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กรุงเปียงยาง – เฮียงซาน – เคซอง – เมอืงเส่ินหยาง  
เปิดประสบการณ์ใหม่ ดินแดนเร้นลบัหลงัม่านโสมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง       10 – 16  เมษายน 2563         
วันแรก        วันศุกร์ที่10  เมษายน 2563   
                 (1)   กรุงเทพฯ  สนามบนิสุวรรณภมูิ 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการบินไชนา่ 
เซาท์เทิรน์แอร์ไลน์ ( CZ )  จอดรถสง่ผู้ เดินทางได้ท่ี อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10  

 วันที่สอง        วนัเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 
                      (2)    กรุงเทพฯ – เส่ินหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน – เมืองเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ 
                           อนุสาวรีย์มันซูแด – อนุสาวรีย์โชลิมา    

02.10 น.   นําทา่นเหิรฟ้าสู ่นครปักก่ิง โดยเที่ยวบินที่ CZ8358 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง      

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปักก่ิง ประเทศจีน 
   จากนัน้นําทา่นตอ่เคร่ือง เพื่อเดินทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนือ   
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13.55 น.     ออกเดินทางสูน่ครเปียงยาง โดย เท่ียวบิน JS156 
15.55 น. ถึงสนามบิน เมืองเปียงยาง【平壤】   เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือ

โดยทัว่ไปวา่ เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของ
คาบสมทุรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัเกาหลใีต้ แม่นํา้อมัรก
หรือยาลเูจียงและตเูมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัจีน แม่นํา้ตเูมนสว่นท่ีหา่งไปทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลมีีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 
300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลเีหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 
นาที) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว ทา่นสูต่วัเมืองเปียงยาง 
นําชมอนุสาวรีย์มนัซูแด (Mansudae Grand Monuments) –
 อนสุาวรีย์ของทา่นอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงท่ียิ่งใหญ่ สร้าง
ขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีท่ี 60 เคียงข้าง
ด้วยอนสุาวรีย์ของทา่นอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้
ตระหงา่นอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลเีหนือ บนเนินเขามนัซู
แดในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้ นํา 
คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของประเทศเกาหลเีหนือ 
และนายพล คิม จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซูแดได้รับการมาเยือน
จากผู้คนนบัพนัทกุวนั และผา่นชมอนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima 
Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปปัน้ท่ีสะท้อนถึงตํานานของม้ามีปีก จิตวิญญาณของการพฒันาและ
ความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ระลกึถึงการฟืน้ฟูเมืองเปียงยางหลงัจากส  งครามเกาหล ี(1950-1953) 

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม        วนัอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 
                     (3)    เมืองเปียงยาง – เมียงเฮียงซาน – นิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ
                           สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง  - พิพิธภณัฑ์สงคราม 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําคณะออกเดินทางสู ่เมียงเฮียงซาน (MYOHYANG-ภเูขา
หอม)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียงซานอยู่
หา่งจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมิูประเทศเป็น
เทือกเขาสงู ระหวา่งเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติช่วงฤดใูบไม้ผลิ 

นําทา่นเข้าชมหอนิทรรศการของขวญันานาชาติ หรือ หอ

นิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ (International Friendship 
Exhibition) สถานท่ีสาํคญัท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 
สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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พืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมของขวญัและของกํานลั 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ ท่ี
มอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึง่ชาวเกาหลถืีอวา่ของขวญัทกุชิน้เป็นนํา้ใจจากชาวโลกท่ีมอบ
ให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอยา่งดี แล้วนําท ่  านเข้าชมตกึท่ี 2 สร้างขึน้เม่ือ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มี
ห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 11,000 ตรม  มีของขวญัและของกํานลั 40,033 ชิน้ จาก 170 
ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมจองอิล  นําชม วัดโปยอน วดัพทุธเก่าแก่ท่ีอายกุวา่ 900 ปี 
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบูรณะซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวด
มนต์    
 

 
 
 
 
เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นกลบัเมืองเปียงยาง ชมสถานีรถไฟใต้ดนิเปียงยาง รถไฟใต้ดินเปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมา
กรรมโมเสคโคมไฟระย้าและเสาหินอ่อนท่ีป้ายหยดุรถ มีความลกึโดยเฉลีย่ 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ดิน
ของเปียงยางคือหนึง่ในสถานท่ีนา่ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัร์เกาหลีเหนือของเรา  
พิเศษ คณุจะได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกบัชาวเปียงยาง (สมัผสัประสบการณ์ 1 สถานี )  
 

 

 
 
 
แล้วนําชมพิพิธภณัฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND  LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การตอ่สู้ของชาวเกาหล ี ในสงครามเกาหล ี ชมซากอาวธุยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่
รวมถึงซากเรือดํานํา้ ซากเคร่ืองบิน เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา จากนัน้ชมอนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรค
แรงงาน – อนสุาวรีย์แหง่นีมี้ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเต้นรําขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วง
วนัหยดุราชการของเกาหลเีหนือ  
  
 
 
 
 

ค่ํา                รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูหม้อไฟเกาหลี  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 
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วันที่ส่ี          วนัจันทร์ที่ 13  เมษายน 2563 
                   (4)    เมืองเปียงยาง – เมืองเคซอง – เขตปลอดทหาร ชายแดนสองเกาหลี  
                     - พิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ – เมืองเปียงยาง – ประตูชัย - วังเยาวชนมันยองเด   

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองเคซอง KAESONG(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  ตวัเมืองเคซองตัง้อยูห่า่งจากชายแดน
สองเกาหล ี (DMZ)10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของ
อาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐท่ีเป็นปึกแผน่แหง่
แรกของคาบสมทุรเกาหล ี ปัจจบุนัเป็นเมืองชายแดนท่ีติดตอ่
กบัประเทศเกาหลใีต้คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐ
เกาหลอียูท่างตอนใต้ และเกาหลเีหนือ โดยถกูคัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม.จากกรุง
เปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)  
นําทา่นชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยกเกาหลเีหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลใีต้ทุน
นิยม น่ีคือเขตชายแดนท่ีมีการติดตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลอือยูข่องสงครามเย็น 
สถานท่ีไฮไลท์ท่ีพลาดหาก นําคณะชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศ
เกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมนําคณะชมขัน้ตอนการลงนาม
ในสนธิสญัญาโดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลเีหนือบรรยาย  
 

 

 
 
 
 

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําชมพิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภณัฑ์โครยอ) ท่ีรวบรวม
โบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ของเกาหลเีหนือไว้
มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือ
ปี   นําทา่นช้อบป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท้คณุภาพดีท่ีสดุในโลก   
จากนัน้นําทา่นกลบั เมืองเปียงยาง นําทา่นชมประตูชัย ARCH 
OF TRIUMPHแหง่กรุงเปียงยาง มีความสงู 60 เมตรและกว้าง 
52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถึง
การกลบัมาท่ีเกาหลขีอง อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลงัจาก
เดินทางข้ามประเทศไปตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี    

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%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
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ผา่นชมหอคอยจูเช หรือ หอคอยแหง่ปรัชญาชูเช (Juche 
Tower ) – สญัลกัษณ์ของลทัธิจูเช สร้างเป็นท่ีระลกึครบรอบ
70ปี  ของ คิม อิล ช็อง เพื่อแสดงความคิดในเร่ืองชาตินิยมใน
เกาหลเีหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกวา่ 170 เมตร  บนฝ่ัง
แม่นํา้แทดง 
จากนัน้ชม CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยอง
เด วงัเยาวชนแหง่นีส้ร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพืน้ท่ีใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายใน
มีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงตา่งๆให้กบัเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซอ่มวิทย ุ
ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบลัเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการ
ปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นําทา่นเข้าสูโ่รงละครใหญ่ 
ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา อนันา่รัก นา่ประทบัใจของ
เด็กเกาหลตีวัน้อยๆท่ีมากด้วยความสามารถ   
(กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดงของนกัเรียนท่ี
โรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยมแทน ) 
** ทา่นสามารถเตรียมเคร่ืองเขียน ดินสอ สมดุ เป็นของขวญัแก้เด็กๆได้ ** 

ค่ํา             รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ห้า         วันองัคารที่ 14 เมษายน 2563 
                    (5)    เปียงยาง  –  เมืองนัมโพ – เข่ือนนัมโพ – ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ  
                           - กายกรรมเปียงยาง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 นําทา่นเดินทางสู ่ เมืองนัมโพ Nampo ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง30นาที) เมืองทา่ท่ีตัง้อยู่
ทางชายฝ่ังตะวนัตกของเกาหลเีหนือ  
จากนัน้ชมเข่ือนนัมโพ (West Sea Barrage) หรือเข่ือนทะเล
ตะวนัตก มีความยาว 8 กม. ใช้เวลาสร้างประมาณ 5 ปี และเป็น
สถานท่ีสาํคญัประจําชาติและเป็นความภมิูใจของเกาหลเีหนือ   

จากนัน้นําท่านเดนิทางกลบักรุงเปียงยาง 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเข้าชม ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเปียงยาง ถือวา่เป็นธงของ
การก่อสร้างทางการเกษตรของเกาหลเีหนือ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในเกาหลเีหนือ  
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นําทา่นชมหอคอยจูเช่ (Juche Tower) – สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1982 สญัลกัษณ์ของลทัธิจูเชในเกาหลเีหนือ หอคอยนีมี้ความสงู
กวา่ 170 เมตร สร้างขึน้ในวาระครบรอบวนัเกิด70ปี ของอดีต
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง ด้านหน้ามีรูปปัน้ 3กลุม่ชน คือ กรรมกร 
นกัวิชาการ และเกษตรกร ท่ีสนบัสนนุลทัธิพึง่พาตนเอง ( จูเช่ ) ใน
เกาหลเีหนือ 
จากนัน้นําทา่นชมการแสดงกายกรรมเปียงยางท่ีเลือ่งช่ือ ต่ืนเต้น 
เร้าใจกบัการแสดงผาดโผนตา่งๆ 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกักรุงเปียงยาง  Koryo Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่หก        วันพุธที่ 15  เมษายน 2563 
                   (6)    เมืองเปียงยาง – เส่ืนหยาง – พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง – ถนนโบราณหม่านชิง     

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

11.50 น. ออกเดินทางสูเ่สิน่หยาง โดยเท่ียวบินท่ีสายการบินแอร์โครยอ   เที่ยวบินที่ JS155   

12.00 น. ถึงเมืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอก
ขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงั
เป็นศนูย์กลาง การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของ
มณฑลเหลยีวหนิงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและ
การแปรรูปวตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง  ค.ศ. 
2006     เมืองเสิน่หยางได้เป็นเจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ใน
เจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการแขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยในมหกรรมโอลมิปิก 2008 อีกด้วย     เสิน่
หยางเป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตามตํานานเลา่วา่เมืองใหญ่ทางภาคอีสานแหง่
นีเ้คยเป็นเมืองหลวงมาก่อน ซึง่ตอ่มาหวัหน้าเผา่แมนจูได้ยกทพัเข้าตีปักก่ิง โคน่ล้มราชวงศ์หมิง  
สถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิน่หยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นเท่ียวชม พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูล
รักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบั
พระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 
ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิน่หยาง
เป็นราชธานีประกอบด้วยตําหนกัใหญ่น้อยกวา่ 300 



7 

 

ห้อง บนพืน้ท่ีกวา่ 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง(ค.ศ.1368-1644) ชาว
แมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิน่หยางเป็นเมืองหลวง
แหง่ท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัขององค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซี, เฉียนหลง
, เจียช่ิง ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทางเหนือ  
จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้  ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  

หรือ  ถนนแมนจู           ในทา่มกลาง บรรยากาศ
โบราณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  ประกอบไป
ด้วยร้านค้าท่ีนําเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  อาทิ 
เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญทา่นเลอืกซือ้สนิค้า
ตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัเมืองเสิน่หยาง 沈阳国际皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shenyang Parkview   

 

วันทีเ้จ็ด        วันพฤหัสบดีที่ 16  เมษายน 2563 
                  ( 7)  อุทยานเป่ยหลิง – ท าเนียบขุนศึกแห่งตงเป่ยจางจวอหลิน   – เส่ินหยาง – กรุงเทพฯ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดินทางสู ่อุทยานเป่ยหลิง หรือ จ้าวหลิง คือ
สสุานของกษัตริย์รุ่นท่ีสองของราชวงศ์ชิง “หวงไทจ๋ี่” ตัง้อยู่
ท่ีด้านเหนือสดุของเมืองเสนิหยาง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “เป่ย
หลงิ” (เป่ยหมายถึงทิศเหนือ) ปัจจุบนัได้พฒันาขึน้เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติอนัสวยงามและมีช่ือเสยีง
แหง่หนึง่ในเสิ่นหยาง เป่ยหลงิสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1643 
ภายในอุทยานประกอบด้วย ตําหนกัโบราณหลายหลงั 
อาทิตําหนกัหลงเอิน ตําหนกัเป่าเฉิง นอกจากนีย้งัมี
ทิวทศัน์ต้นสน และทะเลสาบรายล้อมอยา่งสวยงาม ตาม
แบบฉบบัความเช่ือฮวงซุ้ยของชาวจีน   

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นชมสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์อีกแหง่หนึง่ของตงเป่ยชวี คือ เส่าเสว่ยฟู่  หรือ ท าเนียบ
ขุนศึกแห่งตงเป่ยจางจวอหลิน อดีตขนุศกึผู้ เคยมีอิทธิพล
เหนือดินแดนตงเป่ย เหอเป่ย ซานตง แตต่อ่มาถกูญ่ีปุ่ นลอบ
วางระเบิดเสยีชีวิต บุตรชายคือ จางเสวี๋ยเหลยีง (ค.ศ.1901-
2001) ได้ขึน้มาเป็นขนุศกึแทน จางเสวี๋ยเหลยีงได้วางแผน
ปฎิบติัการ “ เหตพุลกิผนัท่ีซีอาน ” โดยกกัตวันายพลเจียงไค
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เช็คท่ีอุทยานนํา้พรุ้อนฮาวชิงฉือ นครซีอาน เพื่อเกลีย้กลอ่มให้เจียงไคเช็ค ผู้ นําพรรคก๊กหมินตัง๋ ให้หนั
มาร่วมมือกบัพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อขบัไลจ่กัรวรรดินิยมญ่ีปุ่ นท่ีกําลงัรุกรานจีนอยูใ่นเวลานัน้ เจียง
ไคเช็คแสร้งทําเป็นยอมอ่อนข้อด้วย ขนุศกึจางจึงวางใจและได้รับรองความปลอดภยัเจียงไคเช็คด้วย
การเป็นเพื่อนร่วมทางกลบัสูน่ครหนานจิง ทวา่ เม่ือกลบัมาถึงเมืองหลวงขนุศกึจางได้ถกูทหารเจียงไค
เช็คควบคมุตวัคมุขงั ตัง้แต่ 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

20.30 น.   บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CZ8357 
01.00+1 น.       ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดิภาพ  
 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ    
     

ก ำหนดกำรเดินทำง 

คณะ 20 ท่านขึน้ไป    

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน     58,800 .- บาท   6,800 .- บาท  

หมายเหตุ  1. กรณีไปชนกับช่วงงานเทศกาลอารีรัง ทางรัฐบาลบังคับนักท่องเที่ยวดูโชว์อารีรัง ซึ่งเป็น
โชว์   ย่ิงใหญ่ระดับชาติ ราคาทัวร์เพิ่มอีก ท่านละ 4,000 บาท ซึ่งงานเทศกาลอาจจะทราบ
ก่อนเดินทางประมาณ 1 เดือน ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน 

 2. สถานที่ท่องเที่ยวในรายการ เป็นสถานที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้นักท่องเที่ยว  การ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ขึน้อยู่กับดุลพนิิจทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเท่านัน้ 

 
อัตรานีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 23  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่เข้าเกาหลเีหนือ     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
   คา่นํา้หนกัเกิน 23  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน                  

  เอกสารในการย่ืนวีซ่าเกาหลีเหนือ 
1. หนงัสอืเดินทางท่ียงัมีอายใุช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือนก่อนการเดินทาง 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป 
3. สาํเนาบตัรประชาชน  รายละเอียดเก่ียวกบัสถานท่ีทํางาน เช่น ช่ือ และ ท่ีอยูข่องบริษัทฯ และตําแหนง่งาน 

                            
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

9. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
    หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   


