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(A) เปิดม่านเหล็ก “เกาหลเีหนือ” 9 วนั 7 คนื 

เปียงยาง-รถไฟใตด้นิ-เนินมนัซ-ูพพิธิภณัฑส์งคราม-วงัเยาวชน-คมึซซูาน วงัสรุยิะ 

ปันมุนจอม-เสน้ขนานที ่38-กายกรรมเปียงยาง-เมยีวเฮยีงซาน-เคซอง 

วอนซาน-ภเูขาคมุกา่ง-แคม้ป์เยาวชน-สวนน ้า Munsu Water Park 

                                โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า (CA) 

 

พเิศษ! ขึน้หอจูเช ่ 

ชมววิเปียงยาง 360 องศา 
 

ไปเทีย่วเกาหลเีหนือ....ก็ของมนัตอ้งชมิ 

1. หมีเ่ย็นเปียงยาง 2. Duck BBQ+Soju 3. Korea Hotpot 4. รสทะเลวอนซาน  

5. Bibimbup ขา้วย าเกาหล ี6. ไกตุ่๋นโสม 7. อาหารค ่าภตัตาคารหมุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค่าบรกิาร     ท่านละ 59,900 บาท          พกัหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ 9,900 บาท 

เดนิทาง          31 พ.ค.-8 ม.ิย. 2563  
 

หมายเหตุ        

- บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด ทุกวนัท่องเทีย่ว  

- ราคาไดร้วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่เกาหล ี 

- ราคาไดร้วมค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่เกาหล ี     

- ราคายงัไม่รวมค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย 150 หยวน/1 ลูกคา้/ทรปิ 
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ค าแนะน าเร ือ่ง Duty Free 

จะมกีารผ่าน SECURITY CHECKING อกีคร ัง้เมือ่เปลีย่นเคร ือ่งทีส่นามบนิปักกิง่ ดงัน้ันการซือ้สุรา 

น ้าหอม ของเหลวต่าง ๆ มปีรมิาตรเกนิก าหนด ที ่DUTY FREE สุวรรณภูม ิท่านจะตอ้งแจง้การรบัของ

ทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(ขากลบัเท่าน้ัน) 

 

โปรดทราบ 

- สายการบนิ Air China ฝากสมัภาระ (โหลดกระเป๋า) ไดเ้พยีง 1 ใบ/คน น ้าหนักไม่เกนิ 23 กก.  

- รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลง หรอืสบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีอ้ยู่ในความควบคุมของบรษิทั 

ทวัรท์ีเ่กาหลเีหนือ และ รฐับาลเกาหลเีหนือ 

- วซีา่เกาหลเีหนือทีบ่รษิทัฯ จดัให ้เป็นวซีา่เพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

 

วนัแรก (อาทติย)์   | สุวรรณภูมนัิดพบ 

 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เกาะ U เคาเตอรส์ายการบนิแอร ์

ไชน่า (จอดรถส่งผูเ้ดนิทางไดท้ี ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 9-10) 

 

วนัทีส่อง (จนัทร)์   | สุวรรณภูม-ิปักกิง่-เปียงยาง-เมยีวเฮยีงซาน 
 

01.00 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงปักกิง่ โดยเทีย่วบนิ CA 980  

06.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ (TRANSIT FLIGHT / ไม่มวีซีา่จนีเขา้กรุงปักกิง่ / ไม่ออกนอกสนามบนิ) 

เวลาทีปั่กกิง่เรว็กวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง  

 หมายเหตุ หวัหนา้ทวัร ์ จะดูแลจดัอาหารใหท้่าน 1 มือ้ ภายในสนามบนิดา้นใน หรอืหากท่านตอ้งการ

ดูแลตนเอง ท่านสามารถรบัเงนิสดเป็นค่าอาหารจากหวัหนา้ทวัร ์100 RMB/ท่าน    

13.25 น.  โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า เทีย่วบนิ CA 121 น าท่านเดนิทางสู่นครเปียงยาง เมอืงหลวงของสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนเกาหล ี ทีก่นิพืน้ทีค่ร ึง่เหนือของคาบสมุทรเกาหล ี ทศิใตต้ดิกบัเกาหลใีตโ้ดยมี

เสน้ขนานที ่ 38 เป็นเสน้แบ่งเขตแดน แม่น ้าอมัรกหรอืยาลูเจยีงและแม่น ้าตูเมนเป็นพรมแดนระหว่าง

เกาหลเีหนือกบัจนีทางทศิเหนือ แม่น ้าตูเมนส่วนทีห่่างไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนเกาหลี

เหนือกบัรสัเซยี คาบสมุทรเกาหลมีคีวามยาว 1,020 กโิลเมตร และกวา้ง 300 กโิลเมตร พืน้ที ่70% ของ

ประเทศเป็นเทอืกเขา 

16.20 น.  เดนิทางถงึกรุงเปียงยาง (เวลาทีก่รุงเปียงยาง เกาหลเีหนือ เรว็กว่าปักกิง่ 30 นาท)ี ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืง แลว้เดนิทางสู่เมยีวเฮยีงซาน ภูเขาเมยีวเฮยีงซาน (Myohyang-ภูเขาหอม) อยู่ห่างจาก

กรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มภีูมปิระเทศเป็นเทอืกเขาสูง เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 

20.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคารในโรงแรม 

 พกัที ่ HYANGSAN HOTEL ระดบั 4 ดาว (ดทีีสุ่ดทีเ่มยีวเฮยีงซาน) 

  

วนัทีส่าม (องัคาร)  | เมยีวเฮยีงซาน-วดัโปยอน-หอของขวญั-กายกรรมเปียงยาง-สวนสนุกทอ้งถิน่ 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าชม วดัโปยอน (Phoyon Temple) วดัพุทธเกา่แก่

โบราณเพยีงแห่งเดยีว ในบรเิวณภเูขาเมยีวยาง ทีม่อีายุ

เกอืบพนัปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1042 มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละ

ส าคญัในดา้นการจารกิแสวงบุญ ภายในวดัมเีจดยี ์ 9 ช ัน้ 

เจดยี ์13 ช ัน้ และหอสวดมนต ์ซึง่ผ่านการบูรณะ ปฏสิงัขรณ์

มาหลายคร ัง้หลงัจากโดนระเบดิเสยีหาย  
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 น าชมหอนิทรรศการมติรภาพนานาชาต ิ (International Friendship Exhibition) สถานที่

ส าคญัทีสุ่ดในเมยีวเฮยีงซาน ซึง่มองจากทางเขา้ดา้นนอกแลว้ ดูเหมอืนเป็นแค่อาคารธรรมดา ไม่

สามารถบอกไดเ้ลยว่าขา้งในใหญ่โตเพยีงใด แบ่งออกเป็น 2 ตกึ 

 ตกึแรก สรา้งในปี ค.ศ. 1978 ม ี6 ช ัน้ ประกอบดว้ย 150 หอ้ง มพีืน้ที ่46,000 ตรม. เป็นสถานทีเ่ก็บ

รวบรวมของขวญัและของก านัลถงึ 113,486 ช ิน้ จาก 185 ประเทศ รวมทัง้จากประเทศไทย ทีม่อบใหแ้ก่

ท่านประธานาธบิดคีมิอลิซงุ ซ ึง่ชาวเกาหลถีอืวา่ของขวญัทุกชิน้เป็นของมค่ีาจากเพือ่นทีม่อบใหจ้งึเก็บ

รวบรวมรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ี

 ตกึที ่2 สรา้งขึน้เมือ่ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996  มหีอ้งแสดงของขวญั 50 หอ้ง บนพืน้ที ่11,000 ตรม.  มี

ของขวญัและของก านัล 40,033 ช ิน้  จาก 170 ประเทศ ทีม่อบใหแ้กท่่านประธานาธบิดคีมิจองอลิ  (หา้ม

ถ่ายรูปภายในอาคาร) 

13.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั แลว้เดนิทางกลบักรุงเปียงยาง 

17.00 น.  น าท่านเขา้ชมการแสดงกายกรรมเปียงยาง (Pyongyang Circus) ทีเ่ลือ่งช ือ่ ตืน่เตน้เรา้ใจกบั

การแสดงผาดโผนต่าง ๆ ซ ึง่จะท าใหท้่านเพลดิเพลนิตลอดการแสดง  

19.30 น.  รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 หลงัอาหาร  

 สรา้งโอกาสธรรมดาทีไ่ม่ธรรมดา พบปะชาวเกาหลเีหนือทอ้งถิน่ ชมวถิชีวีติยามค ่า เมือ่เขาอยากรืน่เรงิ 

เมือ่เขาอยากพกัผ่อน เมือ่เขาอยากสนุกสนานกบัครอบครวั เคา้ไปทีไ่หนกนั ???  

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีส่ี ่(พุธ)          | เปียงยาง-เคซอง-เสน้ขนานที ่38-อนุเสาวรยีร์วมชาต-ิฟารม์เกษตร-ชอ้บป้ิง 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่เคซอง (KAESONG) ตวัเมอืงเคซองตัง้อยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหล ี(DMZ) 10 

กม. เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ของอาณาจกัรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รฐัทีเ่ป็นปึกแผ่นแห่งแรกของ

คาบสมุทรเกาหล ี ปัจจบุนัเป็นเมอืงชายแดนทีต่ดิต่อกบัประเทศเกาหลใีต ้ คาบสมุทรเกาหลถูีกแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน ณ เสน้ขนานที ่38 เหนือ คอื สาธารณรฐัเกาหลอียู่ทางตอนใต ้และเกาหลเีหนือ โดยถูก

คัน่กลางโดยเขตปลอดทหาร  

 น าคณะเดนิทางสู่หมู่บา้นสนัตภิาพปันมุนจอม เขา้

ชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมหอ้งประชมุและหอ้ง

ลงนามในสนธสิญัญาสงบศกึ ทีแ่บ่งประเทศเกาหลี

ออกเป็นเกาหลเีหนือและเกาหลใีต ้ โดยใชเ้สน้ขนานที ่

38 พรอ้มน าคณะชมขัน้ตอนการลงนามในสนธสิญัญา 

โดยมเีจา้หนา้ทีท่หารของเกาหลเีหนือบรรยาย  

 น าชมพพิธิภณัฑโ์ครยอ (Koryo Museum)  

หรอืพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ อยู่ใกลก้บัเสน้ขนาน

ที ่38  ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนการเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมือ่ปี ค.ศ. 2013 สมยัอาณาจกัรโครยอใช ้

เป็นส านักการศกึษาของชนช ัน้สูง ในลทัธขิงจือ้ ปัจจบุนัดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรบัแสดงวตัถุ

โบราณ และสิง่สะทอ้นรอ่งรอยของอาณาจกัรโครยอ มอีาคารทัง้หมด 20 หลงั ภายในบรเิวณมตีน้ 

Zelkova อายุกว่าพนัปี น าท่านชอ้บป้ิงโสมเกาหล ีขนานแทคุ้ณภาพดทีีสุ่ดในโลก  

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร ** เมนูพเิศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหล ี 

 แลว้น าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเปียงยาง   

 แวะถ่ายรูปที ่อนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ี(Monument to 

the 3 Charters of Reunification) ประตมิากรรมซุม้โคง้ 

ประกอบดว้ยผูห้ญงิเกาหล ี 2 คน แต่งกายชดุประจ าชาตแิบบ

ดัง้เดมิ (chosŏn-ot) สือ่สญัลกัษณข์องภาคเหนือและภาคใต ้

โนม้ตวัไปขา้งหนา้ เพือ่รว่มกนัรกัษาแนวทรงกลม ทีม่แีผนที่

ของเกาหลทีีร่วมกนัใหม่ มหีลกัการสามประการของการรวม
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ชาต ิและแผนจดัตัง้ สาธารณรฐัประชาธปิไตยแห่งเกาหล ีอนุสาวรยีร์วมชาตเิกาหล ีตัง้อยู่ทางใตข้องกรุง

เปียงยาง เป็นถนนหลวงซึง่มุ่งหนา้สู่ DMZ  

 เยีย่มชมฟารม์สหกรณ ์ Jangchon ชมวถิชีวีติเกษตรกรและเป็นโอกาสทีท่่านจะไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บั

ชาวนาเกาหลเีหนือ  

 แวะชอ้ปป้ิงที ่Kuangpok Shopping Centre ซึง่คุณสามารถใชเ้งนิ"วอน"ทอ้งถิน่ และเพลดิเพลนิไป

กบัการชอ้ปป้ิงรว่มกบัคนทอ้งถิน่ 

19.30 น.  รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ (พฤหสั)  | เปียงยาง-วงัสุรยิะ-ถนนนักวชิาการ-ประตูชยั-หอจเูช ่(ขึน้หอ)-มนัยองเด-วงัเยาวชน 

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

08.30 น.  น าท่านเขา้คารวะศพของ 2 อดตีผูน้ าเกาหลเีหนือ ที ่คุมซูซาน วงัสุรยิะ (Kumsusan Sun Palace) 

วงัสุรยิะ เป็นสถานทีเ่ก็บศพ ของประธานาธบิดคีมิอลิซงุ และประธานาธบิดคีมิจองอลิ อาคารตัง้อยู่ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงเปียงยาง วงันีถู้กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly 

Hall ของท่านคมิอลิซงุ อาคารนีไ้ดร้บัการบูรณะต่อเตมิเป็นทีเ่ก็บศพของท่านคมิจองอลิ ในปี ค.ศ. 1994 

เชือ่กนัว่ามค่ีาใชจ้า่ยในการดดัแปลงอย่างนอ้ย 100-900 ลา้นบาท ศพของสองผูน้ าถูกวางอยู่ภายใน

โลงศพแกว้ใส ศรีษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหล ี

รา่งคลุมดว้ยธงของพรรคแรงงานเกาหล ี น าทา่น

เขา้ชมเหรยีญตราสดุดทีางการทหาร ใบประกาศ

เกยีรตคุิณ และเคร ือ่งอสิรยิาภรณท์ีน่านาชาตมิอบ

ใหท้ัง้ 2 ผูน้ า น าชมรถยนตท์ีอ่ดตีประธานาธบิดี

คมิอลิซงุใชเ้ดนิทางเป็นประจ า และตูร้ถไฟทีท่่านคมิ

จองอลิใชเ้ดนิทางและท างานอยู่เป็นนิจ จวบจนวาระ

สุดทา้ยของชวีติ  

หมายเหตุ วงัสุรยิะเป็นสถานทีส่ าคญัสูงสุดของ

ชาวเกาหล ีกรุณาแต่งกายอย่างเหมาะสม ส ารวมกรยิา และงดใชเ้สยีงขณะเขา้เยีย่มชม | หากชว่งทีเ่ดนิ

ทางเขา้ชม มปีระกาศงดเขา้ชมวงัสุรยิะ ทางบรษิทัฯ จะจดัสถานทีท่่องเทีย่วอืน่ทดแทน อาจมไิดม้กีารแจง้

ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการประกาศของรฐับาลเกาหลเีหนือ) 

 น าท่านผ่านชม “ถนนนกัวชิาการ” Rymyong Street เขตทีพ่กัอาศยัของคณาจารย ์นักวชิาการ 

และนักวทิยาศาสตร ์ อาคารทีพ่กัในเขตนีร้ฐับาลเกาหลเีหนือสรา้งเสรจ็ภายใน 1 ปี (ค.ศ. 2017) เชือ่

หรอืไม่ ??? รวมถงึอพาตเมนทส์ูง 70 ช ัน้ ซ ึง่ขณะนีเ้ป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในเปียงยาง และสูงทีสุ่ดในเกาหลี

เหนือ 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

 น าชมประตูชยั Arch of Triumph แห่งกรุงเปียงยาง มคีวามสูง 60 เมตรและกวา้ง 52.5 เมตร สรา้ง

ขึน้จากหนิแกรนิตกว่า 10,500 ชิน้ เพือ่ระลกึถงึการกลบัมาเกาหลขีองอดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ 

หลงัจากเดนิทางไปต่อสูก้บัญีปุ่่ นเป็นเวลา 20 ปี  

 น าชมหอปรชัญาจูเช ่ (Tower of Juche Idea) สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1982 เพือ่เป็นเกยีรตแิกอ่ดตี

ประธานาธบิดคีมิอลิซงุ เน่ืองในวาระครบรอบวนัเกดิครบ 70 ปี สูงกว่า 170 เมตร ตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออก

ของแม่น ้าแตดอง ดา้นหนา้หอมรีูปป้ัน 3 กลุ่มชน คอื ผูก้รรมกรผูใ้ชแ้รงงาน นักการศกึษานักวชิาการ 

และเกษตรกร ทีส่นับสนุนลทัธพิึง่พาตนเอง (จเูช ่ หรอื Kimilsungism) อนัเป็นปรชัญาทางการเมอืงที่

ท่านคมิอลิซงุ ใชเ้ป็นแนวทางบรหิารประเทศ สุดพเิศษ! ขึน้ลฟิทสู่์จุดสูงสุดของหอจูเช ่ ชมววิ

อลงัการ 360 องศา ของเมอืงเปียงยาง (ราคาทวัรไ์ดร้วมค่าขึน้หอจเูชแ่ลว้) 

 จากน้ันน าชมมนัยองเด Manyongdae พพิธิภณัฑบ์า้นเกดิ ของประธานาธบิดคีมิอมิซงุ ภายในมี

บา้นพกัสามหลงั ทีเ่ล็กกะทดัรดั แต่รวมกนัเป็นครอบครวัทีย่ิง่ใหญ่  

 น าคณะสู่ Children Palace หรอื วงัเยาวชนมนัยองเด วงัเยาวชนแห่งนีส้รา้งเสรจ็สมบูรณใ์นปี ค.ศ.

1989 มพีืน้ทีใ่ชส้อยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมหีอ้งสอนกจิกรรมและศลิปะแขนง ต่าง ๆ ใหก้บั

เยาวชน เชน่ หอ้งปักผา้ หอ้งดนตร ีหอ้งเรยีนซอ่มวทิยุ หอ้งกฬีา หอ้งยมินาสตกิ หอ้งเรยีนบลัเลย ์ฯลฯ 
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เพือ่เป็นการปลูกฝังจติใจเยาวชนในดา้นศลิปะ น าท่านเขา้สู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตร ี รอ้งเพลง 

เตน้ร า อนัน่ารกั น่าประทบัใจ ของเด็กเกาหลตีวันอ้ย ๆ ทีม่ากดว้ยความสามารถ  (กรณีทีว่งัเยาวชนปิด 

จะจดัใหช้มการแสดงของนักเรยีนทีโ่รงเรยีนระดบัปฐมหรอืมธัยมแทน)  

   20.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

    พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก (ศุกร)์       | เปียงยาง-น ้าตกอูลลมิ-แคม้ป์เยาวชน-วอนซาน-ภเูขาคุมกา่ง 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงวอนซาน WONSAN (เกาหล:ี 원산) เป็นเมอืงท่าตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลญีปุ่่ น ทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาหลเีหนือ 200 กม. จากกรุงเปียงยาง ระหว่างทางแวะชมน ้าตกอูลลมิ Ullim 

(echo)  

12.00 น.  รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร  

 แวะชมแคมป์เยาวชนนานาชาต ิ  Songdowon International Camp ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลเมอืง

วอนซาน ทุกปีจะมเียาวชนทั่วทุกมุมโลก ประมาณ 400 คนมารว่มกจิกรรม SUMMER CAMP 

ผูป้กครองทีส่่งเยาวชนมาทีน่ี่จะเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่แพงนักพรอ้มทีพ่กั-อาหาร แต่เยาวชนเหลา่นีจ้ะไดร้บั

ประสพการณท์ีพ่เิศษในต่างประเทศ มกีจิกรรมสรา้งสรรคม์ากมาย นอกจากนีย้งัเป็นโอกาสส าหรบัเด็ก

ต่างชาตใินการท าความรูจ้กักบัคนในวยัของตนเองจากประเทศต่าง ๆ เชน่ จนี มองโกเลยี ไอรแ์ลนด ์

รสัเซยี หน่ึงในจดุเด่นของค่ายเยาวชนนี ้คอื วนัแสดงผลงาน เมือ่แต่ละประเทศไดร้ว่มกนัแสดงวฒันธรรม

และประเพณีของพวกเขาผา่นเพลงและเตน้ร า (กรณีทีแ่คม้ป์ทีว่อนซานปิด จะจดัใหช้มสถานทีอ่ืน่แทน) 

 น าท่านเดนิทางลดัเลาะเสน้ทางรมิทะเลทีส่วยงาม (ประมาณ 2 ช ัว่โมง) เขา้สู่เขตภูเขาคุมกัง่ 

19.00 น.  รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่KUMGANGSAN HOTEL ระดบั 3 ดาว (ดทีีสุ่ดในเขตภูเขาคุมก่าง) 

 

วนัทีเ่จ็ด (เสาร)์      | Diamond  Mountain ภูเขาคุมกา่ง-ทะเลสาบแซมอลิ-วอนซาน 
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น.  น าชมคุมก่าง (Kŭmgangsan) 1 ใน 3 ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลเีหนือ (เมยีวเฮยีงซาน, คุมกา่งซาน 

และเป็คดูซาน) ภูเขาคุมกา่ง เป็นภูเขา

หนิแกรนิต ตัง้อยู่กลางแนวชายฝ่ัง

ตะวนัออก ของประเทศดา้นคาบสมุทร

เกาหล ี  มคีวามสูง 1,639 เมตร หรอื 

5,374 ฟุต บรเิวณเขตภูเขากวา้ง 40 

กม. ยาว 60 กม. เป็นเทอืกเขาทีม่สี่วน

หน่ึงอยู่ในเกาหลเีหนือ และบางส่วนอยู่

ในเกาหลใีต ้ช ือ่ "คุมกา่ง" มีความหมาย

ว่าเพชร ดว้ยอายุของภูเขา ทีย่าวนานกว่าลา้นปี ถูกกดัเซาะดว้ยอากาศจากฤดูกาลต่าง ๆ ท าใหเ้กดิเป็น

ความงดงามตามธรรมชาต ิ ภาพของววิทวิทศันข์องยอดเขาแหลมเล็ก ๆ กว่า 12,000 ยอดทีม่รีูปรา่ง

แตกต่างกนัออกไป มหีุบเขา ธารน ้า แอ่งน ้าสวยสะอาด น ้าตก หนา้ผา ถ า้ และตน้ไมป่้า เขตภูเขาคุมกา่ง 

แบ่งเป็น 4 ส่วน คอื คุมกา่งนอก คุมกา่งใน ทะเลคุมกา่ง และ ดวงดาวคุมกา่ง น าท่านเดนิท่องเทีย่วในเขต

ภูเขาคุมกา่งนอก สมัผสัอากาศบรสิุทธิ ์จนถงึน ้าตกเกา้มงักร 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

 บ่ายแวะชมทะเลสาบแซมอลิ (ทะเลสาบ 3 วนั) ทะเลสาบกวา้งใหญ่ดว้ยเสน้รอบวง 5.8 กม. มนี ้าลกึ 

9-13 เมตร เป็นทะเลสาบทีล่กึทีสุ่ดของเกาหลเีหนือ แลว้เดนิทางกลบัเมอืงวอนซาน 

19.00 น. รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พกัที ่MASICRYONG RESORT (ดทีีสุ่ดในเมอืงวอนซาน 
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วนัทีแ่ปด (อาทติย)์ | สุสานดงเมยีง-เปียงยาง-มนัซเูด-จตัุรสัคมิอลิซงุ-โชลมิา-สวนน ้ามนัซ ู
 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

08.00 น.  น าท่านเดนิทางกลบักรุงเปียงยาง 

 ระหว่างทาง น าชมสุสานกษตัรยิด์งเมยีง พระเจา้ดงเมยีงเป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่งอาณาจกัรโกคูรยอ 

ประสูตเิมือ่ 59 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช (พ.ศ. 483) มพีระนามเดมิว่า “จมูง” ในปีที ่37 กอ่นครสิตกาล จมูง

สถาปนาอาณาจกัรโกคุรยอขึน้และด ารงต าแหน่งกษตัรยิอ์งคแ์รก อาณาจกัรโคกูรยอเป็นราชอาณาจกัร

เกาหลโีบราณ ซึง่ปัจจบุนัดนิแดนส่วนใหญ่ของอาณาจกัรโคกูรยออยู่ในเกาหลเีหนือ และคาบสมุทร

เหลยีวตงของจนี ราชอาณาจกัรโคกูรยอมกีษตัรยิ ์ 1 องค ์ เป็นมหาราชคอืพระเจา้กวางแกโต ไดข้ยาย

ดนิแดนไปกวา้งใหญ่ไพศาล จนมปัีญหารบรากบัอาณาจกัรแพ็กเจและอาณาจกัรชลิลา และภายหลงัแพ ้

รบถูกรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรชลิลา ท าใหร้าชอาณาจกัรโคกูรยอทีป่กครองมายาวนานกวา่ 

600 ปีสิน้สุดลง  

12.00 น.  ถงึเปียงยาง รบัประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บ่าย  น าชม Mansudae Grand Monument อนุสาวรยีม์นัซูเด สถานทีท่ีต่อ้งไปเยอืนเมือ่เดนิทางถงึ

กรุงเปียงยาง เพือ่แสดงความเคารพ ต่อผูน้ า

ประเทศผูย้ิง่ใหญ่ มนัซแูด เป็นอนุสาวรยีร์ูป

หล่อทองแดงขนาดใหญ่ ของอดตีผูน้ าทัง้ 2 

ของเกาหลเีหนือ เดมิสรา้งขึน้เพือ่เป็นที่

ระลกึ ในงานฉลองครบรอบวนัเกดิปีที ่ 60 

ของอดตีประธานาธบิดคีมิอลิซงุ อนุเสาวรยี ์

มกีารกอ่งสรา้งเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ โดย

ปัจจบุนั จะเคยีงขา้งดว้ยอนุสาวรยีข์องท่าน

อดตีประธานาธบิดคีมิจองอลิผูเ้ป็นบุตรชาย  

 น าชม โชลลมิา อนุเสาวรยีม์า้บนิ (Maxima Status หรอื Cholima Status) ตัง้อยู่ในเนินเขา

มนัซ ู มา้พนัลีม้ปีีก วิง่ไดว้นัละ 400 ก.ม. เพือ่ระลกึถงึการฟ้ืนฟูเปียงยางหลงัจากสงครามเกาหล ี (ค.ศ. 

1950-1953) “เราจะกา้วไปขา้งหนา้ใหเ้รว็กว่ามา้บนิ” เกาหลเีหนือเคยถูกปูพรมดว้ยระเบดิ “100 ปีไม่มี

โอกาสเกดิใหม่” “ความพยายาม” จงึไม่อาจเพยีงพอต่อการกอบกูแ้ละสรา้งชาต ิอนุสาวรยีโ์ชลลมิาจงึถูก

สรา้งขึน้เพือ่กระตุน้ใหช้าวเกาหลเีหนือมคีวามรกัชาตยิิง่ 

  แวะชมจตุัรสัคมิอลิซงุ จตุัรสักวา้งใหญ่ในกลางเมอืง ใชเ้ป็นทีส่วนสนามแสดงแสนยานุภาพและความ

เขม้แข็งของกองทพัเกาหลเีหนือ ผ่านรา้นหนงัสอืภาษาต่างประเทศ แวะชมและเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั       

 จากน้ันน าท่านเขา้ชมสวนน ้าและศูนยสุ์ขภาพมนัซู Munsu Water Park (รวมค่าบตัรผ่านประตู 

แต่ไม่รวมบตัรเล่นสวนน ้า) สวนน ้าแห่งนีค้รอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 100,000 ตารางเมตร มสีระน ้ากลางแจง้ ที่

มสีไลด ์และ สระว่ายน ้าในรม่ โรงยมิ และ Munsu Recovery Center นอกจากนีย้งัมสีิง่อ านวยความ

สะดวกมากมาย เพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมสามารถพกัผ่อนไดต้ลอดทัง้ปี Munsu Water Park มนี ้าตกเทยีม 

ภูเขาหนิ อุโมงคน์ ้า เป็นสถานทีพ่กัผ่อนของคนทุกเพศทุกวยั บรเิวณสวนน ้าตกแต่งดว้ยแสงทีส่ดใสเพือ่

สรา้งบรรยากาศรืน่เรงิและสนุกสนาน 

19.00 น.  อาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

 พกัที ่ PYONGYANG KORYO INT’L HOTEL หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

 

วนัทีเ่กา้ (จนัทร)์    | เปียงยาง-พพิธิภณัฑส์งคราม-เรอืสปาย-รถไฟใตด้นิ-ปักกิง่-สุวรรณภูม ิ

 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าชมพพิธิภณัฑส์งคราม VICTORIOUS FATHERLAND 

LIBERATION WAR MUSEUM สถานทีแ่สดงเร ือ่งราว การต่อสูข้องชาว

เกาหลใีนสงครามเกาหล ีชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณต่์าง ๆ ซ ึง่รวมถงึซาก

เรอืด าน ้า ซากเคร ือ่งบนิ เฮลคิอปเตอรข์องอเมรกิา ชม PUELO เรอืสปาย

สายลบั (SPY) ของอเมรกิา ซ ึง่เกาหลเีหนือจบัได ้ เมือ่วนัที ่ 23 มกราคม 

ค.ศ. 1968 แลว้น าท่านชมฉากจ าลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ทีย่ิง่ใหญ่ตระการตา 



2020-A-เกาหลีเหนือ 9 วนั 7 คนื CA แกไ้ข 25-12-62                      7 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านไปชมสถานีรถไฟใตด้นิเปียงยาง มคีวามลกึกว่า 100 

เมตร (ลกึทีสุ่ดของโลก) เพือ่ใชเ้ป็นแหล่งหลบภยัหากเกดิ

สงครามนิวเคลยีรใ์นอนาคต ใหบ้รกิาร 2 สาย 17 สถานี การ

ออกแบบตกแต่ง ท าไดส้วยงามอลงัการดว้ยโคมไฟระยา้ เสา

หนิอ่อน แต่งผนังดว้ยโมเสทเล็ก ๆ เป็นรูปทวิทศันต่์าง ๆ ซ ึง่

ไดร้บัแรงบนัดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟใตด้นิของ

กรุงมอสโกประเทศรสัเซยี น าท่านทดลองน่ังรถไฟ 1-2 

สถานี แลว้เดนิทางสู่สนามบนิ 

17.20 น.  โดยสายการบนิ Air China เทีย่วบนิที ่CA 122 น าท่านเดนิทางสู่กรุงปักกิง่ ประเทศจนี  

18.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรุงปักกิง่ Transit Flight (ไม่ใชว้ซีา่จนี/ไม่ออกนอกสนามบนิ) เวลาจนีชา้กว่า

เปียงยาง 30 นาท ี

19.35 น.  ต่อเคร ือ่งกลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CA 979  

23.40 น.  กลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพฯ (เวลาไทยชา้กว่าปักกิง่ 1 ช ัว่โมง) 

 

                                                                *******************   

 

ขอ้พงึระลกึถงึอยู่เสมอ  
- คนไทยเป็นนักท่องเทีย่ว ทีม่กีาละเทศะ 

- คณะของเราไม่ใชนั่กสบื นักข่าว นักโจรกรรม ฯลฯ 

 

ท าได-้ท าไม่ได.้...ในเกาหลเีหนือ ทีม่าขอ้มูล: th.wikipedia,en.wikipedia,pramool  

- ควรส ารวมกริยิา โดยเฉพาะเวลาไปเทีย่วในสถานทีส่ าคญัทางการเมอืง  

- อย่าตะโกนหรอืท าท่าทางไม่เหมาะสม เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตผิูค้นและสถานที ่

- เขา้แถวเสมอ ชาวเกาหลเีหนือจะถูกฝึกใหเ้ขา้แถวตรงตัง้แต่ยงัเด็ก เชน่ การต่อแถว เพือ่วางดอกไมห้นา้อนุสาวรยี ์และ 

เชน่ การต่อแถว เพือ่ซ ือ้ของตามรา้นคา้ 

- อย่าขา้มถนนในทีห่า้มขา้ม ในกรุงเปียงยางจะมทีางลอดขา้มถนนมากมาย โดยทุกคนจะเคารพและปฏบิตัติามกฎ แต่ถา้

คุณขา้มถนนในทีห่า้มขา้ม คุณจะถูกปรบั แมว้่าถนนจะว่างแค่ไหนก็ตาม 

- อย่าถ่ายภาพ ในจดุหา้มถ่ายภาพ และตามค าแนะน าของไกด ์และหวัหนา้ทวัร ์

- อย่าถ่ายภาพ เมือ่ไปย่านชมุชน รา้นขายของ  

 

โปรดทราบ  

• สายการบนิอาจมกีารปรบั ยกเลกิเทีย่วบนิ หรอื เปลีย่นเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบใน

เวลากระช ัน้ชดิ ท่านใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นจอง

และออกตั๋วทุกคร ัง้ เพราะทางบรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการปรบัเปลีย่นหรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 

• เน่ืองจากเกาหลเีหนือ เป็นพืน้ทีอ่่อนไหวทางการเมอืง ผูเ้ดนิรบัทราบและเขา้ใจสถานการณว์่า ในกรณีทีม่เีพยีงข่าว 

ยงัไม่มปีระกาศหา้มเขา้จากทางรฐับาลเกาหลเีหนือ บรษิทัฯถอืว่ายงัมคีวามปลอดภยัอยู่ในระดบัปกต ิ ผูจ้ดัยงัคง

เดนิหนา้จดักรุป๊ทวัรต่์อไป เพราะตั๋วเคร ือ่งบนิ, หอ้งพกั, วซีา่ ตอ้งมกีารจดัการเตรยีมไวล้่วงหนา้ แต่ถา้ในกรณีทีม่ี

ประกาศหา้มเขา้อย่างเป็นทางการ ผูเ้ดนิทางยอมรบัความเสีย่งว่า เมือ่กรุป๊หยุดด าเนินการ อาจมค่ีาใชจ้า่ยเกดิขึน้ได ้

เชน่ ค่าวซีา่ ค่ามดัจ าตั๋ว ค่ามดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ ซึง่ไม่อาจขอเงนิคนืได ้แต่ในส่วนค่าใชจ้า่ยทีย่งัไม่ไดใ้ช ้หรอื ด าเนิน

เร ือ่งขอคนืได ้บรษิทัฯ จะจดัคนืใหลู้กคา้ตามจรงิไดก็้ต่อเมือ่ ทางบรษิทัไดร้บัคนืมาจากสายการบนิ หรอื โรงแรม หรอื

จากเอเย่นตต่์างประเทศแลว้เท่าน้ัน 

• โรงแรมทีเ่กาหลเีหนือ ไม่สะดวกจดัเตยีงเสรมิ 
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ทวัรนี์ไ้ม่มรีาคาเด็ก และไม่แจกกระเป๋า  

บรกิารน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด ทุกวนัท่องเทีย่ว 

 

อตัราค่าบรกิารรวม   
ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิสายการบนิแอรไฺชน่า CA กรุงเทพฯ-เปียงยาง-กรุงเทพฯ ตั๋วกรุป๊ 

ช ัน้ประหยดั เคร ือ่งจะแวะ TRANSIT ทีส่นามบนิกรุงปักกิง่ แต่ไม่สามารถ 

STOPOVER ทีปั่กกิง่ทัง้ขาไปและขากลบัได ้| ค่าทีพ่กั 2 ท่าน ต่อ หน่ึงหอ้งคู่ | ค่า

ภาษีสนามบนิไทย+จนี+เกาหลเีหนือ | ค่าวซีา่ท่องเทีย่วประเทศเกาหลเีหนือ | 

ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ | ค่ารถรบัส่งตามสถานทีท่่องเทีย่วระบุตาม

รายการ | ค่าบตัรผ่านประตูเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ตามรายการ | ค่าระวาง

น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางขึน้เคร ือ่งท่านละ 1 ใบ ทีม่ีน ้าหนักไม่เกนิใบละ 23 กโิลกรมั 

| ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์ | ค่าทปิไกด ์

ทอ้งถิน่เกาหล,ี ค่าทปิคนขบัรถทอ้งถิน่เกาหล ี 

 

ค่าบรกิารไม่รวม  
ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั เชน่ ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ค่าเคร ือ่งดืม่นอกรายการ | ค่าท า

หนังสอืเดนิทาง | ค่าวซีา่ด่วน | ค่าวซีา่ของชาวต่างชาต ิ| ค่าวซีา่จนี (เพราะไม่ตอ้ง

ใช)้ | ค่าทปิกระเป๋าขึน้-ลงโรงแรม | ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% | ค่าทปิหวัหนา้

ทวัรไ์ทย 150 หยวน / 1 ลูกคา้ / ทรปิ    

  

ส ารองทีน่ั่ง  

(ล่วงหน้าอย่างน้อย 8 อาทติยก่์อนการเดนิทาง) 
มดัจ าเมือ่จอง 30,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง และเอกสารอืน่ ๆ 

ส่วนทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นเดนิทาง 1 เดอืน 

 

เง่ือนไขการออกเดนิทาง 

- เงือ่นไขราคาของตั๋วเคร ือ่งบนิแอรไ์ชน่า (ตั๋วกรุป๊ราคาพเิศษ) ตอ้ง TRANSIT FLIGHT ไม่สามารถ STOPOVER แวะ

ทีปั่กกิง่ทัง้ไปและกลบัได ้ 

 

หลกัฐานการยืน่ขอวซีา่นกัท่องเทีย่ว เกาหลเีหนือ  
1. หนังสอืเดนิทาง ทีย่งัมอีายุใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนการเดนิทาง 

2. รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น นามบตัรและรายละเอยีดเกีย่วกบัสถานทีท่ างาน เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู่ของบรษิทัฯ 

ต าแหน่งงานของท่าน  

4. หนา้ว่าง อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

ส าคญั 1  กรุณาส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง ส าเนาบตัรประชาชน รูปถ่าย และนามบตัร ทนัทเีมือ่ส ารองทีน่ั่ง  

ส าคญั 2  วซีา่กรุป๊ ตอ้งรอยืน่เอกสารตวัจรงิพรอ้มกนัทัง้กรุป๊ กรุณาส่งหนังสอืเดนิทางเล่มจรงิ stand by ทีบ่รษิทัอย่าง

นอ้ย 15 วนั กอ่นเดนิทาง 

 

หมายเหตุ  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีทีไ่ม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุใน

โปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาต ิ ความล่าชา้และความผดิพลาดจากทางเรอื รถไฟ สายการบนิ หรอืมกีาร

ประกาศหา้มเขา้ช ัว่คราวจากรฐับาลเกาหลเีหนือ จะไม่มกีารคนืเงนิใด ๆ ทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะจดัหารายการเทีย่ว

สถานทีอ่ืน่ ๆ มาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ และอยู่ในการดูแลของบรษิทั PKITC / การ

ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร ์ เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย / บรษิทัไดท้ าประกนัอุบตัเิหตุไวใ้หก้บัลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม 
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(ค่าใชจ้า่ยเมือ่เกดิเจ็บป่วย การล าลยีงค่ายา ค่ารกัษา ฯลฯ ผูเ้ดนิทางตอ้งส ารองออกค่าใชจ้า่ยไปกอ่น การเบกิคนืได ้

ขึน้อยู่กบัสทิธิ ์และ เงือ่นไขทีไ่ดท้ าประกนัไว)้ / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 

ท่าน / บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคา โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีทีม่ีการขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ หรอืมกีารปรบัค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป-เก็บค่าใชจ้า่ย 20,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-44 วนั-เก็บค่าใชจ้า่ย 40,000 บาท  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-19 วนั- เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 %  

 

ความรบัผดิชอบ บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิและตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รบัผดิชอบต่อ 

• ความเสยีหายต่าง ๆ ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิ ฯลฯ หรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ ฯลฯ  

• การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


