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โอกาสแบบนี้ไม่มบี่อยครัง้ นําท่านเยอืนดนิแดนโสมแดง “เกาหลเีหนือ” ฉายาฤาษีแห่งเอเชยี สัมผัส 

ORIGINAL “เกาหลเีหนอื” แท ้ๆ  เรยีนรูวั้ฒนธรรมอันเรยีบง่ายและประวัตศิาสตรอ์ันน่าสนใจในสงคราม
เกาหล ีเยอืนเขตแดนเกาหลเีหนือ-ใต ้ที ่DMZ หมูบ่า้นปันมนุจอม เสน้ขนานที ่38 ชมการแสดงของเด็กๆ 

น่ารักทีวั่งเยาวชนมันยองเด ไมพ่ลาด "กายกรรมเปียงยาง"  สดุระทกึใจ 
 
 

Amazing North Korea  
เกาหลเีหนอื ต านานคอมมนูสิตโ์ลก 
เปียงยาง-ปนัมนุจอม-เสน้ขนานที ่38-วงัเยาวชน 
คมึซูซาน วงัสรุยิะ-เมยีวเฮยีงซาน-เมอืงโสมเคซอง 

ปกักิง่ - พระราชวงัตอ้งหา้ม 7 วนั 5 คนื  
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หมายเหต ุ

* คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 10 ดอลลาร ์คนขับรถทอ้งถิน่ 10 ดอลลาร ์และหัวหนา้ทัวรค์น

ไทย 15 ดอลลาร ์ 
* สงัคมนิยมแบบเก่ามเีสน่หน่์าสนใจ ระบบประเทศทีย่ังไม่เปิดเต็มทีก่็น่ารูน่้าคน้หา ความเป็นอยู่ อาหาร  
วัฒนธรรม ความเชือ่ เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเสน้ทาง ผูเ้ดนิทางควรปรับตัว และควรมคีวามเขา้ใจ
เบือ้งตน้ในประเทศทีไ่ปเยอืนกอ่นเดนิทาง   
* โปรดทราบ สายการบนิอาจมีการปรับ ยกเลกิเที่ยวบนิ หรือ เปลี่ยนเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) 

กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และเผื่อวันและเวลาไว ้เพราะทางบรษัิทฯไม่สามารถรับผิดชอบต่อ
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรับเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในเกาหลเีหนอือยูใ่นความควบคขุองรฐับาล 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

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

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

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซี่าจนีและเกาหลเีหนอื 

8-14 ก.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

22-28 ก.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

13-19 ต.ค. 62 55,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

20-26 ต.ค. 62 55,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

27 ต.ค. – 2 พ.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

17-23 พ.ย. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

8-14 ธ.ค. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

22-28 ธ.ค. 62 54,888.- 7,000.- รวมแลว้ 

 

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

 

วนัทีส่อง (จนัทร)์ สุวรรณภูม-ิปักกิง่–เปียงยาง 

01.00 น. ออกเดนิทางสู่กรุงปักกิง่ โดยเที่ยวบนิ CA 980 หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY 

CHECKING อกีครัง้เมือ่ตอ่เครือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดังนัน้การซือ้สรุา น้ําหอม ของเหลวต่างๆ 
ที่ DUTY FREE ขอใหท้่านระบุการรับของที่สนามบินสุวรรณภูมิ  (ขากลับ ) 
www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information 

06.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุปักกิง่ (TRANSIT FLIGHT / ไมม่วีซีา่จนีเขา้กรงุปักกิง่/ ไมอ่อกนอก
  สนามบนิ)   (เวลาทีปั่กกิง่เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  พักรอตอ่เครือ่ง น าท่านไปรับประทานอาหารเชา้ในสนามบิน 

วนัที ่1          สนามบนิสุวรรณภูม ิ

วนัที ่2          สุวรรณภูม ิ– ปักกิง่ - เปียงยาง 
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13.25 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิ CA 121 นําท่านเดนิทางสูน่ครเปียงยาง เมอืงหลวงของ
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: 

DPRK) หรอืชือ่โดยทั่วไปวา่ เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยีตะวันออก ที่
กนิพื้นที่ครึง่เหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่าง
เกาหลเีหนือกับเกาหลใีต ้แม่น้ําอัมรกหรอืยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลี

เหนือกับจีน แม่น้ําตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย 
คาบสมุทรเกาหลีมคีวามยาว 1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พืน้ที ่70% ของ
ประเทศเป็นเทอืกเขา (เวลาทีก่รงุเปียงยาง เกาหลเีหนือ เร็วกวา่ปักกิง่ 30 นาท)ี 

16.20 น. ถงึสนามบนิใหมข่องกรงุเปียงยาง นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

18.00 น. รับประทานอาหาเย็นทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 
 
 
 
วนัทีส่าม (องัคาร) เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจูเช-่มนัยองเด-วงัเยาวชน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 นําชมนครเปียงยาง ชม “มนัซูเด” อนุสาวรยี์ของท่านอดีตประธานาธบิดีคมิอมิซุงที่

ย ิง่ใหญ่ สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึในงานฉลองครบรอบวันเกดิปีที ่60 เคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรยี์
ของทา่นอดตีประธานาธบิดคีมิจองอลิ ตัง้ตระหง่านอยูก่ลางเมอืงหลวงของเกาหลเีหนือ บน

เนนิเขามันซใูนใจกลางกรงุเปียงยาง รปูป้ันทองแดงขนาดใหญ่ของอดตีผูนํ้าทัง้ 2 ไดรั้บการ
มาเยอืนจากผูค้นนับพันทกุวัน และเป็นหนึง่ในสถานทีแ่รกสําหรับทัวรเ์กาหลเีหนือ  

นําชม (MAXIMA STATUE หรือ ) โชลลมิา อนุเสาวรยีม์า้บนิ ตัง้อยู่ในเนินเขามันซ ู

ตํานานของมา้พันลีม้ปีีก วิง่ไดวั้นละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญาณของการพัฒนา และ

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง เพือ่ระลกึถงึการฟ้ืนฟูเมอืงเปียงยางหลังจากสงครามเกาหล ี
(ค.ศ. 1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้ร็วกว่ามา้บนิ” เกาหลเีหนือเคยถูกปูพรมดว้ย
ระเบดิ จนกรงุเปียงยางราบเป็นหนา้กลอง “100 ปีไม่มโีอกาสเกดิใหม่” ความมุ่งมั่นจงึอุบัต ิ

ข ึน้ในใจของชาวเกาหลเีหนือทกุคน ดังนัน้คําวา่ “พยายาม” จงึไม่อาจเพยีงพอต่อการกอบกู ้
และสรา้งชาตขิ ึน้มาใหม ่อนุสาวรยีโ์ชลลมิาจงึถกูสรา้งขึน้เพือ่ปลกุเรา้ กระตุน้ความมุ่งมั่น ให ้
ชาวเกาหลเีหนือมคีวามรักชาตยิิง่  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 นําชมประตูชยั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มคีวามสงู 60 เมตรและกวา้ง 

52.5 เมตร สรา้งขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถงึการกลับมาที่เกาหลีของ 

อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ หลังจากเดนิทางขา้มประเทศไปตอ่สูก้ับญีปุ่่ นเป็นเวลา 20 ปี  

วนัที ่3          เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจูเช-่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/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%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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 นําชมหอปรชัญาจูเช ่() สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1982 เพือ่เป็นเกยีรตแิก่อดตีประธานาธบิดี

คมิอลิซงุ เนื่องในวาระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มคีวามสงูกว่า 170 เมตร ตัง้อยู่ทางฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ําแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปป้ัน 3 กลุ่มชน คอื ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นัก

การศกึษานักวชิาการ และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลัทธพิึง่พาตนเอง (จูเช)่ ในเกาหลเีหนือ 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 

นําทา่นไปชมมนัยองเด MANYONGDAE พพิธิภัณฑบ์า้นเกดิ ของประธานาธบิดคีมิอมิ

ซงุ ภายในมบีา้นพักสามหลัง ทีเ่ล็กกะทัดรัด แตร่วมกันเป็นครอบครัวทีย่ ิง่ใหญ่  

นําคณะสู ่CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สรา้ง

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพืน้ทีใ่ชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีหอ้งสอน
กจิกรรมและศลิปะแขนงต่างๆใหก้ับเยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิย ุ
หอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรียนบัลเลย ์ฯลฯ เพือ่เป็นการปลูกฝังจติใจเยาวชนในดา้น

ศลิปะ นําทา่นเขา้สูโ่รงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตร ีรอ้งเพลง เตน้รํา อันน่ารัก น่าประทับใจ 
ของเด็กเกาหลตีัวนอ้ยๆทีม่ากดว้ยความสามารถ  (กรณีทีวั่งเยาวชนปิด จะจัดใหช้มการแสดง
ของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมัธยมแทน)  

แลว้นําคณะออกเดนิทางสู ่เมยีวเฮยีงซาน  (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขาเมยีวเฮยีง
ซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมปิระเทศเป็นเทือกเขาสงู ระหว่าง

เดนิทางสมัผัสกับธรรมชาตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร  

พักที ่HYANGSAN HOTEL (ดทีีส่ดุในเขตภเูขาเมยีวเฮยีงซาน)  
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีภั่ตตาคาร 

นําชม วดัโปยอน วัดพทุธเกา่แกท่ีอ่ายกุวา่ 900 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะ

ซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดยี ์9 ชัน้ เจดยี ์13 ชัน้ และหอสวดมนต ์ 

นําทา่นเขา้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิหรอื หอนทิรรศการมติรภาพนานาชาต ิ

(International Friendship Exhibition) สถานทีส่าํคัญทีส่ดุในเมยีวเฮยีงซาน เขา้ชมตกึที ่1 

สรา้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็น
สถานทีเ่ก็บรวบรวมของขวัญและของกํานัล 113,486 ช ิน้ จาก 185 ประเทศ ทีม่อบใหแ้ก่

ทา่นประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซึง่ชาวเกาหลถีอืวา่ของขวัญทกุชิน้เป็นน้ําใจจากชาวโลกทีม่อบ
ใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีแลว้นําทา่นเขา้ชมตกึที ่2 สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 
1996 มีหอ้งนิทรรศการ 50 หอ้ง สรา้งบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของกํานัล 

40,033 ช ิน้ จาก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่า่นประธานาธบิดคีมิจองอลิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร แลว้เดนิทางกลับกรงุเปียงยาง 

นําชมพพิธิภณัฑส์งคราม  สถานทีแ่สดงเรือ่งราว การต่อสูข้องชาวเกาหลใีนสงคราม

เกาหล ีชมซากอาวธุ ยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถงึซากเรอืดําน้ํา ซากเครือ่งบนิ เฮลคิอปเตอร์
ของอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) ของอเมรกิา ซึง่เกาหลเีหนือจับได ้เมือ่

วันที ่23 มกราคม ค.ศ. 1968 แลว้นําท่านชมฉากจําลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแต
จอน” ทีย่ ิง่ใหญ่ตระการตา 

19.00 น. รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ (พฤหสั)  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตัง้อยูห่า่งจากชายแดนสองเกาหล ี
(DMZ) 10 กม. เดมิเป็นเมอืงหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐทีเ่ป็น

ปึกแผ่นแหง่แรกของคาบสมทุรเกาหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกาหลี
ใต ้คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนานที ่38 เหนือ คอื สาธารณรัฐเกาหลี
อยู่ทางตอนใต ้และเกาหลเีหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุง

เปียงยาง / 70 กม.จากกรงุโซล)  

 นําคณะเดนิทางสูห่มูบ่า้นสนัตภิาพปันมุนจอม เขา้ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้ง

ประชมุและหอ้งลงนามในสนธสิญัญาสงบศกึ ทีแ่บง่ประเทศเกาหลอีอกเป็นเกาหลเีหนือและ

วนัที ่4          เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอื 

          สปายอเมรกินั 

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
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
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


6 
 

เกาหลใีต ้โดยใชเ้สน้ขนานที ่38 พรอ้มนําคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิัญญาโดยมี
เจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนือบรรยาย  

 น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ (พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คง

คุณค่าทางประวัต ิศาสตรข์องเกาหลเีหนือไวม้ากมาย ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม เมือ่ปี เมือ่ปี พ.ศ. 2556  นําท่านชอ้บป้ิงโสมเกาหล ีขนานแทคุ้ณภาพดี

ทีส่ดุในโลก  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

  แลว้นําคณะเดนิทางกลับสูก่รงุเปียงยาง   

   ชมและแวะถา่ยรปูที ่อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี 

17.00 น.  น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ลือ่งชือ่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการแสดงผาดโผน

ตา่งๆ ซึง่จะทําใหท้า่นเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

19.30 น. รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ** เมนูพเิศษ DUCK BBQ 

พักที่ KORYO HOTEL หรือ YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรือ
 เทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห่ก (ศกุร)์ เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสุรยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปักกิง่-กรุงเทพฯ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ าเกา หลเีหนอื ที ่คมุซูซาน วงัสุรยิะ () วังสรุยิะ

เป็นสสุานทีเ่ก็บศพของประธานาธบิดคีมิอลิซุง และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคารตัง้อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง  วังถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น 
Kumsusan Assembly Hall ของทา่นคมิอลิซงุ อาคารนี้ไดรั้บการบูรณะต่อเตมิเป็นทีเ่ก็บศพ

ของท่านคมิจองอลิ ในปี ค.ศ. 1994 เชือ่กันว่ามคี่าใชจ้่ายในการดัดแปลงอย่างนอ้ย 100-
900 ลา้นบาท ศพของสองผูนํ้าถูกวางอยู่ภายในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยู่บนหมอนแบบ
เกาหล ีรา่งคลมุดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ีนําทา่นเขา้ชมเหรยีญตราสดดุทีางการทหาร 

ใบประกาศเกยีรตคิุณ และเครือ่งอสิรยิาภรณ์ทีน่านาชาตมิอบใหท้ัง้ 2 ผูนํ้า นําชมรถยนตท์ี่
อดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุใชเ้ดนิทางเป็นประจํา และตูร้ถไฟทีท่่านคมิจองอลิใชเ้ดนิทาง
และทํางานอยูเ่ป็นนจิจวบจนวาระสดุทา้ยของชวีติ (วังสรุยิะเป็นสถานทีสํ่าคัญสงูสดุของชาว

เกาหล ีกรณุาแตง่กายใหเ้หมาะสม สํารวมกรยิาและงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยีย่มชม) 

 นําท่านไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ทีต่กแต่งสวยงามดว้ยโคมไฟระยา้ เสาหนิ

ออ่น แตง่ผนังดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศน์ตา่งๆ นําทา่นทดลองน่ังรถไฟ 1 สถานี 

วนัที ่6          เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสุรยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปักกิง่ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  แลว้เดนิทางไปสนามบนิ 

17.20 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA 122 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุปักกิง่  

18.15 น. ถงึสนามบนิกรงุปักกิง่ (เวลาปักกิง่ชา้กว่าเปียงยาง 30 นาท)ี ***  นําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัว
เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์
การเมอืงวัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษาและเขตชมุทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็

เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจนีและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตการปกครอง
พเิศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แหง่ของจนี ซึง่มฐีานะเทยีบเทา่กับมณฑล หลังจากปักกิง่ไดรั้บ
การจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80

ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพั้ฒนาอยา่งรวดเร็วอย่างเหลอืเชือ่ มกีารเปลีย่นแปลงจากหนา้
มอืเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิง่มถีนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถงึสภาพเมอืงทีท่ันสมัย กลายเป็นเมอืงใหญ่ของโลก 

 จากนัน้นําทา่นสูถ่นนชอ๊ปป้ิงชือ่ดังของปักกิง่ หวังฟจูิง่ 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัทคาร 

 พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรอื SPRING HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ปักกิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นสูจั่ตรัุสเทยีนอันเหมนิ  จัตรัุสทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่

สถานที่จัดงานพธิีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นที่ระลกึกับ
อนุสาวรยีว์รีชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  
นําท่านผ่านประตูเขา้สู่พระราชวังตอ้งหา้ม “กูก้ง” สถานทีว่่าราชการและที่ประทับของ

จักรพรรดิ2์4 พระองค ์ในสมัยราชวงศห์มงิและชงิ นําชมโบราณสถานและสิง่ก่อสรา้งทีค่ง
คณุคา่ทางประวัตศิาสตรท์ีส่รา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร นําชมหมู่อาคารเครือ่งไม ้
ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระตําหนักว่าราชการ พระตําหนักชัน้ใน 

หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ ีไ่มไ้ผ่ของพระนางซสูไีทเฮา  

 

วนัที ่7          ปักกิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรุงเทพฯ 



8 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
ชอ้บป้ิงที ่ตลาดรัสเซยี  เพือ่เลอืกซือ้สนิคา้ขายสง่ราคาถูก เชน่ 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)  
 คา่ทีพั่ก พักหอ้งละ 2 ทา่นจํานวน 5 คนื * โรงแรมทีเ่กาหลเีหนือไมส่ะดวกทีจ่ะจัดเตยีงเสรมิ 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ           

 คา่ธรรมเนียมวซีา่นักทอ่งเทีย่วเกาหลเีหนือ (15 วันทําการ) 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางฝากขึน้เครือ่ง ทา่นละ 1 ใบ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กก.  

 คา่ประกันอบุัตเิหต ุ1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
 

อตัราไมร่วม 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างดา้ว / สว่น

ตา่งคา่ธรรมเนียมวซีา่ของหนังสอืเดนิทางสญัชาตอิืน่ๆ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่และอาหารนอกเหนือรายการ คา่ซกัรดี  ฯลฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 10USD คนรถ 10USD และหวัหนา้ทวัร ์15USD  
 

หมายเหต ุ: รายการท่องเทีย่วและอัตราค่าบรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสภาวะอัตราแลกเปลีย่น

เงนิตราระหวา่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย
กวา่ 15 ทา่น  

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตัวแทนการ

ทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายต่างๆทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่
ของบรษัิท อาทเิชน่ การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัตเิหตุ การล่าชา้ การเปลี่ยนแปลงในกําหนดเวลา
ตารางการบนิ ภัยธรรมชาต ิการตอบปฏเิสธของเจา้หนา้ตรวจคนเขา้เมอืงของทกุประเทศ  

*หากทา่นมเีทีย่วบนิภายในประเทศ แจง้เจา้หนา้ทีต่อนจอง เพือ่เป็นประโยชน์ตอ่ตัวทา่นเอง  

การช าระคา่บรกิาร: มัดจํา 20,000 บาทเมือ่สํารองทีน่ั่งและชําระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทาง
อยา่งนอ้ย 15 วัน 

หลกัฐานการยืน่ขอวซี่าประเทศเกาหลเีหนอื  : 
 หนังสอืเดนิทางทีย่ังมอีายใุชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นการเดนิทาง 

 รปูถา่ยขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รปู ฉากหลังสขีาว, ไมส่วมเครือ่งประดับทุกชนิด, ไม่สวมแว่น, เปิดผมให ้

เห็นใบห,ู ไมส่วมเสือ้สขีาวหรอืสอีอ่น, รปูถา่ยจากรา้นเทา่นัน้  

 สําเนาบัตรประชาชน  รายละเอยีดเกีย่วกับสถานทีทํ่างาน เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยู่ของบรษัิทฯ และตําแหน่ง

งาน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป หักคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท // ยกเลกิก่อนการ
เดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 20,000 บาท // ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14วัน เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 
100 % 
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สรปุแผนประกนัภยัเดนิทางตา่งประเทศ PLUS-14ASIA (SINGLE-TRIP) 
โดยบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / Condition coverage  

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

coverage 

จ านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั  

1. การประกันภัยอุบัตเิหตุเดินทางส่วนบุคคล / Accidental death and 
permanent disablement 

1,000,000 บาท 

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

   2.1 การรักษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล) / 
Follow-Up treatment in Thailand  

50,000 บาท 
 

   2.2 การเขา้รับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล) / 
Medical treatment in Thailand 

100,000 บาท 

3. การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยและการจัดการศพ / Evacuation and repatriation 2,000,000 บาท 

4. การคน้หา การชว่ยชวีติ และการกูภ้ัย / Search, rescue and recovery 250,000 บาท 
5. บรกิารศนูยร์ับเรือ่งดว่นทางการแพทย ์ คุม้ครอง 

 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตัว, การตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, 
ไสต้ิง่, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การ

ฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสุรายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์
ประกนัไมคุ่ม้ครอง การเยีย่มผูป่้วยในตา่งประเทศ การสง่ผูเ้ยาวก์ลบัประเทศ การยกเลกิการเดนิทางการลดจํานวน

วนัเดนิทาง การสญูหายหรอืเสยีหายของการเป๋าและสมัภาระ การลา่ชา้ของขนส่งมวลชน การล่าชา้ของกระเป๋าและ
สัมภาระ การพลาดการต่อเที่ยวบนิ การสูญหายของเงินและหนังสอืเดนิทาง ความรับผดิชอบของบุคคลภายนอก 
ความรับผิดชอบของระเช่า ความรับผิดชอบของกีฬากอลฟ์ เงินชดเชยรายไดร้ะหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล

ตา่งประเทศ และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์
การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย  ์
หมายเหตุ ความคุม้ครอง หรือไม่คุม้ครอง เงื่อนไข ขอ้ยกเวน้ ใหถ้ือตามกําหนดในกรมธรรม ์ซึง่บรษัิทประกันภัย

ไทยววิฒันไ์ดอ้อกไวใ้นทุกประการ 
ค่ารกัษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผูเ้อาประกันเน่ืองจากประสบอุบัตเิหตุ ใน
ระหวา่งระยะเวลาการเดนิทางเท่านัน้ 
* ขอ้มูลที่ระบุขา้งตน้มใิช่กรมธรรมป์ระกันภัย เป็นการสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทางสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก ตวัแทนบรษัิทประกนัภัยไทยววิฒัน ์
* แผนการประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางดังกล่าว เป็นแผนประกันภัยเดนิทางต่างประเทศ PLUS-14ASIA 

(SINGLE-TRIP) กําหนดโดยบรษัิทหลัก ที่เป็นผูบ้รหิารและจัดการการเดนิทาง  ซึง่รับประกันภัยโดยบรษัิท

ประกนัภัยไทยววิฒัน ์
* หากท่านมีความประสงคต์อ้งการความคุม้ครองเพิ่มเตมิจากที่บรษัิทฯไดทํ้าประกันไว ้เช่น ตอ้งการเพิม่ความ
คุม้ครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิม่ประกันเที่ยวบินล่าชา้ หรือขยายวงเงินความคุม้ครองใหสู้งขึน้ ฯลฯ ท่าน
สามารถตดิต่อขอทราบรายละเอยีดหรือซือ้ประกันและชําระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได ้โดยตดิต่อที่ตัวแทนบรษัิท
ประกนัภัยไทยววิฒัน ์หรอื ตวัแทนบรษัิทประกนัภัยอืน่ๆ ทีท่่านพอใจ 
 
 


