
 
 

 

 

 

 

 

กรงุเปียงยาง  ดินแดนเรน้ลบัหลงัม่านโสมแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ก าหนดการเดนิทาง   8 – 14  มถุินายน / 22 – 28 มถุินายน 2561 
    7 – 13 กันยายน / 21 – 27 กันยายน 2561     

วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

23.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL1 ชัน้ 2 แถว สายการบิน
นกสกู๊ด(XW) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสมัภาระและ
เอกสารให้กบัทา่น  

 

วันที่สอง         กรุงเทพฯ – เมืองเส่ินหยาง – เมืองเปียงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ 

02.20 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองเส่ินหยาง  โดยเที่ยวบนิที่ XW878  
08.35 น. ถึงน าทา่นเดินทางสู ่ถึงเมืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่ท่ีสดุแหง่อีสานเหนือของ

จีน   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง การเมืองเศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลยีวหนิงโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูปวตัถดิุบล้วนตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง  ค.ศ. 2006   เมืองเสิน่หยางได้เป็น



เจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการ
แขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยในมหกรรม
โอลมิปิก 2008 อีกด้วย     เสิน่หยางเป็นเมือง
ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตาม
ต านานเลา่วา่เมืองใหญ่ทางภาคอีสานแหง่นี ้
เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน  ซึง่ตอ่มาหวัหน้าเผา่
แมนจูได้ยกทพัเข้าตีปักก่ิง โคน่ล้มราชวงศ์หมิง  สถาปนาเป็นราชวงศ์ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจาก
เสิน่หยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้รอตอ่เคร่ือง  เพือ่เดินทางสูน่ครเปียงยาง ประเทศเกาหลเีหนือ 

15.40 น.     ออกเดินทางสูน่ครเปียงยาง โดย เคร่ืองบิน JS156 
 (ใช้เวลาบิน 50 นาที) 
17.00 น. ถึงสนามบิน เมืองเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน หรือช่ือโดยทัว่ไปวา่ 

เกาหลเีหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชีย
ตะวนัออก ท่ีกินพืน้ท่ีคร่ึงเหนือของคาบสมทุรเกาหล ีมี
เขตปลอดทหารเกาหลเีป็นเขตกันชนระหวา่งเกาหลี
เหนือกบัเกาหลใีต้ แม่น า้อมัรกหรือยาลเูจียง และตู
เมนเป็นพรมแดนระหวา่งเกาหลเีหนือกบัจีน แมน่ า้ตู
เมนสว่นท่ีหา่งไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น
พรมแดนกบัรัสเซีย คาบสมทุรเกาหลมีีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พืน้ท่ี 70% 
ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาท่ีกรุงเปียงยาง เกาหลเีหนือ เร็วกวา่ปักก่ิง 30 นาที) หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรแล้ว  น าชม
อนุสาวรีย์มันซูแด (Mansudae Grand Monuments) 
– อนสุาวรีย์ของทา่นอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงท่ี
ยิ่งใหญ่ สร้างขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึในงานฉลองครบรอบ
วนัเกิดปีท่ี 60 เคียงข้างด้วยอนสุาวรีย์ของทา่นอดีต
ประธานาธิบดีคิมจองอิล ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางเมืองหลวงของเกาหลเีหนือ บนเนินเขามนัซูแดในใจ
กลางกรุงเปียงยาง รูปปัน้ทองแดงขนาดใหญ่ของผู้น า คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนปัจจุบนัของประเทศ
เกาหลเีหนือ และนายพล คิม จอง อิล อนสุาวรีย์มนัซูแดได้รับการมาเยือนจากผู้คนนบัพนัทกุวนั และ
ชมอนุสาวรีย์โชลิมา (Chollima Statue) – ตัง้อยูใ่นเนินเขามนัซู รูปปัน้ท่ีสะท้อนถึงต านานของม้ามีปีก 
จิตวิญญาณของการพฒันาและความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง เพื่อระลกึถึงการฟืน้ฟูเมืองเปียงยาง
หลงัจากสงครามเกาหล ี(1950-1953) 

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

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%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


พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel      
 

วันที่สาม      เมืองเปียงยาง – เมืองเคซอง – อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน– ชายแดนสองเกาหลี  

                     - พิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ – เมืองเปียงยาง - วังเยาวชนมนัยองเด  - มันยองแด                                         

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองเคซอง (KAESONG) ตวัเมืองเค
ซองตัง้อยูห่า่งจากชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 10 กม. เดิม
เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-
1392) รัฐท่ีเป็นปึกแผน่แหง่แรกของคาบสมทุรเกาหล ี
ปัจจุบนัเป็นเมืองชายแดนท่ีติดตอ่กบัประเทศเกาหลใีต้
คาบสมทุรเกาหลถีกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ณ เส้นขนานท่ี 38 เหนือ คื  
อ สาธารณรัฐเกาหลอียูท่างตอนใต้ และเกาหลเีหนือ โดยถกูคัน่กลาง
โดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุง

โซล)น าทา่นชมชายแดนสองเกาหลี (DMZ) – เขตแดนแบง่แยก
เกาหลเีหนือคอมมิวนิสต์และเกาหลใีต้ทนุนิยม น่ีคือเขตชายแดนท่ีมี
การติดตัง้อาวธุมากท่ีสดุของโลก หนึง่ในสิง่ท่ีหลงเหลอือยูข่อง
สงครามเย็น สถานท่ีไฮไลท์ท่ีพลาดหาก น าคณะชมห้องประชมุและ
ห้องลงนามในสนธิสญัญาสงบศกึ ท่ีแบง่ประเทศเกาหลอีอกเป็น
เกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ โดยใช้เส้นขนานท่ี 38 พร้อมน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธิสญัญา
โดยมีเจ้าหน้าท่ีทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าชมพิพิธภณัฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภณัฑ์โครยอ) ท่ี
รวบรวมโบราณวตัถท่ีุคงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์ของเกาหลี
เหนือไว้มากมาย ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมเม่ือปี   น าทา่นช้อบป้ิงโสมเกาหลี ขนานแท้
คณุภาพดีท่ีสดุในโลก  
จากนัน้น าทา่นกลบั เมืองเปียงยาง  จากนัน้
ชม CHILDREN PALACE หรือ วงัเยาวชนมันยอง

เด วงัเยาวชนแหง่นีส้ร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มี
พืน้ท่ีใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอน

กิจกรรมและศิลปะแขนงตา่งๆให้กบัเยาวชน เชน่ ห้องปัก
ผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซอ่มวิทย ุ ห้องกีฬา ห้อง

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_2rXOk4XUAhWKK48KHTnMBhAQFggtMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.tw%2FHotel_Review-g294444-d644971-Reviews-Yanggakdo_Hotel-Pyongyang.html&usg=AFQjCNFegd6u75TK-IR7l3HjpXfB2Q7LRA
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


ยิมนาสติก ห้องเรียนบลัเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลกูฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ น าทา่นเข้าสูโ่รงละคร
ใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นร า อนันา่รัก นา่ประทบัใจของเด็กเกาหลตีัวน้อยๆท่ีมากด้วย
ความสามารถ  (กรณีท่ีวงัเยาวชนปิด จะจดัให้ชมการแสดงของนกัเรียนท่ีโรงเรียนระดบัปฐมหรือมธัยม
แทน  
จากนัน้น าทา่นชมและเก็บภาพท่ีสวนน า้พุกลางเมือง (喷水公
园 Fountain Park) Watershou Terrace Fountain Park ก่อตัง้

ขึน้เพ่ือร าลกึถึงประธานาธิบดีคมิอิลซองและเสร็จสิน้ในเดือนตลุาคม 
2519  สวนน า้พมีุขนาด และประเภทต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั น า้พท่ีุอยู่ตรง
กลางมีความสงูของการพน่น า้มากกวา่ 80 เมตร และมีรูปปัน้สีขาวท่ี
เรียกวา่ "หิมะ" ซึ่งแสดงภาพนกัเต้น 28 คนท่ีสง่างาม ด้านข้างของสวนเป็น
ห้องเรียนการเรียนรู้ของชาวเปียงยางและเป็นสถานท่ีชุมนมุของเยาวชนชาวเปียงยางน าท่านสูภ่ตัตาคาร  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel    

 
 

วันที่ ส่ี           เมืองเปียงยาง – เมียวเซียงซาน – หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ-  วัดโปยอน 

                    – ผ่านชมประตูชัย – อนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – หอคอยจูเช   

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าคณะออกเดินทางสู ่เมียวเซียงซาน (MYOHYANG-ภเูขา
หอม)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ภเูขาเมียวเซียงซาน
อยูห่า่งจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภมิูประเทศเป็น
เทือกเขาสงู ระหวา่งเดินทางสมัผสักบัธรรมชาติช่วงฤดใูบไม้ผลิ 
น าทา่นเข้าชมหอนิทรรศการของขวญันานาชาติ หรือ หอ

นิทรรศการมิตรภาพนานาชาต ิ (International Friendship 
Exhibition) สถานท่ีส าคญัท่ีสดุในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตกึท่ี 1 
สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชัน้ ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบน
พืน้ท่ี 46,000 ตรม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวมของขวญัและของ
ก านลั 113,486 ชิน้ จาก 185 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่น
ประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึง่ชาวเกาหลถืีอวา่ของขวญัทกุชิน้เป็น
น า้ใจจากชาวโลกท่ีมอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอยา่งดี แล้วน าท ่   านเข้าชมตกึท่ี 2 สร้างขึน้เม่ือ 
10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพืน้ท่ี 11,000 ตรม  มีของขวญัและของก านลั 
40,033 ชิน้ จาก 170 ประเทศ ท่ีมอบให้แก่ทา่นประธานาธิบดีคิมจองอิล  น าชม วัดโปยอน วดัพทุธ
เก่าแก่ท่ีอายกุวา่ 900 ปี สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1042 ผา่นการบูรณะซอ่มแซมมาหลายครัง้ ชมเจดีย์ 9 ชัน้ 
เจดีย์ 13 ชัน้ และหอสวดมนต์    
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เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นกลบั เมืองเปียงยาง ระหวา่งทางผา่นชม
ประตูชัย ARCH OF TRIUMPHแหง่กรุงเปียงยาง มีความสงู 60 
เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึน้จากหินแกรนิตกวา่ 10,500 ชิน้ 
เพื่อระลกึถึงการกลบัมาท่ีเกาหลขีอง อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง 
หลงัจากเดินทางข้ามประเทศไปตอ่สู้กบัญ่ีปุ่ นเป็นเวลา 20 ปี  แล้วน า 
ทา่นชมอนุสาวรีย์วันก่อตัง้พรรคแรงงาน – อนสุาวรีย์แหง่นีมี้
ความสงูกวา่ 50 เมตร และการเต้นร าขนาดใหญ่จะจดัขึน้ท่ีน่ีในช่วง
วนัหยดุราชการของเกาหลเีหนือ ชมหอคอยจูเช (Juche Tower) –
 สญัลกัษณ์ของลทัธิจูเชในเกาหลเีหนือ หอคอยนีมี้ความสงูกวา่ 170 
เมตร  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel            
 

วันที่ห้า        เมืองเปียงยาง – เมืองนัมโพ – เข่ือนนัมโพ – ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ - มันยองแด 

                       -  สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง - พิพิธภณัฑ์สงคราม 

ช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองนัมโพ (Nampo) – เมืองทา่ท่ีตัง้อยูท่าง
ชายฝ่ังตะวนัตกของเกาหลเีหนือ ดรูายละเอียดของเมืองนีไ้ด้บน
เว็บไซต์  
จากนัน้ชมเข่ือนนัมโพ (West Sea Barrage) – เรียกอีกช่ือวา่ 
Nampho Dam มีความยาว 8 กม. และเป็นสถานท่ีส าคญัประจ า
ชาติของเกาหลเีหนือ น าทา่นเข้าชม ฟาร์มสหกรณ์เกาหลีเหนือ 

ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเปียงยาง ถือวา่เป็นธงของการ
ก่อสร้างทางการเกษตรของเกาหลเีหนือ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
เกาหลเีหนือ  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นชมมันยองแด (Mangyondae) – สถานท่ีเกิดของ 
คิม อิล ซุง บ้านท่ีตัง้อยูใ่นชนบท แสดงให้เห็นถึงชีวิตสมยัวยั
เด็กของ คิม อิล ซุง กบัสมาชิกครอบครัว และภาพถ่ายใน
อดีต  มนัยองแด (Mangyongdae 万景台) เป็นช่ือของเขตๆ 
หนึง่ท่ีอยูห่า่งจากใจกลางกรุงเปียงยางไปทางตะวนัตก ราว 
12 กิโลเมตร ท่ีแตเ่ดิมมีสถานะเป็นเพียงหมู่บ้านเลก็ๆ .. มนั
ยองแด หมายถึง ท่ีราบท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม  จริงๆ แล้วบริเวณนีถ้กูล้อมรอบด้วยภเูขาหลายลกู และ
ภเูขาท่ีสงูท่ีสดุท่ีมีช่ือวา่ มนัยอง (แปลวา่ หม่ืนวิวทิวทศัน์)หมู่บ้าน
ท่ีตัง้อยูเ่ชิงเขาแถบนีเ้ลยถกูเรียกช่ือวา่  มนัยองแด มีความส าคญั
ตรงท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นประธานาธิปดีคิมอิลซุง และทา่นก็
ได้ใช้ชีวิตในวยัเยาว์อยูท่ี่น่ี .  ในบริเวณนีน้อกจากจะมีจดัแสดง
บ้านท่ีเป็นสถานท่ีเกิดของทา่นผู้น าแล้ว (ปัจจุบนัท าขึน้มาใหม่เป็น
พิพิธภณัฑ์ยอ่มๆ) ก็ยงัมีสวนสนกุขนาดใหญ่ สสุานของญาติโกโหติกาของทา่นผู้น า และสถานท่ีๆ ทา่น
ผู้น าเรียนหนงัสอื  
แล้วน าทา่น ไปชมสถานีรถไฟใต้ดนิเปียงยาง รถไฟใต้ดิน
เปียงยาง – เต็มไปด้วยปะติมากรรมโมเสคโคมไฟระย้าและ
เสาหินอ่อนท่ีป้ายหยดุรถ มีความลกึโดยเฉลีย่ 100 เมตร 
สถานีรถไฟใต้ดินของเปียงยางคือหนึง่ในสถานท่ีนา่
ประทบัใจมากท่ีสดุของโลก ในทวัร์เกาหลเีหนือของเรา คณุ
จะได้โดยสารรถไฟใต้ดินร่วมกบัชาวเปียงยาง แล้วน าชม
พิพิธภณัฑ์สงคราม VICTORIOUS FATHERLAND 
LIBERATION WAR MUSEUM สถานท่ีแสดงเร่ืองราว การ
ตอ่สู้ของชาวเกาหล ี ในสงครามเกาหล ี ชมซากอาวธุ
ยทุโธปกรณ์ตา่งๆ ซึง่รวมถึงซากเรือด าน า้ ซากเคร่ืองบิน 
เฮลคิอปเตอร์ของอเมริกา   

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

พัก 羊角島國際飯店(平壤) - Yanggakdo Hotel    
 
วันที่หก           (01/11/2560)   เมืองเปียงยาง – จัตุรัส คิม อิล ซงุ – หอคอยมิตรภาพ - เมืองเส่ินหยาง  

                                - พระราชวังโบราณเส่ินหยางกู้กง 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่ จัตุรัส คิม อิล ซุง เป็นจตัรัุสกลางของเปียงยาง
ซึง่เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี
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DPRK จดักิจกรรมทางการเมืองและวฒันธรรมที่ส าคญัเพื่อเฉลมิฉลอง
สมชัชาการประชุมสาธารณะ  มีพืน้ท่ีกวา่ง 75,000 ตารางเมตร ทัง้หมด
โดยปหิูนแกรนิต จตัรัุสท่ี คิม อิล ซุงเป็นจุดศนูย์กลาง ทัง้สองด้านของใต้
ธงสแีดงเป็นกลุม่ประติมากรรม ตามด้วยพพิิธภณัฑ์ปฏิวติัเกาหลทิีศ
เหนือและทิศใต้เป็นหอไอเดีย หอประชุมมหาวทิยาลยัประชาชนเกาหลี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติเกาหล ีและอาคารอ่ืน ๆ .  

น าทา่นชมหอคอยมิตรภาพ (Friendship Tower) – สร้างขึน้
เพื่อระลกึถึงความช่วยเหลอืของประเทศจีนในสงครามเกาหลี
และเป็นเคร่ืองหมายความสมัพนัธ์ของจีน-เกาหล ี 
น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

11.30 น. ออกเดินทางสูน่ครปักก่ิงโดยเท่ียวบินท่ีสายการบินAIR KORYO   (JS155)   

(เวลาของเกาหลเีหนือ เร็วก่วาประเทศจีน 30 นาที) 
11.50 น. ถึงเมืองเส่ินหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่

ท่ีสดุแห่งอีสานเหนือของจีน   อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์กลาง 
การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลยีวหนิง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูปวตัถดิุบล้วน
ตัง้อยูใ่นเสิน่หยาง  ค.ศ. 2006     เมืองเสิน่หยางได้เป็น
เจ้าภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ   และยงัร่วมมือกบัปักก่ิงเป็นหนึง่ในเจ้าภาพร่วมโอลมิปิกจดัการ
แขง่ขนัฟุตบอลสนามแขง่ยอ่ยในมหกรรมโอลมิปิก 2008 อีกด้วย     เสิน่หยางเป็นเมืองท่ีมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 2,000 ปี ตามต านานเลา่วา่เมืองใหญ่ทางภาคอีสานแหง่นีเ้คยเป็นเมือง
หลวงมาก่อน ซึง่ตอ่มาหวัหน้าเผา่แมนจูได้ยกทพัเข้าตีปักก่ิง โคน่ล้มราชวงศ์หมิง  สถาปนาเป็นราชวงศ์
ชิงและย้ายเมืองหลวงเดิมจากเสิน่หยางมาอยูท่ี่กรุงปักก่ิงแทน  

เท่ียง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเท่ียวชม พระราชวงัโบราณเส่ินหยางกู้กง 
โบราณสถานจากสมยัต้นราชวงศ์ชิง ท่ีได้รับการดแูลรักษา
เป็นอยา่งดี และมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัมาก กบัพระราชวงั
หลวงท่ีกรุงปักก่ิง สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1625 ภายหลงัจากท่ี
ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้ เสิน่หยางเป็นราชธานี
ประกอบด้วยต าหนกัใหญ่น้อยกวา่ 300 ห้อง บนพืน้ท่ีกวา่ 
60,000 ตารางเมตร ภายหลงัจากท่ีราชวงศ์หมิงถกูโคน่ล้มลง
(ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึน้ได้
ย้ายเมืองหลวงไปอยูท่ี่กรุงปักก่ิง และใช้เสิน่หยางเป็นเมือง
หลวงแหง่ท่ีสอง รวมทัง้ใช้พระราชวงัแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัของ



องค์จกัรพรรดิหลายพระองค์ เช่น คงัซ,ี เฉียนหลง, เจียช่ิง ฯลฯ เม่ือครัง้เสด็จเยือนทางเหนือ  
จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้  ณ  ถนนโบราณหม่านชิง  หรือ  ถนนแมนจู           ในทา่มกลาง บรรยากาศ
โบราณเสมือนย้อน อดีตเม่ือ 300 ปีท่ีแล้ว  ประกอบไปด้วยร้านค้าท่ีน าเสนอสนิค้าหลากหลายมากมาย  
อาทิ เสือ้ผ้า  เคร่ืองประดบั ฯลฯ เชิญทา่นเลอืกซือ้สนิค้าตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร   
                   พัก  沈阳龙之梦大酒店(Shenyang Longemont Hotel) 

วันที่เจ็ด            เส่ินหยาง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)     

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรม 
ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

10.05 น.     บินลดัฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XW877  
14.40 น.    ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง  โดยสวสัดิภาพ  
 

 ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ          

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

 ผู้ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป    55,800 .- บาท    8,800 .- บาท  

 
อัตรานีร้วม   ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    ค่าน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  ค่าที่พกัโรงแรม (2ท่าน/ห้อง)      ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่ง  
    ค่าวีซ่าปกติ 4 วนัท าการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 ค่าประกนัอบุติัเหตทุกุที่นั่งๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานีไ้ม่รวม    ค่าใช้จ่ายสว่นตวัต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 

 ค่าทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ่น                                            
   ค่าน า้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที่ยว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิว้ ท่านละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน + ส าเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  ส าเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
4..    ใบเกิดเดก็  หรือ  (สูตบัิตร) ถ่ายส าเนา 1 ชุด เดก็อายุ ต ่ากว่า 18 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


