NKR-TGJS02

ั ัสเกาหลีเหนือ
สมผ
9 ว ัน 7 คืน

ี
โอกาสแบบนีไม่มบ
ี อ
่ ยครงั เยือนดินแดนโสมแดง “เกาหลีเหนือ” ฉายาฤาษีแห่งเอเชย
ั ัส “เกาหลี
์ สมบรู
สมผ
เกาหลีเหนือ” ระบบคอมมิวนิตสท
ี
ณ์
เรียนรู ้วัฒนธรรมอันเรียบง่ายและประวัตศ
ิ าสตร์อันน่าสนใจในสงครามเกาหลี เยือนเขตแดนเกาหลีเหนือ-ใต ้ ที
้
DMZ หมูบ
่ ้านปั นมุนจอม เสนขนานที
38 ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักทีวังเยาวชนมันยองเด
ไม่พลาด "กายกรรมเปี ยงยาง" สุดระทึกใจ
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NKR-TGJS02
้ ทาง “เกาหลีเหนือ”
ี
เรา....ผูเ้ ชยวชาญ
ชํานาญเสน
เรา....ต ัวแทนประเทศไทยของ PYONGYANG, D.P.R. KOREA
ว ันเดินทาง

ราคา

พ ักเดียวจ่ายเพิม

่ จีนและเกาหลีเหนือ
วีซา

25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61

72,900.-

10,500.-

รวมแล ้ว

25 ก.ค. – 2 ส.ค. 61

74,400.-

10,500.-

รวมแล ้ว

20-28 ส.ค. 61

72,900.-

10,500.-

รวมแล ้ว

10-18 ก.ย. 61

72,900.-

10,500.-

รวมแล ้ว

8-16 ต.ค. 61

74,400.-

10,500.-

รวมแล ้ว

*ไม่มรี าคาเด็ก ไม่มแ
ี จกกระเป๋า
หมายเหตุ
* ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถินคนละ 15 ดอลล่าร์ คนขับรถท ้องถิน 15 ดอลล่าร์ และหัวหน ้าทัวร์คนไทย 15 ดอล
ล่าร์
* สังคมนิยมแบบเก่ามีเสน่หน
์ ่าสนใจ ระบบประเทศทียังไม่เปิ ดเต็ มทีก็น่ารู ้น่าค ้นหา ความเป็ นอยู่ อาหาร วัฒนธรรม ความ
เชือ เป็ นเอกลักษณ์ทเป็
ี นจุดเด่นของเส ้นทาง ผู ้เดินทางควรปรับตัว และควรมีความเข ้าใจเบืองต ้นในประเทศทีไปเยือนก่อน
เดินทาง
* โปรดทราบ สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเทียวบิน หรือ เปลียนเวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าหรือแจ ้งให ้
ทราบในเวลากระชันชิด ท่านใดทีต ้องออกตัวภายในประเทศ (เครืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ ้าหน ้าทีก่อนทุก
ครัง และเผือวันและเวลาไว ้ เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับ ผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึนจากการปรับ เปลียนหรือ
ยกเลิกเทียวบิน

ั
รายการอาจมีการเปลียนแปลง หรือสบเปลี
ยนตามความเหมาะสม

กําหนดการเดินทาง
ว ันแรก

น ัดพบสุวรรณภูมฯิ -ปักกิง

21.00 น.

พร ้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมฯิ ผู ้โดยสารขาออก ชัน 4 บริเวณแถวเคาเตอร์ D ทางเข ้าประตู 2 สาย
การบินไทย โดยมีเจ ้าหน ้าทีของทางบริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ

23.50 น.

่ ั กกิง โดยเทียวบิน TG674
ออกเดินทางสูป

ว ันทีสอง

ี งซาน
ปักกิง-เปี ยงยาง-ภูเขาเมียวเฮย

05.50 น.

ถึงสนามบินกรุงปั กกิง TERMINAL 3 เปิ ดให ้บริการเพือต ้อนรับโอลิมปิ ก 2008 สามารถรองรับผู ้โดยสารได ้
55 ล ้านคนในปี 2015 สนามบินมีข นาดกว่า 1 ล ้านตารางเมตร ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริก า
ออกแบบโดย FOSTER & PARTNERS (ผู ้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกทีฮ่องกง) สถาปนิกนั กเดินทาง
ทีเข ้าถึงจิตใจผู ้โดยสาร ด ้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให ้สันทีสุด
ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง นํ าท่านไปรับประทานอาหารทีภัตตาคาร ใกล ้สนามบิน จากนันนําท่านส่งที
สนามบิน เพือเช็ดอินโหลดกระเป๋ าสัมภาระอีกครัง เพือต่อเครืองไปกรุงเปี ยงยาง เกาหลีเหนือ

12.00 /12.55 /14.05 น.

่ ครเปี ยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ โดยเทียวบิน JS152/JS252
ออกเดินทางสูน

*ตารางเทียวบิน
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Flight Schedule

BEIJING(PEK) – PYOYANG(FNJ)
Flight
JS152/JS252

Depart
12.00
13.05
14.00

Arrive
14.30

Frequency
Mon, Fri

15.35
16.30

Tue, Sat
Thu

PYOYANG(FNJ) - BEIJING(PEK)
Flight
JS151/JS251

Depart

Arrive

Frequency

08.30

10.00

Mon, Tue, Fri, Sat

10.05

11.35

Thu

14.30 /15.35/16.30 น.
ถึงนครเปี ยงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic
People's Republic of Korea: DPRK) หรือชือโดยทัวไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็ นประเทศใน
เอเชียตะวันออก ทีกินพืนทีครึงเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็ นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลีเหนือ กับ เกาหลีใต ้ แม่นําอัม รกหรือ ยาลูเจีย ง และตูเ มนเป็ นพรมแดนระหว่า งเกาหลีเ หนือ กับ จีน
แม่นําตูเมนส่วนทีห่างไปทางตะวันออกเฉีย งเหนือเป็ นพรมแดนกับ รัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมค
ี วามยาว
1,020 กิโลเมตร และกว ้าง 300 กิโลเมตร พืนที 70% ของประเทศเป็ นเทือกเขา นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจ
คนเข ้าเมือง
นํ าคณะออกเดิน ทางสู่ เมียวเฮียงซาน (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ใช ้เวลาเดิน ทาง 2 ชัวโมง ภูเขา
เมียวเฮียงซานอยูห
่ า่ งจากกรุงเปี ยงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภม
ู ป
ิ ระเทศเป็ นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทาง
สัมผัสกับธรรมชาติชว่ งฤดูใบไม ้ผลิ

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารเกาหลี

พักที HYANGSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีสาม

ี วซาน-หอนิทรรศการของขว ัญนานาชาติ-ว ัดโปยอน-ฟาร์มจางชอน-เปี ยงยาง
เมียวเฮย

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ า ท่ า นเข ้าชมหอนิท รรศการของขว ญ
ั นานาชาติ
หรือ หอนิท รรศการมิต รภาพนานาชาติ
(International Friendship Exhibition) สถานทีสําคัญทีสุดในเมียวฮยางซาน เข ้าชมตึกที 1 สร ้างในปี
ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน ประกอบด ้วย 150 ห ้อง สร ้างบนพืนที 46,000 ตรม เป็ นสถานทีเก็บรวบรวมของขวัญ
และของกํานัล 113,486 ชิน จาก 185 ประเทศ ทีมอบให ้แก่ทา่ นประธานาธิบดีคม
ิ อิลซุง ซึงชาวเกาหลีถอ
ื
ว่าของขวัญทุกชินเป็ นนํ าใจจากชาวโลกทีมอบให ้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว ้เป็ นอย่างดี แล ้วนํ าท่านเข ้าชมตึก
ที 2 สร ้างขึนเมือ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห ้องนิท รรศการ 50 ห อ้ ง สร า้ งบนพืนที 11,000 ตรม มี
ของขวัญและของกํานั ล 40,033 ชิน จาก 170 ประเทศ ทีมอบให ้แก่ทา่ นประธานาธิบดีคม
ิ จองอิล



 นํ าชม ว ัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ทอายุ
ี
กว่า 900 ปี สร ้างขึนในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมา
หลายครัง ชมเจดีย ์ 9 ชัน เจดีย ์ 13 ชัน และหอสวดมนต์
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล ้วเดินทางกลับกรุงเปี ยงยาง
นํ าท่านสู่ จางชอนฟาร์ม ฟาร์มผักขนาดใหญ่ทได
ี ้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในฟาร์มจะมีทังสวนกะหลํ า
ปี ทไว
ี ้ใช ้ทํากิมจิ และผักอืนๆ มากมาย
3

NKR-TGJS02

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีส ี

เปี ยงยาง-วอนซาน-นําตกอูลลิม-ภูเขากึมก ัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็ นเมืองท่าตังอยูร่ ม
ิ ฝั งทะเลญีปุ่ น ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ้ของเกาหลีเหนือ 200 กม. จากกรุงเปี ยงยาง  แวะชมนําตกอูลลิม Ullim (echo)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 เดินทางลัดเลาะเส ้นทางริมทะเลทีสวยงาม (ประมาณ 2 ชัวโมง) เข ้าสูเ่ ขตภูเขากึมก ัง Mount
ื ยงของเกาหลีเหนือ (เมียวเฮียงซาน กึมกังซาน เป็ คดูซาน)
Kumgang กึมกังซาน 1 ใน 3 ภูเขาทีมีชอเสี

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที KUMKANGSAN HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีห้า

ั ล-วอนซาน-แคมป์เยาวชนนานชาติ
กึมก ังซาน-ทะเลสาบซมอิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ า ท่า นชมภูเขากึม กัง มีค วามสูง 1,639 เมตร เขตภูเ ขากว ้าง 40 กม. เป็ นเทือ กเขาทีมีสว่ นหนึงอยู่ใ น
เกาหลีเหนือ และบางส่วนอยูใ่ นเกาหลีใต ้ ชือ "กึมกัง" มีความหมายว่าเพชร มียอดเขาแหลมเล็กๆประมาณ
12,000 ยอด มีหบ
ุ เขา ธารนํ า และแอ่งนํ าสวยสะอาด แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ กึมกังนอก กึมกังใน ทะเลกึมกัง
และ ดวงดาวกึมกัง นํ าท่านเดินท่องเทียวในเขตภูเขากึมกังนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ จนถึงสระนํ าเก ้า
มังกร

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั ล (ทะเลสาบ 3 ว ัน) ทะเลสาบกว ้างใหญ่ด ้วยเส ้นรอบวง 5.8 กม. มีนําลึก 9-13
 แวะชมทะเลสาบซมอิ
เมตร เป็ นทะเลสาบทีลึกทีสุดของเกาหลีเหนือ แล ้วเดินทางกลับเมืองวอนซาน

 แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาติ ตังอยูร่ มิ ฝั งทะเลเมืองวอนซาน
4
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18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร **เมนูอาหารพืนเมือง

พักที MASIKRYONG SKI RESORT หรือเทียบเท่า
ว ันทีหก

วอนซอน-เปี ยงยาง-สุสานกษ ัตริยด
์ งเมียง-ม ันซูแด-อนุสาวรียม
์ า้ บิน-ม ันยองเดว ังเยาวชนม ันยองเด

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
แล ้วเดินทางกลับกรุงเปี ยงยาง  นํ าชมสุสานกษ ัตริยด
์ งเมียง พระเจ ้าดงเมียงเป็ นปฐมกษั ตริยแ
์ ห่ง
อาณาจักรโกคูรยอ ประสูตเิ มือ 59 ปี ก่อนคริสต์ศักราช (พ.ศ. 483) มีพระนามเดิมว่า จูมง ในปี ที 37 ก่อน
คริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึนและดํ ารงตํ า แหน่ งกษั ตริยอ
์ งค์แรก อาณาจักรโคกูรยอเป็ น
ราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ปั จจุบันดินแดนส่วนใหญ่อยูใ่ นเกาหลีเหนือ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน
ราชอาณาจั กรนีถูกสถาปนาโดยพระเจ ้าดงเมียงยอง มีอาณาเขตตังแต่เ กาหลีเหนือปั จจุบันแมนจูเรียถึง
รั ส เซีย บางส่ว น ราชอาณาจั ก รโคกูรยอมีก ษั ตริย ์ 1 องค์ เป็ นมหาราชคือ พระเจ ้ากวางแกโต ได ้ขยาย
ดินแดนไปกว ้างใหญ่ไพศาล จนมีปัญหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ ้รบ
ถูกรวบรวมเป็ นส่วนหนึงของอาณาจักรชิลลา ทําให ้ราชอาณาจักรโคกูรยอทีปกครองมายาวนานกว่า600ปี
สินสุดลง

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นํ าชมนครเปี ยงยาง ชม “ม ันซูเเด” อนุสาวรียข
์ องท่านอดีตประธานาธิบดีคม
ิ อิมซุงทียิงใหญ่ สร ้างขึน
เพือเป็ นทีระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปี ท ี 60 เคียงข ้างด ้วยอนุสาวรียข
์ องท่านอดีตประธานาธิบดีคม
ิ
จองอิล ตังตระหง่านอยูก
่ ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปี ยงยาง รูปปั น
ทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู ้นํ าทัง 2 ได ้รับการมาเยือนจากผู ้คนนับพันทุกวัน และเป็ นหนึงในสถานทีแรก
สําหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

 นํ าชม (MAXIMA STATUE หรือ CHOLLIMA STATUe) โชลลิมา อนุเสาวรียม
์ า้ บิน ตังอยูใ่ นเนินเขา
มันซู ตํ า นานของม ้าพันลีมีปี ก วิงได ้วั นละ 400 ก.ม. สะท ้อนถึงจิต วิญ ญาณ ของการพั ฒนา และ
ความก ้าวหน ้าอย่างต่อเนือง เพือระลึกถึงการฟื นฟูเมืองเปี ยงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 19501953) “เราจะก ้าวไปข ้างหน ้าให ้เร็วกว่าม ้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด ้วยระเบิด จนกรุงเปี ยงยางราบ
เป็ นหน ้ากลอง “100 ปี ไม่มโี อกาสเกิดใหม่” ความมุง่ มันจึงอุบต
ั ข
ิ นในใจของชาวเกาหลี
ึ
เหนือทุกคน ดังนัน
คํ าว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู ้ และสร ้างชาติขนมาใหม่
ึ
อนุสาวรียโ์ ชลลิมาจึงถูกสร ้าง
ขึนเพือปลุกเร ้า กระตุ ้นความมุง่ มัน ให ้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยงิ

 นํ าชมม ันยองเด MANYONGDAE พิพธิ ภัณฑ์บ ้านเกิด ของประธานาธิบดีคม
ิ อิมซุง ภายในมีบ ้านพัก
สามหลัง ทีเล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็ นครอบครัวทียิงใหญ่

 นํ าคณะสู่ CHILDREN PALACE หรือ ว ังเยาวชนม ันยองเด วังเยาวชนแห่งนีสร ้างเสร็จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ.1989 มีพนที
ื ใช ้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห ้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให ้กับ
เยาวชน เช่น ห ้องปั กผ ้า ห ้องดนตรี ห ้องเรียนซ่อมวิทยุ ห ้องกีฬา ห ้องยิมนาสติก ห ้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ
เพือเป็ นการปลูกฝั งจิตใจเยาวชนในด ้านศิลปะ นํ าท่านเข ้าสูโ่ รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร ้องเพลง
เต ้นรํา อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตวั น ้อยๆทีมากด ้วยความสามารถ (กรณีทวัี งเยาวชนปิ ด จะ

จัดให ้ชมการแสดงของนักเรียนทีโรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)
5
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18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ันทีเจ็ด

ั ภาพปันมุนจอม-พิพธ
เปี ยงยาง-เคซอง-หมูบ
่ า้ นสนติ
ิ ภ ัณฑ์โครยอ-โสมเกาหลี-เปี ยงยาง
อนุสาวรียร์ วมชาติเกาหลี-กายกรรมเปี ยงยาง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสูเ่ คซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตังอยูห
่ ่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10
กม. เดิม เป็ นเมือ งหลวงเก่า ของอาณาจั กรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รั ฐทีเป็ นปึ กแผ่นแห่งแรกของ
คาบสมุทรเกาหลี ปั จจุบน
ั เป็ นเมืองชายแดนทีติดต่อกับประเทศเกาหลีใต ้ คาบสมุทรเกาหลีถก
ู แบ่งออกเป็ น
2 ส่วน ณ เส ้นขนานที 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยูท
่ างตอนใต ้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคันกลาง
โดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปี ยงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)
ั ภาพปันมุนจอม เข ้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห ้องประชุมและ
่ มูบ
 นํ าคณะเดินทางสูห
่ า้ นสนติ
ห ้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ทีแบ่งประเทศเกาหลีออกเป็ นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ โดยใช ้เส ้น
ขนานที 38 พร ้อมนํ าคณะชมขันตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเ จ ้าหน ้าทีทหารของเกาหลีเหนือ
บรรยาย

 นํ า ชมพิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์ป ระว ต
ั ศ
ิ าสตร์ (พิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์โ ครยอ) ทีรวบรวมโบราณวั ต ถุ ท ี คงคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัตศ
ิ าสตร์ของเกาหลีเหนือไว ้มากมาย ได ้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

 นํ าท่านเข้าร้าน โสมเกาหลี ขนานแท ้คุณภาพดีทสุ
ี ดในโลก
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร ** เมนูพเิ ศษ ไก่ตน
ุ๋ โสมเกาหลี
่ รุงเปี ยงยาง
แล ้วนํ าคณะเดินทางกลับสูก

 ชมและแวะถ่ายรูปที อนุสาวรียร์ วมชาติเกาหลี THE MEMORIAL MONUMENT TO THE 3
CHARTERS OF THE NATIONAL REUNIFICATION
ื ตืนเต ้นเร ้าใจกับการแสดงผาดโผนต่างๆ ซึงจะทําให ้
 นําชมการแสดงกายกรรมเปี ยงยางทีเลืองชอ
ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร

พักที KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า
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ว ันทีแปด

เปี ยงยาง-ว ังสุรย
ิ ะ-สถานีรถไฟใต้ดน
ิ เปี ยงยาง-พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สงคราม-เรือสปายสายล ับ
ั
ประตูชย-จ
ัตุร ัส คิมอิลซุง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช ้า ณ โรงแรมทีพัก

 นําท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผูน
้ ําเกาหลีเหนือ ที คุมซู ซาน ว ังสุรย
ิ ะ (KUMSUSAN SUN
PALACE) วังสุรย
ิ ะเป็ นสุสานทีเก็บศพของประธานาธิบ ดีคม
ิ อิลซุง และประธานาธิบดีคม
ิ จองอิล อาคาร
ตังอยู่ท างทิศ ตะวั นออกเฉี ยงเหนือ ของเมือ งเปี ยงยาง วังถูก สร ้างขึนในปี ค.ศ. 1976 เป็ น Kumsusan
Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนีได ้รับการบูรณะต่อเติมเป็ นทีเก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี
ค.ศ. 1994 เชือกันว่ามีคา่ ใช ้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน ้อย 100-900 ล ้านบาท ศพของสองผู ้นํ าถูกวางอยู่
ภายในโลงศพแก ้วใส ศีรษะวางอยูบ
่ นหมอนแบบเกา หลี ร่างคลุมด ้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นํ าท่าน
เข ้าชมเหรียญตราสดุดท
ี างการทหาร ใบประกาศเกียรติคณ
ุ และเครืองอิสริยาภรณ์ทนานาชาติ
ี
มอบให ้ทัง 2
ผู ้นํ า นํ า ชมรถยนต์ท อดี
ี ต ประธานาธิบ ดีค ม
ิ อิล ซุงใช ้เดิน ทางเป็ นประจํ า และตู ้รถไฟทีท่า นคิม จองอิล ใช ้
เดินทางและทํ า งานอยู่เ ป็ นนิจจวบจนวาระสุด ท ้าย ของชีวต
ิ (วังสุร ย
ิ ะเป็ นสถานทีสํ า คัญ สูงสุดของชาว
เกาหลี กรุณาแต่งกายให ้เหมาะสม สํารวมกริยาและงดใช ้เสียงขณะเข ้าเยียมชม)
 นํ าท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดน
ิ เปี ยงยาง ทีตกแต่งสวยงามด ้วยโคมไฟระย ้า เสาหินอ่อน แต่งผนัง
ด ้วยโมเสทเล็กๆ เป็ นรูปทิวทัศน์ตา่ งๆ นํ าท่านทดลองนังรถไฟ 1 สถานี
12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันทีภัตตาคาร
นํ าท่านช ้อปปิ งทีห ้าวสรรพสินค ้า KUANGPOK

 นํ าชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM
สถานทีแสดงเรืองราว การต่อสู ้ของชาวเกาหลี ในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ต่างๆ ซึง
รวมถึงซากเรือดํ านํ า ซากเครืองบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายล ับ (SPY)
ของอเมริกา ซึงเกาหลีเหนือจับได ้ เมือวันที 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล ้วนํ าท่านชมฉากจํ าลองการรบ
360 องศา “ยุทธการแตจอน” ทียิงใหญ่ตระการตา
ั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปี ยงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว ้าง 52.5 เมตร
 นํ าชมประตูชย
สร ้างขึนจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิน เพือระลึกถึงการกลับมาทีเกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคม
ิ อิลซุง
หลังจากเดินทางข ้ามประเทศไปต่อสู ้กับญีปุ่ นเป็ นเวลา 20 ปี

 จ ัตุร ัส คิม อิล ซุง (Kim Il Sung Square) ตังอยูใ่ นใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ จัตุรัสที
สําคั ญมากทีสุดในเกาหลีเหนือ เป็ นสถานทีปรากฏในสือเมือมีการเดินสวนสนาม การปลุกระดมและการ
แสดงแสนยานุภาพ

18.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินเล่นพักผ่อน Funfair of Kaeson ที National Park Moranbong ทีมีเครืองเล่น
เหมือนสวนสนุกขนาดเล็ก

พักที KORYO HOTEL หรือเทียบเท่า
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ว ันทีเก้า

เปี ยงยาง-ปักกิง-กรุงเทพฯ

เช ้า

(เดินทางไปสนามบิน ตี 5.30 น.)

08.25/10.00 น.

่ รุงปั กกิง โดยสายการบินแอร์โครยอ เทียวบินที JS 151/JS251
นํ าท่านเดินทางสูก

10.00/11.35 น.

ถึงสนามบินกรุงปั กกิง (เวลาปั กกิงช ้ากว่าเปี ยงยาง 30 นาที) ใช ้วีซา่ จีนเพือออกนอกสนามบิน
และนํ าสัมภาระเข ้าไปเช็คอินอีกครัง

หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครังเมือต่อเครืองทีสนามบินปั กกิง ดังนันท่านไม่
สามารถ ซือของ DUTY FREE ทีกรุงเปี ยงยาง เช่น สุรา นํ าหอม ของเหลวต่างๆ ทีมีปริมาตรเกินกําหนด
10.00 น.

ถึงสนามบินกรุงปั กกิง (เวลาปั กกิงช ้ากว่าเปี ยงยาง 30 นาที) *** ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง นํ าท่านไป
รับประทานอาหารทีภัตตาคาร ใกล ้สนามบิน จากนันนําท่านส่งทีสนามบิน เพือเช็ดอินโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
อีกครัง เพือต่อเครืองกลับกรุงเทพฯ

17.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 615

21.15 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพฯ

อ ัตรานีรวม
 ค่าบัตรโดยสาร (ตัวกรุ๊ป)
 ค่าบริการได ้รวมชุดค่าธรรมเนียมตัว (YQ, YR, TH TAX, CN TAX, FNJ TAX) ไว ้แล ้ว อัตรา ณ.วันที ... หากมีการปรับ
ขึนหลังจากนีอีก ผู ้เดินทางรับทราบว่า จะต ้องจ่ายส่วนต่างทีเพิมขึนตามจริง
 ค่าทีพัก พักห ้องละ 2 ท่านจํานวน 6 คืน * โรงแรมทีเกาหลีเหนือไม่สะดวกทีจะจัดเตียงเสริม
 ค่าวีซา่ เข ้าจีน 2 ครัง 2,500 บาท
 ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
 ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุในรายการ
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามทีระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ นักท่องเทียวเกาหลีเหนือ (20 วันทําการ)
 ค่านํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางฝากขึนเครือง ท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 20 กก.
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุ (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราไม่รวม
 ค่าทําหนั งสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ ้งเข ้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด ้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวี
ซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอนๆ
ื
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครืองดืมและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท ้องถินคนละ 15 ดอลลาร์ คนขับรถท ้องถิน 15 ดอลลาร์ และหัวหน ้าทัวร์คนไทย 15
ดอลลาร์
หมายเหตุ : รายการท่องเทียวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามสภาวะอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่าง
ประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลือนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู ้เดินทางน ้อยกว่า 15 ท่าน
เงือนไขและความร ับผิดชอบ : บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทียวใน
ต่างประเทศ ซึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆทีอยูเ่ หนือการควบคุมของเจ ้าหน ้าทีของบริษัท อาทิเช่น การนัด
หยุดงาน การจลาจล อุบต
ั เิ หตุ การล่าช ้า การเปลียนแปลงในกําหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของ
เจ ้าหน ้าตรวจคนเข ้าเมืองของทุกประเทศ
การชําระค่าบริการ : มัดจํา 20,000 บาท เมือสํารองทีนังและชําระส่วนทีเหลือทังหมด ก่อนการเดินทางอย่างน ้อย15วัน
่ ประเทศเกาหลีเหนือ :
หล ักฐานการยืนขอวีซา
 หนังสือเดินทางทียังมีอายุใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
 รูปถ่ายขนาด 2 นิว จํานวน 2 รูป
 สําเนาบัตรประชาชน รายละเอียดเกียวกับสถานทีทํางาน เช่น ชือ และ ทีอยูข
่ องบริษัทฯ และตําแหน่งงาน
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 กรอกข ้อมูลทีบริษัทฯ แนบให ้
่ จีน
เอกสารการขอวีซา
1.
1.1
1.2
1.3

เอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทางทียังมีอายุใช ้ได ้จนถึงวันเดินทางไม่ตํากว่า 6 เดือน
หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่างสําหรับประทับตราเข ้าออกอย่างน ้อย 2 หน ้าเต็ม
รูปสีขนาด 2 นิว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านัน) * รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน * ใช ้กระดาษฟูจห
ิ รือโกดัก
- ท่านทีประสงค์ใช ้รูปถ่ายข ้าราชการในการยืนวีซา่ กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต ้นสังกัดจัดมาพร ้อมกับ การส่ง
หนังสือเดินทาง
- รูปถ่ายต ้องเห็นหู, ผมข ้างหน ้าต ้องเหนือคิว, ต ้องไม่ใส่เครืองประดับใดๆทังสิน, ต ้องไม่ใส่เสือสีขาว
- สถานทูตจีนอาจปฏิเสธการยืนวีซา่ ของท่าน หากท่านเป็ นชาย แต่ใช ้รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิงแต่งหน ้าทา ปาก หรือไว ้
ผมยาว
1.4 สําเนาตัวเครืองบิน และใบจองโรงแรม * ถ ้ายืนเดินทางกับกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจัดการให ้

2. เอกสารเพิมเติม
3.1 สําหรับผู ้เดินทางทียังเป็ นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ต ้องใช ้สูตบ
ิ ต
ั รตัวสําเนา (ใบเกิด) ในกรณีทบิ
ี ดามารดา ไม่ได ้เดินไป
ด ้วย ต ้องหนังสือรับรองการเดินจากสํานักงานเขต
3.2 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต ้องใช ้หนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านัน
3.3 พระภิกษุ (กรุณาโทรเช็ดทีบริษัทฯ)
4. ข้อมูลสําค ัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารทีทางบริษ ัทจ ัดให้
4.1 นักเรียน นักศึกษา........แจ ้งชือสถานทีศึกษา ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์
4.2 ผู ้ทีทํางาน.......แจ ้งชือสถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ทีอยูท
่ ทํ
ี างาน หมายเลขโทรศัพท์
4.3 ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ของผู ้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ทบ
ี ้านทีติดต่อได ้
4.4 ผู ้ทีแต่งงานแล ้ว ต ้องให ้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ผู ้ทีเป็ นโสด ต ้องแจ ้งชือบิดาหรือมารดา หรือ พีน ้อง หรือญาติ พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.6 ผู ้เดินทาง ต ้องแจ ้งชือญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน พร ้อมหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้จริง
่ ด่วน
อ ัตราค่าวีซา
ยืนวีซา่ ด่วน 2-3 วัน จ่ายเพิมให ้สถานทูตเล่มละ 1,100.-/ ยืนวีซา่ ด่วน 1 วัน ไม่สามารถทําได ้
ยกเว ้นผู ้เดินทางต ้องนํ าเอกสารตัวจริงทุกประเภทไปเจรจาด ้วยตนเองทีสถานทูต
เงือนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป หักค่าใช ้จ่าย 10,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1529 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 20,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช ้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ // ยกเลิกก่อน
การเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทังหมด 100 %
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