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โอกาสแบบนไีมม่บีอ่ยครงั เยอืนดนิแดนโสมแดง 
สมัผสั “เกาหลเีหนอื

เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงครามเกาหลี
DMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานท ี

ไมพ่ลาด 

สมัผสัเกาหลเีหนอื 
  

1 

เยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนอื” 
เกาหลเีหนอื” ระบบคอมมวินติสท์สีมบรณู์

เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงครามเกาหล ีเยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื
หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานท ี38 ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักทวีงัเยาวชนมันยองเด 

ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง" สดุระทกึใจ 

 

สมัผสัเกาหลเีหนอื 
   9 วนั 7 คนื 

 

 

” ฉายาฤาษแีหง่เอเชยี 
ระบบคอมมวินติสท์สีมบรณู ์

เยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื-ใต ้ท ี
น่ารักทวีงัเยาวชนมันยองเด  

สมัผสัเกาหลเีหนอื  
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เรา....ผูเ้ชยีวชาญ ชํานาญเสน้ทาง “เกาหลเีหนอื” 
เรา....ตวัแทนประเทศไทยของ PYONGYANG, D.P.R. KOREA  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่จนีและเกาหลเีหนอื 

25 ม.ิย. - 3 ก.ค. 61 72,900.- 10,500.- รวมแลว้ 

25 ก.ค. – 2 ส.ค. 61 74,400.- 10,500.- รวมแลว้ 

20-28 ส.ค. 61 72,900.- 10,500.- รวมแลว้ 

10-18 ก.ย. 61 72,900.- 10,500.- รวมแลว้ 

8-16 ต.ค. 61 74,400.- 10,500.- รวมแลว้ 

*ไมม่รีาคาเด็ก ไมม่แีจกกระเป๋า 

หมายเหต ุ
* คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 15 ดอลลา่ร ์คนขบัรถทอ้งถนิ 15 ดอลล่าร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 ดอล
ลา่ร ์ 
* สงัคมนยิมแบบเกา่มเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศทยีังไมเ่ปิดเต็มทกี็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู ่อาหาร วัฒนธรรม ความ
เชอื เป็นเอกลักษณ์ทเีป็นจดุเดน่ของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจเบอืงตน้ในประเทศทไีปเยอืนกอ่น
เดนิทาง   

* โปรดทราบ สายการบนิอาจมกีารปรับ ยกเลกิเทยีวบนิ หรอื เปลยีนเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ให ้
ทราบในเวลากระชนัชดิ ทา่นใดทตีอ้งออกตวัภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทกีอ่นทุก
ครัง และเผอืวันและเวลาไว ้เพราะทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทเีกดิขนึจากการปรับเปลยีนหรือ
ยกเลกิเทยีวบนิ  

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลง หรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมูฯิ-ปกักงิ 

21.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมูฯิ ผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 บรเิวณแถวเคาเตอร ์D ทางเขา้ประตู 2 สาย
การบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ทขีองทางบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

23.50 น. ออกเดนิทางสูปั่กกงิ โดยเทยีวบนิ TG674 
 

วนัทสีอง ปกักงิ-เปียงยาง-ภเูขาเมยีวเฮยีงซาน 

05.50 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพอืตอ้นรับโอลมิปิก 2008 สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้
55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมขีนาดกว่า 1 ลา้นตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมรกิา 
ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผูอ้อกแบบสนามบนิแชค็แลปก๊อกทฮีอ่งกง) สถาปนกินักเดนิทาง
ทเีขา้ถงึจติใจผูโ้ดยสาร ดว้ยการออกแบบทางเดนิแตล่ะสว่นใหส้นัทสีดุ  

 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นไปรับประทานอาหารทภีตัตาคาร ใกลส้นามบนิ จากนันนําทา่นสง่ที
สนามบนิ เพอืเชด็อนิโหลดกระเป๋าสมัภาระอกีครงั เพอืตอ่เครอืงไปกรงุเปียงยาง เกาหลเีหนอื  

12.00 /12.55 /14.05 น. ออกเดนิทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนอื โดยเทยีวบนิ JS152/JS252 

*ตารางเทยีวบนิ 
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                    BEIJING(PEK) – PYOYANG(FNJ) 

Flight   Depart Arrive Frequency 

JS152/JS252 
12.00 14.30 Mon, Fri 

13.05 15.35 Tue, Sat 
14.00 16.30 Thu 

                     PYOYANG(FNJ) -  BEIJING(PEK) 

Flight   Depart Arrive Frequency 

JS151/JS251 
                   08.30   10.00   Mon, Tue, Fri, Sat 

                   10.05    11.35   Thu 

 

14.30 /15.35/16.30 น.  ถงึนครเปียงยาง เมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี(Democratic 
People's Republic of Korea: DPRK) หรอืชอืโดยทัวไปว่า เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศใน
เอเชยีตะวันออก ทกีนิพนืทคีรงึเหนอืของคาบสมทุรเกาหล ีมเีขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลีเหนือกับเกาหลใีต ้แม่นําอัมรกหรอืยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลเีหนือกับจีน 
แม่นําตูเมนส่วนทหี่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซยี คาบสมุทรเกาหลมีคีวามยาว 
1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พนืท ี70% ของประเทศเป็นเทอืกเขา นําท่านผ่านพธิกีารตรวจ
คนเขา้เมอืง 

 นําคณะออกเดนิทางสู่ เมยีวเฮยีงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ใชเ้วลาเดนิทาง 2 ชัวโมง ภูเขา
เมยีวเฮยีงซานอยูห่า่งจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงู ระหว่างเดนิทาง
สมัผัสกบัธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร **เมนูอาหารเกาหล ี

 พักท ีHYANGSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม เมยีวเฮยีวซาน-หอนทิรรศการของขวญันานาชาต-ิวดัโปยอน-ฟารม์จางชอน-เปียงยาง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

  นําท่านเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิ หรือ หอนิทรรศการมติรภาพนานาชาต ิ
(International Friendship Exhibition) สถานทสํีาคัญทสีุดในเมยีวฮยางซาน เขา้ชมตกึท ี1 สรา้งในปี 
ค.ศ. 1978 ม ี6 ชนั ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพนืท ี46,000 ตรม เป็นสถานทเีก็บรวบรวมของขวัญ
และของกํานัล 113,486 ชนิ จาก 185 ประเทศ ทมีอบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซงึชาวเกาหลถีอื
วา่ของขวัญทกุชนิเป็นนําใจจากชาวโลกทมีอบใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีแลว้นําท่านเขา้ชมตกึ
ที 2 สรา้งขนึเมือ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีหอ้งนิทรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบนพืนที 11,000 ตรม  มี
ของขวัญและของกํานัล 40,033 ชนิ จาก 170 ประเทศ ทมีอบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

  นําชม วดัโปยอน วดัพทุธเกา่แกท่อีายกุวา่ 900 ปี สรา้งขนึในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบรูณะซอ่มแซมมา
หลายครงั ชมเจดยี ์9 ชนั เจดยี ์13 ชนั และหอสวดมนต ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร แลว้เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง 

 นําทา่นสู ่จางชอนฟารม์ ฟารม์ผักขนาดใหญท่ไีดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล ในฟารม์จะมทีังสวนกะหลํา
ปีทไีวใ้ชทํ้ากมิจ ิและผักอนืๆ มากมาย 

Flight Schedule 
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18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีKORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสี ี เปียงยาง-วอนซาน-นําตกอลูลมิ-ภเูขากมึกงั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงวอนซาน WONSAN (เกาหล:ี 원산) เป็นเมอืงท่าตังอยูร่มิฝังทะเลญปีุ่ น ทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใตข้องเกาหลเีหนอื 200 กม. จากกรงุเปียงยาง  แวะชมนําตกอลูลมิ Ullim (echo) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางลดัเลาะเสน้ทางรมิทะเลทสีวยงาม (ประมาณ 2 ชวัโมง) เขา้สูเ่ขตภเูขากมึกงั Mount 
Kumgang กมึกงัซาน 1 ใน 3 ภเูขาทมีชีอืเสยีงของเกาหลเีหนอื (เมยีวเฮยีงซาน กมึกงัซาน เป็คดซูาน) 

  

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีKUMKANGSAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ กมึกงัซาน-ทะเลสาบซมัอลิ-วอนซาน-แคมป์เยาวชนนานชาต ิ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 นําท่านชมภูเขากมึกัง มคีวามสูง 1,639 เมตร เขตภูเขากวา้ง 40 กม. เป็นเทอืกเขาทมีสี่วนหนึงอยู่ใน
เกาหลเีหนอื และบางสว่นอยูใ่นเกาหลใีต ้ชอื "กมึกงั" มคีวามหมายวา่เพชร มยีอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ 
12,000 ยอด มหีบุเขา ธารนํา และแอง่นําสวยสะอาด แบง่เป็น 4 สว่น คอื กมึกังนอก กมึกงัใน ทะเลกมึกัง 
และ ดวงดาวกมึกัง นําท่านเดนิท่องเทยีวในเขตภูเขากมึกังนอก สัมผัสอากาศบรสิุทธ ิจนถงึสระนําเกา้
มงักร 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

   แวะชมทะเลสาบซมัอลิ (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกวา้งใหญด่ว้ยเสน้รอบวง 5.8 กม. มนํีาลกึ 9-13 
เมตร เป็นทะเลสาบทลีกึทสีดุของเกาหลเีหนอื แลว้เดนิทางกลับเมอืงวอนซาน 

   แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาต ิตังอยูร่มิฝังทะเลเมอืงวอนซาน 
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18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร **เมนูอาหารพนืเมอืง 

 พักท ีMASIKRYONG SKI RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก วอนซอน-เปียงยาง-สสุานกษตัรยิด์งเมยีง-มนัซูแด-อนสุาวรยีม์า้บนิ-มนัยองเด- 
 วงัเยาวชนมนัยองเด 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก  

  แลว้เดนิทางกลับกรุงเปียงยาง  นําชมสุสานกษตัรยิด์งเมยีง พระเจา้ดงเมยีงเป็นปฐมกษัตรยิแ์ห่ง
อาณาจักรโกคูรยอ ประสตูเิมอื 59 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช (พ.ศ. 483) มพีระนามเดมิว่า จูมง ในปีท ี37 กอ่น
ครสิตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขนึและดํารงตําแหน่งกษัตรยิอ์งคแ์รก อาณาจักรโคกูรยอเป็น
ราชอาณาจักรเกาหลโีบราณ ปัจจุบันดนิแดนสว่นใหญอ่ยูใ่นเกาหลเีหนือ และคาบสมทุรเหลยีวตงของจนี 
ราชอาณาจักรนีถูกสถาปนาโดยพระเจา้ดงเมยีงยอง มอีาณาเขตตังแต่เกาหลเีหนือปัจจุบันแมนจูเรยีถงึ
รัสเซยีบางส่วน ราชอาณาจักรโคกูรยอมีกษัตรยิ ์1 องค์ เป็นมหาราชคือพระเจา้กวางแกโต ไดข้ยาย
ดนิแดนไปกวา้งใหญไ่พศาล จนมปัีญหารบรากบัอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชลิลา และภายหลังแพร้บ
ถกูรวบรวมเป็นสว่นหนงึของอาณาจักรชลิลา ทําใหร้าชอาณาจักรโคกรูยอทปีกครองมายาวนานกว่า600ปี
สนิสดุลง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  นําชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเเด” อนุสาวรยีข์องทา่นอดตีประธานาธบิดคีมิอมิซงุทยีงิใหญ ่ สรา้งขนึ
เพอืเป็นทรีะลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีท ี 60 เคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรยีข์องท่านอดตีประธานาธบิดคีมิ
จองอลิ ตังตระหงา่นอยูก่ลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนอื บนเนนิเขามนัซใูนใจกลางกรงุเปียงยาง รปูปัน
ทองแดงขนาดใหญข่องอดตีผูนํ้าทัง 2 ไดรั้บการมาเยอืนจากผูค้นนับพันทุกวัน และเป็นหนงึในสถานทแีรก
สําหรับทัวรเ์กาหลเีหนอื 

  นําชม (MAXIMA STATUE หรอื CHOLLIMA STATUe) โชลลมิา อนุเสาวรยีม์า้บนิ ตังอยูใ่นเนนิเขา
มันซ ู ตํานานของมา้พันลีมปีีก วงิไดว้ันละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญาณ ของการพัฒนา และ
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนือง เพอืระลกึถงึการฟืนฟเูมอืงเปียงยางหลังจากสงครามเกาหล ี(ค.ศ. 1950-
1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกว่ามา้บนิ” เกาหลเีหนือเคยถูกปพูรมดว้ยระเบดิ จนกรุงเปียงยางราบ
เป็นหนา้กลอง “100 ปีไมม่โีอกาสเกดิใหม”่ ความมุง่มนัจงึอบุตัขินึในใจของชาวเกาหลเีหนือทุกคน ดังนัน
คําว่า “พยายาม” จงึไมอ่าจเพยีงพอต่อการกอบกู ้และสรา้งชาตขินึมาใหม ่อนุสาวรยีโ์ชลลมิาจงึถูกสรา้ง
ขนึเพอืปลกุเรา้ กระตุน้ความมุง่มนั ใหช้าวเกาหลเีหนอืมคีวามรักชาตยิงิ  

  นําชมมนัยองเด MANYONGDAE พพิธิภัณฑบ์า้นเกดิ ของประธานาธบิดคีมิอมิซงุ ภายในมบีา้นพัก
สามหลัง ทเีล็กกะทัดรัด แตร่วมกนัเป็นครอบครัวทยีงิใหญ ่ 

  นําคณะสู ่CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแหง่นสีรา้งเสร็จสมบรูณ์ในปี 
ค.ศ.1989 มพีนืทใีชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนงตา่งๆใหก้บั
เยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ี หอ้งเรยีนซอ่มวทิย ุ หอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีนบลัเลย ์ ฯลฯ 
เพอืเป็นการปลกูฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ นําท่านเขา้สูโ่รงละครใหญ ่ ชมการแสดงดนตร ี รอ้งเพลง 
เตน้รํา อนัน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลตีวันอ้ยๆทมีากดว้ยความสามารถ  (กรณทีวีังเยาวชนปิด จะ
จัดใหช้มการแสดงของนักเรยีนทโีรงเรยีนระดับปฐมหรอืมธัยมแทน)  
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18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีKORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทเีจ็ด เปียงยาง-เคซอง-หมูบ่า้นสนัตภิาพปนัมนุจอม-พพิธิภณัฑโ์ครยอ-โสมเกาหล-ีเปียงยาง 
 อนสุาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรมเปียงยาง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตังอยูห่่างจากชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 10 
กม. เดมิเป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐทเีป็นปึกแผ่นแห่งแรกของ
คาบสมทุรเกาหล ีปัจจุบนัเป็นเมอืงชายแดนทตีดิตอ่กบัประเทศเกาหลใีต ้คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 
2 สว่น ณ เสน้ขนานท ี38 เหนือ คอื สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใต ้และเกาหลเีหนือ โดยถูกคันกลาง
โดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรงุเปียงยาง / 70 กม.จากกรงุโซล)  

  นําคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปันมนุจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุและ
หอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ ทแีบ่งประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้โดยใชเ้สน้
ขนานท ี38 พรอ้มนําคณะชมขันตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมเีจา้หนา้ทีทหารของเกาหลีเหนือ
บรรยาย  

  นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ทีรวบรวมโบราณวัตถุทีคงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรข์องเกาหลเีหนอืไวม้ากมาย ไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม  

  นําทา่นเขา้รา้น โสมเกาหล ีขนานแทค้ณุภาพดทีสีดุในโลก 

 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร ** เมนพูเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

  แลว้นําคณะเดนิทางกลับสูก่รงุเปียงยาง      

   ชมและแวะถา่ยรปูท ีอนสุาวรยีร์วมชาตเิกาหล ีTHE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3 
 CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION  

  นําชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทเีลอืงชอื ตนืเตน้เรา้ใจกับการแสดงผาดโผนตา่งๆ ซงึจะทําให ้
ทา่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 พักท ีKORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทแีปด เปียงยาง-วงัสรุยิะ-สถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอืสปายสายลบั
  ประตชูยั-จตัรุสั คมิอลิซงุ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีัก 

  นําทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ําเกาหลเีหนอื ท ีคมุซูซาน วงัสุรยิะ (KUMSUSAN SUN  
PALACE) วังสรุยิะเป็นสสุานทเีก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิซงุ และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคาร
ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงเปียงยาง วังถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan 
Assembly Hall ของท่านคมิอลิซงุ อาคารนไีดร้ับการบรูณะต่อเตมิเป็นทเีก็บศพของท่านคมิจองอลิ ในปี 
ค.ศ. 1994 เชอืกนัวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการดัดแปลงอยา่งนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูนํ้าถูกวางอยู่
ภายในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยูบ่นหมอนแบบเกา หล ีร่างคลุมดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ีนําท่าน
เขา้ชมเหรยีญตราสดดุทีางการทหาร ใบประกาศเกยีรตคิณุ และเครอืงอสิรยิาภรณท์นีานาชาตมิอบใหท้ัง 2 
ผูนํ้า นําชมรถยนต์ทอีดีตประธานาธบิดีคมิอลิซุงใชเ้ดนิทางเป็นประจําและตูร้ถไฟทที่านคมิจองอลิใช ้
เดนิทางและทํางานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดทา้ย ของชวีติ (วังสุรยิะเป็นสถานทีสําคัญสูงสุดของชาว
เกาหล ีกรณุาแตง่กายใหเ้หมาะสม สํารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยยีมชม) 

  นําทา่นไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ทตีกแตง่สวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิออ่น แตง่ผนัง
ดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์า่งๆ นําทา่นทดลองนังรถไฟ 1 สถาน ี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 นําทา่นชอ้ปปิงทหีา้วสรรพสนิคา้ KUANGPOK  

  นําชมพพิธิภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานทแีสดงเรอืงราว การต่อสูข้องชาวเกาหล ีในสงครามเกาหล ีชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซงึ
รวมถงึซากเรอืดํานํา ซากเครอืงบนิ เฮลคิอปเตอรข์องอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) 
ของอเมรกิา ซงึเกาหลเีหนือจับได ้เมอืวันท ี23 มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้นําท่านชมฉากจําลองการรบ 
360 องศา “ยทุธการแตจอน” ทยีงิใหญต่ระการตา 

  นําชมประตชูยั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มคีวามสงู 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร 
สรา้งขนึจากหนิแกรนติกวา่ 10,500 ชนิ เพอืระลกึถงึการกลับมาทเีกาหลขีอง อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ 
หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญปีุ่ นเป็นเวลา 20 ปี 

  จตัรุสั คมิ อลิ ซุง (Kim Il Sung Square) ตังอยูใ่นใจกลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนือ จัตุรัสที
สําคัญมากทสีุดในเกาหลเีหนือ เป็นสถานทปีรากฏในสอืเมอืมกีารเดนิสวนสนาม การปลุกระดมและการ
แสดงแสนยานุภาพ 

  

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารเดนิเล่นพักผอ่น Funfair of Kaeson ท ีNational Park Moranbong ทมีเีครอืงเลน่
เหมอืนสวนสนุกขนาดเล็ก 

 พักท ีKORYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทเีกา้ เปียงยาง-ปกักงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  (เดนิทางไปสนามบนิ ต ี5.30 น.) 

08.25/10.00 น. นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกงิ โดยสายการบนิแอรโ์ครยอ เทยีวบนิท ีJS 151/JS251 

10.00/11.35 น.  ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ (เวลาปักกงิชา้กวา่เปียงยาง 30 นาท)ี ใชว้ซีา่จนีเพอืออกนอกสนามบนิ 
  และนําสมัภาระเขา้ไปเชค็อนิอกีครงั 

 หมายเหต ุ จะมกีารผา่น SECURITY CHECKING อกีครังเมอืตอ่เครอืงทสีนามบนิปักกงิ ดังนันทา่นไม่
สามารถ ซอืของ DUTY FREE ทกีรงุเปียงยาง เชน่ สรุา นําหอม ของเหลวตา่งๆ ทมีปีรมิาตรเกนิกําหนด 

10.00 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ (เวลาปักกงิชา้กวา่เปียงยาง 30 นาท)ี *** ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นไป
รับประทานอาหารทภีตัตาคาร ใกลส้นามบนิ จากนันนําทา่นสง่ทสีนามบนิ เพอืเชด็อนิโหลดกระเป๋าสมัภาระ
อกีครัง เพอืตอ่เครอืงกลับกรงุเทพฯ   

17.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีTG 615 

21.15 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ   

อตัรานรีวม 
 คา่บตัรโดยสาร (ตวักรุ๊ป)    
 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไวแ้ลว้ อตัรา ณ.วันท ี ... หากมกีารปรับ
ขนึหลังจากนอีกี ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ 
 คา่ทพีกั พักหอ้งละ 2 ท่านจํานวน 6 คนื * โรงแรมทเีกาหลเีหนอืไมส่ะดวกทจีะจดัเตยีงเสรมิ 
 คา่วซีา่เขา้จนี 2 ครงั 2,500 บาท 
 คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ    
 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามทรีะบใุนรายการ    
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักท่องเทยีวเกาหลเีหนอื (20 วันทําการ) 
 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขนึเครอืง ทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ(เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราไมร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลตา่งดา้ว / สว่นตา่งคา่ธรรมเนยีมวี
ซา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอินืๆ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 
 คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 15 ดอลลาร ์คนขบัรถทอ้งถนิ 15 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 15 
ดอลลาร ์ 
หมายเหต ุ: รายการทอ่งเทยีวและอตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสภาวะอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่ง
ประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น  

เงอืนไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทยีว สายการบนิ และตวัแทนการทอ่งเทยีวใน
ตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทขีองบรษัิท อาทเิชน่ การนัด
หยดุงาน การจลาจล อบุตัเิหต ุการลา่ชา้ การเปลยีนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภยัธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธของ
เจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทุกประเทศ  

การชําระคา่บรกิาร : มดัจํา 20,000 บาท เมอืสํารองทนัีงและชําระสว่นทเีหลอืทังหมด กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย15วัน 

หลกัฐานการยนืขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 

 หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รปูถา่ยขนาด 2 นวิ จํานวน 2 รปู 
 สําเนาบตัรประชาชน  รายละเอยีดเกยีวกบัสถานททํีางาน เชน่ ชอื และ ทอียูข่องบรษัิทฯ และตําแหน่งงาน 
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 กรอกขอ้มลูทบีรษัิทฯ แนบให ้

เอกสารการขอวซีา่จนี 

1.   เอกสารการเดนิทาง 
1.1 หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
1.2 หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  
1.3 รปูสขีนาด 2 นวิ 2 ใบ (ฉากหลังสขีาวเทา่นัน) * รปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน * ใชก้ระดาษฟจูหิรอืโกดัก 
 - ทา่นทปีระสงคใ์ชร้ปูถา่ยขา้ราชการในการยนืวซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบั การสง่
หนังสอืเดนิทาง 
  
 - รปูถา่ยตอ้งเห็นห,ู ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืควิ, ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืสขีาว 
 - สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยนืวซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทดีเูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก หรอืไว ้
ผมยาว 
1.4 สําเนาตวัเครอืงบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยนืเดนิทางกบักรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจัดการให ้

 

2.   เอกสารเพมิเตมิ 
3.1 สําหรับผูเ้ดนิทางทยีงัเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตวัสําเนา (ใบเกดิ) ในกรณีทบีดิามารดา ไมไ่ดเ้ดนิไป

ดว้ย ตอ้งหนังสอืรับรองการเดนิจากสํานักงานเขต 
3.2 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน 
3.3 พระภกิษุ (กรณุาโทรเชด็ทบีรษัิทฯ) 

4.  ขอ้มลูสําคญั  * กรณุากรอกขอ้มลูจรงิในเอกสารททีางบรษิทัจดัให ้

4.1 นักเรยีน นักศกึษา........แจง้ชอืสถานทศีกึษา ทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์
4.2 ผูท้ทํีางาน.......แจง้ชอืสถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูท่ทํีางาน หมายเลขโทรศัพท ์
4.3 ทอียูปั่จจบุนัของผูเ้ดนิทาง และหมายเลขโทรศัพทท์บีา้นทตีดิตอ่ได ้
4.4 ผูท้แีตง่งานแลว้ ตอ้งใหร้ายละเอยีดของสาม ีหรอื ภรรยา หรอืบตุรธดิา พรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.5 ผูท้เีป็นโสด ตอ้งแจง้ชอืบดิาหรอืมารดา หรอื พนีอ้ง หรอืญาต ิพรอ้มหมายเลขโทรศัพท ์
4.6 ผูเ้ดนิทาง ตอ้งแจง้ชอืญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดจ้รงิ 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ยนืวซีา่ดว่น 2-3 วัน จา่ยเพมิใหส้ถานทตูเลม่ละ 1,100.-/ ยนืวซีา่ดว่น 1 วัน ไมส่ามารถทําได ้
ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งนําเอกสารตวัจรงิทุกประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทสีถานทตู 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป หักคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-
29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์// ยกเลกิกอ่น
การเดนิทาง 1-6วัน เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 
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