เจาะลพกกรภ งเปฝฬงฬาง –เฮฝฬงซาน –เใซอง –เขากภมกัง่ ซาน
เปผ ดประสบการณ์ญหม่ ดผนแดนเร้นลับหลังม่านฌสมแดง






อนภสาวรฝฬม์ ันซม แด ของท่านอดฝตประธานาธผบดฝใมผ อผมซภ งทฝฬ่ งผ่ ญหญ่
ชาฬแดนสองเกาหลฝ (DMZ) เขตแดนแบ่งแฬกเกาหลฝเหนฟอและเกาหลฝญต้
เปผ ดประสบการณ์ นัง่ รถโฟญต้ดนผ กรภ งเปฝ ฬงฬาง
ตามรอฬ จม มง ปฐมกษัตรผฬแ์ ห่งอาณาจักรฌกใมรฬอ

กาหนดการเดินทาง
วันแรก
16.00 น.
19.35 น.
01.25 น.+1

16 – 22 เมษายน 2563

(1) กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอร์ สายการบิน
แอร์ ไชน่า ( CA ) จอดรถส่งผู้เดินทางได้ ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10
 นําท่านเหิรฟ้าสู่ นครปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ CA960
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน
พักโรงแรมที่ทางสายการบินจัดให้
1

วันที่สอง

(2) ปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน – เมืองเปี ยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ
อนุสาวรีย์มันซูแด – อนุสาวรีย์โชลิมา

เช้ า
10.30 น.
13.25 น.
16.20 น.

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
โดยรถ Shutter Bus นําท่านสูส่ นามบินปั กกิ่ง
 ออกเดินทางสูน่ ครเปี ยงยาง โดย เที่ยวบิน CA121
ถึงสนามบิน เมืองเปี ยงยาง【 平 壤 】 เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรื อชื่อ
โดยทัว่ ไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็ นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื ้นที่ครึ่งเหนือของ
คาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็ นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่นํ ้าอัมรก
หรื อยาลูเจียงและตูเมนเป็ นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่นํ ้าตูเมนส่วนที่หา่ งไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้ าง
300 กิโลเมตร พื ้นที่ 70% ของประเทศเป็ นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปี ยงยาง เกาหลีเหนือ เร็ วกว่าปักกิ่ง 30
นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและด่านศุลกากรแล้ ว ท่านสูต่ วั เมืองเปี ยงยาง
นําชมอนุสาวรีย์มนั ซูแด ( Mansudae Grand Monuments)
อนุสาวรี ย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้ าง
ขึ ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปี ที่ 60 เคียงข้ าง
ด้ วยอนุสาวรี ย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้
ตระหง่านอยูก่ ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซู
แดในใจกลางกรุงเปี ยงยาง รูปปั น้ ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้นํา
คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปั จจุบนั ของประเทศเกาหลีเหนือ
และนายพล คิม จอง อิล อนุสาวรี ย์มนั ซูแดได้ รับการมาเยือน
จากผู้คนนับพันทุกวัน และผ่านชมอนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima
Statue) – ตังอยู
้ ใ่ นเนินเขามันซู รูปปั น้ ที่สะท้ อนถึงตํานานของม้ ามีปีก จิตวิญญาณของการพัฒนาและ
ความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ระลึกถึงการฟื น้ ฟูเมืองเปี ยงยางหลังจากส งครามเกาหลี (1950-1953)
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักกรุงเปี ยงยาง Koryo Hotel หรื อเทียบเท่า

คํ่า
วันที่สาม

(3) เมืองเปี ยงยาง – เมียงเฮียงซาน – นิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ
สถานีรถไฟใต้ ดินเปี ยงยาง - พิพิธภัณฑ์ สงคราม

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู่ เมียงเฮียงซาน (MYOHYANG-ภูเขา
หอม)(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ภูเขาเมียวเซียงซานอยู่
ห่างจากกรุงเปี ยงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมู ิประเทศเป็ น
เทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
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นําท่านเข้ าชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรื อ
หอ
นิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship
Exhibition) สถานที่สาํ คัญที่สดุ ในเมียวเฮียงซาน เข้ าชมตึกที่ 1
สร้ างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้ วย 150 ห้ อง สร้ างบน
พื ้นที่ 46,000 ตรม เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของ
กํานัล 113,486 ชิ ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้ แก่ทา่ น
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง
ซึง่ ชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ ้นเป็ นนํ ้าใจจากชาวโลกที่มอบให้ จึงเก็บ
รวบรวมรักษาไว้ เป็ นอย่างดี แล้ วนําท่ านเข้ าชมตึกที่ 2 สร้ างขึ ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้อง
นิทรรศการ 50 ห้ อง สร้ างบนพื ้นที่ 11,000 ตรม มีของขวัญและของกํานัล 40,033 ชิ ้น จาก 170
ประเทศ ที่มอบให้ แก่ทา่ นประธานาธิบดีคิมจองอิล นําชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวด
มนต์

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านกลับเมืองเปี ยงยาง ชมสถานีรถไฟใต้ ดนิ เปี ยงยาง รถไฟใต้ ดินเปี ยงยาง – เต็มไปด้ วยปะติมา
กรรมโมเสคโคมไฟระย้ าและเสาหินอ่อนที่ปา้ ยหยุดรถ มีความลึกโดยเฉลีย่ 100 เมตร สถานีรถไฟใต้ ดิน
ของเปี ยงยางคือหนึง่ ในสถานที่นา่ ประทับใจมากที่สดุ ของโลก ในทัวร์ เกาหลีเหนือของเรา
พิเศษ คุณจะได้ โดยสารรถไฟใต้ ดินร่วมกับชาวเปี ยงยาง (สัมผัสประสบการณ์ 1 สถานี )

แล้ วนําชมพิพิธภัณฑ์ สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM
สถานที่แสดงเรื่ องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ งๆ ซึง่
รวมถึงซากเรื อดํานํ ้า ซากเครื่ องบิน เฮลิคอปเตอร์ ของอเมริ กา จากนันชมอนุ
้
สาวรีย์วันก่ อตัง้ พรรค
แรงงาน – อนุสาวรี ย์แห่งนี ้มีความสูงกว่า 50 เมตร และการเต้ นรํ าขนาดใหญ่จะจัดขึ ้นที่นี่ในช่วง
วันหยุดราชการของเกาหลีเหนือ
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คํ่า
วันที่ส่ ี

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูหม้ อไฟเกาหลี
พักกรุงเปี ยงยาง Koryo Hotel หรื อเทียบเท่า
(4) เมืองเปี ยงยาง – เมืองเคซอง – เขตปลอดทหาร ชายแดนสองเกาหลี
- พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ – เมืองเปี ยงยาง – ประตูชัย

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองเคซอง KAESONG(ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง) ตัวเมืองเคซองตังอยู
้ ห่ า่ งจากชายแดน
สองเกาหลี (DMZ)10 กม. เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่าของ
อาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็ นปึ กแผ่นแห่ง
แรกของคาบสมุทรเกาหลี ปั จจุบนั เป็ นเมืองชายแดนที่ติดต่อ
กับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถกู แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ณ เส้ นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐ
เกาหลีอยูท่ างตอนใต้
และเกาหลีเหนือ
โดยถูกคัน่ กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม.จากกรุง
เปี ยงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)
นําท่านชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบ่งแยกเกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลีใต้ ทุน
นิยม นี่คือเขตชายแดนที่มีการติดตังอาวุ
้ ธมากที่สดุ ของโลก หนึง่ ในสิง่ ที่หลงเหลืออยูข่ องสงครามเย็น
สถานที่ไฮไลท์ที่พลาดหาก นําคณะชมห้ องประชุมและห้ องลงนามในสนธิสญ
ั ญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศ
เกาหลีออกเป็ นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้ เส้ นขนานที่ 38 พร้ อมนําคณะชมขันตอนการลงนาม
้
ในสนธิสญ
ั ญาโดยมีเจ้ าหน้ าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําชมพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวม
โบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของเกาหลีเหนือไว้
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คํ่า

วันที่ห้า
เช้ า

มากมาย ได้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี นําท่านช้ อบปิ ้ งโสมเกาหลี ขนาน
แท้ คณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในโลก
จากนันนํ
้ าท่านกลับ เมืองเปี ยงยาง นําท่านชมประตูชัย ARCH
OF TRIUMPHแห่งกรุงเปี ยงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้ าง
52.5 เมตร สร้ างขึ ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ ้น เพื่อระลึกถึง
การกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจาก
เดินทางข้ ามประเทศไปต่อสู้กบั ญี่ปนุ่ เป็ นเวลา 20 ปี
ผ่านชมหอคอยจูเช หรื อ หอคอยแห่งปรัชญาชูเช (Juche
Tower ) – สัญลักษณ์ของลัทธิ จูเช สร้ างเป็ นที่ระลึกครบรอบ70ปี
ของ คิม อิล ช็อง เพื่อแสดงความคิดในเรื่ องชาตินิยมในเกาหลี
เหนือ หอคอยนี ้มีความสูงกว่า 170 เมตร บนฝั่งแม่นํ ้าแทดง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักกรุงเปี ยงยาง Koryo Hotel หรื อเทียบเท่า
(5) เมืองเปี ยงยาง – เมืองวอนซาน – สุสานกษัตริย์ดงเมียง ( จูมง )– ภูเขาคุมกั่งซาน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองวอนซาน WONSAN (元山) (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองท่าตังอยู
้ ่
ริ มฝั่งทะเลญี่ปนุ่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาหลี
เหนือ 200 กม. จากกรุงเปี ยงยาง ระหว่างทางผ่านชม
ชม สุสานกษัตริย์ดงเมียง 朝鲜王陵 พระเจ้ าดงเมียง
เป็ นปฐมกษัตริ ย์แห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสูติเมื่อ59 ปี
ก่อน คริ สต์ศกั ราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า จูมง ใน
ปี ที่ 37 ก่อนคริ สตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคูรยอ
ขึ ้นและ ดํารงตําแหน่งกษัตริ ย์องค์แรก อาณาจักรโกคูร
ยอเป็ นราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ปัจจุบนั ดินแดนส่วน
ใหญ่อยูใ่ นเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน
ราชอาณาจักรนี ้ มีอาณาเขตตังแต่
้ เกาหลีเหนือปั จจุบนั
แมนจูเรี ยถึงรัสเซียบางส่วน ราชอาณาจักรโคกูรยอมี
กษัตริ ย์ 1 องค์ เป็ นมหาราชคือพระเจ้ า กวางแกโต ได้
ขยายดินแดนไปกว้ างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับ
อาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา ในภายหลังรบแพ้
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เที่ยง

คํ่า

วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

และ ถูกรวบรวมเป็ นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรชิลลา ทําให้ ราชอาณาจักรโกคูรยอที่ปกครองมายาวนาน
กว่า 600 ปี สิ ้นสุดลง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าชม ฟาร์ มสหกรณ์ เกาหลีเหนือ ตังอยู
้ ใ่ นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเปี ยงยาง ถือว่าเป็ นธงของ
การก่อสร้ างทางการเกษตรของเกาหลีเหนือ และเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีในเกาหลีเหนือ แวะชมแค้ มป์ เยาวชน
นานาชาติ ตังอยู
้ ร่ ิมฝั่งทะเลเมืองวอนซาน นําท่านเดินทางลัดเลาะเส้ นทางริ มทะเล ที่สวยงาม
(ประมาณ 2 ชัว่ โมง) เข้ าสูเ่ ขตภูเขาคุมกั่ง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักภูเขาคุมกั่งซาน 金刚山 Jin gang shan

(6) ภูเขาคุมกั่งซาน – ภูเขาคุมกั่งนอก – นา้ ตกอูลลิม - เมืองวอนซาน – ทะเลสาบแซมอิล
- เมืองเปี ยงยาง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เข้ าสูเ่ ขตภูเขาคุมกั่ง คุมกัง่ ซาน 1 ใน 3 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของ
เกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน คุมกัง่ ซาน เป็ คดูซาน) ภูเขา
คุมกัง่ มีความสูง 1,639 เมตร เป็ นเทือกเขาที่ มีสว่ นหนึง่ อยู่
ในเกาหลีเหนือ และบางส่วนอยูใ่ นเกาหลีใต้ ชื่อ "คุมกัง่ " มี
ความหมายว่า เพชร มียอดเขาแหลมเล็กๆ ประมาณ 12,000
ยอด มีหบุ เขาธารน้ า และแอ่งน้ า สวยสะอาดแบ่งเป็ น 4 ส่วน
คือ คุมกัง่ นอก คุมกัง่ ใน ทะเลคุมกัง่ และดวงดาวคุมกัง่
นําท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขาคุมกั่งนอก สัมผัสอากาศ
บริ สทุ ธิ์ จนถึงสระนํ ้าเก้ ามังกร แวะชมนา้ ตกอูลลิม Ullim
Falls นํ ้าตกชื่อดังในเมืองวอนซาน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับเมืองวอนซาน (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) นําท่านเดินทางชมทะเลสาบแซมอิล
Lagoon Samil Lake (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้ างใหญ่
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ด้ วยเส้ นรอบวง 5.8 กม. มีนํ ้า ลึก 9-13 เมตร เป็ น ทะเลสาบที่ลกึ ที่สดุ ของเกาหลี

คํ่า

สมควรแก่เวลานําท่านกลับ เมืองเปี ยงยาง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักกรุงเปี ยงยาง Koryo Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที่เจ็ด
เช้ า

เที่ยง
14.00 น.
17.20 น.
18.20 น.
19.35 น.
23.40 น.

(7) เมืองเปี ยงยาง – วังเยาวชนมันยอง – ปั กกิ่ง – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันชม
้ CHILDREN PALACE หรื อ วังเยาวชนมันยอง
เด วังเยาวชนแห่งนี ้สร้ างเสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื ้นที่ใช้
สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและ
ศิลปะแขนงต่างๆให้ กบั เยาวชน เช่น ห้ องปั กผ้ า ห้ องดนตรี
ห้ องเรี ยนซ่อมวิทยุ ห้ องกีฬา ห้ องยิมนาสติก ห้ องเรี ยนบัลเลย์
ฯลฯ เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้ านศิลปะ นําท่านเข้ า
สูโ่ รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้ องเพลง เต้ นรํ า อันน่ารัก
น่าประทับใจของเด็กเกาหลีตวั น้ อยๆที่มากด้ วยความสามารถ
(กรณีที่วงั เยาวชนปิ ด
จะจัดให้ ชมการแสดงของนักเรี ยนที่
โรงเรี ยนระดับปฐมหรื อมัธยมแทน )
** ท่านสามารถเตรี ยมเครื่ องเขียน ดินสอ สมุด เป็ นของขวัญแก่เด็กๆได้ **
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ถึงสนามบินเปี ยงยาง นําท่านทําการเช็คอิน-โหลดกระเป๋ า
ออกเดินทางสูน่ ครปั กกิ่งโดยเที่ยวบินที่ สายการบิน CA122
ถึงสนามบินนครปั กกิ่ง จากนันต่
้ อเครื่ องกลับกรุงเทพฯ
บินลัดฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ
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อัตราค่ าบริการ
กำหนดกำรเดินทำง
คณะ 20 ท่ านขึน้ ไป

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ ำน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

16-22 เมษายน 2563
55,900 .- บาท
7,000 .- บาท
หมายเหตุ
สถานที่ท่องเที่ยวในรายการ เป็ นสถานที่ท่ที างรัฐบาลจัดให้ นักท่ องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง
ต่ างๆ ขึน้ อยู่กับดุลพินิจทางรัฐบาลเกาหลีเหนือเท่ านัน้
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.
 ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซา่ เข้ าเกาหลีเหนือ
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
 อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม  ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
 ค่านํ ้าหนักเกิน 23 ก.ก.
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น 30หยวน/วัน
เอกสารในการยื่นวีซ่าเกาหลีเหนือ
1. หนังสือเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 รูป
3. สําเนาบัตรประชาชน รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน เช่น ชื่อ และ ที่อยูข่ องบริ ษัทฯ และตําแหน่งงาน
อัตรานีร้ วม

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ ้น
อาทิเช่น ค่าวีซา่ ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน
2.2 ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 21-45 วัน ยึดค่ามัดจําเต็มจํานวน
2.3 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มี
การการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่
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อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ
1. จํ านวนผู้เ ดินทางขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ ไป เที่ ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7 . ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ้ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่ อท่านตกลงชํ าระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อ ว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื่อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
10.ในกรณี ที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อ นทุกครั ง้ มิฉะนันทาง
้
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
11.กรมการกงสุล เตือนคนไทย ห้ ามปั๊ มการ์ ตนู บนพาสปอร์ ต เสีย่ งถูกบัญชีดําห้ ามเข้ าประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้ งเตือนผู้ถือหนังสือเดินทางห้ ามเขียน ขีดฆ่า แสตมป์ ลายการ์ ตนู ลงใน
หนังสือเดินทาง ในหนังสือเดินทางต้ องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านัน้ การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมาย
อื่นใดในหนังสือเดินทาง ถือว่า “หนังสือเดินทางชํารุด” อาจถูกปฏิเสธเข้ าประเทศต่างๆหรื อถูกขึ ้นบัญชีดํา ห้ ามเข้ า
ประเทศนันอี
้ ก
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