนือ 200 กม. จากกรงุเปียงยาง  

น าชมสุสานกษัตรยิด์งเมียง พระเจา้ดงเมียงเป็นปฐมกษัตรยิแ์ห่ง
อาณาจกัรโกคูรยอ ประสูตเิมือ่ 59 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช (พ.ศ. 483) 
มีพระนามเดิมว่า “จูมง” ในปีที ่37 ก่อนครสิตกาล จูมงสถาปนา
อาณาจักรโกคุรยอขึน้และด ารงต าแหน่งกษัตร ิย อ์งค แ์รก 
อาณาจกัรโคกูรยอเป็นราชอาณาจกัรเกาหลีโบราณ ปัจจุบนั
ดนิแดนส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลเีหนือ และคาบสมุทรเหลยีวตงของจนี 
ราชอาณาจกัรโคกูรยอมีกษตัรยิ ์1 องค ์เป็นมหาราชคือพระเจา้
กวางแกโต ไดข้ยายดนิแดนไปกวา้งใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรา
กบัอาณาจกัรแพ็กเจและอาณาจกัรชลิลา และภายหลงัแพร้บถูก
รวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรชลิลา ท าใหร้าชอาณาจกัรโค
กูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า 600 ปีสิน้สุดลง แวะชมน ้าตก
อูลลมิ Ullim (echo) 

12.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร  

เดนิทางลดัเลาะเสน้ทางรมิทะเลทีส่วยงาม (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) เขา้
สู่เขตภเูขาคุมกัง่ 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

 
 

ปรชัญาจูเช่ (Kimilsungism) ซึง่เป็นอุดมการณข์องรฐั
อย่างเป็นทางการ ก่อตัง้โดยอดตีประธานาธบิด ีคมิ อลิ ซงุ และ
พฒันาโดยอดตีประธานาธบิด ีคมิ จอง อลิ                                                                                        
• ว่าดว้ยการมเีอกราชทางการเมอืงอย่างแทจ้รงิ  
    Political independence   
• การพึง่พาตนเองทางเศรษฐกจิ  
    Economic self-sustenance 
• การป้องกนัประเทศดว้ยตนเอง  
    Self-reliance  in defence 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

เมือ่เกาหลแีบ่งชาต ิ
-ในอดีตคาบสมุทรเกาหลี ถูกปกครองโดย
จกัรวรรดเิกาหล ียงัไม่มกีารแบ่งแยก  

-ต่อมาหลงัสงครามโลกคร ัง้ที ่2 ยุติ เกาหลี
เหนือปฏิเสธจะ เขา้ร่วมการเลือกตั้ง  ที่

สหประชาชาตอิ านวยการ ซึง่จดัทีก่รงุโซลใน 
พ.ศ. 2491 และน าไปสู่การสถาปนารฐับาล
เกาหลีเหนือ แบ่งการปกครองแยกกนัเป็น
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ทัง้เหนือและใต ้
ต่างอา้งอธิปไตยเหนือคาบสมุทรเกาหลี
ทัง้หมด และน าไปสู่สงครามเกาหลีใน พ.ศ. 
2493  

-ต่อมาไดต้กลงสงบศึกช ัว่คราว ในปี พ.ศ. 
2496 ไดยุ้ตกิารสูร้บ อย่างไรก็ดทีัง้สองยงัถอื
ว่าอยู่ในภาวะสงครามอย่างเป็นทางการ 
เน่ืองจากยังไม่มีการลงนามสนธิสัญญา
สนัตภิาพ  

-รฐับาลของประเทศเกาหลีเหนือเจรญิรอย
ต า ม อุ ด ม ก า รณ์จู เ ช  ( Juche) เ ป็ น ร ัฐ
คอมมิวนิสต ์ภายใตก้ารปกครองโดยพรรค
แรงงานแห่งเกาหล ี(พรรคเดยีว) 

-เกาหลเีหนือใชน้โยบายซอนกุน (Songon) 
หรอื "ทหารมาก่อน" เพื่อเสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ของประเทศและรฐับาล 

-เคา้อธบิายกนัว่า.....เกาหลีเหนือเป็นเผด็จ
การลทัธสิตาลนิแบบเบ็ดเสรจ็  

-เคา้บอกกนัว่า.....เกาหลเีหนือเป็นชาตทิีต่ดิ
อาวุธมากที่สุดของโลก โดยมีก าลังพล
ป ร ะ จ า ก า รส า ร อ ง แล ะกึ่ ง ท ห า ร  ร ว ม 
9,495,000 นาย  

-เคา้บอกกนัว่า.....เกาหลีเหนือเป็นรฐั ที่มี
อาวุธนิวเคลียร ไ์ว ใ้นครอบครอง และมี
โครงการอวกาศทีย่งัด าเนินอยู่   

 

  

 พกัที ่KUMGANGSAN HOTEL 

 ระดบั 3 ดาว (ดทีีสุ่ดในเขตภเูขาคุมกัง่) 
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วนัทีเ่จด็ | Diamond  Mountain ภูเขาคุมก ัง่ 
-ทะเลสาบแซมอลิ-วอนซาน 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น. น าชมคุมกั่ง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3 ภูเขาที่มี
ช ือ่เสียงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน, คุมกั่งซาน และเป็คดู
ซาน) ภูเขาคุมกงั เป็นภูเขาหินแกรนิต ตัง้อยู่กลางแนวชายฝ่ัง
ตะวนัออกของประเทศดา้นคาบสมุทรเกาหลี  มีความสูง 1,639 
เมตร หรอื 5,374 ฟุต บรเิวณเขตภูเขากวา้ง 40 กม. ยาว 60 กม. 
เป็นเทือกเขาที่มีส่วนหน่ึงอยู่ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยู่ใน
เกาหลใีต ้ช ือ่ "คุมกัง่" มีความหมายว่าเพชร ดว้ยอายุของภูเขา ที่

ยาวนานกว่าลา้นปี ถูกกดัเซาะดว้ยอากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ท าให ้
เกดิเป็นความงดงามตามธรรมชาติ ภาพของวิวทิวทศันข์องยอด
เขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดทีม่ีรูปรา่งแตกต่างกนัออกไป มี
หุบเขา ธารน ้า แอ่งน ้าสวยสะอาด น ้าตก หนา้ผา ถ า้ และตน้ไมป่้า 
เขตภูเขาคุมกั่ง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุมกั่งนอก คุมกั่งใน ทะเล
คุมกั่ง และ ดวงดาวคุมกัง่ น าท่านเดนิท่องเทีย่วในเขตภูเขาคุมกัง่
นอก สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์จนถงึน ้าตกเกา้มงักร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีโ่รงแรม  

แวะชมทะเลสาบแซมอลิ (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกวา้งใหญ่ดว้ย
เสน้รอบวง 5.8 กม. มีน ้าลึก 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบทีล่ึกทีสุ่ด
ของเกาหลเีหนือ แลว้เดนิทางกลบัเมอืงวอนซาน 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 

 

                                                   

ภูเขาคุมก ัง่ (Kŭmgangsan)  

ตามต านานทีน่ี่เคยมีมงักร 9 ตวั อาศยัอยู่ที่

เชงิเขาคุมกั่ง เพือ่ปกป้องภูเขาแห่งนี ้ดงัน้ัน
ชือ่ของน ้าตกเกา้มังกร Kuryong Falls - 

Nine Dragons ที่สวยงามจึงมีที่มาจาก
ต านานของพวกเขา 

ในฤดูหนาว เกาหลเีหนือจะมอีุณหภมูติ ่ากว่า 
จุดเยือกแข็ง น ้ าตกเกา้มังกร  Kuryong 

Falls จะกลายสายน ้าแข็งขาวลออ ทิง้ตัว
เกือบเป็นแนวดิ่งลงมาตามผาหินแกรนิตสูง
ชนั และสิน้สุดทีส่ระน ้าดา้นล่างลกี 13 เมตร  

เหนือน ้าตกเกา้มังกร จะมีสระน ้า 9 ช ัน้ มี
ต านานเล่าว่า ทุกเดอืนเพ็ญนางฟ้า 8 ตนจะ
ลงมาจากสวรรคม์าอาบน ้าเล่นน ้าทีส่ระน ้าบน
ภูเขาคุมกั่งแห่งนี้ ชายหนุ่มตดัฟืนเฝ้ามอง
อย่างหลงไหลและตกหลุมรกันางฟ้านอ้งนุช
สุดทอ้ง เพ็ญหน่ึงชายหนุ่มตดัสินใจน าชดุ
นางฟ้าทีเ่ขาหมายปองไปซอ่น ท าใหน้างฟ้า
นอ้งนอ้ยตนน้ันกลบัสวรรคไ์ม่ได ้ทา้ยทีสุ่ดก็
อยู่กินแต่งงานกบัชายหนุ่ม เวลาผ่านไปไว
เหมือนโกหก หนุ่มสาวมีพยานรกัเป็นโซท่อง
คลอ้งใจถึง 3 คน ชายหนุ่มครุน่คิด นางฟ้า
นอ้ยของเขาคงไม่คิดกลบัคืนสวรรคแ์ลว้ จงึ
ตดัสนิใจน าชดุนางฟ้าทีซ่อนไวม้าคนืภรรยา
ที่รกั เมื่อภรรยาไดช้ดุคืน ความยินดีท าให ้
นางสวมใส่ชุดนางฟ้าในทันที และดว้ย
สญัชาติญาณท าใหน้างโผบินขึน้สู่ทอ้งฟ้า 
กลบัสวรรคท์นัใดทิง้สามแีละลูกนอ้ยทัง้ 3 คน
ใหเ้ฝ้าคอยอาลยัหา ภูเขาคุมกัง่ทีส่วยงามได ้
เปลีย่นไป สระน ้าทัง้ 9 แหง้เหือด ดอกไมไ้ม่
ผลิบาน เสียงนกรอ้งและสรรพสตัวท์ัง้หลาย
ไรส้ิน้ เมือ่เวลาผ่านไปอกีหลายปีนางฟ้ารูส้กึ
ว่าเธอไม่สามารถมีชวีิตอยู่ไดห้ากไม่มีลูก 
และสามีที่รกั เธอจึงตดัสินใจกลบัมาสู่โลก
มนุษย ์และทศันียภาพของ Kumgang จงึ
กลบัมาสวยงามดงัเดมิ 

  

 

 

 

 

 พกัที ่MASICRYONG RESORT  

 (ดทีีสุ่ดในเมอืงวอนซาน) 
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วนัทีแ่ปด | วอนซาน-เปียงยาง-คมึซูซาน วงั
สุรยิะ-รถไฟใตด้นิ-DUCK BBQ 
07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น. น าท่านเดนิทางกลบักรงุเปียงยาง 

12.00 น. ถงึเปียงยาง รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

13.00 น. น าท่านเขา้คารวะศพของ 2 อดีตผูน้ าเกาหลีเหนือ ที่ 
คุมซซูาน วงัสุรยิะ (Kumsusan Sun Palace) วงัสุรยิะเป็นสถานที่

เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซงุ และประธานาธบิดีคิมจองอิล 
อาคารตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงเปียงยาง วงันีถู้ก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของ
ท่านคิมอิลซงุ อาคารนี้ไดร้บัการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของ
ท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เช ือ่กนัว่ามีค่าใชจ้่ายในการ
ดดัแปลงอย่างนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูน้ าถูกวางอยู่
ภายในโลงศพแกว้ใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี รา่งคลุม
ดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ีน าท่านเขา้ชมเหรยีญตราสดุดทีาง
การทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเคร ื่องอิสร ิยาภรณ์ที่

นานาชาติมอบใหท้ัง้ 2 ผูน้ า น าชมรถยนตท์ี่อดีตประธานาธบิดี
คิมอิลซุงใชเ้ดินทางเป็นประจ า และตูร้ถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช ้
เดนิทางและท างานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดทา้ยของชวีติ (วงัสุรยิะ
เป็นสถานที่ส าคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่าง
เหมาะสม ส ารวมกรยิา และงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยีย่มชม | หากชว่งที่

เดินทางเขา้ชมมีประกาศงดเขา้ชมวังสุรยิะ ทางบรษิัทฯจะจดั
สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน อาจมไิดม้กีารแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัรฐับาลเกาหลเีหนือ) 

น าท่านไปชมสถานีรถไฟใตด้นิเปียงยาง มคีวามลกึกว่า 100 เมตร 
(ลึกที่สุดของโลก) เพื่อใชเ้ป็นแหล่งหลบภยัหากเกิดสงคราม
นิวเคลียรใ์นอนาคต ใหบ้รกิาร 2 สาย 17 สถานี การออกแบบ
ตกแต่ง ท าไดส้วยงามอลงัการดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหินอ่อน แต่ง
ผนังดว้ยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทวิทศันต์่าง ๆ ซึง่ไดร้บัแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบมาจากรถไฟใตด้นิของกรุงมอสโกประเทศรสัเซยี
น าท่านทดลองน่ังรถไฟ 1 สถานี 

19.30 น. อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร เมนูเดด็ DUCK BBQ 

 

                                                                          

ชวนชมิ 3 เมนูดงั 
 

 ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 BBQ เป็ด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมีเ่ย็นเปียงยาง 

 (Pyongyang Naengmyeon) 

ปลุกกระแสรกัชาตแิละอิม่อรอ่ยอย่าง “แรงส”์
เมนูประวตัศิาสตรใ์นวดันัดพบ 2 ผูน้ าเกาหล ี
ระหว่างคิมจองอึน ผูน้ าสูงสุดของเกาหลี
เหนือ และ มุนแจอนิ ประธานาธบิดเีกาหลใีต ้
เมือ่ 27 เม.ย. 2561   

 

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL 

 หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วนัทีเ่กา้ | เปียงยาง-ปักกิง่-สุวรรณภูม ิ

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

07.30 น. เดนิทางสู่สนามบนิ 

10.00 น. โดยสายการบนิ Air Koryo เทีย่วบนิที ่JS251 น าท่าน
เดนิทางสู่กรงุปักกิง่ ประเทศจนี 

หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อกีคร ัง้เมือ่ต่อ
เคร ือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดงัน้ันหากท่านซือ้ของ DUTY FREE ทีก่รงุ
เปียงยาง เชน่ สุรา น ้าหอม ของเหลวต่าง ๆ ทีม่ปีรมิาตรเกนิก าหนด 
ท่านจะตอ้งไม่ลมืทีจ่ะบรรจขุองเหล่านีล้งกระเป๋าใบใหญ่ทีส่นามบนิ
กรงุปักกิง่ 

12.10 น. เคร ือ่งลงจอดที่สนามบินปักกิง่ Terminal 2 น าท่าน
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเป๋า จากน้ันรถบสัทีท่างบรษิทั
ฯ จดัไวจ้ะน าท่านเดนิทางไปรบัประทานอาหารเทีย่ง (เวลาปักกิง่ชา้
กว่าเปียงยาง 30 นาท)ี 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

14.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิปักกิง่ Terminal 3 

17.05 น. เดนิทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG615  

21.15 น. กลบัถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพฯ (เวลาไทย
ชา้กว่าปักกิง่ 1 ช ัว่โมง)    

 

 

                                                     
PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

HYANGSAN HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

KUMGANGSAN HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASICRYONG RESORT 
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ทวัรนี์ไ้ม่มรีาคาเดก็ และไม่แจกกระเป๋า  

บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด 

อตัราค่าบรกิารรวม  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิสายการบนิไทย กรุงเทพฯ-
ปักกิง่-กรุงเทพฯ และ Air Koryo  ปักกิง่-เปียงยาง-ปักกิง่ ตั๋วกรุป๊ 
ช ัน้ประหยดั|ค่าที่พกั 2 ท่าน ต่อ หน่ึงหอ้งคู่ |ค่าภาษีสนามบิน
ไทย+จนี+เกาหลเีหนือ | ค่าวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศจนี 2 คร ัง้ |ค่า
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือ |ค่าอาหารทุกมือ้ที่ระบุตาม
รายการ | ค่ารถรบัส่งตามสถานทีท่่องเทีย่วระบุตามรายการ |ค่า
บตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ |ค่า
ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดินทางขึน้เคร ือ่ง ทีม่ีน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 
30 กโิลกรมั TG และ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางขึน้เคร ือ่ง ที่

มีน ้าหนักไม่เกนิท่านละ 23 กโิลกรมั JS |ค่ารถเหมาพิเศษรบัส่ง
ข า ไ ป  Terminal 3-Terminal 2 // ขากลับ Terminal 2-

Terminal 3 |ค่าอาหารเชา้ส าหรบั Transfer ขาไป และ อาหาร
กลางวนัส าหรบั Transfer ขากลบั | ค่าประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 
1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

ค่าบรกิารไม่รวม ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี 
ค่าเคร ือ่งดืม่นอกรายการ|ค่าท าหนังสอืเดนิทาง|ค่าวซีา่ด่วน|ค่า
วซีา่ของชาวต่างชาต|ิค่าทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม |ค่าภาษี 7 % 
และ ภาษี 3% |ค่าทปิหวัหน้าทวัรไ์ทย ท่านละ 150 หยวน 

ตลอดทรปิ 

ส ารองทีน่ั่ง  

มดัจ าเมือ่จอง 30,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

ส่วนทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน 

 

                                                     

โปรดทราบ สายการบินอาจมีการปรบั 
ยกเลิกเที่ยวบิน หรอื เปลี่ยนเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบ
ในเวลากระช ัน้ช ิด ท่านใดที่ตอ้งออกตั๋ว
ภายในประเทศ (เคร ือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) 
กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนจองและออก
ตั๋วทุกคร ัง้  เพราะทางบร ิษัทฯไม่สามารถ
รบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการ
ปรบัเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
                                                        

10 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทาง  
(มหีวัหน้าทวัร ์ช านาญเสน้ทาง
เดนิทางพรอ้มคณะ) 

------------------------------------- 

เน่ืองจากเกาหลเีหนือ เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวทาง
ก า ร เ มื อ ง  ผู ้เ ดิ น ร ับ ท ร า บ แ ล ะ เ ข ้า ใ จ
สถานการณว์่า ในกรณีทีม่ีเพยีงข่าว ยงัไม่มี
ประกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลเกาหลเีหนือ 
บรษิทัฯถือว่ายงัมีความปลอดภยัอยู่ในระดบั
ปกติ ผูจ้ดัยงัคงเดินหน้าจดักรุป๊ทวัรต์่อไป 
เพราะตั๋วเคร ือ่งบนิ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมีการ
จดัการเตรยีมไวล้่วงหนา้ แต่ถา้ในกรณีที่มี
ประกาศหา้มเขา้อย่างเป็นทางการ ผูเ้ดนิทาง
ยอมรบัความเสีย่งว่า เมือ่กรุป๊หยุดด าเนินการ 
อาจมคี่าใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดั
จ าตั๋ว ฯลฯ ซึง่ไม่อาจขอเงนิคนืได ้แต่ในส่วน
ค่าใชจ้่ายที่ยงัไม่ไดใ้ช ้หรอื ด าเนินเร ือ่งขอ
คนืได ้บรษิทัฯจะจดัคนืใหลู้กคา้ตามจรงิไดก็้
ต่อเมื่อ ทางบรษิัทไดร้บัคืนมาจากสายการ
บนิ หรอื โรงแรม หรอืจากเอเย่นตต์่างประเทศ
แลว้เท่าน้ัน 

 

หมายเหต ุ 

โรงแรมที่เกาหลีเหนือ ไม่สะดวกจดั
เตยีงเสรมิ 
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หมายเหต ุบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความ
เหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุใน
โปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ ความล่าชา้และความ
ผิดพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบิน หรอืมีการประกาศหา้ม
เขา้ช ัว่คราวจากรฐับาลเกาหลเีหนือ จะไม่มีการคนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ 
แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดย
ขอสงวนสิทธิก์ารจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / การไม่
รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกั
ค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทวัร ์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
/ บรษิทัไดท้ าประกนัอุบตัเิหตุไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 
บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม (ค่าใชจ้่ายเมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีง
ค่ายา ค่ารกัษา ฯลฯ ผูเ้ดินทางตอ้งส ารองออกค่าใชจ้่ายไปก่อน 
การเบิกคืนไดข้ึน้อยู่กบัสิทธิ ์และ เงื่อนไขที่ไดท้ าประกนัไว)้ / 
บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผูร้ว่มคณะ
ไม่ถึง 10 ท่าน  / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงนิตรา
ต่างประเทศ หรอืทกีารปรบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

เง่ือนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั-เก็บ
ค่าใชจ้า่ย 40,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วนั- เก็บ
ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษิทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการ
บนิและตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อ 
• ความเสยีหายต่าง ๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทั
ฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลงก าหนดเวลา
ในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ฯลฯ  
• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการ 
เดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

Line ID: @golden9trip (ใส ่@ ขา้งหนา้ดว้ยนะคะ)

https://www.facebook.com/golden9trip/ 

https://www.facebook.com/MitrNorthKorea/ 

เว็บไซด ์ golden9trip.com 

 

                                                     

 

 


