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The Exciting Journey 
เอ็กไซทต์ ิง้ เกาหลเีหนอื 2020  

ต านานคอมมนูสิตโ์ลก 7 วนั 5 คนื 
เปียงยาง-ปนัมนุจอม-เสน้ขนานที ่38-วงัเยาวชน - คมึซูซาน วงัสรุยิะ 
เมยีวเฮยีงซาน - เมอืงโสมเคซอง - ปกักิง่ - พระราชวงัตอ้งหา้ม  
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น ำท่ำนสัมผัส ORIGINAL “เกาหลเีหนอื” แท ้ๆ  เรียนรูวั้ฒนธรรมอันเรียบง่ำยและประวัติศำสตร์อัน
น่ำสนใจในสงครำมเกำหล ีเยอืนเขตแดนเกำหลเีหนือ-ใต ้ที ่DMZ หมูบ่ำ้นปันมนุจอม เสน้ขนำนที ่38 ชม
กำรแสดงของเด็กๆ น่ำรักทีวั่งเยำวชนมันยองเด ไมพ่ลำด "กายกรรมเปียงยาง"  สดุระทกึใจ 
 

หมายเหต ุ

* คำ่บรกิำรยังไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่คนละ 10 ดอลลำร ์คนขับรถทอ้งถิน่ 10 ดอลลำร ์และหัวหนำ้ทัวรค์น
ไทย 15 ดอลลำร ์ 
* สังคมนิยมแบบเก่ำมีเสน่หน่์ำสนใจ ระบบประเทศที่ยังไม่เปิดเต็มที่ก็น่ำรูน่้ำคน้หำ ควำมเป็นอยู่ อำหำร  
วัฒนธรรม ควำมเชือ่ เป็นเอกลักษณ์ทีเ่ป็นจุดเด่นของเสน้ทำง ผูเ้ดนิทำงควรปรับตัว และควรมคีวำมเขำ้ใจ
เบือ้งตน้ในประเทศทีไ่ปเยอืนกอ่นเดนิทำง   
* โปรดทรำบ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับ ยกเลิกเที่ยวบิน หรือ เปลี่ยนเวลำบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้หรอืแจง้ใหท้รำบในเวลำกระชัน้ชดิ ทำ่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภำยในประเทศ (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) 
กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ที่ก่อนทุกครัง้ และเผื่อวันและเวลำไว ้เพรำะทำงบรษัิทฯไม่สำมำรถรับผดิชอบต่อ
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรปรับเปลีย่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ  

 

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในเกาหลเีหนอือยูใ่นความควบคขุองรฐับาล 
รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

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

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

วันเดนิทำง รำคำ พักเดีย่วจำ่ยเพิม่ วซีำ่จนีและเกำหลเีหนือ 

16 - 22 ก.พ. 63 54,900- 7,000.- รวมแลว้ 

15 - 21 ม.ีค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

5 - 11 เม.ย. 63 60,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

12 - 18 เม.ย. 63 62,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

26 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

3 - 9 พ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

31 พ.ค. - 6 ม.ิย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

5 - 11 ก.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

26 ก.ค. – 1 ส.ค. 63  54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

11 -17 ส.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

30 ส.ค. – 5 ก.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

20 – 26 ก.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

11 – 17 ต.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

18 – 24 ต.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

22 – 28 พ.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 
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6 – 12 ธ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

20 – 26 ธ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

27 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 62,900.- 7,000.- รวมแลว้ 

 

22.00 น. พรอ้มกันทีท่่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 เกำะ U เคำเตอรส์ำยกำร
  บนิแอรไ์ชน่ำ (จอดรถสง่ผูเ้ดนิทำงไดท้ี ่อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู9-10)  

 

วนัทีส่อง (จนัทร)์ สวุรรณภมู-ิปกักิง่–เปียงยาง 

01.00 น. ออกเดินทำงสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 หมายเหตุ จะมีกำรผ่ำน SECURITY 
CHECKING อกีครัง้เมือ่ต่อเครือ่งทีส่นำมบนิปักกิง่ ดังนัน้กำรซือ้สรุำ น ้ำหอม ของเหลวต่ำงๆ 
ที่  DUTY FREE ข อ ให ้ท่ ำ น ร ะบุ ก ำ ร รั บ ข อ งที่ ส น ำม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ  (ข ำก ลั บ ) 
www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information 

06.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิกรุงปักกิง่ (TRANSIT FLIGHT / ไม่มวีซีำ่จนีเขำ้กรงุปักกิง่/ ไม่ออกนอก
  สนำมบนิ)   (เวลำทีปั่กกิง่เร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

  พักรอตอ่เครือ่ง น าท่านไปรับประทานอาหารเชา้ในสนามบิน 
13.25 น. โดยสำยกำรบนิแอรไ์ชน่ำ เทีย่วบนิ CA 121 น ำท่ำนเดนิทำงสู่นครเปียงยำง เมอืงหลวงของ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนเกำหลี (Democratic People's Republic of Korea: 
DPRK) หรอืชือ่โดยทั่วไปว่ำ เกำหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชยีตะวันออก ที่
กนิพื้นที่ครึง่เหนือของคำบสมุทรเกำหลี มีเขตปลอดทหำรเกำหลีเป็นเขตกันชนระหว่ำง
เกำหลีเหนือกับเกำหลีใต ้แม่น ้ำอัมรกหรือยำลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่ำงเกำหลี
เหนือกับจีน แม่น ้ ำตูเมนส่วนที่ห่ำงไปทำงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย 
คำบสมุทรเกำหลีมีควำมยำว 1,020 กโิลเมตร และกวำ้ง 300 กโิลเมตร พื้นที่ 70% ของ
ประเทศเป็นเทอืกเขำ (เวลำทีก่รงุเปียงยำง เกำหลเีหนือ เร็วกวำ่ปักกิง่ 30 นำท)ี 

16.20 น. ถงึสนำมบนิใหมข่องกรงุเปียงยำง น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง  

18.00 น. รับประทำนอำหำเย็นทีภ่ัตตำคำร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 

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

07.00 น. รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 น ำชมนครเปียงยำง ชม “มนัซูเด” อนุสำวรีย์ของท่ำนอดีตประธำนำธิบดีคิมอิวซุงที่
ยิง่ใหญ่ สรำ้งขึน้เพื่อเป็นทีร่ะลกึในงำนฉลองครบรอบวันเกดิปีที ่60 เคยีงขำ้งดว้ยอนุสำวรีย์
ของท่ำนอดตีประธำนำธบิดคีมิจองอลิ ตัง้ตระหง่ำนอยู่กลำงเมอืงหลวงของเกำหลเีหนือ บน
เนนิเขำมันซใูนใจกลำงกรุงเปียงยำง รูปป้ันทองแดงขนำดใหญ่ของอดตีผูน้ ำทัง้ 2 ไดร้ับกำร
มำเยอืนจำกผูค้นนับพันทกุวัน และเป็นหนึง่ในสถำนทีแ่รกส ำหรับทัวรเ์กำหลเีหนือ  

วนัที ่1          สนามบนิสุวรรณภมู ิ

วนัที ่2          สวุรรณภมู ิ– ปกักิง่ - เปียงยาง 

วนัที ่3          เปียงยาง-มนัซูเด-โชลลมิา มา้พนัลี-้ประตชูยั-หอจเูช-่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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น ำชม (MAXIMA STATUE หรือ ) โชลลิมำ อนุเสาวรยีม์ ้าบนิ ตั ้งอยู่ในเนินเขำมันซู 

ต ำนำนของมำ้พันลี้มีปีก วิง่ไดวั้นละ 400 ก.ม. สะทอ้นถงึจติวญิญำณของกำรพัฒนำ และ
ควำมกำ้วหนำ้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อระลกึถงึกำรฟ้ืนฟูเมืองเปียงยำงหลังจำกสงครำมเกำหล ี
(ค.ศ. 1950-1953) “เรำจะกำ้วไปขำ้งหนำ้ใหเ้ร็วกว่ำมำ้บนิ” เกำหลเีหนือเคยถูกปูพรมดว้ย
ระเบดิ จนกรุงเปียงยำงรำบเป็นหนำ้กลอง “100 ปีไม่มโีอกำสเกดิใหม่” ควำมมุ่งมั่นจงึอุบัติ
ขึน้ในใจของชำวเกำหลเีหนือทุกคน ดังนัน้ค ำวำ่ “พยำยำม” จงึไม่อำจเพยีงพอต่อกำรกอบกู ้
และสรำ้งชำตขิึน้มำใหม่ อนุสำวรยีโ์ชลลมิำจงึถูกสรำ้งขึน้เพือ่ปลุกเรำ้ กระตุน้ควำมมุ่งมั่น ให ้
ชำวเกำหลเีหนือมคีวำมรักชำตยิิง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น ำชมประตูชยั ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยำง มีควำมสูง 60 เมตรและกวำ้ง 
52.5 เมตร สรำ้งขึน้จำกหนิแกรนิตกว่ำ 10,500 ชิน้ เพื่อระลกึถงึกำรกลับมำที่เกำหลีของ 
อดตีประธำนำธบิดคีมิอลิซงุ หลังจำกเดนิทำงขำ้มประเทศไปตอ่สูก้บัญีปุ่่ นเป็นเวลำ 20 ปี  

 น ำชมหอปรชัญาจูเช่ () สรำ้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกยีรตแิก่อดตีประธำนำธบิดี

คมิอลิซุง เนื่องในวำระครบรอบวันเกดิครบ 70 ปี มีควำมสูงกว่ำ 170 เมตร ตัง้อยู่ทำงฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น ้ำแตดอง ดำ้นหนำ้หอมรีูปป้ัน 3 กลุ่มชน คือ ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงำน นัก
กำรศกึษำนักวชิำกำร และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลัทธพิึง่พำตนเอง (จเูช)่ ในเกำหลเีหนือ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 

น ำท่ำนไปชมมนัยองเด MANYONGDAE พพิธิภัณฑบ์ำ้นเกดิ ของประธำนำธบิดคีมิอมิ

ซงุ ภำยในมบีำ้นพักสำมหลัง ทีเ่ล็กกะทัดรัด แตร่วมกนัเป็นครอบครัวทีย่ ิง่ใหญ ่ 

น ำคณะสู่ CHILDREN PALACE หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วังเยำวชนแห่งนี้สรำ้ง

เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใชส้อยรวม 103,000 ตำรำงเมตร ภำยในมีหอ้งสอน
กจิกรรมและศลิปะแขนงต่ำงๆใหก้ับเยำวชน เช่น หอ้งปักผำ้ หอ้งดนตรี หอ้งเรยีนซ่อมวทิย ุ
หอ้งกฬีำ หอ้งยมินำสตกิ หอ้งเรียนบัลเลย ์ฯลฯ เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจิตใจเยำวชนในดำ้น
ศลิปะ น ำทำ่นเขำ้สูโ่รงละครใหญ่ ชมกำรแสดงดนตร ีรอ้งเพลง เตน้ร ำ อันน่ำรัก น่ำประทับใจ 
ของเด็กเกำหลตีัวนอ้ยๆทีม่ำกดว้ยควำมสำมำรถ  (กรณีทีวั่งเยำวชนปิด จะจัดใหช้มกำรแสดง
ของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดับปฐมหรอืมัธยมแทน)  

แลว้น ำคณะออกเดนิทำงสู่ เมยีวเฮยีงซาน  (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขำเมยีวเฮยีง
ซำนอยู่ห่ำงจำกกรุงเปียงยำงประมำณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขำสูง ระหว่ำง
เดนิทำงสมัผัสกบัธรรมชำตชิว่งฤดใูบไมผ้ล ิ
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19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร  

พักที ่HYANGSAN HOTEL (ดทีีส่ดุในเขตภเูขำเมยีวเฮยีงซำน)  
 

 
 
 
 
 
 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีภั่ตตำคำร 

น ำชม วดัโปยอน วัดพุทธเกำ่แกท่ีอ่ำยุกวำ่ 900 ปี สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผ่ำนกำรบูรณะ
ซอ่มแซมมำหลำยครัง้ ชมเจดยี ์9 ชัน้ เจดยี ์13 ชัน้ และหอสวดมนต ์ 

น ำทำ่นเขำ้ชมหอนทิรรศการของขวญันานาชาต ิหรอื หอนทิรรศกำรมติรภำพนำนำชำต ิ
(International Friendship Exhibition) สถำนทีส่ ำคัญทีส่ดุในเมยีวเฮยีงซำน เขำ้ชมตกึที ่1 
สรำ้งในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง สรำ้งบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็น
สถำนที่เก็บรวบรวมของขวัญและของก ำนัล 113,486 ช ิน้ จำก 185 ประเทศ ที่มอบใหแ้ก่
ทำ่นประธำนำธบิดคีมิอลิซงุ ซึง่ชำวเกำหลถีอืวำ่ของขวัญทุกชิน้เป็นน ้ำใจจำกชำวโลกทีม่อบ
ใหจ้งึเก็บรวบรวมรักษำไวเ้ป็นอย่ำงด ีแลว้น ำทำ่นเขำ้ชมตกึที ่2 สรำ้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 
1996 มีหอ้งนิทรรศกำร 50 หอ้ง สรำ้งบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของก ำนัล 
40,033 ช ิน้ จำก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่ำ่นประธำนำธบิดคีมิจองอลิ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร แลว้เดนิทำงกลับกรงุเปียงยำง 

น ำชมพพิธิภณัฑส์งคราม  สถำนที่แสดงเรื่องรำว กำรต่อสูข้องชำวเกำหลีในสงครำม
เกำหล ีชมซำกอำวธุ ยทุโธปกรณ์ต่ำงๆ ซึง่รวมถงึซำกเรอืด ำน ้ำ ซำกเครือ่งบนิ เฮลคิอปเตอร์
ของอเมรกิำ ชม PUELO เรอืสปายสายลบั (SPY) ของอเมรกิำ ซึง่เกำหลเีหนือจับได ้เมือ่
วันที่ 23 มกรำคม ค.ศ. 1968 แลว้น ำท่ำนชมฉำกจ ำลองกำรรบ 360 องศำ “ยุทธการแต
จอน” ทีย่ ิง่ใหญต่ระกำรตำ 

19.00 น. รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร 

พักที ่KORYO HOTEL หรอื YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

วนัที ่4          เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอนทิรรศการของขวญั-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอื 
          สปายอเมรกินั 
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วนัทีห่า้ (พฤหสั)  

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่คซอง (KAESONG) ตัวเมอืงเคซองตัง้อยู่ห่ำงจำกชำยแดนสองเกำหล ี
(DMZ) 10 กม. เดมิเป็นเมืองหลวงเก่ำของอำณำจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็น
ปึกแผ่นแห่งแรกของคำบสมุทรเกำหล ีปัจจุบันเป็นเมอืงชำยแดนทีต่ดิต่อกับประเทศเกำหลี
ใต ้คำบสมุทรเกำหลถีูกแบ่งออกเป็น 2 สว่น ณ เสน้ขนำนที ่38 เหนือ คอื สำธำรณรัฐเกำหลี
อยู่ทำงตอนใต ้และเกำหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลำงโดยเขตปลอดทหำร (150 กม. จำกกรุง
เปียงยำง / 70 กม.จำกกรงุโซล)  

 น ำคณะเดนิทำงสู่หมูบ่า้นสนัตภิาพปันมุนจอม เขำ้ชมเขตปลอดทหำร (DMZ) ชมหอ้ง
ประชมุและหอ้งลงนำมในสนธสิัญญำสงบศกึ ทีแ่บ่งประเทศเกำหลอีอกเป็นเกำหลเีหนือและ
เกำหลีใต ้โดยใชเ้สน้ขนำนที่ 38 พรอ้มน ำคณะชมขัน้ตอนกำรลงนำมในสนธสิัญญำโดยมี
เจำ้หนำ้ทีท่หำรของเกำหลเีหนือบรรยำย  

 น าชมพิพธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์(พพิธิภณัฑโ์ครยอ) ที่รวบรวมโบรำณวัตถุที่คง
คุณค่ำทำงประวัต ิศำสตรข์องเกำหลีเหนือไวม้ำกมำย ไดร้ับกำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทำงวัฒนธรรม เมือ่ปี เมือ่ปี พ.ศ. 2556  น ำท่ำนชอ้บป้ิงโสมเกาหล ีขนำนแทคุ้ณภำพดี
ทีส่ดุในโลก  

13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร ** เมนูพเิศษ ไกตุ่น๋โสมเกาหล ี

  แลว้น ำคณะเดนิทำงกลับสูก่รงุเปียงยำง   

   ชมและแวะถำ่ยรปูที ่อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี 

17.00 น.  น าชมการแสดงกายกรรมเปียงยางทีเ่ลือ่งชือ่ ตืน่เตน้เรำ้ใจกับกำรแสดงผำดโผน
ตำ่งๆ ซึง่จะท ำใหท้ำ่นเพลดิเพลนิตลอดกำรแสดง  

19.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำทีภ่ัตตำคำร ** เมนูพเิศษ DUCK BBQ 

พั ก ที่  KORYO HOTEL ห รื อ  YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL ห รื อ
 เทยีบเทำ่ 

 
 

วนัทีห่ก (ศกุร)์ เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสรุยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักิง่-กรงุเทพฯ 

 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ าเกา หลเีหนอื ที ่คุมซูซาน วงัสรุยิะ () วังสรุยิะ
เป็นสุสำนที่เก็บศพของประธำนำธบิดีคมิอลิซุง และประธำนำธบิดีคมิจองอลิ อำคำรตัง้อยู่
ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยำง วังถูกสรำ้งขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น 
Kumsusan Assembly Hall ของท่ำนคมิอลิซุง อำคำรนี้ไดร้ับกำรบูรณะต่อเตมิเป็นทีเ่ก็บศพ
ของท่ำนคมิจองอลิ ในปี ค.ศ. 1994 เชือ่กันว่ำมีค่ำใชจ้่ำยในกำรดัดแปลงอย่ำงนอ้ย 100-
900 ลำ้นบำท ศพของสองผูน้ ำถูกวำงอยู่ภำยในโลงศพแกว้ใส ศรีษะวำงอยู่บนหมอนแบบ
เกำหล ีรำ่งคลมุดว้ยธงของพรรคแรงงำนเกำหล ีน ำทำ่นเขำ้ชมเหรยีญตรำสดุดทีำงกำรทหำร 
ใบประกำศเกยีรตคิุณ และเครื่องอสิรยิำภรณ์ที่นำนำชำตมิอบใหท้ัง้ 2 ผูน้ ำ น ำชมรถยนตท์ี่
อดีตประธำนำธบิดคีมิอลิซุงใชเ้ดนิทำงเป็นประจ ำ และตูร้ถไฟที่ท่ำนคมิจองอลิใชเ้ดนิทำง

วนัที ่5          เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานที ่38-อนุเสาวรยีร์วมชาตเิกาหล-ีกายกรรมเปียงยาง 

วนัที ่6          เปียงยาง-คมึซูซาน วงัสุรยิะ-รถไฟใตด้นิ-ปกักิง่ 

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
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และท ำงำนอยู่เป็นนจิจวบจนวำระสดุทำ้ยของชวีติ (วังสรุยิะเป็นสถำนทีส่ ำคัญสงูสดุของชำว
เกำหล ีกรณุำแตง่กำยใหเ้หมำะสม ส ำรวมกรยิำและงดใชเ้สยีงขณะเขำ้เยีย่มชม) 

 น ำท่ำนไปชมสถานรีถไฟใตด้นิเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงำมดว้ยโคมไฟระยำ้ เสำหนิ

ออ่น แตง่ผนังดว้ยโมเสทเล็กๆ เป็นรปูทวิทัศนต์ำ่งๆ น ำทำ่นทดลองน่ังรถไฟ 1 สถำน ี

 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  แลว้เดนิทำงไปสนำมบนิ 

17.20 น. โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA 122 น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รงุปักกิง่  

18.15 น. ถงึสนำมบนิกรุงปักกิง่ (เวลำปักกิง่ชำ้กว่ำเปียงยำง 30 นำที) ***  น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ตัว
เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีน มีชื่อย่อว่ำ จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์
กำรเมอืงวัฒนธรรม วทิยำศำสตร ์กำรศกึษำและเขตชมุทำงกำรคมนำคมทั่วประเทศจนีและก็
เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่ดังทัง้ในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิง่เป็นเขตกำรปกครอง
พเิศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจนี ซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปักกิง่ไดร้ับ
กำรจัดตัง้เป็นเมอืงหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจนีในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำกสมัย 80
ศตวรรษที ่20 เมอืงปักกิง่ไดพ้ัฒนำอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเหลอืเชือ่ มกีำรเปลีย่นแปลงจำกหนำ้
มือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิง่มีถนนที่สลับกัน ตกึสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมือง
โบรำณ และยังแสดงถงึสภำพเมอืงทีท่ันสมัย กลำยเป็นเมอืงใหญข่องโลก 

 จำกนัน้น ำทำ่นสูถ่นนชอ๊ปป้ิงชือ่ดังของปักกิง่ หวังฟจูิง่ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัทคำร 

 พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรอื SPRING HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ด ปกักิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรงุเทพฯ 

 

เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

น ำท่ำนสู่จัตุรัสเทยีนอันเหมนิ  จัตุรัสทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่
สถำนที่จัดงำนพิธีเฉลมิฉลองเนื่องในโอกำสพิเศษต่ำงๆ บันทกึภำพเพื่อเป็นที่ระลกึกับ
อนุสำวรยีว์รีชน ศำลำประชำคม และหอระลกึประธำนเหมำเจอตงุ  

วนัที ่7          ปกักิง่ – เทยีนอนัเหมนิ – พระราชวงัตอ้งหา้ม – ตลาดรสัเซยี – กรงุเทพฯ 
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น ำท่ำนผ่ำนประตูเขำ้สู่พระรำชวังตอ้งหำ้ม “กูก้ง” สถำนที่ว่ำรำชกำรและที่ประทับของ
จักรพรรดิ2์4 พระองค ์ในสมัยรำชวงศห์มงิและชงิ น ำชมโบรำณสถำนและสิง่ก่อสรำ้งที่คง
คณุคำ่ทำงประวัตศิำสตรท์ีส่รำ้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตำรำงเมตร น ำชมหมูอ่ำคำรเครือ่งไม ้
ที่ประกอบดว้ยหอ้งหับต่ำงๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต ำหนักว่ำรำชกำร พระต ำหนักชัน้ใน 
หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์และหอ้งวำ่รำชกำรหลังมูล่ีไ่มไ้ผ่ของพระนำงซสูไีทเฮำ  

 
   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรเทีย่งทีภ่ัตตำคำร 
ชอ้บป้ิงที่ ตลำดรัสเซีย  เพื่อเลือกซือ้สนิคำ้ขำยส่งรำคำถูก เช่น ผำ้ไหม ถุงเทำ้ รองเทำ้ 
นำฬกิำ เป็นตน้ *** เดนิทำงสูส่นำมบนิ 

 

19.35 น. เดนิทำงกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA 979 

23.40 น. กลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพฯ (เวลำไทยชำ้กวำ่ปักกิง่ 1 ชัว่โมง)    
 

                                                                                                                                       
 

อตัรานีร้วม 

 คำ่บัตรโดยสำร (ตั๋วกรุ๊ป) สำยกำรบนิแอรไ์ชน่ำ (กรงุเทพฯ-ปักกิง่-เปียงยำง-ปักกิง่-กรงุเทพฯ)  
 คำ่ทีพ่ัก พักหอ้งละ 2 ทำ่นจ ำนวน 5 คนื * โรงแรมทีเ่กำหลเีหนือไมส่ะดวกทีจ่ะจัดเตยีงเสรมิ 

 คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร    
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร           
 คำ่ธรรมเนียมวซีำ่นักทอ่งเทีย่วเกำหลเีหนือ (15 วันท ำกำร) 
 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงฝำกขึน้เครือ่ง ทำ่นละ 1 ใบ น ้ำหนักไมเ่กนิ 23 กก.  
 คำ่ประกนัอบุัตเิหต ุ1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์  
 

อตัราไมร่วม 
 ค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง / ค่ำธรรมเนียมแจง้เขำ้ออกนอกรำชอำณำจักรไทยของบุคคลต่ำงดำ้ว / ส่วน

ตำ่งคำ่ธรรมเนียมวซีำ่ของหนังสอืเดนิทำงสญัชำตอิืน่ๆ 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตัว อำทเิชน่ คำ่โทรศัพท ์คำ่เครือ่งดืม่และอำหำรนอกเหนือรำยกำร คำ่ซกัรดี  ฯลฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 10USD คนรถ 10USD และหวัหนา้ทวัร ์15USD  
 

หมายเหตุ : รำยกำรท่องเทีย่วและอัตรำค่ำบรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมสภำวะอัตรำแลกเปลีย่น
เงนิตรำระหวำ่งประเทศ และ ขอสงวนสทิธใินการเลือ่นหรอืยกเลกิการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ย
กวา่ 15 ทา่น  

เงือ่นไขและความรบัผดิชอบ :  บรษัิทฯ เป็นเพียงตัวแทนกำรท่องเที่ยว สำยกำรบนิ และตัวแทนกำร
ท่องเทีย่วในต่ำงประเทศ ซึง่ไม่อำจรับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยต่ำงๆทีอ่ยู่เหนือกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ที่
ของบรษัิท อำทเิช่น กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล อุบัตเิหตุ กำรล่ำชำ้ กำรเปลี่ยนแปลงในก ำหนดเวลำ
ตำรำงกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิกำรตอบปฏเิสธของเจำ้หนำ้ตรวจคนเขำ้เมอืงของทกุประเทศ  

*หำกทำ่นมเีทีย่วบนิภำยในประเทศ แจง้เจำ้หนำ้ทีต่อนจอง เพือ่เป็นประโยชนต์อ่ตัวทำ่นเอง  
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การช าระคา่บรกิาร: มัดจ ำ 20,000 บำทเมือ่ส ำรองทีน่ั่งและช ำระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำง
อยำ่งนอ้ย 15 วัน 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่ประเทศเกาหลเีหนอื  : 
 หนังสอืเดนิทำงทีย่ังมอีำยใุชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืนกอ่นกำรเดนิทำง 
 รูปถ่ำยขนำด 2 นิว้ จ ำนวน 2 รูป ฉำกหลังสขีำว, ไม่สวมเครือ่งประดับทุกชนดิ, ไม่สวมแว่น, เปิดผมให ้
เห็นใบห,ู ไมส่วมเสือ้สขีำวหรอืสอีอ่น, รปูถำ่ยจำกรำ้นเทำ่นัน้  

 ส ำเนำบัตรประชำชน  รำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีท่ ำงำน เชน่ ชือ่ และ ทีอ่ยู่ของบรษัิทฯ และต ำแหน่ง
งำน 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วันขึน้ไป หักค่ำใชจ้่ำย 10,000 บำท // ยกเลกิกอ่นกำร
เดนิทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใชจ้ำ่ย 20,000 บำท // ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 7-14วัน เก็บค่ำบรกิำรทัง้หมด 
100 % 

 
 

สรปุแผนประกนัภยัเดนิทางตา่งประเทศ แผนประกนัภยั หรรษา 50 
โดยบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์

 

ขอ้ตกลงคุม้ครอง / Condition coverage  

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

จ านวนเงนิ 
เอาประกนัภยั  

1. เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สำยตำ หรอืทพุพลภำพถำวรสิน้เชงิ อ.บ. 1 ตอ่คน / Loss 
of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability per 
person 

3,000,000 บำท 

2. กำรรักษำพยำบำลตอ่อุบัตเิหตุแตล่ะครัง้ ต่อคนระยะเวลำกำรเดนิทำง คุม้ครองไม่
เกิน / Medical expenses due to accident, limit per person and per period of 
insurance 

500,000 บำท 

   2.1 กำรเคลือ่นยำ้ยผูป่้วยกลับภมูลิ ำเนำ หรอืสถำนพยำบำลจำกกรณีอุบัตเิหตุ กำร
เดนิทำงกลับประเทศหรอืโรงพยำบำลทีเ่หมำะสมในประเทศ รวมถงึกำรเดนิทำงดว้ย
รถพยำบำลจำกจุดเกดิเหตุไปยังสถำนพยำบำลขณะอยู่ในต่ำงประเทศ รวมอยู่ในค่ำ

รักษำพยำบำลขอ้ 2) / Evacuation expense from injury, return transport of 

insured to residence or to suitable hospital closest to residence, incl. 
appropriate car ambulance from event to hospital (include in no.2 sum 
insured.)  

50,000 บำท 
 

   2.2 กำรรักษำพยำบำลอันเน่ืองมำจำกกำรกอ่กำรรำ้ย ต่ออุบัตตเิหตุแต่ละครัง้ ต่อ

คนหรือต่อระยะเวลำกำรเดินทำง รวมอยู่ในค่ำรักษำพยำบำลขอ้ 2) / Medical 

expenses due to Act of Terrorism, limit per person and per period of 
insurance, include in no.2 sum insured) 

30,000 บำท 

2.3 คุม้ครองพิเศษ ค่ำรักษำพยำบำลจำก อุบัติเหตุจำกกำรเล่นสกี กำรด ำน ้ ำ 
ผูโ้ดยสำรเรอืเร็ว บำนำน่ำโบท เจ็ทสก ีเรอืลำกร่มและซวีอรก์เกอร ์ต่ออุบัตเิหตแุต่ละ
ครัง้ตอ่คนหรอืตอ่ระยะเวลำกำรเดนิทำง รวมอยูใ่นคำ่รักษำพยำบำล ขอ้ 2) 
Special coverage: Medical expenses arising from accident from skiing, 
snorkeling, spped boat, banana boat, jet ski, parasailing (pulled by by 
speed boat), sea walker, per each accident (include in no.sum insured) 

คุม้ครอง 

Covered 

3. ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งศพกลับภูมลิ ำเนำ คุม้ครองไม่เกนิ Repatriation expense 
for mortal remains 200,000 บำท 

4. อำหำรเป็นพษิ คุม้ครองไมเ่กนิ / Food Poisoning 200,000 บำท 
5. ชดเชยรำยไดร้ำยวันในกรณีเขำ้รักษำพยำบำลผูป่้วยในจำกอุบัติเหตุในและ
ตำ่งประเทศตอ่วัน สงูสดุ 30 วัน / Hospitalization benefit from injury – domestic 
and outbound per day (max 30 days)  

1,200 บำท 
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การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตัว, กำรตดิเชือ้, ไวรัส, ไสเ้ลือ่น, ไส ้

ติง่, อำกำรทีเ่กีย่วขอ้งกับกำรตดิยำ, โรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพันธ,์ กำรบำดเจ็บจำกควำมเสยีหำยโดยเจตนำ, กำรฆำ่ตัว
ตำย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภำยใตอ้ ำนำจของสุรำยำเสพตดิ, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะววิำท กำรแทง้บุตร, กำรบำดเจ็บ
เน่ืองมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรรำ้ย กำรยึดพำหนะ และ กำรปลน้อำกำศยำน 

(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ๆ ตำมเงือ่นไขในกรมธรรม ์

ประกนัไมคุ่ม้ครอง กำรเยีย่มผูป่้วยในตำ่งประเทศ กำรสง่ผูเ้ยำวก์ลับประเทศ กำรยกเลกิกำรเดนิทำงกำรลดจ ำนวนวนั
เดนิทำง กำรสูญหำยหรือเสยีหำยของกำรเป๋ำและสัมภำระ กำรล่ำชำ้ของขนส่งมวลชน กำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำและ
สมัภำระ กำรพลำดกำรตอ่เทีย่วบนิ กำรสญูหำยของเงนิและหนังสอืเดนิทำง ควำมรับผดิชอบของบคุคลภำยนอก ควำม
รับผดิชอบของระเช่ำ ควำมรับผดิชอบของกฬีำกอลฟ์ เงนิชดเชยรำยไดร้ะหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำลต่ำงประเทศ 
และ อืน่ๆ ตำมเงือ่นไขในกรมธรรม ์

การเบกิคา่ใชจ้า่ย ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หมายเหต ุควำมคุม้ครอง หรอืไมคุ่ม้ครอง เงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ ใหถ้อืตำมก ำหนดในกรมธรรม ์ซึง่บรษัิทประกันภัยไทย
ววิัฒนไ์ดอ้อกไวใ้นทกุประกำร 

คา่รกัษาพยาบาล รับผดิชอบคำ่รักษำพยำบำลจำกกำรบำดเจ็บของผูเ้อำประกันเน่ืองจำกประสบอุบัตเิหต ุในระหวำ่ง
ระยะเวลำกำรเดนิทำงเทำ่นัน้ 

* ขอ้มูลที่ระบุขำ้งตน้มใิช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็นกำรสรุปขอ้มูลโดยสังเขปเพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ ผูส้นใจและผู ้
เดนิทำงสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ำก ตัวแทนบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์

* แผนกำรประกันอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงดังกล่ำว เป็นแผนประกันภัยเดนิทำงต่ำงประเทศ หรรษา 50 ก ำหนด
โดยบรษัิทหลัก ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและจัดกำรกำรเดนิทำง ซึง่รับประกันภัยโดยบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์

* หำกทำ่นมคีวำมประสงคต์อ้งกำรควำมคุม้ครองเพิม่เตมิจำกทีบ่รษัิทฯไดท้ ำประกันไว ้เชน่ ตอ้งกำรเพิม่ควำมคุม้ครอง
กำรเจ็บป่วย กระเป๋ำหำย เพิม่ประกันเทีย่วบนิล่ำชำ้ หรอืขยำยวงเงนิควำมคุม้ครองใหส้งูขึน้ ฯลฯ ท่ำนสำมำรถตดิต่อ
ขอทรำบรำยละเอยีดหรอืซือ้ประกันและช ำระคำ่เบีย้ประกันเพิม่เองได ้โดยตดิตอ่ทีต่ัวแทนบรษัิทประกันภัยไทยววิัฒน ์
หรอื ตัวแทนบรษัิทประกันภัยอืน่ๆ ทีท่ำ่นพอใจ 

 


