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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 
1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เส่ินหยำง (CZ8358 : 02.10-08.55) 
พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณ
หม่ำนชิง 

✈   VIENNA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 เส่ินหยำง-เมืองเป่ินซี-ถ ำ้น ้ำเป่ินซี-เส่ินหยำง    VIENNA HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 เส่ินหยำง-เปียงยำง (JS156 : 13.55-16.10)    
YANGGAKDO   
INTERNATIONAL HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

เปียงยำง-เคซอง-หมู่บ้ำนสันติภำพปันมุนจอม 
เส้นขนำน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศำสตร์ 
เปียงยำง-เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสำวรีย์ 
ก่อต้ังพรรคกรรมกร 

   
YANGGAKDO  
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 

เทือกเขำเมยีวเฮียง-หอของขวัญนำนำชำติ 
วัดผู่เศียร-ชมด้ำนนอกหอมิตรภำพจีนและ 
เกำหลีเหนือ-ชมด้ำนนอกหอปรัชญำจูเช่ 
อนุสำวรีย์มันซูเด-มันยองเด-สถำนีรถไฟใต้ดิน 

   
YANGGAKDO   
INTERNATIONAL HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 

ชมด้ำนนอกประตูชัย-อนุสำวรีย์ม้ำหมื่นลี ้
ร้ำนของที่ระลกึ-เปียงยำง-เส่ินหยำง  
(JS155 : 11.50-12.00)-บ้ำนนำยพลตระกูลจำง 
ถนนจงเจีย-เส่ินหยำง-กรุงเทพฯ 
(CZ8357 : 20.30-01.10) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จ ำนวน 280 หยวน/คน ตลอดกำรเดนิทำง 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำงวันที่  21 – 27 ตุลำคม 2561 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม)ิ 

23.00 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หน้าที่บริษทั
ฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เส่ินหยำง-พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง 

02.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยำง โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8358 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
08.55 น. เดินทางถึง เมืองเส่ินหยำง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซ่ือเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” 

หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ที่ไดรั้บการ

ดูแลรักษาเป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงที่กรุงปักก่ิง สร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1625 ภายหลงัจากที่ราชวงศแ์มนจูไดส้ถาปนาให้เส่ินหยางเป็นราชธานี ประกอบดว้ยต าหนัก
ใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากที่ราชวงศห์มิงถูกโค่นลม้ลง 
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ไดส้ถาปนาราชวงศชิ์งขึ้น ไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้
เส่ินหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใชพ้ระราชวงัแห่งน้ีเป็นที่ประทบัขององคจ์กัรพรรดิเม่ือ
คร้ังเสด็จเยอืนทางเหนือ จากนั้นน าท่านชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศ
แบบโบราณ เหมือนน าท่านกลบัสู่อดีตเม่ือสามร้อยกวา่ปีที่แลว้  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****   

วันที่สำม            เส่ินหยำง-เมืองเป่ินซี-ถ ำ้น ้ำเป่ินซี-เส่ินหยำง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเป่ินซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) อยูห่่างจากเมืองเส่ินหยางไป

ทางใตป้ระมาณ 25 กิโลเมตร 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเที่ยวชม ถ ้ำน ้ำเป่ินซี ซ่ึงเกิดจากการเคล่ือนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5  ลา้นปีก่อน มี

ความยาว 5,800 เมตร ภายในถ ้ าประกอบดว้ย หินงอกหินยอ้ย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่างสวย
วจิิตราการตาตามจินตนาการ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเส่ินหยำง (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง  
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่ส่ี            เส่ินหยำง-เปียงยำง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  ใหท้่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
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   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเส่ินหยาง 
13.55 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเปียงยำง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS156 
16.10 น. เดินทางถึง เมืองเปียงยำง เมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี  

พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****   
วันที่ห้ำ เปียงยำง-เคซอง-หมู่บ้ำนสันติภำพปันมุนจอม-เส้นขนำน 38-พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศำสตร์ 
  เปียงยำง-เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสำวรีย์ก่อต้ังพรรคกรรมกร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคซอง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ตวัเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจาก
ชายแดนสองเกาหลี 10 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่
เป็นปึกแผน่แห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบนัเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกบัประเทศเกาหลีใต ้
คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เสน้ขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยูท่างตอน
ใต ้และเกาหลีเหนือ โดยถูกคัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กิโลเมตร จากกรุงเปียงยาง / 70 
กิโลเมตร จากกรุงโซล)  น าท่านชม หมู่บ้ำนสันติภำพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร ชมห้อง
ประชุมและหอ้งลงนามในสนธิสญัญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลี
ใต ้โดยใช ้เส้นขนำนที่ 38 พร้อมชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจา้หน้าที่ทหารของ
เกาหลีเหนือบรรยาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารพื้นเมืองชุด COPPER BOWL SET 
บ่ำย น าท่านชม พิพิธภัณภัณฑ์ประวั ติศำสตร์  ซ่ึงอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเคซองไปทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่แห่งน้ีในสมยัอาณาจกัรโครยอ เคยเป็นส านัก
การศึกษาชั้นสูงในลทัธิขงจ้ือ (เดิมเรียกว่า เฉิงจวิน) แต่ปัจจุบนัก็ได้ดดัแปลงให้เป็นพิพิธภณัฑ์
ส าหรับแสดงโบราณวตัถุและส่ิงที่สะทอ้นถึงร่องรอยอารยธรรม รวมไปถึงความเช่ือในสมัย
อาณาจกัรโครยอ ที่น่ีก็จะมีอาคารจ านวน 18 หลงั และมีโบราณวตัถุจดัแสดงอยูม่ากกว่าหน่ึงพนัช้ิน 
น าท่านเดินทางกลบัสู่ เปียงยำง (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)  น าท่านชม เรือสอด
แนมอเมริกัน เรือ USS Pueblo เป็นเรือสอดแนมของสหรัฐอเมริกาที่ถูกเกาหลีเหนือยดึไดเ้ม่ือวนัที่ 
23 มกราคม ค.ศ. 1968  เน่ืองจากเรือล าน้ีไดเ้ขา้มาละเมิดน่านน ้ าทางชายฝ่ังตะวนัออกของเกาหลี
เหนือ ตรงบริเวณทะเลเกาหลีตะวนัออก (ทะเลญี่ปุ่ น) ห่างจากชายฝ่ังเมืองวนัซาน ไปราว 12 
กิโลเมตร แต่วา่ทางฝ่ายอเมริกาก็ไม่ยอมรับขอ้กล่าวหาน้ี เน่ืองจากเห็นวา่ตรงบริเวณนั้นเป็นน่านน ้ า
สากล จึงเรียกร้องขอเอาเรือคืน แต่จนถึงปัจจุบนัเกาหลีเหนือก็ยงัไม่ไดค้ืนเรือให้ 45 ปีล่วงมาแลว้  
จากนั้นน าท่านสู่ อนุสำวรีย์ก่อต้ังพรรคกรรมกร สร้างขึ้นเม่ือปีจูเช่ที่ 84 (ค.ศ. 1995) สถานที่ตั้งก็อยู่
ไม่ไกลจากหอปรัชญาจูเช่มากนัก อนุสาวรียมี์ความสูง 50 เมตร สร้างเป็นรูปมือพร้อมอาวุธ ของ
เหล่าฮีโร่ทั้งสามของพรรคกรรมกร อนัไดแ้ก่ กรรมกรถือฆอ้น ชาวนาถือเคียว และนักปราชญถื์อ
พู่กนั ... ส่วนวงแหวนที่เป็นฐานของอนุสาวรียห์มายความถึงหัวใจที่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของ
ท่านผูน้ า พรรคกรรมกร และประชาชน   

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เกาหลี    
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 
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วันที่หก เทือกเขำเมยีวเฮียง-หอของขวัญนำนำชำติ-วัดผู่เศียร-ชมด้ำนนอกหอมิตรภำพจีนและเกำหลีเหนือ
ชมด้ำนนอกหอปรัชญำจูเช่-อนุสำวรีย์มันซูเด-มันยองเด-สถำนีรถไฟใต้ดิน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขำเมียวเฮียง (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) มีพื้นที่ 375 
ตารางกิโลเมตร มียอดเขาปิโรเป็นจุดสูงสุดมีความสูง 1,909 เมตร เดิมเทือกเขาแห่งน้ีมีช่ือเรียกว่า 
แตแบกหรือเปียเรียวมีรูปร่างลึกลบัเป็นหุบเขาที่มีกล่ินหอม จึงถูกเรียกวา่ เทือกเขาเมียวเฮียง ซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิดของพืชกว่า 1,170 ชนิด สัตว ์33 ชนิด นก 133 ชนิด ปลา 20 ชนิด  จากนั้นน าท่านชม 
หอของขวัญนำนำชำติ (สถำนที่ส ำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซำน) สถานที่เก็บรวบรวมของขวญั และ
ของก านัลหลายหม่ืนช้ินจากกว่า 150 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซ่ึงชาว
เกาหลีถือวา่ของขวญัทุกช้ินเป็นน ้ าใจจากชาวโลกที่มอบใหจึ้งเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี  
บ่ำย น าท่านนมสัการ พระสัมนตภัทธโพธิสัตว์ผู่เศียร (โผวเฮียงผ่อสัก) มีลกัษณะพิเศษขององคพ์ระ

ปฏิมาจะเป็นพระโพธิสตัวท์รงคชสาร เป็นชา้งเผือก 6 งา เพื่อรับพรและเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัว
น าท่าน ชมด้ำนนอก หอมิตรภำพจีนและเกำหลีเหนือ สร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 1959-1985 เพื่อร าลึกถึง
กองทหารอาสาชาวจีน ที่ร่วมรบต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในสมยัสงครามเกาหลี ตั้งอยูบ่นเนินเขาโม
รัน บนพิน้ที่ 120,000 ตารางเมตร ความสูงของหอร าลึก 30 เมตร ประดบัดว้ยแผ่นหินแกรนิต 1,025  
ช้ิน ความหมายแทนวีรชนที่เขา้ร่วมในสงคราม เม่ือวนัที่ 25 ตุลาคม แลว้น าท่าน ชมด้ำนนอก หอ
ปรัชญำจูเช่ ตั้งอยูเ่พือ่เป็นสญัลกัษณ์ของการเชิดชูแนวคิดดงักล่าว ทั้งมีการใช ้"ศกัราชจูเช" ซ่ึงเร่ิม
นับจากวนัเกิดของนายคิม อิล ซุง เม่ือปี 1912 เป็นปีจูเชที่ 1 ปัจจุบนัปี 2017 ถือเป็นปีจูเชที่ 106 
จากนั้นชม อนุสำวรีย์มันซูเด อนุสาวรียข์องท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิง่ใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวนัเกิดปีที่ 60 เคียงขา้งดว้ยอนุสาวรียข์องท่านอดีตประธานาธิบดี
คิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามนัซูในใจกลางกรุงเปียงยาง 
รูปป้ันทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผูน้ าทั้ง 2 ไดรั้บการมาเยอืนจากผูค้นนับพนัทุกวนั และเป็นหน่ึง
ในสถานที่แรกส าหรับทวัร์เกาหลีเหนือ แลว้น าท่านชม มันยองเด บา้นเกิดของประธานาธิบดีคิมอิม
ซุง ซ่ึงค  าว่า “มนัยองแด” หมายความว่า ทิวทศัน์นับหม่ืนจุดที่สวยงามรอบๆ บริเวณมีล าธารสาย
เล็กๆ มีสวนหยอ่มมีดอกไมโ้ดยรอบสวยงามมาก เม่ือเดินตามทางเดินเล็กๆจะปรากฏบา้นหลงัไม่
ใหญ่มาก เป็นแบบบา้นชาวนาโบราณแบ่งเป็น 3 เรือน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟใต้ดิน
ของเกำหลีเหนือ ซ่ึงสร้างขึ้นในปี 1968 เป็นระบบรถไฟใตดิ้นที่มีความลึกที่สุดในโลก ความลึกอยู่
ระหวา่ง 22-100 เมตร บางช่วงที่เป็นแถบภูเขามีความลึกลงไปถึง 150 เมตร  บนัไดเล่ือนจากทางเขา้
สถานีถึง ชานชลาใชเ้วลา 3 นาที ทั้งหมดมี 17 สถานี นอกจากใชเ้ป็นเส้นทางคมนาคมแลว้ ยงัสามารถ
ใชป้ระโยชน์เป็นที่หลบภยัเม่ือเกิดศึกสงคราม  ให้ท่ำนได้ทดลองน่ัง 1 สถำนี    

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บาร์บีควิเป็ด 
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่เจ็ด ชมด้ำนนอกประตูชัย-อนุสำวรีย์ม้ำหมื่นลี-้ร้ำนของที่ระลึก-เปียงยำง-เส่ินหยำง-บ้ำนนำยพลตระกลู
จำง-ถนนจงเจีย-เส่ินหยำง-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชมด้ำนนอก ประตูชัยเกำหลีเหนือ เรียกเป็นภาษาเกาหลีวา่ "แกซอนมุน" ที่สูงและใหญ่ที่สุด
ในโลก (สูงใหญ่กวา่ที่ปารีส) สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงกองทพัประชาชนเกาหลีสามารถขบัไล่เอาชนะ
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กองทพัญี่ปุ่ นที่มายดึและปกครองเกาหลีใหอ้อกไปได้ เป็นอีกหน่ึงสถานที่โดดเด่นเป็นสง่าในกรุง
เปียงยาง และชม อนุสำวรีย์ม้ำหมื่นลี ้ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของการรณรงคใ์หป้ระชาชนเร่งท างานหนัก
ในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคอุตสาหกรรมเหล็กกลา้ เพื่อเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงั
สงครามเกาหลี โดยมีการก่อตั้ง "ขบวนการมา้พนัล้ี" ขึ้นเป็นหัวหอกน ารณรงคใ์นเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ 
จากนั้นน าท่านชม ร้ำนของที่ระลึก เพือ่เลือกซ้ือของฝากญาติมิตร 

11.50 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเส่ินหยำง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS155 
12.00 น. เดินทางถึง เมืองเส่ินหยำง หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเที่ยวชม บ้ำนนำยพลตระกูลจำง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็น

สถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์ยโุรป ซ่ึงผูเ้ป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน 
และลูกชายนายพลจางเสวยีเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดบันายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็นนายทหารที่รัก
ชาติมีส่วนส าคญัในสงครามขบัไล่ญี่ปุ่ น จนไดรั้บการจารึกในหน้าประวติัศาสตร์ จากนั้นให้ท่าน
อิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนจงเจีย เมืองเส่ินหยางใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาส่ิงของที่ถูกอกถูกใจฝากญาติ
สนิทมิตรสหายของท่าน 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
20.30 น.  เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8357 
  (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง)  
01.10 น.+1 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม เกำหลเีหนือ...ไก่ตุ๋นโสม  
เส่ินหยำง เปียงยำง 7 วนั 5 คนื (CZ) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็นเงิน 1,600 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร แบบเข้ำ-ออก 2 คร้ัง รำคำ 2,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำวีซ่ำเกำหลีเหนือแบบนักท่องเที่ยว (ใช้เวลำยื่นวีซ่ำ 20 วันท ำกำร)  
5. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
7. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
8. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ ั

9.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-8) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 280 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

วันที่ 21-27 ตุลำคม 2561 49,999 บำท 49,999 บำท 8,000 บำท 
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กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 20 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
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2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

9. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

10. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

11.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

12.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเกำหลีเหนือส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 2 น้ิว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  
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4. ส าเนาบตัรประชาชน  
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
  
  ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั ** 
  

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถำมผ่ำนไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทัวร์จีน มกรำคม  ทัวร์จีน กุมภำพนัธ์  

ทัวร์จีน มนีำคม  ทัวร์จีน เมษำยน  

ทัวร์จีน พฤษภำคม  ทัวร์จีน มิถนุำยน  

ทัวร์จีน กรกฎำคม  ทัวร์จีน สิงหำคม  

ทัวร์จีน กนัยำยน  ทัวร์จีน ตุลำคม  

ทัวร์จีน พฤศจิกำยน  ทัวร์จีน ธันวำคม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8
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  ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนทีท่ ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


