
 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาสแบบนไีมม่บีอ่ยครัง นําทา่นเยอืนดนิแดนโสมแดง 
ORIGINAL “เกาหลเีหนอื” แท ้ๆ
เกาหล ีเยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื

น่ารักทวีงัเยาวชนมันยองเด ไมพ่ลาด

 

 

เกาหลเีหนอื 

 โดยสารการบนิ 

นําทา่นเยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนอื” ฉายาฤาษีแหง่เอเชยี
แท ้ๆ  เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงคราม

เยอืนเขตแดนเกาหลเีหนอื-ใต ้ท ีDMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานท ี38 
น่ารักทวีงัเยาวชนมันยองเด ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง" สดุระทกึใจ

เกาหลเีหนอื 9 วนั 7 

โดยสารการบนิ CA 

 

 

ฉายาฤาษีแหง่เอเชยี สมัผัส 
เรยีนรูว้ฒันธรรมอันเรยีบงา่ยและประวตัศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงคราม

38 ชมการแสดงของเด็กๆ 
สดุระทกึใจ 

7 คนื 



หมายเหต ุ

 * คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) อตัรา ณ.วันท ี22 ม.ิย. 61 = 
14,000 บาท หากมกีารปรับขนึหลังจากนอีกี ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ จะตอ้งจ่ายสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ 

 * คา่บรกิารยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 20 ดอลลาร ์คนขับรถทอ้งถนิ 20 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์น
ไทย 20 ดอลลาร ์ 

 * สังคมนยิมแบบเก่ามเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศทยีังไม่เปิดเต็มทีก็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู่ อาหาร 
วัฒนธรรม ความเชอื เป็นเอกลักษณท์เีป็นจดุเดน่ของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจเบอืงตน้ใน
ประเทศทไีปเยอืนกอ่นเดนิทาง   

 * โปรดทราบ สายการบนิอาจมกีารปรับ ยกเลกิเทยีวบนิ หรอื เปลยีนเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้
หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชนัชดิ ท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจา้หนา้ทกี่อนทุกครัง เพราะทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบต่อความเสยีหายทีเกดิขนึจากการปรับเปลียนหรือ
ยกเลกิเทยีวบนิ  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่เกาหลเีหนอื 

6 - 14 ก.ย. 61 61,900.- 12,000.- รวมแลว้ 

27 ก.ย. –  5 ต.ค. 61 61,900.- 12,000.- รวมแลว้ 

25 ต.ค. – 2 พ.ย. 61 61,900.- 12,000.- รวมแลว้ 

 

ฝากสมัภาระ  (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ นาํหนกัไมเ่กนิ 23 กก. 

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

รายการอาจมกีารเปลยีนแปลง หรอืสบัเปลยีนตามความเหมาะสม 

การเดนิทางทอ่งเทยีวในเกาหลเีหนอือยูใ่นความควบคขุองรฐับาล 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  นดัพบสนามบนิ 

23.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบิ น แ อ ร์
ไชน่า (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทางไดท้ ีอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู9-10)  

วนัทสีอง สวุรรณภมู-ิปกักงิ–เปียงยาง 

01.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุปักกงิ โดยเทยีวบนิ CA 980 หมายเหต ุจะมกีารผา่น SECURITY CHECKING อกี
ครังเมอืต่อเครอืงทสีนามบนิปักกงิ ดังนันการซอืสรุา นําหอม ของเหลวต่างๆ ท ีDUTY FREE ขอให ้
ท่านระบุการรับของ ทีสนามบนิสุวรรณภูม ิ (ขากลับ) www.airportthai.co.th/main/th/684-
security-information 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุปักกงิ (TRANSIT FLIGHT / ไมม่วีซีา่จนีเขา้กรงุปักกงิ/ ไมอ่อกนอก 
 สนามบนิ) (เวลาทปัีกกงิเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชวัโมง) 

  พเิศษพักรอตอ่เครอืง นําทา่นไปรับประทานอาหารเชา้  



13.20 น. โดยสายการบนิแอร์ไชน่า เทียวบนิ CA 121 นําท่านเดนิทางสู่นครเปียงยาง เมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี(Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรอื
ชอืโดยทัวไปว่า เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยีตะวันออก ทกีนิพนืทคีรงึเหนือ
ของคาบสมทุรเกาหล ีมเีขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกนัชนระหวา่งเกาหลเีหนือกับเกาหลใีต ้แมนํ่า
อัมรกหรอืยาลูเจยีง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลเีหนือกับจนี แมนํ่าตูเมนส่วนทหี่างไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนอืเป็นพรมแดนกบัรัสเซยี คาบสมทุรเกาหลมีคีวามยาว 1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 
300 กโิลเมตร พนืท ี70% ของประเทศเป็นเทอืกเขา (เวลาทกีรงุเปียงยาง เกาหลเีหนอื เร็วกวา่ปักกงิ 
30 นาท)ี 

15.50 น. ถงึสนามบนิใหมข่องกรงุเปียงยาง นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

18.00 น. รับประทานอาหาเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีKORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัล-ีประตชูยั-หอจเูช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเด” อนุสาวรยีข์องท่านอดตีประธานาธบิดคีมิอมิซงุทยีงิใหญ่ สรา้ง
ขนึเพือเป็นทีระลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีที 60 เคียงขา้งดว้ยอนุสาวรีย์ของท่านอดีต
ประธานาธบิดคีมิจองอลิ ตังตระหงา่นอยูก่ลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนอื บนเนนิเขามันซใูนใจกลาง
กรุงเปียงยาง รูปปันทองแดงขนาดใหญ่ของอดตีผูนํ้าทัง 2 ไดรั้บการมาเยอืนจากผูค้นนับพันทุกวัน 
และเป็นหนงึในสถานทแีรกสําหรับทัวรเ์กาหลเีหนอื  

  นําชม (MAXIMA STATUE หรอื CHOLLIMA STATUS) โชลลมิา อนุเสาวรยีม์า้บนิ ตังอยูใ่นเนนิ
เขามันซ ูตํานานของมา้พันลมีปีีก วงิไดว้ันละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญาณ ของการพัฒนา และ
ความกา้วหนา้อยา่งต่อเนอืง เพอืระลกึถงึการฟืนฟเูมอืงเปียงยางหลังจากสงครามเกาหล ี(ค.ศ. 1950-
1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกวา่มา้บนิ” เกาหลเีหนือเคยถูกปพูรมดว้ยระเบดิ จนกรุงเปียงยาง
ราบเป็นหนา้กลอง “100 ปีไมม่โีอกาสเกดิใหม”่ ความมุง่มันจงึอบุัตขินึในใจของชาวเกาหลเีหนือทุก
คน ดังนันคําวา่ “พยายาม” จงึไมอ่าจเพยีงพอตอ่การกอบกู ้และสรา้งชาตขินึมาใหม ่อนุสาวรยีโ์ชลลิ
มาจงึถกูสรา้งขนึเพอืปลกุเรา้ กระตุน้ความมุง่มนั ใหช้าวเกาหลเีหนอืมคีวามรักชาตยิงิ  

  นําชมประตชูยั ARCH OF TRIUMPH แหง่กรงุเปียงยาง มคีวามสงู 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร 
สรา้งขนึจากหนิแกรนิตกว่า 10,500 ชนิ เพอืระลกึถงึการกลับมาทีเกาหลีของ อดตีประธานาธบิดี
คมิอลิซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้บัญปีุ่ นเป็นเวลา 20 ปี  

  นําชมหอปรชัญาจูเช ่(TOWER OF JUCHE IDEA) สรา้งขนึเมอื ค.ศ. 1982 เพอืเป็นเกยีรตแิก่
อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ เนืองในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มคีวามสงูกว่า 170 เมตร ตังอยู่
ทางฝังตะวันออกของแม่นําแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปปัน 3 กลุ่มชน คือ ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นัก
การศกึษานักวชิาการ และเกษตรกร ทสีนับสนุนลัทธพิงึพาตนเอง (จเูช)่ ในเกาหลเีหนอื 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําชมมนัยองเด MANYONGDAE พพิธิภัณฑบ์า้นเกดิ ของประธานาธบิดคีมิอมิซงุ ภายในมี
บา้นพักสามหลัง ทเีล็กกะทัดรัด แตร่วมกนัเป็นครอบครัวทยีงิใหญ ่ 

  นําคณะสู ่CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแหง่นสีรา้งเสร็จสมบรูณ์
ในปี ค.ศ.1989 มพีนืทใีชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนง
ตา่งๆใหก้บัเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิย ุหอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีน
บลัเลย ์ฯลฯ เพอืเป็นการปลกูฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ นําท่านเขา้สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดง
ดนตร ีรอ้งเพลง เตน้รํา อนัน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลตีัวนอ้ยๆทมีากดว้ยความสามารถ  (กรณี
ทวีังเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดงของนักเรยีนทโีรงเรยีนระดับปฐมหรอืมธัยมแทน)  



 แลว้นําคณะออกเดนิทางสู ่เมยีวเฮยีงซาน (MYOHYANG-ภเูขาหอม) ภเูขาเมยีวเฮยีงซานอยูห่า่ง
จากกรงุเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีมูปิระเทศเป็นเทอืกเขาสงู ระหวา่งเดนิทางสมัผัสกบัธรรมชาติ
ชว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

   

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีHYANGSAN HOTEL (ดทีสีดุในเขตภเูขาเมยีวเฮยีงซาน)   

วนัทสี ี เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอืสปาย 
 อเมรกินั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร 

  นําชม วดัโปยอน วัดพุทธเกา่แก่ทอีายกุว่า 900 ปี สรา้งขนึในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะ
ซอ่มแซม มาหลายครัง ชมเจดยี ์9 ชนั เจดยี ์13 ชนั และหอสวดมนต ์ 

  นําท่านเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิ หรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ
(International Friendship Exhibition) สถานทสีาํคัญทสีดุในเมยีวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึท ี1 สรา้งใน
ปี ค.ศ. 1978 ม ี6 ชัน ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพนืท ี46,000 ตรม เป็นสถานทเีก็บรวบรวม
ของขวัญและของกํานัล 113,486 ชนิ จาก 185 ประเทศ ทมีอบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซงึ
ชาวเกาหลีถอืว่าของขวัญทุกชนิเป็นนําใจจากชาวโลกทมีอบใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอย่างด ี
แลว้นําท่านเขา้ชมตกึท ี2 สรา้งขนึเมอื 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มหีอ้งนทิรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบน
พนืท ี11,000 ตรม  มขีองขวัญและของกํานัล 40,033 ชนิ จาก 170 ประเทศ ทมีอบใหแ้ก่ท่าน
ประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร แลว้เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง 

  นําชมพพิธิภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM 
สถานทแีสดงเรอืงราว การตอ่สูข้องชาวเกาหล ีในสงครามเกาหล ีชมซากอาวธุ ยทุโธปกรณ์ต่างๆ ซงึ
รวมถงึซากเรอืดํานํา ซากเครอืงบนิเฮลคิอป เตอรข์องอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) 
ของอเมรกิา ซงึเกาหลเีหนอืจับได ้เมอืวันท ี23 มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้นําทา่นชมฉากจําลองการรบ 
360 องศา “ยุทธการแตจอน” ทยีงิใหญต่ระการตา 

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีKORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานท ี38-อนเุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรมเปียงยาง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตังอยูห่่างจากชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 
10 กม. เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐทเีป็นปึกแผ่นแห่งแรกของ
คาบสมุทรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทตีดิต่อกับประเทศเกาหลใีต ้คาบสมทุรเกาหลถีูกแบง่
ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานท ี38 เหนอื คอื สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใต ้และเกาหลเีหนอื โดย
ถกูคันกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรงุเปียงยาง / 70 กม.จากกรงุโซล)  



  นําคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุ
และหอ้งลงนามในสนธสิัญญาสงบศกึ ทแีบง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้โดย
ใชเ้สน้ขนานท ี38 พรอ้มนําคณะชมขนัตอนการลงนามในสนธสิญัญาโดยมเีจา้หนา้ททีหารของเกาหลี
เหนอืบรรยาย  

  นําชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ทรีวบรวมโบราณวัตถุทคีงคุณค่าทาง
ประวัตศิาสตรข์องเกาหลเีหนือไวม้ากมาย ไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมอืปี  
 นําทา่นชอ้บปิงโสมเกาหล ีขนานแทค้ณุภาพดทีสีดุในโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร ** เมนพูเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

  แลว้นําคณะเดนิทางกลับสูก่รงุเปียงยาง   

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

17.00 น.  นําชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทเีลอืงชอื ตนืเตน้เรา้ใจกับการแสดงผาดโผนตา่งๆ ซงึจะ
ทําใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

 

 

 

 

 

19.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีKORYO HOTELหรอืYAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีก เปียงยาง-วอนซาน-สสุานดองเมยีง-นําตกอลูลมิ-แคม้ป์เยาวชนนานาชาต-ิฟารช์อน
 ซมั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงวอนซาน WONSAN (เกาหล:ี 원산) เป็นเมอืงทา่ตังอยูร่มิฝังทะเลญปีุ่ น ทางทศิ
ตะวันออกเฉียงใตข้องเกาหลเีหนอื 200 กม. จากกรงุเปียงยาง  

  นําชมสสุานกษตัรยิด์งเมยีง พระเจา้ดงเมยีงเป็นปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจักรโกคูรยอ ประสตูเิมอื 
59 ปีก่อนครสิต์ศักราช (พ.ศ. 483) มพีระนามเดมิว่า จูมง ในปีท ี37 ก่อนครสิตกาล จูมงสถาปนา
อาณาจักรโกครุยอขนึและดํารงตําแหน่งกษัตรยิอ์งคแ์รก อาณาจักรโคกรูยอเป็นราชอาณาจักรเกาหลี
โบราณ ปัจจบุนัดนิแดนสว่นใหญ่อยูใ่นเกาหลเีหนือ และคาบสมทุรเหลยีวตงของจนี ราชอาณาจักรนี
ถกูสถาปนาโดยพระเจา้ดงเมยีงยอง มอีาณาเขตตังแตเ่กาหลเีหนอืปัจจุบนัแมนจูเรยีถงึรัสเซยีบางสว่น 
ราชอาณาจักรโคกรูยอมกีษัตรยิ ์1 องค ์เป็นมหาราชคอืพระเจา้กวางแกโต ไดข้ยายดนิแดนไปกวา้ง
ใหญไ่พศาล จนมปัีญหารบรากบัอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชลิลา และภายหลังแพร้บถูกรวบรวม
เป็นสว่นหนงึของอาณาจักรชลิลา ทําใหร้าชอาณาจักรโคกรูยอทปีกครองมายาวนานกว่า600ปีสนิสดุ
ลง  แวะชมนําตกอลูลมิUllim (echo) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

    แวะชมแคม้ป์เยาวชนนานาชาต ิตังอยูร่มิฝังทะเลเมอืงวอนซาน  

   แวะชมครอบครวัฟารม์สหกรณ์ 



19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีKUMGANG MOUNTAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 

วนัทเีจ็ด  วอนซาน-ภเูขาคมุกงั-ทะเลสาบแซมอลิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร 

  เดนิทางลัดเลาะเสน้ทางรมิทะเลทสีวยงาม (ประมาณ 2 ชวัโมง) เขา้สูเ่ขตภเูขาคมุกงั คมุกงัซาน 1 
ใน 3 ภเูขาทมีชีอืเสยีงของเกาหลเีหนอื (เมยีวเฮยีงซาน คมุกงัซาน เป็คดซูาน) ภเูขาคมุกงั มคีวามสงู 
1,639 เมตร เป็นเทอืกเขาทมีสีว่นหนงึอยูใ่นเกาหลเีหนอื และบางสว่นอยูใ่นเกาหลใีต ้ชอื "คุมกงั" มี
ความหมายว่าเพชร มยีอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ 12,000 ยอด มหีุบเขา ธารนํา และแอ่งนําสวย
สะอาด แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ คุมกังนอก คุมกังใน ทะเลคุมกัง และ ดวงดาวคุมกัง นําท่านเดิน
ทอ่งเทยีวในเขตภเูขาคมุกงันอก สมัผสัอากาศบรสิทุธ ิจนถงึสระนําเกา้มงักร 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร  

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

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีMASICRYONG RESORT (ดทีสีดุในเมอืงวอนซาน) 

วนัทแีปด วอนซาน-ไรแ่อบเปิล-DUCK BBQ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทภีตัตาคาร เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

  แวะชมไรแ่อบเปิล ชานกรุงเปียงยาง ทมีพีนิทกีวา้งใหญไ่พศาล ราวเดอืนเมษายน-ตน้เดอืน
ดอกแอบเปิลสขีาวและชมพอูอ่นๆจะเบง่บานในไรก่วา้งสดุลกูหลูกูตา ราวเดอืนกันยายน-ตุลาคม ก็จะ
ออกผลเต็มตน้ นําทา่นขนึเนนิชมววิพาโนรามา่ ชมโรงงานและสายพานการผลติสนิคา้ทแีปรรปูมาจาก
แอบเปิล เชน่ นําผงึ ลกูอม เม็ดปรับอากาศ ยาสฟัีน ครมีทาผวิ เหลา้ ฯลฯ  (หากมกีารเดนิทางไมต่รง
ฤดกูาล รายการนอีาจมกีารเปลยีนแปลง) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร ** เมนพูเิศษ DUCK BBQ 

 พักท ีKORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทเีกา้ เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสรุยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักงิ-กรงุเทพฯ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูนํ้าเกาหลเีหนอื ทคีุมซูซาน วงัสุรยิะ (KUMSUSAN 
SUN PALACE) วังสรุยิะเป็นสสุานทเีก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิซงุ และประธานาธบิดคีมิจองอลิ 
อาคารตังอยูท่าง ทศิตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1976 เป็น 
 Kumsusan Assembly Hall ของ ท่านคิมอลิซุง อาคารนีไดรั้บการบูรณะต่อเตมิเป็นทีเก็บศพของ
ทา่นคมิจองอลิ ในปี ค.ศ. 1994 เชอืกนัวา่มคีา่ใชจ้า่ยในการดัดแปลงอยา่ง นอ้ย 100-900 ลา้นบาท 
ศพของสองผูนํ้าถูกวางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหล ีร่างคลุมดว้ยธง
 ของพรรคแรงงานเกาหล ีนําท่านเขา้ชมเหรยีญตราสดุดทีางการทหาร ใบประกาศเกยีรตคิุณ และ
เครืองอสิริยาภรณ์ทีนานาชาตมิอบใหท้ัง 2 ผูนํ้า นําชมรถยนต์ทีอดีตประธานาธบิดีคมิอลิซุงใช ้
เดนิทางเป็นประจําและตูร้ถไฟทที่านคมิจองอลิใชเ้ดนิทางและทํางานอยูเ่ป็นนจิจวบจนวาระสดุทา้ย 
ของชวีติ (วังสรุยิะเป็นสถานทสํีาคัญสงูสุดของชาวเกาหล ีกรุณาแต่งกายใหเ้หมาะสม สํารวมกรยิา
และงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยยีมชม) 



  นําท่านไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ทตีกแต่งสวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิออ่น แต่ง
ผนังดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์า่งๆ นําทา่นทดลองนังรถไฟ 1 สถาน ี

  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

16.50 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทยีวบนิท ีCA 122 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกงิ  

 หมายเหต ุจะมกีารผา่น SECURITY CHECKING อกีครังเมอืตอ่เครอืงทสีนามบนิปักกงิ ดังนันท่านไม่
สามารถ ซอืของ DUTY FREE ทกีรุงเปียงยาง เชน่ สุรา นําหอม ของเหลวต่างๆ ทีมปีรมิาตรเกนิ
กําหนด 

18.20 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกงิ (เวลาปักกงิชา้กว่าเปียงยาง 30 นาท)ี *** ต่อเทยีวบนิทันท ีไมใ่ชว้ซีา่จนี ไม่
ออกนอกสนามบนิ  

20.35 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีCA 979 

00.10 น. กลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ (เวลาไทยชา้กวา่ปักกงิ 1 ชวัโมง)    

*********************************** 

อตัรานรีวม 

 คา่บตัรโดยสาร (ตวักรุ๊ป) สายการบนิแอรไ์ชนา่ (กรงุเทพฯ-ปักกงิ-เปียงยาง-ปักกงิ-กรงุเทพฯ)  

 คา่บรกิารไดร้วมชดุคา่ธรรมเนยีมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไวแ้ลว้ อัตรา ณ.วันท ี22 ม.ิย. 61 = 
14,000 บาท หากมกีารปรับขนึหลังจากนอีกี ผูเ้ดนิทางรับทราบวา่ จะตอ้งจา่ยสว่นตา่งทเีพมิขนึตามจรงิ 

 คา่ทพีกั พักหอ้งละ 2 ท่านจํานวน 7 คนื * โรงแรมทเีกาหลเีหนอืไมส่ะดวกทจีะจดัเตยีงเสรมิ 

 คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ   

 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามทรีะบใุนรายการ    

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่นักท่องเทยีวเกาหลเีหนอื (15 วันทําการ) 

 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขนึเครอืง ทา่นละ 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์  

อตัราไมร่วม 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ธรรมเนยีมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบคุคลตา่งดา้ว / สว่นตา่ง
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอินืๆ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครอืงดมืและอาหารนอกเหนอืรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนรถ และหวัหนา้ทวัร ์* ค่าบรกิารยังไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถนิคนละ 20 ดอลลาร ์คนขับรถ
ทอ้งถนิ 20 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์นไทย 20 ดอลลาร ์ 

หมายเหต ุ : รายการท่องเทยีวและอัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามสภาวะอัตราแลกเปลียนเงนิตรา
ระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น  

 



เงอืนไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีว สายการบนิ และตัวแทนการท่องเทยีวใน
ตา่งประเทศ ซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ทขีองบรษัิท อาทเิชน่ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล อุบัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลยีนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบ
ปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

การชําระคา่บรกิาร : มัดจํา 20,000 บาท เมอืสํารองทนัีงและชําระสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย
15วัน 

หลกัฐานการยนืขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 

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

หลกัฐานการยนืขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 

 หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 
 รปูถา่ยขนาด 2 นวิ จํานวน 2 รปู 
 สําเนาบตัรประชาชน  รายละเอยีดเกยีวกบัสถานททํีางาน เชน่ ชอื และ ทอียูข่องบรษัิทฯ และตําแหน่งงาน 
 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 กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักัดจดัมาพรอ้มกบัการสง่
หนังสอืเดนิทาง 
 - รปูถา่ยตอ้งเห็นห,ู ผมขา้งหนา้ตอ้งเหนอืควิ, ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆทังสนิ, ตอ้งไมใ่สเ่สอืสขีาว 
 - สถานทตูจนีอาจปฏเิสธการยนืวซีา่ของทา่น หากทา่นเป็นชาย แตใ่ชร้ปูถา่ยทดีเูป็นหญงิแตง่หนา้ทา ปาก 
หรอืไวผ้มยาว 
1.4 สําเนาตวัเครอืงบนิ และใบจองโรงแรม * ถา้ยนืเดนิทางกบักรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจัดการให ้
2.   เอกสารเพมิเตมิ 
3.1  สําหรับผูเ้ดนิทางทยีงัเป็นเด็กอายไุมเ่กนิ 18 ปี ตอ้งใชส้ตูบิตัรตัวสําเนา (ใบเกดิ)  
3.4 สาวประเภทสองแตง่กายเป็นสตร ีตอ้งใชห้นังสอืรับรองการทํางาน+สมดุบญัชเีงนิฝากตัวจรงิเทา่นัน 
3.5 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 

อตัราคา่วซี่าดว่น  ยนืวซีา่ด่วน 2-3 วัน จ่ายเพมิใหส้ถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยนืวซีา่ด่วน 1 วัน ไมส่ามารถทําได ้
ยกเวน้ผูเ้ดนิทางตอ้งนําเอกสารตัวจรงิทกุประเภทไปเจรจาดว้ยตนเองทสีถานทูต 

เงอืนไขการยกเลกิ  ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขนึไป หักค่าใชจ้่าย 10,000 บาท // ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 
15-29 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 20,000 บาท // ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน เก็บค่าใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์// 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6วัน เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

 

 

 



 

สรปุแผนประกนัภยัเดนิทางตา่งประเทศ PLUS-14ASIA (SINGLE-TRIP) 

โดยบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์

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

จํานวนเงนิ 
เอาประกนัภยั  

1. การประกันภัยอบุตัเิหตเุดนิทางสว่นบคุคล / Accidental death and permanent 
disablement 

1,000,000 บาท 

2. คา่รักษาพยาบาล / Medical expenses 2,000,000 บาท 

   2.1 การรักษาพยาบาลตอ่เนอืงในประเทศไทย (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาล) / Follow-Up 
treatment in Thailand  

50,000 บาท 
 

   2.2 การเขา้รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมอยูใ่นคา่รักษาพยาบาล) / Medical 
treatment in Thailand 

100,000 บาท 

3. การเคลอืนยา้ยผูป่้วยและการจัดการศพ / Evacuation and repatriation 2,000,000 บาท 
4. การคน้หา การชว่ยชวีติ และการกูภ้ัย / Search, rescue and recovery 250,000 บาท 
5. บรกิารศนูยรั์บเรอืงดว่นทางการแพทย ์ คุม้ครอง 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชอื, ไวรัส, ไสเ้ลอืน, ไส ้
ตงิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตัว
ตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บ
เนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อนืๆ ตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

ประกนัไมคุ่ม้ครอง การเยยีมผูป่้วยในตา่งประเทศ การสง่ผูเ้ยาวก์ลับประเทศ การยกเลกิการเดนิทางการลดจํานวนวัน
เดนิทาง การสูญหายหรอืเสยีหายของการเป๋าและสัมภาระ การล่าชา้ของขนส่งมวลชน การล่าชา้ของกระเป๋าและ
สมัภาระ การพลาดการตอ่เทยีวบนิ การสญูหายของเงนิและหนังสอืเดนิทาง ความรับผดิชอบของบคุคลภายนอก ความ
รับผดิชอบของระเชา่ ความรับผดิชอบของกฬีากอลฟ์ เงนิชดเชยรายไดร้ะหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ 
และ อนืๆ ตามเงอืนไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์

หมายเหต ุความคุม้ครอง หรอืไมคุ่ม้ครอง เงอืนไข ขอ้ยกเวน้ ใหถ้อืตามกําหนดในกรมธรรม ์ซงึบรษัิทประกันภัยไทย
ววิัฒนไ์ดอ้อกไวใ้นทกุประการ 

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกนัเนอืงจากประสบอบุัตเิหตุ ในระหว่าง
ระยะเวลาการเดนิทางเทา่นัน 

* ขอ้มูลทีระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพือใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดจ้าก ตัวแทนบรษัิทประกนัภยัไทยววิัฒน ์

* แผนการประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนประกันภัยเดนิทางต่างประเทศ PLUS-14ASIA 
(SINGLE-TRIP) กําหนดโดยบรษัิทหลัก ทเีป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง ซงึรับประกันภัยโดยบรษัิท
ประกนัภยัไทยววิัฒน ์

* หากทา่นมคีวามประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพมิเตมิจากทบีรษัิทฯไดทํ้าประกนัไว ้เชน่ ตอ้งการเพมิความคุม้ครอง
การเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพมิประกันเทยีวบนิล่าชา้ หรอืขยายวงเงนิความคุม้ครองใหส้งูขนึ ฯลฯ ท่านสามารถตดิต่อ
ขอทราบรายละเอยีดหรอืซอืประกนัและชําระคา่เบยีประกนัเพมิเองได ้โดยตดิต่อทตีัวแทนบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์
หรอื ตัวแทนบรษัิทประกนัภยัอนืๆ ททีา่นพอใจ 

 

 


