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Grand North Korea  
เกาหลเีหนอื ต านานคอมมนูสิตโ์ลก 
เปียงยาง-ปนัมุนจอม-เสน้ขนานที ่38-วงัเยาวชน 

คมึซูซาน วงัสรุยิะ-เมยีวเฮยีงซาน-เมอืงโสมเคซอง-วอนซาน 
ภเูขาคมุก ัง่-ทุง่ดอกแอบเป้ิล-Masicryong 
ปกักิง่ - พระราชวงัตอ้งหา้ม 10 วนั 8 คนื  
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โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยครัง้ น าท่านเยือนดนิแดนโสมแดง “เกาหลีเหนือ” ฉายาฤาษีแห่งเอเชยี สัมผัส 
ORIGINAL “เกาหลเีหนอื” แท ้ๆ  เรยีนรูวั้ฒนธรรมอันเรยีบงา่ยและประวัตศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงคราม
เกาหล ีเยอืนเขตแดนเกาหลเีหนือ-ใต ้ที ่DMZ หมูบ่า้นปันมุนจอม เสน้ขนานที ่38 ชมการแสดงของเด็กๆ 
น่ารักทีวั่งเยาวชนมันยองเด ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง" สดุระทกึใจ 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่เกาหลเีหนอื 

15 – 24 ก.ย. 62 63,888.- 12,000.- รวมแลว้ 

8 – 17 ต.ค. 62 63,888.- 12,000.- รวมแลว้ 

20 – 29 ต.ค. 62 63,888.- 12,000.- รวมแลว้ 

17 – 26 พ.ย. 62 63,888.- 12,000.- รวมแลว้ 

3 – 12 ธ.ค. 62 63,888.- 12,000.- รวมแลว้ 

 
 
 
 

หมายเหต ุ
 
* คา่บรกิารยังไม่รวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 20 ดอลลาร ์คนขับรถทอ้งถิน่ 20 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 20 
ดอลลาร ์ 
* สงัคมนิยมแบบเกา่มเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศทีย่ังไม่เปิดเต็มทีก่็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู่ อาหาร  วัฒนธรรม 
ความเชือ่ เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจเบือ้งตน้ในประเทศที่
ไปเยอืนกอ่นเดนิทาง   
* โปรดทราบ สายการบนิอาจมกีารปรับ ยกเลกิเทีย่วบนิ หรอื เปลีย่นเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้
ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ท่านใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ที่
กอ่นทกุครัง้ เพราะทางบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรับเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

ฝากสมัภาระ  (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 23 กก. 

สมัภาระตอ้งมขีนาด DIMENSION (ยาว+กวา้ง+หนา) รวมแลว้ไมเ่กนิ 158 ซม. 
 

รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 
การเดนิทางทอ่งเทีย่วในเกาหลเีหนอือยูใ่นความควบคุของรฐับาล 

 

วนัแรก  นดัพบสนามบนิ  

23.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการ
  บนิแอรไ์ชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมู-ิปกักิง่–เปียงยาง 

 

01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY 
CHECKING อกีครัง้เมือ่ต่อเครือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดังนัน้การซือ้สรุา น ้าหอม ของเหลวต่างๆ 
ที่  DUTY FREE ข อ ให ้ท่ าน ร ะบุ ก า ร รั บ ข อ ง  ที่ ส น าม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ  (ข าก ลั บ ) 
www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information 

วนัที ่1          สนามบนิสุวรรณภมู ิ

วนัที ่2          สวุรรณภมู-ิปกักิง่–เปียงยาง 
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06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ (TRANSIT FLIGHT / ไม่มวีซีา่จนีเขา้กรงุปักกิง่/ ไม่ออกนอก
  สนามบนิ) (เวลาทีปั่กกิง่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  พเิศษพักรอตอ่เครือ่ง น าทา่นไปรับประทานอาหารเชา้  
13.20 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิ CA 121 น าท่านเดนิทางสู่นครเปียงยาง เมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: 
DPRK) หรอืชือ่โดยทั่วไปว่า เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยีตะวันออก ที่
กนิพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทร
เกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลี
เป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลเีหนือ
กับเกาหลีใต ้แม่น ้าอัมรกหรือยาลู
เจีย ง  แล ะตู เมน เป็ นพ รมแดน
ระหว่างเกาหลเีหนือกับจนี แม่น ้าตู
เ ม น ส่ ว น ที่ ห่ า ง ไ ป ท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดน
กบัรัสเซยี คาบสมทุรเกาหลมีคีวาม
ยาว 1,020 กิโลเมตร และกวา้ง 
300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของ
ประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุง
เปียงยาง เกาหลีเหนือ  เร็วกว่า
ปักกิง่ 30 นาท)ี 

15.50 น. ถงึสนามบนิใหมข่องกรงุเปียงยาง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

18.00 น. รับประทานอาหาเย็นทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 
 
วนัทีส่าม เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจเูช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่
ยิง่ใหญ่ สรา้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีที ่60 เคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรีย์
ของท่านอดตีประธานาธบิดคีมิจองอลิ ตัง้ตระหง่านอยู่กลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนือ บน
เนนิเขามันซใูนใจกลางกรุงเปียงยาง รูปป้ันทองแดงขนาดใหญ่ของอดตีผูน้ าทัง้ 2 ไดร้ับการ
มาเยอืนจากผูค้นนับพันทกุวัน และเป็นหนึง่ในสถานทีแ่รกส าหรับทัวรเ์กาหลเีหนือ  

วนัที ่3          เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจเูช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

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/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/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%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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น าชม  (MAXIMA STATUE หรือ CHOLLIMA STATUS) โชลลิมา อนุ เสาวรีย ์ม ้าบิน 

ตัง้อยู่ในเนินเขามันซู ต านานของมา้พันลีม้ปีีก วิง่ไดวั้นละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญาณ 
ของการพัฒนา และความกา้วหนา้อยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ระลกึถงึการฟ้ืนฟเูมอืงเปียงยางหลังจาก
สงครามเกาหล ี(ค.ศ. 1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกวา่มา้บนิ” เกาหลเีหนือเคย
ถูกปูพรมดว้ยระเบดิ จนกรุงเปียงยางราบเป็นหนา้กลอง “100 ปีไม่มโีอกาสเกดิใหม่” ความ
มุง่มั่นจงึอบุัตขิ ึน้ในใจของชาวเกาหลเีหนือทุกคน ดังนัน้ค าวา่ “พยายาม” จงึไม่อาจเพยีงพอ
ต่อการกอบกู ้และสรา้งชาตขิึน้มาใหม่ อนุสาวรยีโ์ชลลมิาจงึถูกสรา้งขึน้เพื่อปลุกเรา้ กระตุน้
ความมุง่มั่น ใหช้าวเกาหลเีหนือมคีวามรักชาตยิิง่  

 น าชมประตูชยั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกวา้ง 
52.5 เมตร สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถงึการกลับมาที่เกาหลีของ 
อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญีปุ่่ นเป็นเวลา 20 ปี  

 น าชมหอปรชัญาจูเช่ (TOWER OF JUCHE IDEA) สรา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็น
เกยีรตแิกอ่ดตีประธานาธบิดคีมิอลิซุง เน่ืองในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มคีวามสงูกว่า 
170 เมตร ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าแตดอง ดา้นหนา้หอมีรูปป้ัน 3 กลุ่มชน คือ ผู ้
กรรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นักการศกึษานักวชิาการ และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลัทธพิึง่พาตนเอง (จู
เช)่ ในเกาหลเีหนือ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

น าชมมนัยองเด  MANYONGDAE พิพิธภัณฑ์บา้นเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง 

ภายในมบีา้นพักสามหลัง ทีเ่ล็กกะทัดรัด แตร่วมกนัเป็นครอบครัวทีย่ ิง่ใหญ ่ 

น าคณะสู ่CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแหง่นี้สรา้งเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มพีื้นทีใ่ชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรม
และศลิปะแขนงต่างๆใหก้ับเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิยุ หอ้งกฬีา 
หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีนบัลเลย ์ฯลฯ เพือ่เป็นการปลกูฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ น าท่าน
เขา้สู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี รอ้งเพลง เตน้ร า อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็ก
เกาหลีตัวนอ้ยๆที่มากดว้ยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดงของ
นักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมัธยมแทน)  

แลว้น าคณะออกเดนิทางสู่ เมยีวเฮยีงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขาเมียวเฮียง
ซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่าง
เดนิทางสมัผัสกบัธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  
 

 พักที ่HYANGSAN HOTEL (ดทีีส่ดุในเขตภเูขาเมยีวเฮยีงซาน)  
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วนัทีส่ ี ่  เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอืสปาย 
  อเมรกินั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภั่ตตาคาร 

น าชม วดัโปยอน วัดพุทธเกา่แกท่ีอ่ายุกวา่ 900 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะ
ซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดยี ์9 ชัน้ เจดยี ์13 ชัน้ และหอสวดมนต ์ 

น าทา่นเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิหรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ
(International Friendship Exhibition) สถานทีส่ าคัญทีส่ดุในเมยีวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึที ่1 
สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็น
สถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของก านัล 113,486 ช ิน้ จาก 185 ประเทศ ที่มอบใหแ้ก่
ทา่นประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซึง่ชาวเกาหลถีอืวา่ของขวัญทุกชิน้เป็นน ้าใจจากชาวโลกทีม่อบ
ใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอย่างด ีแลว้น าทา่นเขา้ชมตกึที ่2 สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 
1996 มีหอ้งนิทรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของก านัล 
40,033 ช ิน้ จาก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง 

น าช มพิ พิ ธ ภ ัณ ฑ์ ส งค ราม  VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR 

MUSEUM สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสูข้องชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ 
ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถงึซากเรือด าน ้า ซากเครื่องบินเฮลิคอป เตอร์ของอเมรกิา ชม 
PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) ของอเมรกิา ซึง่เกาหลเีหนือจับได ้เมือ่วันที ่23 มกราคม 
ค.ศ. 1968 แลว้น าท่านชมฉากจ าลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่
ตระการตา 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีห่า้ เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานที ่38-อนุเสาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรม  
  เปียงยาง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตัง้อยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหล ี
(DMZ) 10 กม.  

เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐทีเ่ป็นปึกแผน่แหง่แรกของ
คาบสมุทรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกาหลใีต ้คาบสมุทรเกาหลี
ถูกแบ่งออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานที ่38 เหนือ คอื สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต ้และ

วนัที ่4          เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม 
เรอืสปายอเมรกินั 

วนัที ่5          เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานที ่38-อนุเสาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรมเปียงยาง 

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
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เกาหลเีหนือ โดยถกูคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จาก
กรงุโซล)  

 น าคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้ง

ประชมุและหอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ ทีแ่บ่งประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและ
เกาหลีใต ้โดยใชเ้สน้ขนานที่ 38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมี
เจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนือบรรยาย  
 น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คง

คณุค่าทางประวัตศิาสตรข์องเกาหลเีหนือไวม้ากมาย ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม เมือ่ปี   น าทา่นชอ้บป้ิงโสมเกาหล ีขนานแทค้ณุภาพดทีีส่ดุในโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี
  แลว้น าคณะเดนิทางกลับสูก่รงุเปียงยาง   

   ชมและแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO 

 THE 3  CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION  

17.00 น.  น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ลือ่งชือ่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการแสดงผาดโผน
ตา่งๆ ซึง่จะท าใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

19.30 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร  

พักที ่KORYO HOTELหรอืYAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่ก เปียงยาง-วอนซาน-สุสานดองเมยีง-น า้ตกอูลลมิ-แคม้ป์เยาวชนนานาชาต-ิฟารช์อน
  ซมั 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็นเมืองท่าตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเล

ญีปุ่่ น ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเกาหลเีหนือ 200 กม. จากกรงุเปียงยาง  

 น าชมสุสานเมยีง พระเจา้ดงเมยีงเป็นปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสตูเิมือ่ 59 
ปีก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า จูมง ในปีที่ 37 ก่อนคริสตกาล จูมง
สถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึน้และด ารงต าแหน่งกษัตรยิ์องค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็น
ราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ปัจจุบันดนิแดนส่วนใหญ่อยู่ในเกาหลีเหนือ และคาบสมุทร
เหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรนี้ถูกสถาปนาโดยพระเจา้ดงเมียงยอง มีอาณาเขตตัง้แต่
เกาหลเีหนือปัจจุบันแมนจูเรยีถงึรัสเซยีบางสว่น ราชอาณาจักรโคกรูยอมกีษัตรยิ ์1 องค ์เป็น
มหาราชคือพระเจา้กวางแกโต ไดข้ยายดนิแดนไปกวา้งใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับ
อาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชลิลา และภายหลังแพร้บถูกรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรชลิลา ท าใหร้าชอาณาจักรโคกรูยอที่ปกครองมายาวนานกว่า600ปีสิน้สดุลงแวะ
ชมน า้ตกอลูลมิ (echo) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  

วนัที ่6         เปียงยาง-วอนซาน-สสุานดองเมยีง-น า้ตกอลูลมิ-แคม้ป์เยาวชนนานาชาต ิ
ฟารช์อนซมั 

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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._483
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   แวะชมแคม้ป์เยาวชนนานาชาต ิตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลเมอืงวอนซาน   แวะชมครอบครัว

ฟารม์สหกรณ์ 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KUMGANG MOUNTAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

 

 

วนัทีเ่จ็ด   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภั่ตตาคาร 

 เดนิทางลัดเลาะเสน้ทางรมิทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เขา้สู่เขตภูเขาคุมกั่ง 
คมุกัง่ซาน 1 ใน 3 ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลเีหนือ (เมยีวเฮยีงซาน  คุมกั่งซาน เป็ค
ดซูาน) ภูเขาคุมกั่ง มคีวามสงู 1,639 เมตร เป็นเทอืกเขาทีม่สีว่นหนึง่อยูใ่นเกาหลเีหนือ และ
บางส่วนอยู่ในเกาหลีใต ้ชือ่ "คุมกั่ง" มีความหมายว่าเพชร มียอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ 
12,000 ยอด มหีุบเขา ธารน ้า และแอ่งน ้าสวยสะอาด แบ่งเป็น 4 ส่วน คอื คุมกั่งนอก คุมกั่ง
ใน ทะเลคมุกั่ง และ ดวงดาวคมุกัง่ น าท่านเดนิทอ่งเทีย่วในเขตภเูขาคมุกัง่นอก สมัผัสอากาศ
บรสิทุธิ ์จนถงึสระน ้าเกา้มังกร 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  

  แวะชมทะเลสาบแซมอลิ (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกวา้งใหญ่ดว้ยเสน้รอบวง 5.8 
กม. มนี ้าลกึ 9-13 เมตร เป็นทะเลสาบทีล่กึทีส่ดุของเกาหลเีหนือ แลว้เดนิทางกลับเมอืงวอน
ซาน 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่MASICRYONG RESORT (ดทีีส่ดุในเมอืงวอนซาน) 

 

 

3 

วนัที ่7          วอนซาน-ภเูขาคุมก ัง่-ทะเลสาบแซมอลิ 
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วนัทีแ่ปด  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภั่ตตาคาร 

 เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร 

 แวะชมไรแ่อบเป้ิล ชานกรุงเปียงยาง ทีม่พี ิน้ทีก่วา้งใหญ่ไพศาล ราวเดอืนเมษายน-
ตน้เดือนดอกแอบเป้ิลสีขาวและชมพูอ่อนๆจะเบ่งบานในไร่กวา้งสุดลูกหูลูกตา ราวเดือน
กันยายน-ตุลาคม ก็จะออกผลเต็มตน้ น าท่านขึ้นเนินชมวิวพาโนราม่า ชมโรงงานและ
สายพานการผลติสนิคา้ทีแ่ปรรูปมาจากแอบเป้ิล เชน่ น ้าผึง้ ลูกอม เม็ดปรับอากาศ ยาสฟัีน 
ครมีทาผวิ เหลา้ ฯลฯ  (หากมกีารเดนิทางไมต่รงฤดกูาล รายการนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ DUCK BBQ 

พกัท่ี KORYO HOTEL หรือ YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่กา้ เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสรุยิะ-รถไฟใตด้นิ-  ปกักิง่-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ า เก า ห ลี เห นื อ  ที่ คุ ม ซู ซ า น  ว ัง สุ ร ิย ะ 
 (KUMSUSAN SUN PALACE) วังสรุยิะเป็น สสุานทีเ่ก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิ ซุ ง 
 และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคารตัง้อยูท่างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองเปียง 
 ยาง วังถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1976 เป็น  Kumsusan Assembly Hall ข อ ง
 ทา่นคมิอลิซงุ อาคารนี้ไดร้ับการบรูณะตอ่เตมิ เป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 
 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใชจ้่ายในการดัดแปลงอย่างนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสอง
 ผูน้ าถูกวางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมดว้ยธง
 ของพรรคแรงงานเกาหลี น าท่านเขา้ชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติ
 คุณ และเครือ่งอสิรยิาภรณ์ทีน่านาชาตมิอบใหท้ัง้ 2 ผูน้ า น าชมรถยนตท์ีอ่ดตีประธานาธบิดี
 คมิอลิซงุใชเ้ดนิทางเป็นประจ าและตูร้ถไฟที ่ท่านคมิจองอลิใชเ้ดนิทางและท างานอยู่เป็นนิจ
 จวบจนวาระสุดทา้ย ของชวีติ (วังสุรยิะเป็นสถานที่ส าคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่ง

วนัที ่8          วอนซาน-ไรแ่อบเป้ิล-DUCK BBQ 

วนัที ่9          เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสุรยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักิง่ 
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 กายใหเ้หมาะสม ส ารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยีย่มชม) 

 น าท่านไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิ

ออ่น แตง่ผนังดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์า่งๆ น าทา่นทดลองน่ังรถไฟ 1 สถาน ี
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

17.20 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA 122 น าทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกิง่  

  

18.15 น. ถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ (เวลาปักกิง่ชา้กว่าเปียงยาง 30 นาที) ***  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัว
เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์
การเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจนีและก็
เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครอง
พเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดร้ับ
การจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80
ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพ้ัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้
มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิง่มีถนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

 จากนัน้น าทา่นสูถ่นนชอ๊ปป้ิงชือ่ดังของปักกิง่ หวังฟจูิง่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัทคาร 

 พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรอื SPRING HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านสู่จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ  จัตุรัสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่
สถานที่จัดงานพิธีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทกึภาพเพื่อเป็นที่ระลกึกับ
อนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตุง  

วนัที ่10          ปกักิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรงุเทพฯ 
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น าท่านผ่านประตูเขา้สู่พระราชวังตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของ
จักรพรรดิ2์4 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ น าชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งที่คง
คณุคา่ทางประวัตศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร น าชมหมูอ่าคารเครือ่งไม ้
ที่ประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน 
หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา  

 
  เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

ชอ้บป้ิงที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซือ้สนิคา้ขายส่งราคาถูก เช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 
นาฬกิา เป็นตน้ *** เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

19.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 979 

23.40 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ (เวลาไทยชา้กวา่ปักกิง่ 1 ชัว่โมง)    

                                                                                                                                       

อตัรานีร้วม 
 คา่บัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบนิแอรไ์ชน่า (กรงุเทพฯ-ปักกิง่-เปียงยาง-ปักกิง่-กรงุเทพฯ)  

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนียมตั๋ว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX)ไวแ้ลว้ อัตรา ณ.วันที ่22
ม.ิย. 61 = 14,000 บาท หากมีการปรับขึน้หลังจากน้ีอีก ผูเ้ดนิทางรับทราบว่า จะตอ้งจ่ายส่วนต่างที่
เพิม่ขึน้ตามจรงิ 
 คา่ทีพ่ัก พักหอ้งละ 2 ทา่นจ านวน 7 คนื * โรงแรมทีเ่กาหลเีหนือไมส่ะดวกทีจ่ะจัดเตยีงเสรมิ 
 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ   
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่ธรรมเนียมวซีา่นักทอ่งเทีย่วเกาหลเีหนือ (15 วันท าการ) 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขึน้เครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราไมร่วม 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง / ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างดา้ว / ส่วน

ตา่งคา่ธรรมเนียมวซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิืน่ๆ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 20 USD คนรถ 20 USD และหวัหนา้ทวัร ์20 USD  

 

หมายเหตุ : รายการท่องเทีย่วและอัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะอัตราแลกเปลีย่น
เงนิตราระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย
กวา่ 15 ทา่น  

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบนิ และตัวแทนการ
ท่องเทีย่วในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่
ของบรษัิท อาทเิช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลี่ยนแปลงในก าหนดเวลา
ตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  
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การช าระคา่บรกิาร : มัดจ า20,000บาท เมือ่ส ารองทีน่ั่งและช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง
อยา่งนอ้ย15วัน 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 
 หนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู 
 ส าเนาบัตรประชาชน  รายละเอยีดเกีย่วกับสถานทีท่ างาน เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยู่ของบรษัิทฯ และต าแหน่ง
งาน 
หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 

 หนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รปู 
 ส าเนาบัตรประชาชน  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท างาน เช่น ชือ่ และ ที่อยู่ของบรษัิทฯ และ

ต าแหน่งงาน 
 กรอกขอ้มลูทีบ่รษัิทฯ แนบให ้

เอกสารการขอวซีา่จนี 

1.   เอกสารการเดนิทาง 
1.1 หนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
1.3 รูปสขีนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเท่านั้น) * รูปถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟูจหิรอืโกดัก 
 - ทา่นทีป่ระสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สังกดัจัดมาพรอ้ม
กั บ ก า ร ส่ ง ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง 
 - รูปถ่ายตอ้งเห็นหู, ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนือคิว้, ตอ้งไม่ใส่เครือ่งประดับใดๆทัง้สิน้, ตอ้งไม่ใส่เสือ้สี

ข า ว 
 - สถานทูตจนีอาจปฏเิสธการยืน่วซีา่ของท่าน หากท่านเป็นชาย แต่ใชรู้ปถา่ยทีด่เูป็นหญงิแตง่หนา้
ทา ปาก หรอืไวผ้มยาว 
1.4 ส าเนาตั๋วเครือ่งบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยืน่เดนิทางกบักรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจัดการให ้

2.   เอกสารเพิม่เตมิ 
3.1  ส าหรับผูเ้ดนิทางทีย่ังเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรตัวส าเนา (ใบเกดิ)  
3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างาน+สมดุบัญชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน้ 
3.5 พระภกิษุ (กรณุาโทรเช็ดทีบ่รษัิทฯ)  

4.  ขอ้มลูส าคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารทีท่างบรษิทัจดัให ้

4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชือ่สถานทีศ่กึษา ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์
4.2 ผูท้ีท่ างาน.......แจง้ชือ่สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน หมายเลขโทรศัพท ์
4.3 ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์ีบ่า้นทีต่ดิตอ่ได ้
4.4 ผูท้ีแ่ตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.5 ผูท้ีเ่ป็นโสด ตอ้งแจง้ชือ่บดิาหรอืมารดา หรอื พีน่อ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชือ่ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดจ้รงิ 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิ่มใหส้ถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน ไม่
สามารถท าได ้ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งน าเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทีส่ถานทตู 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการ
เดนิทาง 15-29 วัน เก็บค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 75 % 
ของราคาทัวร ์// ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6วัน เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
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สรปุแผนประกนัภยัเดนิทางตา่งประเทศ แผนประกนัภยั หรรษา 50 

โดยบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / Condition coverage  

Limit of liability is the maximum amounts that we will pay under such 
coverage 

จ านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั  

1. เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ อ.บ. 1 ตอ่คน / Loss 
of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability per 
person 

3,000,000 บาท 

2. การรักษาพยาบาลตอ่อุบัตเิหตุแตล่ะครัง้ ต่อคนระยะเวลาการเดนิทาง คุม้ครองไม่
เกิน / Medical expenses due to accident, limit per person and per period of 
insurance 

500,000 บาท 

   2.1 การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยกลับภูมลิ าเนา หรอืสถานพยาบาลจากกรณีอุบัตเิหตุ การ
เดนิทางกลับประเทศหรอืโรงพยาบาลที่เหมาะสมในประเทศ รวมถงึการเดนิทางดว้ย
รถพยาบาลจากจุดเกดิเหตุไปยังสถานพยาบาลขณะอยู่ในต่างประเทศ รวมอยู่ในค่า

รักษาพยาบาลขอ้ 2) / Evacuation expense from injury, return transport of 

insured to residence or to suitable hospital closest to residence, incl. 
appropriate car ambulance from event to hospital (include in no.2 sum 
insured.)  

50,000 บาท 
 

   2.2 การรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากการกอ่การรา้ย ต่ออุบัตตเิหตุแต่ละครัง้ ต่อ

คนหรือต่อระยะเวลาการเดินทาง รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลขอ้ 2) / Medical 

expenses due to Act of Terrorism, limit per person and per period of 
insurance, include in no.2 sum insured) 

30,000 บาท 

2.3 คุม้ครองพิเศษ ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุจากการเล่นสกี การด าน ้ า 
ผูโ้ดยสารเรอืเร็ว บานาน่าโบท เจ็ทสก ีเรอืลากร่มและซวีอรก์เกอร ์ต่ออุบัตเิหตแุต่ละ
ครัง้ตอ่คนหรอืตอ่ระยะเวลาการเดนิทาง รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาล ขอ้ 2) 
Special coverage: Medical expenses arising from accident from skiing, 
snorkeling, spped boat, banana boat, jet ski, parasailing (pulled by by 
speed boat), sea walker, per each accident (include in no.sum insured) 

คุม้ครอง 

Covered 

3. ค่าใชจ่้ายในการขนส่งศพกลับภูมลิ าเนา คุม้ครองไม่เกนิ Repatriation expense 
for mortal remains 200,000 บาท 

4. อาหารเป็นพษิ คุม้ครองไมเ่กนิ / Food Poisoning 200,000 บาท 
5. ชดเชยรายไดร้ายวันในกรณีเขา้รักษาพยาบาลผูป่้วยในจากอุบัติเหตุในและ
ตา่งประเทศตอ่วัน สงูสดุ 30 วัน / Hospitalization benefit from injury – domestic 
and outbound per day (max 30 days)  

1,200 บาท 

 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไส ้

ติง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

ประกนัไมคุ่ม้ครอง การเยีย่มผูป่้วยในตา่งประเทศ การสง่ผูเ้ยาวก์ลับประเทศ การยกเลกิการเดนิทางการลดจ านวนวนั
เดนิทาง การสูญหายหรือเสยีหายของการเป๋าและสัมภาระ การล่าชา้ของขนส่งมวลชน การล่าชา้ของกระเป๋าและ
สมัภาระ การพลาดการตอ่เทีย่วบนิ การสญูหายของเงนิและหนังสอืเดนิทาง ความรับผดิชอบของบคุคลภายนอก ความ
รับผดิชอบของระเช่า ความรับผดิชอบของกฬีากอลฟ์ เงนิชดเชยรายไดร้ะหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ 
และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์
หมายเหต ุความคุม้ครอง หรอืไมคุ่ม้ครอง เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ ใหถ้อืตามก าหนดในกรมธรรม ์ซึง่บรษัิทประกันภัยไทย
ววิัฒนไ์ดอ้อกไวใ้นทกุประการ 

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเน่ืองจากประสบอุบัตเิหต ุในระหวา่ง
ระยะเวลาการเดนิทางเทา่นัน้ 
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* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก ตัวแทนบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนประกันภัยเดนิทางต่างประเทศ หรรษา 50 ก าหนด
โดยบรษัิทหลัก ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซึง่รับประกันภัยโดยบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิม่เตมิจากทีบ่รษัิทฯไดท้ าประกันไว ้เชน่ ตอ้งการเพิม่ความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกันเทีย่วบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อ
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช าระคา่เบีย้ประกันเพิม่เองได ้โดยตดิตอ่ทีต่ัวแทนบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์
หรอื ตัวแทนบรษัิทประกันภัยอืน่ๆ ทีท่า่นพอใจ 


