(A) เปิดม่านเหล็ก “เกาหลีเหนือ” 9 วัน 7 คืน
เปียงยาง-รถไฟใต้ดิน-เนินมันซู-พิพิธภัณฑ์สงคราม-วังเยาวชน-คึมซูซาน วัง
สุริยะ
ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-กายกรรมเปียงยาง-เมียวเฮียงซาน-เคซอง
วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง-แค้มป์เยาวชน-สวนน้้า Munsu Water Park
โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

พิเศษ! ขึน
้ หอจูเช่
ชมวิวเปียงยาง 360 องศา

ไปเที่ยวเกาหลีเหนือ....ก็ของมันต้องชิม

1. หมี่เย็นเปี ยงยาง 2. Duck BBQ+Soju 3. Korea Hotpot 4. รสทะเลวอนซาน
5. Bibimbup ข้าวยาเกาหลี 6. ไก่ตนุ๋ โสม 7. อาหารคา่ ภัตตาคารหมุน
ค่าบริการ ท่านละ 61,900 บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท
เดินทาง 24 มี.ค.-1 เม.ย. 62 / 28 เม.ย.-6 พ.ค. 62 / 19-27 พ.ค. 62 / 23 มิ.ย.-1 ก.ค. 62
28 ก.ค.-5 ส.ค. 62 / 8-16 ก.ย. 62 / 13-21 ต.ค. 62 / 20-28 ต.ค. 62
หมายเหตุ 10 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ ชํานาเเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ
- บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว- ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นเกาหล
- ราคายังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นเกาหลี - ราคายังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
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คาแนะนาเรื่อง Duty Free
จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินปั กกิ่ง ดังนั้นการซื้ อ
สุรา นํ้าหอม ของเหลวต่าง ๆ มีปริมาตรเกินกําหนด ที่ DUTY FREE สุวรรณภูมิ ท่านจะต้อง
แจ้งการรับของที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ขากลับเท่านั้น

โปรดทราบ
- สายการบิน Air China ฝากสัมภาระ(โหลดกระเป๋า ได้เพียง1 ใบ/คน
นํ้าหนักไม่เกิน 23 กก.
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยูใ่ นความ
ควบคุมของบริษัท ทัวร์ที่เกาหลีเหนื อ และ รัฐบาลเกาหลีเหนื อ
- วีซ่าเกาหลีเหนื อที่บริษัทฯ จัดให้ เป็ นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

วันแรก (อาทิตย์ | สุวรรณภูมินัดพบ
22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สาย
การบินแอร์ไชน่ า (จอดรถส่งผูเ้ ดินทางได้ที่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10

วันที่สอง (จันทร์ | สุวรรณภูม-ิ ปั กกิ่ง-เปี ยงยาง-เมียวเฮียงซาน
01.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงปั กกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงปั กกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปั กกิ่ง / ไม่ออกนอก
สนามบิน เวลาที่ปักกิ่ง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง
หมายเหตุ หัวหน้าทัวร์ จะดูแลจัดอาหารให้ท่าน 1 มื้ อ ภายในสนามบินด้านใน หรือหากท่าน
ต้องการดูแลตนเอง ท่านสามารถรับเงินสดเป็ นค่าอาหารจากหัวหน้าทัวร์ 100 RMB/ท่าน

13.25 น. โดยสายการบินแอร์ไชน่ า เที่ยวบิน CA 121 นําท่านเดินทางสู่นครเปี ยงยาง เมืองหลวง
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ที่กินพื้ นที่ครึ่งเหนื อของคาบสมุทรเกาหลี
ทิศใต้ติดกับเกาหลีใต้โดยมีเส้นขนานที่ 38 เป็ นเส้นแบ่งเขตแดน แม่น้ําอัมรกหรือยาลูเจียง
และแม่น้ําตูเมนเป็ นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนื อกับจีนทางทิศเหนื อ แม่น้ําตูเมนส่วนที่หา่ ง
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนื อเป็ นพรมแดนเกาหลีเหนื อกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความ
ยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้ นที่ 70% ของประเทศเป็ นเทือกเขา
16.20 น. เดินทางถึงกรุงเปี ยงยาง (เวลาที่กรุงเปี ยงยาง เกาหลีเหนื อ เร็วกว่าปั กกิ่ง 30 นาที ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางสู่เมียวเฮียงซาน ภูเขาเมียวเฮียงซาน (Myohyang-ภูเขา
หอม) อยูห่ า่ งจากกรุงเปี ยงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมู ิประเทศเป็ นเทือกเขาสูง เดิน
ทางเข้าสู่ที่พกั
20.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคารในโรงแรม
พักที่ HYANGSAN HOTEL ระดับ 4 ดาว (ดีที่สุดที่เมียวเฮียงซาน

-3-

วันที่สาม (อังคาร | เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอของขวัเ-กายกรรมเปี ยงยาง-สวนสนุ ก
ท้องถิน.่น รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
07.00
นําชม วัดโปยอน (Phoyon Temple) วัดพุทธเก่าแก่
โบราณเพียงแห่งเดียว ในบริเวณภูเขาเมียวยาง ที่มีอายุ
เกือบพันปี สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1042 มีความศักดิ์สิทธิ์
และสําคัเในด้านการจาริกแสวงบุเ ภายในวัดมีเจดีย ์
9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์ ซึ่งผ่านการบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์มาหลายครั้งหลังจากโดนระเบิดเสียหาย
นําชมหอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่
สําคัเที่สุดในเมียวเฮียงซาน ซึ่งมองจากทางเข้าด้านนอกแล้ว ดูเหมือนเป็ นแค่อาคาร
ธรรมดา ไม่สามารถบอกได้เลยว่าข้างในใหเ่โตเพียงใด แบ่งออกเป็ น 2 ตึก ตึกแรก สร้าง
ในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง มีพนที
ื้ ่ 46,000 ตรม. เป็ นสถานที่เก็บ
รวบรวมของขวัเและของกํานัลถึง 113,486 ชิ้ น จาก 185 ประเทศ รวมทั้งจากประเทศ
ไทย ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัเทุกชิ้ นเป็ นของมี
ค่าจากเพื่อนที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็ นอย่างดี ตึกที่ 2 สร้างขึ้ นเมื่อ 10 ก.ย. ปี
ค.ศ. 1996 มีหอ้ งแสดงของขวัเ 50 ห้อง บนพื้ นที่ 11,000 ตรม. มีของขวัเและของ
กํานัล 40,033 ชิ้ น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล (ห้าม
ถ่ายรูปภายในอาคาร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับกรุงเปี ยงยาง
17.00 น. นําท่านเข้าชมการแสดงกายกรรมเปี ยงยาง (Pyongyang Circus) ที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจ
กับการแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง
19.30 น.
รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
หลังอาหาร
สร้างโอกาสธรรมดาที่ไม่ธรรมดา พบปะชาวเกาหลีเหนื อท้องถิ่น ชมวิถีชีวิตยามคํา่ เมื่อเขา
อยากรื่นเริง เมื่อเขาอยากพักผ่อนเมื่อเขาอยากสนุ กสนานกับครอบครัวเค้าไปที่ไหนกัน ???
พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สี่ (พุธ

| เปี ยงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุ เสาวรียร์ วมชาติ-ฟาร์มเกษตร-ช้อบปิ้ ง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ คซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยูห่ า่ งจากชายแดนสองเกาหลี
(DMZ) 10 กม. เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392 รัฐที่เป็ น
ปึ กแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปั จจุบนั เป็ นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลี
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ใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ณ
เส้นขนานที่ 38 เหนื อ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่
ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนื อ โดยถูกคัน่ กลางโดย
เขตปลอดทหาร
นําคณะเดินทางสู่หมู่บา้ นสันติภาพปั นมุนจอม เข้า
ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและ
ห้องลงนามในสนธิสเ
ั เาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็ นเกาหลีเหนื อและเกาหลีใต้
โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนําคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสเ
ั เา โดยมีเจ้าหน้าที่
ทหารของเกาหลีเหนื อบรรยาย
นําชมพิพิธภัณฑ์โครยอ (Koryo Museum) หรือ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อยูใ่ กล้กบั เส้นขนานที่ 38
ได้รบั การขึ้ นทะเบียนการเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อปี ค.ศ. 2013 สมัยอาณาจักรโครยอใช้เป็ นสํานัก
การศึกษาของชนชั้นสูง ในลัทธิขงจื้ อ ปั จจุบนั ดัดแปลง
ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สาํ หรับแสดงวัตถุโบราณ และสิ่งสะท้อนร่องรอยของอาณาจักรโครยอ มี
อาคารทั้งหมด 20 หลัง ภายในบริเวณมีตน้ Zelkova อายุกว่าพันปี นําท่านช้อบปิ้ งโสม
เกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
แล้วนําคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปี ยงยาง
แวะถ่ายรูปที่ อนุ สาวรียร์ วมชาติเกาหลี (Monument to the 3 Charters of Reunification)
ประติมากรรมซุม้ โค้ง ประกอบด้วยผูห้ เิงเกาหลี 2 คน แต่งกายชุดประจําชาติแบบดั้งเดิม
(chosŏn-ot) สื่อสัเลักษณ์ของภาคเหนื อและภาคใต้ โน้มตัวไปข้างหน้า เพื่อร่วมกันรักษา
แนวทรงกลม ที่มีแผนที่ของเกาหลีที่รวมกันใหม่ มีหลักการสามประการของการรวมชาติ
และแผนจัดตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งเกาหลี อนุ สาวรียร์ วมชาติเกาหลี ตั้งอยูท่ างใต้
ของกรุงเปี ยงยาง เป็ นถนนหลวงซึ่งมุ่งหน้าสู่ DMZ
เยีย่ มชมฟาร์มสหกรณ์ Jangchon ชมวิถีชีวิตเกษตรกรและเป็ นโอกาสที่ท่านจะได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั ชาวนาเกาหลีเหนื อ
แวะช้อปปิ้ งที่ Kuangpok Shopping Centre ซึ่งคุณสามารถใช้เงิน"วอน"ท้องถิ่น และ
เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ งร่วมกับคนท้องถิ่น
19.30 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่หา้ (พฤหัส | เปี ยงยาง-วังสุริยะ-ถนนนักวิชาการ-ประตูชยั -หอจูเช่ (ขึ้ นหอ -มันยองเด-วังเยาวชน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. นําท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผูน้ ําเกาหลีเหนื อ
ที่ คุมซูซาน วังสุรยิ ะ (Kumsusan Sun Palace)
วังสุริยะ เป็ นสถานที่เก็บศพ ของประธานาธิบดี
คิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคาร
ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนื อของเมือง
เปี ยงยาง วังนี้ ถูกสร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1976 เป็ น
Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง
อาคารนี้ ได้รบั การบูรณะต่อเติมเป็ นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่า
มีค่าใช้จา่ ยในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผูน้ ําถูกวางอยูภ่ ายใน
โลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยูบ่ นหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี
นําท่านเข้าชมเหรียเตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่
นานาชาติมอบให้ท้งั 2 ผูน้ ํา นําชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็ น
ประจํา และตูร้ ถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทํางานอยูเ่ ป็ นนิ จ จวบจนวาระสุดท้ายของ
ชีวิต
หมายเหตุ วังสุริยะเป็ นสถานที่สาํ คัเสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม
สํารวมกริยา และงดใช้เสียงขณะเข้าเยีย่ มชม | หากช่วงที่เดินทางเข้าชม มีประกาศงดเข้าชม
วังสุริยะ ทางบริษัทฯ จะจัดสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทดแทน อาจมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั การประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนื อ
นําท่านผ่านชม “ถนนนักวิชาการ” Rymyong Street เขตที่พกั อาศัยของคณาจารย์
นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ อาคารที่พกั ในเขตนี้ รัฐบาลเกาหลีเหนื อสร้างเสร็จภายใน
1 ปี (ค.ศ. 2017 เชื่อหรือไม่ ??? รวมถึงอพาตเมนท์สงู 70 ชั้น ซึ่งขณะนี้ เป็ นตึกที่สงู
ที่สุดในเปี ยงยาง และสูงที่สุดในเกาหลีเหนื อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําชมประตูชยั Arch of Triumph แห่งกรุงเปี ยงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5
เมตร สร้างขึ้ นจากหินแกรนิ ตกว่า 10,500 ชิ้ น เพื่อระลึกถึงการกลับมาเกาหลีของอดีต
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางไปต่อสูก้ บั เี่ปุ่นเป็ นเวลา 20 ปี
นําชมหอปรัชญาจูเช่ (Tower of Juche Idea) สร้างขึ้ นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็ นเกียรติแก่
อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่ องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี สูงกว่า 170 เมตร
ตั้งอยูท่ างฝัง่ ตะวันออกของแม่น้ําแตดอง ด้านหน้าหอมีรปู ปั้ น 3 กลุ่มชน คือ ผูก้ รรมกรผูใ้ ช้
แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุ นลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่ หรือ

-6-

Kimilsungism) อันเป็ นปรัชเาทางการเมืองที่ท่านคิมอิลซุง ใช้เป็ นแนวทางบริหารประเทศ
สุดพิเศษ! ขึ้ นลิฟท์ส่จู ุดสูงสุดของหอจูเช่ ชมวิวอลังการ 360 องศา ของเมืองเปี ยงยาง (ราคา
ทัวร์ได้รวมค่าขึ้ นหอจูเช่แล้ว
จากนั้นนําชมมันยองเด Manyongdae พิพิธภัณฑ์บา้ นเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง
ภายในมีบา้ นพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็ นครอบครัวที่ยงิ่ ใหเ่
นําคณะสู่ Children Palace หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้ สร้างเสร็จสมบูรณ์
ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีหอ้ งสอนกิจกรรมและ
ศิลปะแขนง ต่าง ๆ ให้กบั เยาวชน เช่น ห้องปั กผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา
ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นํา
ท่านเข้าสู่โรงละครใหเ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรํา อันน่ ารัก น่ าประทับใจ ของ
เด็กเกาหลีตวั น้อย ๆ ที่มากด้วยความสามารถ (กรณีที่วงั เยาวชนปิ ด จะจัดให้ชมการแสดง
ของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน

20.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่หก (ศุกร์

| เปี ยงยาง-นํ้าตกอูลลิม-แค้มป์ เยาวชน-วอนซาน-ภูเขาคุมก่าง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางสู่เมืองวอนซาน WONSAN (เกาหลี: 원산) เป็ นเมืองท่าตั้งอยูร่ ิมฝัง่ ทะเล
เี่ปุ่น ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีเหนื อ 200 กม. จากกรุงเปี ยงยาง ระหว่างทาง
แวะชมน้ าตกอูลลิม Ullim (echo)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
แวะชมแคมป์ เยาวชนนานาชาติ Songdowon International Camp ตั้งอยูร่ ิมฝัง่ ทะเลเมือง
วอนซาน ทุกปี จะมีเยาวชนทัว่ ทุกมุมโลก ประมาณ 400 คนมาร่วมกิจกรรม SUMMER
CAMP ผูป้ กครองที่ส่งเยาวชนมาที่นี่จะเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่แพงนักพร้อมที่พกั -อาหาร แต่
เยาวชนเหล่านี้ จะได้รบั ประสพการณ์ที่พิเศษในต่างประเทศ มีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
นอกจากนี้ ยังเป็ นโอกาสสําหรับเด็กต่างชาติในการทําความรูจ้ กั กับคนในวัยของตนเองจาก
ประเทศต่าง ๆ เช่น จีน มองโกเลีย ไอร์แลนด์ รัสเซีย หนึ่ งในจุดเด่นของค่ายเยาวชนนี้ คือ
วันแสดงผลงาน เมื่อแต่ละประเทศได้ร่วมกันแสดงวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาผ่าน
เพลงและเต้นรํา (กรณีที่แค้มป์ ที่วอนซานปิ ด จะจัดให้ชมสถานที่อื่นแทน
นําท่านเดินทางลัดเลาะเส้นทางริมทะเลที่สวยงาม (ประมาณ 2 ชัว่ โมง เข้าสู่เขตภูเขา
คุมกัง่
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ KUMGANGSAN HOTEL ระดับ 3 ดาว (ดีที่สุดในเขตภูเขาคุมก่าง
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วันที่เจ็ด (เสาร์
07.00 น.

| Diamond Mountain ภูเขาคุมก่าง-ทะเลสาบแซมอิล-วอนซาน
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นําชมคุมก่าง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3
ภูเขาที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนื อ
(เมียวเฮียงซาน, คุมก่างซาน และเป็ คดู
ซาน ภูเขาคุมก่าง เป็ นภูเขา
หินแกรนิ ต ตั้งอยูก่ ลางแนวชายฝัง่
ตะวันออก ของประเทศด้านคาบสมุทร
เกาหลี มีความสูง 1,639 เมตร หรือ
5,374 ฟุต บริเวณเขตภูเขากว้าง 40 กม. ยาว 60 กม. เป็ นเทือกเขาที่มีส่วนหนึ่ งอยู่ใน
เกาหลีเหนื อ และบางส่วนอยูใ่ นเกาหลีใต้ ชื่อ "คุมก่าง" มีความหมายว่าเพชร ด้วยอายุของ
ภูเขา ที่ยาวนานกว่าล้านปี ถูกกัดเซาะด้วยอากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ทําให้เกิดเป็ นความ
งดงามตามธรรมชาติ ภาพของวิวทิวทัศน์ของยอดเขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดที่มี
รูปร่างแตกต่างกันออกไป มีหุบเขา ธารนํ้า แอ่งนํ้าสวยสะอาด นํ้าตก หน้าผา ถํ้า และต้นไม้
ป่ า เขตภูเขาคุมก่าง แบ่งเป็ น 4 ส่วน คือ คุมก่างนอก คุมก่างใน ทะเลคุมก่าง และ ดวงดาว
คุมก่าง นําท่านเดินท่องเที่ยวในเขตภูเขาคุมก่างนอก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ จนถึงนํ้าตกเก้า
มังกร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
บ่ายแวะชมทะเลสาบแซมอิล (ทะเลสาบ 3 วัน) ทะเลสาบกว้างใหเ่ดว้ ยเส้นรอบวง 5.8
กม. มีน้ําลึก 9-13 เมตร เป็ นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของเกาหลีเหนื อ แล้วเดินทางกลับเมือง
วอนซาน
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ MASICRYONG RESORT (ดีที่สุดในเมืองวอนซาน
วันที่แปด (อาทิตย์ | สุสานดงเมียง-เปี ยงยาง-มันซูเด-จัตุรสั คิมอิลซุง-โชลิมา-สวนนํ้ามันซู

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นําท่านเดินทางกลับกรุงเปี ยงยาง
ระหว่างทาง นําชมสุสานกษัตริยด์ งเมียง พระเจ้าดงเมียงเป็ นปฐมกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรโก
คูรยอ ประสูติเมื่อ 59 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช (พ.ศ. 483 มีพระนามเดิมว่า “จูมง” ในปี ที่ 37
ก่อนคริสตกาล จูมงสถาปนาอาณาจักรโกคุรยอขึ้ นและดํารงตําแหน่ งกษัตริยอ์ งค์แรก
อาณาจักรโคกูรยอเป็ นราชอาณาจักรเกาหลีโบราณ ซึ่งปั จจุบนั ดินแดนส่วนใหเ่ของ
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อาณาจักรโคกูรยออยูใ่ นเกาหลีเหนื อ และคาบสมุทรเหลียวตงของจีน ราชอาณาจักรโคกูรยอ
มีกษัตริย์ 1 องค์ เป็ นมหาราชคือพระเจ้ากวางแกโต ได้ขยายดินแดนไปกว้างใหเ่ไพศาล จน
มีปัเหารบรากับอาณาจักรแพ็กเจและอาณาจักรชิลลา และภายหลังแพ้รบถูกรวบรวมเป็ น
ส่วนหนึ่ งของอาณาจักรชิลลา ทําให้ราชอาณาจักรโคกูรยอที่ปกครองมายาวนานกว่า 600 ปี
สิ้ นสุดลง
12.00 น. ถึงเปี ยงยาง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
บ่าย
นําชม Mansudae Grand Monument
อนุสาวรียม์ นั ซูเด สถานที่ที่ตอ้ งไป
เยือนเมื่อเดินทางถึงกรุงเปี ยงยาง เพื่อ
แสดงความเคารพ ต่อผูน้ ําประเทศผู ้
ยิง่ ใหเ่ มันซูแด เป็ นอนุ สาวรียร์ ปู หล่อ
ทองแดงขนาดใหเ่ ของอดีตผูน้ ําทั้ง 2
ของเกาหลีเหนื อ เดิมสร้างขึ้ นเพื่อเป็ น
ที่ระลึก ในงานฉลองครบรอบวันเกิดปี ที่ 60 ของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง อนุ เสาวรียม์ ี
การก่องสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม โดยปั จจุบนั จะเคียงข้างด้วยอนุ สาวรียข์ องท่านอดีต
ประธานาธิบดีคิมจองอิลผูเ้ ป็ นบุตรชาย
นําชม โชลลิมา อนุเสาวรียม์ า้ บิน (Maxima Status หรือ Cholima Status) ตั้งอยูใ่ นเนิ นเขา
มันซู ม้าพันลี้ มีปีก วิ่งได้วนั ละ 400 ก.ม. เพื่อระลึกถึงการฟื้ นฟูเปี ยงยางหลังจากสงคราม
เกาหลี (ค.ศ. 1950-1953 “เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนื อเคยถูก
ปูพรมด้วยระเบิด “100 ปี ไม่มีโอกาสเกิดใหม่” “ความพยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการ
กอบกูแ้ ละสร้างชาติ อนุ สาวรียโ์ ชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้ นเพื่อกระตุน้ ให้ชาวเกาหลีเหนื อมีความ
รักชาติยงิ่
แวะชมจัตรุ สั คิมอิลซุง จัตุรสั กว้างใหเ่ในกลางเมือง ใช้เป็ นที่สวนสนามแสดงแสนยานุ ภาพ
และความเข้มแข็งของ กองทัพเกาหลีเหนื อ ผ่านร้านหนังสือภาษาต่างประเทศ แวะชม
และเลือกซื้ อตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเข้าชมสวนน้ าและศูนย์สุขภาพมันซู Munsu Water Park (รวมค่าบัตรผ่าน
ประตู แต่ไม่รวมบัตรเล่นสวนนํ้า สวนนํ้าแห่งนี้ ครอบคลุมพื้ นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร
มีสระนํ้ากลางแจ้ง ที่มีสไลด์ และ สระว่ายนํ้าในร่ม โรงยิม และ Munsu Recovery Center
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมสามารถพักผ่อนได้ตลอดทั้งปี
Munsu Water Park มีน้ําตกเทียม ภูเขาหิน อุโมงค์น้ํา เป็ นสถานที่พกั ผ่อนของคนทุกเพศทุก
วัย บริเวณสวนนํ้าตกแต่งด้วยแสงที่สดใสเพื่อสร้างบรรยากาศรื่นเริงและสนุ กสนาน
19.00 น. รับประทานอาหารคํา่ ที่ภตั ตาคาร
พักที่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่เก้า (จันทร์

| เปี ยงยาง-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปาย-รถไฟใต้ดิน-ปั กกิ่ง-สุวรรณภูมิ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

12.00 น.
บ่าย

17.20 น.
18.15 น.
19.35 น.
23.40 น.

นําชมพิพิธภัณฑ์สงคราม VICTORIOUS
FATHERLAND LIBERATION WAR MUSEUM สถานที่
แสดงเรื่องราว การต่อสูข้ องชาวเกาหลีในสงคราม
เกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง
ซากเรือดํานํ้า ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของ
อเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนื อจับได้ เมื่อวันที่
23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนําท่านชมฉากจําลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน”
ที่ยงิ่ ใหเ่ตระการตา
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านไปชมสถานี รถไฟใต้ดินเปี ยงยาง มีความลึก
กว่า 100 เมตร (ลึกที่สุดของโลก เพื่อใช้เป็ นแหล่ง
หลบภัยหากเกิดสงครามนิ วเคลียร์ในอนาคต
ให้บริการ 2 สาย 17 สถานี การออกแบบตกแต่ง
ทําได้สวยงามอลังการด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน
แต่งผนังด้วยโมเสทเล็ก ๆ เป็ นรูปทิวทัศน์ต่าง ๆ ซึ่งได้รบั แรงบันดาลใจในการออกแบบมา
จากรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย นําท่านทดลองนัง่ รถไฟ 1-2 สถานี แล้ว
เดินทางสู่สนามบิน
โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 122 นําท่านเดินทางสู่กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน
เดินทางถึงสนามบินกรุงปั กกิ่ง Transit Flight (ไม่ใช้วีซ่าจีน/ไม่ออกนอกสนามบิน เวลาจีน
ช้ากว่าเปี ยงยาง 30 นาที
ต่อเครื่องกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CA 979
กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่าปั กกิ่ง 1 ชัว่ โมง
*******************
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ข้อพึงระลึกถึงอยูเ่ สมอ
- คนไทยเป็ นนักท่องเที่ยว ที่มีกาละเทศะ
- คณะของเราไม่ใช่นักสืบ นักข่าว นักโจรกรรม ฯลฯ
ทําได้-ทําไม่ได้....ในเกาหลีเหนื อ ที่มาข้อมูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool
- ควรสํารวมกิริยา โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวในสถานที่สาํ คัเทางการเมือง
- อย่าตะโกนหรือทําท่าทางไม่เหมาะสม เพื่อเป็ นการให้เกียรติผูค้ นและสถานที่
- เข้าแถวเสมอ ชาวเกาหลีเหนื อจะถูกฝึ กให้เข้าแถวตรงตั้งแต่ยงั เด็ก เช่น การต่อแถว เพื่อวางดอกไม้หน้า
อนุ สาวรีย ์ และ เช่น การต่อแถว เพื่อซื้ อของตามร้านค้า
- อย่าข้ามถนนในที่หา้ มข้าม ในกรุงเปี ยงยางจะมีทางลอดข้ามถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎ แต่ถา้ คุณข้ามถนนในที่หา้ มข้าม คุณจะถูกปรับ แม้วา่ ถนนจะว่างแค่ไหนก็ตาม
- อย่าถ่ายภาพ ในจุดห้ามถ่ายภาพ และตามคําแนะนําของไกด์ และหัวหน้าทัวร์
- อย่าถ่ายภาพ เมื่อไปย่านชุมชน ร้านขายของ

โปรดทราบ
„
สายการบินอาจมีการปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือ
แจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ กรุณา
สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนจองและออกตัว๋ ทุกครั้ง เพราะทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้ นจากการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเที่ยวบิน
„
เนื่ องจากเกาหลีเหนื อ เป็ นพื้ นที่อ่อนไหวทางการเมือง ผูเ้ ดินรับทราบและเข้าใจสถานการณ์วา่ ใน
กรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลเกาหลีเหนื อ บริษัทฯถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่
ในระดับปกติ ผูจ้ ดั ยังคงเดินหน้าจัดกรุป๊ ทัวร์ต่อไป เพราะตัว๋ เครื่องบิ น, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการ
เตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถา้ ในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็ นทางการ ผูเ้ ดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อ
กรุป๊ หยุดดําเนิ นการ อาจมีค่าใช้จา่ ยเกิดขึ้ นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัว๋ ค่ามัดจําห้องพัก ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอ
เงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จา่ ยที่ยงั ไม่ได้ใช้ หรือ ดําเนิ นเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯ จะจัดคืนให้ลกู ค้าตามจริงได้
ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รบั คืนมาจากสายการบิน หรือ โรงแรม หรือจากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น
„
โรงแรมที่เกาหลีเหนื อ ไม่สะดวกจัดเตียงเสริม
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ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก และไม่แจกกระเป๋า
บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินสายการบินแอรฺ ไชน่ า CA กรุงเทพฯ-เปี ยงยาง-กรุงเทพฯ
ตัว๋ กรุป๊ ชั้นประหยัด เครื่องจะแวะ TRANSIT ที่สนามบินกรุงปั กกิ่ง แต่ไม่
สามารถ STOPOVER ที่ปักกิ่งทั้งขาไปและขากลับได้ | ค่าที่พกั 2 ท่าน ต่อ
หนึ่ งห้องคู่ | ค่าภาษี สนามบินไทย+จีน+เกาหลีเหนื อ | ค่าวีซ่าท่องเที่ยว
ประเทศเกาหลีเหนื อ | ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ | ค่ารถรับส่ง
ตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ | ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ | ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าเดินทางขึ้ นเครื่อง
ท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ําหนักไม่เกินใบละ 23 กิโลกรัม | ค่าประกันอุบตั ิเหตุ
วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ |
ค่าทําหนังสือเดินทาง | ค่าวีซ่าด่วน | ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ | ค่าวีซ่าจีน
(เพราะไม่ตอ้ งใช้ | ค่าทิปกระเป๋าขึ้ น-ลงโรงแรม | ค่าภาษี 7 % และ
ภาษี 3% | ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป, ค่าทิป
คนขับรถท้องถิ่น 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป และ ค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์ไทย 100 หยวน/1 ลูกค้า/ตลอดทริป

สารองทีน่ ั ่ง
(ล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 อาทิตย์ก่อนการเดินทาง
มัดจําเมื่อจอง 30,000 บาท พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารอื่น ๆ
ส่วนที่เหลือชําระหมดก่อนเดินทาง 1 เดือน
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เงื่อนไขการออกเดินทาง
ผูใ้ หเ่ 10 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ ชํานาเเส้นทางเดินทางพร้อมคณะ
ผูใ้ หเ่ ไม่ครบ 10 ท่าน ยกเลิกกรุป๊ หรือ เลื่อนการเดินทาง
เงื่อนไขราคาของตัว๋ เครื่องบินแอร์ไชน่ า (ตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ ต้อง TRANSIT FLIGHT ไม่สามารถ
STOPOVER แวะที่ปักกิ่งทั้งไปและกลับได้
1. ท่านที่ประสงค์จะแวะปั กกิ่ง ต้องจองตัว๋ เดี่ยว โดยต้องรอให้ผูเ้ ดินทางมีจาํ นวนเกิน 10 ท่าน เพื่อให้ไม่
กระทบกับการออกตัว๋ กรุป๊ ของคณะใหเ่
2. ท่านที่ประสงค์ จะจอยเฉพาะทัวร์ชว่ งเกาหลีเหนื อ กรุณาซื้ อตัว๋ เครื่องบินเข้า-ออกเปี ยงยางในเที่ยวบิน
เดียวกัน วันเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดปั เหาการเข้าเมืองที่เกาหลีเหนื อ เพราะแม้จะติดวีซ่าแยกเล่มให้แต่ละ
คน แต่การออกวีซ่าสถานทูตจะ refer การเดินทางเข้าออกเป็ นกรุป๊ เดียวกัน ในกรณีที่ท่านไม่เดินทางเข้าออกเกาหลีเหนื อพร้อมคณะ จะมีการ REPORT และวีซ่าในเล่ม จะถูกยกเลิกทันที

หลักฐานการยืน่ ขอวีซ่านักท่องเที่ยว เกาหลีเหนือ
1. หนังสือเดินทาง ที่ยงั มีอายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป
3. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน นามบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทาํ งาน เช่น ชื่อ
ที่อยูข่ องบริษัทฯ ตําแหน่ งงานของท่าน
4. หน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
สาคัญ 1 กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทาง สําเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย และนามบัตร ทันทีเมื่อสํารองที่นัง่
สาคัญ 2 วีซ่ากรุป๊ ต้องรอยืน่ เอกสารตัวจริงพร้อมกันทั้งกรุป๊ กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริง stand by ที่
บริษัทอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่
ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สาย
การบิน หรือมีการประกาศห้ามเข้าชัว่ คราวจากรัฐบาลเกาหลีเหนื อ จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้
ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และอยูใ่ นการดูแลของบริษัท PKITC / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทาํ ประกัน
อุบตั ิเหตุไว้ให้กบั ลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม (ค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิดเจ็บป่ วย การ
ลําลียงค่ายา ค่ารักษา ฯลฯ ผูเ้ ดินทางต้องสํารองออกค่าใช้จา่ ยไปก่อน การเบิกคืนได้ขึ้นอยูก่ บั สิทธิ์ และ
เงื่อนไขที่ได้ทาํ ประกันไว้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 10
ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้ น
ลงของเงินตราต่างประเทศ หรือมีการปรับค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
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เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้ นไป-เก็บค่าใช้จา่ ย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป-เก็บค่าใช้จา่ ย 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน-เก็บค่าใช้จา่ ย 40,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวใน
ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
„
ความเสียหายต่าง ๆ ที่อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล
การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ น ทั้งทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูเหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ
„
การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่ องมาจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ



