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2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK จังหวัดคยองกี  
การท่องเท่ียว หนังสือเดินทาง

 จังหวัดคยองกี

เมืองชุนชอน

เมืองคยองจู

 เมืองพูซาน

เกาะเชจู

เมืองชอนจู

กรุงโซล

สนามบิน นานาชาติ 
อินชอน

ช่ือ

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดตูอได้

EMAIL

ลายเซ็น

ทริปพิเศษ 
สู่จังหวัดคยองกี



2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK 

[Web] Gyeonggi-do Tourism Portal : www.ggtour.or.kr
[Social Media]
Sina Weibo : weibo.com/Gyeonggitour
Facebook : [ENG] www.fb.com/ggtour.en

Korea Travel Hotline : 1330

Tourist information available 24 hours a day, 365 days a year

Gyeonggi-do Call Center : 82-31-120

Mon - Fri 09:00-18:00

Service available in English, Japanese, Mongolian and Vietnamese

Free Translation Service BBB(Before Babel Brigade) : 1588-5644

365 days a year, Service available in 19 Languages.

Contact number of embassies in Korea

ST
AM
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ggi-do

USA: 82-2-397-4114

China: 82-2-756-7300

Russia: 82-2-318-2116

Japan: 82-2-2170-5200

Thailand: 82-2-795-3098

Vietnam: 82-2-734-7948

Philippines: 82-2-796-7387

UN Representative: 82-2-735-1101

Malaysia : 82-2-2077-8600
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นอชนุชงอืมเ
เกาะนามีูจาพงอืมเ

นอชพโงอืมเนัซยโซโีนาถส

นอวงัคดัวหงัจ

กิองฮ.ม ีนาถส
งดงอยมีนาถส

นอชูพงอืมเ

มันงัคีนาถสงอืมเ
งอยมงัวค

มหานคร
นอชนิอ

นิบมานส
นอชนิอิตาชานาน

นัซมัซีนาถส
มยีซเนเมิย

นอชีองอืมเ

ูซกนงัซีนาถส
ลักงัซีนาถส

ดนลแรอวเ
อเีนาถส

นอวูซงอืมเนัซนัองอืมเ

งอยพงัยตขเ

นุมงยีนาถส
งอยพงัยีนาถส

ูจอยงอืมเ

งอซนัองอืมเ

นิองยงอืมเ

นอวูซีนาถส

นอชาวคงอืมเูซคอ็ซีนาถส

งัยคโงอืมเพโมิคงอืมเ

งักนิจมิอีนาถส
เขตคาพยอง

งอยพาคีนาถส

พอ็ยูจีนาถส
าวฮทแีนาถส

นัซลับงอชีนาถส

ลซโงุรก

ทริปพิเศษ 
สู่จังหวัดคยองกี



1. สวนแหูงรู่งเช้าอันสงบ
2. สวนสัตว์แหูงความสงบยามเช้า
3. ซิปไลน์สะพานคาพย็อง
4. หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟรองซ์
5. หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ 
      (Edelweiss Swiss Theme Park)

6. พิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ท์เฮาส์ 
    (Koo House)

7. ร้านกาแฟคาร์โฟเร
8. เดอะกรีม ยังพยอง
9. พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาวแหูงความทรงจำา
10. ยอจ่ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (ชินเซเก)
      (Yeoju Premium Outlet Shinsegae)

11. ฮ่นไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
         (Hyundai Premium Outlet Gimpo)

12. อ่งจินเพลย์โดซี 
          (Woongjin Play Doci)

13. พิพิธภัณฑ์ช่งฮยอน
14. ถ้ำาควังมยอง
15. พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
          (Siheung Premium Outlets Shinsegae)

16. Siheung WAVEPARK

17. พิพิธภัณฑ์เกาะแก้ว

18. สวนสน่กโซลแลนด์(Seoulland)

19. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กวาชอ 
      นแหูงชาติm
20. ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
     (Uiwang Rail Bike)

21. ฟลายอ้ิงซ่วอน (Flying Suwon)

22. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควาแ พลนเน็ต   
      ควังคโย
23. หมู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเกาหลี
24. สวนสน่กเอเวอร์แลนด์(Everland)

25. โรงงานกาแฟ See’s

26. แดจังกึมพาร์คยงอิน 
     (โรงถูายละครแดจังกึม)
27. สวนปูาฮวาดัม
28. สวนร่กขชาติไดโนเสาร์ 
     ถ็อกพยอง
29. สวนแสงดาว OOOZOOO

30. พิพิธภัณฑ์หม่
31. อันซองฟาร์มแลนด์

32. หมู่บ้านแซด่งจี
33. นาม่รังโนลจา
34. หมู่บ้านพ่รือเน
35. สวนพฤกษศาสตร์พย็องกังแลนด์
36. ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
         (Boss Apple Farm)

37. อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
         (Pocheon Art Valley)

38. เฮิร์บ ไอร์แลนด์(Herb Island)

39. พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจีแหูงเมืองยังจ
40. ฟาร์มซันมอร่
41. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา อิลซัน
42. HYUNDAI MOTORSTUDIO
         GOYANG

43. สวนน้ำาวันเมาท์(ONEMOUNT)

44. หมู่บ้านพันม่นจอม (JSA) & 

         DMZ, ทัวร์อ่โมงค์หมายเลข 3

45. คาเฟ อันนยอง(Café Annyeong)  
      ดี. บรันช อันนยอง(D. Brunch Annyeong) 

      บิสโตร อันนยอง(Bistro Annyeong)  
      เทคเอาท์ อันนยอง(Takeout Annyeong) 
46. สะพานทกแกบนแมูน้ำาอิมจิน 
     & นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน

ระบบนิเวศท่ีมีชีวิตและหายใจ
สถานท่ีทูองเท่ียวท่ีสัมผัสได้ถึงความสำาคัญของ
ความสงบส่ข

DMZ

47. THE PAINTERS

48. ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษฮียอนแด
     (สาขาม่ย็อกเซ็นเตอร์, 
      สาขาทงแดม่น, 
      สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)

49. ห้างปลอดภาษชิีลลา(สาขาโซล)
50. ร้านค้าปลอดภาษชิีลลา
     (สาขาสนามบินอินชอน 
      เทอร์มินอล 2)

51. รถไฟสายสนามบิน

ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

ภาคเหนือ อ่ืน ๆ



지하철   경기도 포천시 신북면 청신로 947번길 35 
  031-535-6494 

허브아일랜드X48J+4M

스 승차→작촌리종점 정류장 하차 후 도보
14분   

택시
이천종합터미널기준20,000원   

음식물 반입금지

วธิ ใีช Google Plus Code
"Google Plus Codes" เป็นโค้ดที่ช่วยให้ค้นหาหรือแชร์สถานที่ตั้งท่ีอยู่ใน

Google Maps ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
กรุณาค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีได้อย่างง่ายดายด้วย Google Plus Codes

การใช้แอพ
เปิดแอพ Google Maps หรือโมบายล์เว็บ Google Maps

ค้นหา
คลิกชูองค้นหาท่ีด้านบนและป้อน Plus Codes 6 หรือ 7 หลักท่ีต้องการค้นหา
ยังสามารถใช้ Plus Codes กับช่ือเมือง

การตรวจดูสถานที่
ตรวจด่สถานท่ีท่ีจะค้นหาในแผนท่ี

Google Plus Codes

STEP

STEP

STEP

01

03

02
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สวนแหูงรู่งเช้าอันสงบซึ่งมีความสวยงามของธรรมชาติเกาหลีในร่ปแบบ 
สวนจัดงานนทิรรศการทีไ่มูซ้ำากันท่กฤด่กาล เป็นสถานทีท่ีด่ีเยีย่มในการ 
ส่ดอากาศอันบริส่ทธิจ์ากต้นไม้นานาชนิดรวมทัง้ต้นสนปูาทีป่ล่กในเนิน 
เขา และชูวยให้ร่้สึกผูอนคลายและให้ความสงบทางด้านจิตใจ โดยมีสวน 
ถึง 25 สวน เชูน สวนทิวทัศน์ชูวงฤด่ร้อน สนามชูวงเช้า สวนเกาหล ี
โบราณและอ่ืนๆ

432, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

www.morningcalm.co.kr

08:30 น. - พระอาทิตย์ตก(ฤด่หนาว เปิดถึง 21:00 น.)
82-1544-6703

ส่วนลด

1,000
วอน

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ผู้ใหญ่  ₩9,500 → ₩8,500

สวนแห่งรุ่งเช้าอันสงบ

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

01
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TRIP

INFO

สวนแห่งรุ่งเช้าอันสงบ
아침고요수목원วธิ ใีช Google Plus Code

การใช้แอพ
เปิดแอพ Google Maps หรือโมบายล์เว็บ Google Maps

การตรวจดูสถานที่
ตรวจด่สถานท่ีท่ีจะค้นหาในแผนท่ี



Google Plus Codes P9V3+H2

รสบัส

แท็กซ่ี

ข้อเสนอของทริป

สถานีคาพยอง → สวนแหูงรู่งเช้าอันสงบ (ประมาณ 1 ช่ัวโมง30 นาทีี) 
สถานีชองพยอง → สวนแหูงรู่งเช้าอันสงบ (ประมาณ 25 นาทีี)

(สายคยองช่น) สถานีชองพยอง 
รถบัสหม่นเวียนสถานท่ีทูองเท่ียว / รถบัสในเมือง→ ข้ึนรถไปสวนแหูงรู่งเช้าอันสงบ

สถานีชองพยอง ประมาณ 20,000 วอน 
สถานีคาพยอง ประมาณ 40,000 วอน

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ซิปไลน์สะพ
านคาพย็อง สวนแหูงรู่งเช้าอันสงบ หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟ

รองซ์
โดยรถยนต์
50นาทีี

โดยรถยนต์
53นาทีี

01
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การเดินทาง

สวนแห่งรุ่งเช้าอันสงบ
아침고요수목원

Seoul Station1

G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

80นาที

90นาที

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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สวนสัตว์แหูงความสงบยามเช้า เป็นสถานท่ีท่ีจะทำาให้ค่ณจะได้พบเจอกับสัตว์หลา
กหลายชนิดท่ีไมูได้พบเจองูายๆในเมือง และจะทำาให้ค่ณสัมผัสถึงความมหัศจรรย์
ของส่ิงมีชีวิต สวนสัตว์แหูงการเรียนร่้ท่ีจะทำาให้ค่ณได้มีความร่้สึกรูวม ได้เจอกับเสือสิงโต 
หมีควาย และสัตว์อ่ืนๆอีกมากมายกวูา 100 ชนดิ เชิญมาสร้างความทรงจำา
ท่ีดีกับคนท่ีค่ณรักใน สวนสัตว์ท่ีดีอยูางสวนสัตว์แหูงความสงบยามเช้า เพราะไมูวูา
สัตว์ธรรมชาติ หรือคน ก็สามารถมีความส่ขไปด้วยกันได้

301, Imchobamangol-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

www.mczoo.co.kr

ชูวงฤด่ร้อน(มีนาคม-ต่ลาคม) 09:00~18:00 
ชูวงฤด่หนาว(พฤศจิกายน-ก่มภาพันธ์ 09:00~17:30 
(ตลอดทัง้ปี)(สามารถเข้าได้กูอนปิด 30 นาที)

82-31-8078-7115

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนสัตว์แห่งความสงบยามเช้า

02
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%

NEW

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩12,000 → ₩10,000
เด็ก ₩11,000 → ₩9,000

สวนสัตว์แห่งความสงบยามเช้า
아침고요가족동물원



Google Plus Codes P9X6+5F

02
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สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สวนสัตว์แห่งความสงบยามเช้า
아침고요가족동물원

(สายคยองช่น) สถานีชองพยอง รถบัสหม่นเวียนสถานท่ีทูองเท่ียว / รถบัสในเมือง 
→ สวนสัตว์แหูงความสงบยามเช้า

การเดินทาง

รสบัส

แท็กซ่ี

สถานีชองพยอง / สถานีคาพยอง  
→ รถบัสวงกลม  → สวนสัตว์แหูงความสงบยามเช้า

สถานีชองพยอง ประมาณ 18,000~20,000 วอน 
สถานีคาพยอง  ประมาณ 36,000~40,000 วอน

Seoul Station80นาที 1

90นาที G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
50นาที

โดยรถยนต์
53นาที

ซิปไลน์สะพ
านคาพย็อง

สวนสัตว์
แหูงความสงบยามเช้า

หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟ
รองซ์

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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ซิปไลน์ท่ียาวท่ีส่ดในเขตเมืองหลวง(คย็องกีฝ่ังเหนือ)มีความยาวถึง 2,418 
เมตร ประกอบด้วยซิปไลน์ 7 สถานี และการเดินบนสะพานสันสะเทือนท่ีถือ
เป็นซิกเนเจอร์ของซิปไลน์คาพย็องอีก 1 สถานี รวมทัง้หมด 8 สถานี ข้าม
ภ่เขาคัลบง ลำาธาร และห่บเขา พร้อมสัมผัสประสบการณพิ์เศษทีจ่ะทำาให้
ค่ณและธรรมชาติทีส่วยงามเป็นหน่ึงเดียวกัน เพ่ือประสบการณส์ำาหรับคน
พิเศษอยูางตัวค่ณเอง มารูวมสัมผัสประสบการณไ์ด้ทีซ่ิปไลน์ คาพย็อง

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ซิปไลน์สะพานคาพย็อง
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TRIP

INFO

15%

NEW

2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
₩58,000 → ₩49,300

ซิปไลน์สะพานคาพย็อง
가평브릿지짚라인

417-11, Gyeongbanan-ro, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

bridgezipline.co.kr 82-31-581-7335

09:00 - 18:00



Google Plus Codes RFM9+J2
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ซิปไลน์สะพานคาพย็อง
가평브릿지짚라인

การเดินทาง

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
42นาที

โดยรถยนต์
53นาที

รสบัส

แท็กซ่ี

สถานีขนสูงคาพย็อง (จำาเป็นต้องเดินทางตูอด้วยรถแท็กซ่ีจากสถานีขนสูง)

สถานีคาพยอง เทอร์มินอล 
→ ซิปไลน์สะพานคาพย็อง (8,000~11,000 วอน)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

หากต้องการใช้ค่ปอง 
กร่ณาโทรจองและแจ้งลูวงหน้า!

Seoul Station90นาที 1

110นาที G.J Hongik Univ.

Hoegi → Gapyeong

Hoegi → Gapyeong

G.C

G.C

ซิปไลน์สะพ
านคาพย็อง

หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟ
รองซ์

สวนสัตว์
แหูงความสงบยามเช้า

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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หมู่บ้านฝรัง่เศสปิติฟรองซ์เป็นสวนสน่กฝรัง่เศสแหูงเดียวในเกาหลีที ่
สามารถเพลิดเพลินกับประสบการณก์ับวัฒนธรรมย่โรปและการแสดง 
ตูางๆเจ้าชายน้อยเป็นตัวละครหลักและมีการจัดงานตูางๆ เชูนนิทรรศการ 
ประสบการณ์ การแสดงและงานเทศกาลตลอดทัง้ส่ีฤด่

1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

www.pfcamp.com

09:00~18:00(ตลอดทัง้ปี)

82-31-584-8200

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟรองซ์
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TRIP

INFO

20%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩8,000 
เยาวชน  ₩8,000  เด็ก ₩6,000

หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟรองซ์
쁘띠프랑스



Google Plus Codes PF7R+X4
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สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สามารถใช้ได้แคูต๋ัวกระดาษ 
ราคาสำาหรับผ่้ใหญูเทูานั้

นท่ีจะได้รับสูวนลด

หมู่บ้านฝร่ังเศสปิตติฟรองซ์
쁘띠프랑스

การเดินทาง

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
50นาที

โดยรถยนต์
22นาที

รสบัส

แท็กซ่ี

1. ข้ึนรถบัสจากสถานีขนสูง Dongseoul (ท่ีกร่งโซล) 
   หรือสถานีขนสูง Sangbong ไปลงท่ีสถานีขนสูงCheongpyeong 
2. จากนัน้นัง่รถบัสในเมือง (Intra-city Bus) ไปยังGoseong-ri

1. จาก Daeseong-ri เลย้ี วขวาทส่ี ามแยกทางเขา้ เขูอื น Cheongpyeong 
    (กอู นถงึ Cheongpyeong)มงู่ หน้าไปยงั  Homyeong-ri

2. และจากเขูอื น Cheongpyeong ขบั ตรงไป อกี 10 กม.

Seoul Station80นาที 1

90นาที G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ 
(Edelweiss SwissTheme Park)

หมู่บ้านฝร่ัง
เศสปิตติฟรองซ์

สวนแหูงรู่ง
เช้าอันสงบ

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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เป็นสวนสน่กหมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ทีส่ร้างขึ้นโดยมีธีมของเทศกาล 
เมืองเล็ก ๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ สถานทีแ่หูงนีม้ีทัง้ในปูาและหมู่บ้านที ่
สวยงามและรอยยิม้ของผ่้คนทีอ่บอู่นและเป็นมิตรทีจ่ะได้เห็นและร่้สึกถึง 
บรรยากาศในสวิตเซอร์แลนด์โดยผูานสถาปัตยกรรมสไตล์สวิสและสวน 
สน่กตูางๆในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทีส่วยงามของคาพยองในจัง 
หวัดคยองกี

226-57, Darakjae-ro, Seorak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

www.swissthemepark.com 82-31-585-3359

วันธรรมดา:10:00~18:00น., ส่ดสัปดาห์:09:00~18:00 น.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ (Edelweiss SwissTheme Park)
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TRIP

INFO

20%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩8,000 → ₩6,000
เยาวชน  ₩7,000 → ₩5,000

เด็ก ₩5,000 → ₩4,000

หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ 
(Edelweiss SwissTheme Park)
에델바이스 스위스 테마파크



Google Plus Codes MC9W+4X
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สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ 
(Edelweiss Swiss Theme Park)

에델바이스 스위스 테마파크

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
22นาที

โดยรถยนต์
50นาที

รสบัส+แท็กซ่ี
นัง่รถ Inter-city Bus สาย 7000(ท่ีสถานี Jamsil) 
→ สถานีขนสูงSeorak→ ข้ึนแท็กซ่ี 

สวนแหูงรู่ง
เช้าอันสงบ

หมู่บ้านฝร่ัง
เศสปิตติฟรองซ์

หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ 
(Edelweiss SwissTheme Park)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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ค่ท์เฮาส์เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแนวคิดใหมูทีส่ร้างจากแนวคิดของ ‘บ้าน’ 
เพอ่ื ใหผ้ เ่้ยย่ี มชมไดพ้ บความสข่ จากงานศลิ ปะและการออกแบบในพน ื้  ทท่ี ใ่ี ช ้
และมีการจัดแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบวัตถ่ เชูน จิตรกรรม 
ประตมิ ากรรม ภาพถา่ ย วดิ โี อ สอ่ื และการตดิ ตง้ั ของนกั เข ยี นในประเทศ 
และตา ่ งประเทศ ซง่ึ จดั แสดงภายใต'้คณ่ คา่  ของศลิ ปะในชวี ติ ประจาำา วน  ั '

49-12 Munaemi-gil, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

www.koohouse.org

วันพ่ธ - วันศ่กร์ 13:00 - 17.00  เสาร์/ วัน/วันหย่ด 10:30 - 18.00 น. 
ปิดท่กวันจันทร์/ วันอังคาร

82-31-774-7460

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคูท์เฮาส์(Koo House)

06
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคูท์เฮาส์
(Koo House)
구하우스 미술관

ผู้ใหญ่  ₩15,000 → ₩14,000

ส่วนลด

1,000
วอน



Google Plus Codes J932+6F

06

Ea

ste
rn Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคูท์เฮาส์
(Koo House)

구하우스 미술관

การเดินทาง
Seoul Station70นาที 1

80นาที G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangsu

Yangsu

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
47นาที

โดยรถยนต์
60นาที

หลังจากข้ึนรถไฟไปยังสถานี Hoegi, เปล่ียนสาย Gyeongui Jungang 
→ ลงท่ีสถานีYangsu ทางออกท่ี1 → ข้ึนรถบัส8-4 ท่ีป้ายรถโดยสารท่ีYangsu

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ไมูมีสูวนลดเพ่ิมเติม

รสบัส
ข้ึนรถบัส 8-4 (สถานี Yangsu) 
แล้วลงท่ีป้ายรถโดยสารท่ีสถานีตำารวจ 
Seojong (ป้ายสามแยก Munho) เดินประมาณ 2 นาทีี

พิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ท์เฮาส์
(Koo House)

เดอะกรีม 
ยังพยอง

พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาว
แหูงความทรงจำา

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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สถาปัตยกรรมสมัยใหมู กับแนวความคิด 
ห้องลับแหูงปูาไม้ (CABINET IN FOREST) ตัง้อยู่บนท่ีดิน 2,000 พย็อง 
เป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมทูามกลางความงามของธรรมชาติ 
ประกอบด้วยห้องแสดงผลงานทางศิลปะ ร้านกาแฟ เวทีแสดงละครกลางแจ้ง 
และสวน 4 ฤด่ เคร่ืองด่ืม 1 แก้วฟรี รวมอยู่ในคูาเข้าชม

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ร้านกาแฟคาร์โฟเร
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TRIP

INFO

15%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩8,000 → ₩6,800

ร้านกาแฟคาร์โฟเร
카포레 카페

458, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

www.cafore.co.kr 82-31-775-5342

10:00~20:00

ซีรีย์เกาหลีเร่ือง : 'เกมกฎหมาย (Hyena)' 'รหัสลับข้ามเวลา (Sisyphus: The Myth)

NEW



Google Plus Codes GC4P+57
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ร้านกาแฟคาร์โฟเร
카포레 카페

การเดินทาง
Seoul Station90นาที 1

100นาที G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
43นาที

โดยรถยนต์
30นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ราคาสำาหรับผ่้ใหญูเทูา
นัน้ท่ีจะได้รับสูวนลด

รสบัส

แท็กซ่ี

ข้ึนรถท่ีสถานียางพย็อง
→ลงรถท่ีป้ายชอนซ่1ลีทารีอัพ (ฝ่ังซองด็อกรี) 
(เดินทางจากสถานียางพย็อง : รถโดยสาร สาย 4-9(9:00, 14:40, 17:00), 
สาย 40-9(10:30))

สถานียางพย็อง ทางออก 1 ประมาณ 10 นาทีี (8,000 วอน) 

ร้านกาแฟคาร์โฟเรเดอะกรีม 
ยังพยอง

พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาว
แหูงความทรงจำา

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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เดอะกรีมเป็นสถานทีท่ีโ่ดูงดังทีม่ีการถูายทำา ละคร ภาพยนตร์และสื่อ 
โฆษณามากกวูา 60 เรื่อง เดอะกรีมเป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดเล็ก 
ทีส่ามารถพักผูอนได้ในขณะทีเ่พลิดเพลินกับธรรมชาติและต้นไม้ หาก 
ต้องก ารมีบ ริการแลกเปล่ียนเคร่ืองด่ืมได้ทีละคร้ัง

175, Sanasa-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

www.thegreem.com

วันธรรมดา 10:00 น.ถึงเวลาพระอาทิตย์ตก, 
ส่ดสัปดาห์ 9:30 น.ถึงเวลาพระอาทิตย์ตก 
ปิดท่กวันพ่ธ

82-70-4257-2210

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

เดอะกรีม ยังพยอง
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TRIP

INFO

10%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩8,000 → ₩7,200
เด็ก ₩6,000 → ₩5,400

เดอะกรีม ยังพยอง
양평 더그림



Google Plus Codes GFHW+HR
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เดอะกรีม ยังพยอง
양평 더그림

การเดินทาง

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
47นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สามารถแลกเปล่ียนเคร่ือ
งด่ืมได้ฟรีกับต๋ัวท่ีซ้ือ

(เลือกเคร่ืองด่ืมได้ 1 แก้วจากเคร่ืองด่ืม 
23 ชนิด)

แท็กซ่ี
ข้ึนแท็กซ่ีจากสถานี Yangpyeong 
ไปเดอะกรีม ยังพยอง ใช้เวลา 10 นาทีี(ประมาณ 8,000 วอน)

Seoul Station90นาที 1

100นาที G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

เดอะกรีม 
ยังพยอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ท์เฮาส์
(Koo House) ร้านกาแฟคาร์โฟเร

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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นิวรีโทร(new retro)กำาลังนิยมในเกาหลี!
ไมูต้องอายเพราะหัวใจของเรายังเป็นวัยหนูมสาวขู อเชญิ มาถูายภาพยอ้ 
นยคในชวี ติ ของเราทูพี พิ ธิ ภณั ฑว์ ยั หนมู่ สาว!

620, Yongmunsan-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

www.retromuseum.co.kr  /  www.trickeye.co.kr

เวลาปฏิบัติการ 09:00 - 18:00 น. เวลา 17.00 น.
82-31-775-8907

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์วัยหนุ่มสาวแห่งความทรงจำา
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TRIP

INFO

25%
ไม่จำากัดบุคลากร

ผู้ใหญ่  ₩8,000 → ₩6,000
เด็ก ₩6,000 → ₩4,500

พิพิธภัณฑ์วัยหนุ่มสาวแห่งความทรงจำา
추억의 청춘뮤지엄



Google Plus Codes GHVP+R3
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พิพิธภัณฑ์วัยหนุ่มสาวแห่ง
ความทรงจำา
추억의 청춘뮤지엄

การเดินทาง
100นาที

110นาที

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
32นาที

โดยรถยนต์
60นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส

แท็กซ่ี

สถานี Yongmun: ข้ึนรถประจำาทางสาย 77-8, 77-4 

→ ลงรถท่ีจ่ดจอดส่ดท้าย (ป้ายส่ดท้าย) (ประมาณ 20 นาทีี)

สถานี Yongmun 

→ พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาวแหูงความทรงจำา(Retro Museum)(ประมาณ 12,000 วอน)

Seoul Station1

G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yongmun

Yongmun

พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาว
แหูงความทรงจำา

พิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ท์เฮาส์
(Koo House)

เดอะกรีม 
ยังพยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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ชินเซเกไซมูอนพาจ่พรีเม่ียมเอาท์เล็ท เป็นแหลูงช้อปป้ิงท่ีจะทำาให้ค่ณได้สัมผัส
กับแบรนด์เนมกวูา 60 แบรนด์ เชูน จีวองช่ี บาเลนเซียกา ยิปแซง โบเตก้า 
เวเนต้า เบอร์เบอร์ร่ี พราด้า ก่ชช่ี เป็นต้น อีกท้ังยังมอบราคาสูวนลดส่งถึง 65%  

สำาหรับแบรนด์ในประเทศและแฟชัน่จากตูางประเทศกวูา 270 รายการ 
รูวมสัมผัสโอกาสในการช้อปป้ิงท่ีหลากหลายได้ท่ีน่ี 

360, Myeongpum-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do

www.premiumoutlets.co.kr/yeoju/ko

10:30~21:00 

กูอนปิดร้านอาหาร 30 นาทีี (ปิดรับออเดอร์)  
หย่ดวันช่ซ็อกและวันปีใหมู

82-1644-4001

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ยอจู พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (ชินเซเก)
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TRIP

INFO

Free
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
Coffee or Churros รับฟรีกาแฟ หรือ ชูโรส

ยอจู พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (ชินเซเก)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)

สถานี Yongmun 

→ พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาวแหูงความทรงจำา(Retro Museum)(ประมาณ 12,000 วอน)



Google Plus Codes 6JR7+R4
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ยอจู พรีเม่ียม เอาท์เล็ท 
(ชินเซเก)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)

การเดินทาง
Gangnam70นาที SB G Pangyo → Yeoju

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
60นาที

โดยรถยนต์
40นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

เม่ือมายังศ่นย์ประชาสัมพันธ์ยอจ่ 
พรีเม่ียมเอาท์เล็ท 

รับค่ปองทานกาแฟหรือช่โรส ฟรี 1 ใบ 
(ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันชินเซเกเอาท์เล็ท
และสมัครสมาชิกกูอนรับสิทธิประโยชน์)

[ชูวงฤด่ร้อน(ต้ังแตูเดือนพฤษภาคมถึงเดือนต่ลาคม] 
ร้านค้าและศ่นย์อาหาร Taste Village วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 10:30-21:00 

โซนร้านอาหาร วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00-21:00 
[ชูวงฤด่หนาว(ต้ังแตูเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน)] 
ร้านค้าและศ่นย์อาหาร Taste Village วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 10:30-20:30 / 
วันศ่กร์-วันอาทิตย์ เวลา 10:30-21:00 
โซนร้านอาหาร วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 11:00-20:30 / วันศ่กร์-วันอาทิตย์ เวลา 11:00-21:00 

*เวลาให้บริการของแตูละร้านแตกตูางกัน 

ไปยังศ่นย์ประชาสัมพันธ์ →แสดงหลักฐานการสมัครสมาชิกในแอพพลิเคช่ันชินเซเกเอาท์เล็ท 
→รับฟรีค่ปอง(ล้ิงดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ัน : https://bit.ly/3h7leYW)  
ค่ปองอเมริกาโนู 1 ใบ หรือ ค่ปองร้านสตรีทช่โรส 1 ใบ 

· สถานท่ีรับ : ศ่นย์ประชาสัมพันธ์ ฝ่ัง EAST/WEST   

· ข้อควรระวัง : รายละเอียดกิจกรรมดังกลูาวอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์โดยไมูต้องแจ้งลูวงหน้า

ยอจ่ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท 
(ชินเซเก)

พิพิธภัณฑ์วัยหนู่มสาว
แหูงความทรงจำา

ร้านกาแฟ
คาร์โฟเร

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ไมูวูาค่ณจะอยู่ท่ีไหนในเขตเมืองหลวง รับรองวูาใกล้กับฮย็อนแด พรีเม่ียม เอาท์เล็ท 
สาขาคิมโพแนูนอน ท่ีน่ีมีทัง้ก่ชช่ี เบอร์เบอร์ร่ี และแบรนด์เนมอ่ืนๆอีกกวูา 360 
แบรนด์ และค่ณสามารถซ้ือสินค้าแบรนด์พรีเม่ียมได้ในราคาพิเศษลดส่งถึง 80% 
อีกทัง้ยังมีวิวของแมูน้ำาฮันอันกว้างขวาง วิวทิวทัศนที์เ่สมือนอยู่ตูางประเทศ  
และสวนอันงดงาม ทำาให้ค่ณสามารถพักผูอนหยูอนใจได้อยูางมีระดับ เชิญมาสร้าง
ประสบการณส่์ดพิเศษในสถานท่ีท่ีโดูงดังท่ีส่ดด้านการช้อปป้ิงและการทูองเท่ียว
ในเขตเมืองหลวงอยูางฮย็อนแดเอาท์เล็ท สาขาคิมโพ

100, Arayuk-ro 152beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do

www.ehyundai.com

10:30 ~  21:00 
*ร้านอาหารปิดร้าน 30 นาทีี ส่ังปิดร้าน 
*หย่ดปีใหมู/ วันช่ซอก

82-31-812-2233

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
(Hyundai Premium Outlet Gimpo)
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INFO

Premium 
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

สมุดคูปองพรีเม่ียม &
h'654 คูปองอเมริกาโน่ฟรี

ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
(Hyundai Premium Outlet Gimpo)
현대프리미엄아울렛 김포점



G.G

Google Plus Codes HQWP+X6
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ฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
(Hyundai Premium Outlet Gimpo)

현대프리미엄아울렛 김포점

การเดินทาง
Hongik Univ.25นาที

25นาที A

9

Hongik Univ.

Gimpo Intl. Airport → Gaehwa

Gimpo Intl. Airport → Gochon

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
21นาที

โดยรถยนต์
22นาที

① หลังจากลงท่ี ‘สถานีแคฮวา’(การเดินทางสาย 9) ข้ึนรถบัสสาย 16-1 ท่ีศ่นย์รับสูง 
② หลังจากลงท่ี ‘สถานีโคโชน’รถไฟสายกิมโปโกลด์(Gimpo Gold line) ข้ึนรถบัสสาย 16

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สม่ดค่ปองพรีเม่ียม & 
h'654 ค่ปองอเมริกาโนูฟรี

(โต๊ะประชาสัมพันธ์ ฝ่ังตะวันตก ช้ัน1)

แท็กซ่ี
สนามบินกิมโป → เอาท์เล็ท:9,000 วอน 
สนามบินอินชอน → เอาท์เล็ท:34,000 วอน 
สถานีโซล → เอาท์เล็ท:23,000 วอน

A

ฮ่นไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
(Hyundai Premium Outlet Gimpo)

อ่งจินเพลย์โดซี 
(Woongjin Play Doci)

สวนน้ำาวันเมาท์
(ONEMOUNT)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สวนน้ำา Woongjin Play Doci ตัง้อยู่หูางจากใจกลางเมืองโซล 30 นาทีี 
เป็นสวนน้ำาเลเชอร์สปอร์ตใจกลางเมืองแบบครบวงจรมีทัง้สวนน้ำา สปา  
และมีการเปิดให้บริการบูอน้ำาพ่ร้อน ซ่ึงเป็นน้ำาทีโ่ผลูมาจากใต้ดินทีลึ่กถึง 
1,300 เมตรสวนน้ำาทีจ่ะทำาให้คนทัง้ครอบครัวสามารถสน่กสนานกับสิ ่
งอำานวยความสะดวกท่ีหลากหลายและบริการอันนูาท่ึง 

2, Jomaru-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do

www.playdoci.com

10:00~18:00(สวนน้ำาและสปา)

82-1577-5773

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

อุงจินเพลย์โดซี (Woongjin Play Doci)

12
W

es
tern Gyeonggi

40%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

คูปองตลอดทัง้วัน ผู้ใหญ่  ₩50,000 →  ₩30,000
คูปองตลอดทัง้วัน เด็ก ₩40,000 → ₩24,000

อุงจินเพลย์โดซี (Woongjin Play Doci)

웅진플레이도시
W

es
tern Gyeonggi

TRIP

INFO



1

Google Plus Codes FPXV+QW
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อุงจินเพลย์โดซี 
(Woongjin Play Doci)

웅진플레이도시

การเดินทาง
Seoul Station45นาที

60นาที 4

1

Myeong-dong

Bugae

Seoul Station

Onsu → SamsanGymnasium

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
22นาที

การเดินทางสาย 7, สถานี Samsan Gymnasium เดินตูออีก 7 นาทีี  
การเดินทางสาย 1, สถานี Bugae แล้วตูอรถบัสสาย 579, 15 นาทีี

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

1

รสบัส

แท็กซ่ี

จาก Hongik University ข้ึนรถบัสสาย 1200, 
ลงท่ีสถานี Samsan Gymnasium ประมาณ 40 นาทีี

จากใจกลางกร่งโซล 30 นาทีี (ประมาณ 20,000 วอน) 

7

ฮ่นไดพรีเมียมเอาท์เล็ทกิมโป
(Hyundai Premium Outlet Gimpo)

อ่งจินเพลย์โดซี 
(Woongjin Play Doci)

ถ้ำาควังมยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



พิพิธภัณฑ์ช่งฮยอน เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออี วอน อิก ผ่้ซ่ึงดำารงตำาแหนูง
เป็นข้าราชการชัน้ผ่้ใหญูมายาวนานถึง 6 ครัง้ในชูวงกลางของราชวงศ์โชซอน 
ในเวลาทีช่าติตกอยู่ในชูวงวิกฤต เขาเป็นผ้่ทีท่ำางานมายาวนานถึง 60 ปี 
และเป็นผ่้เสียสละอ่ทิศตนให้กับชาติบ้านเมือง พระเจ้าอินโจ จึงสร้างบ้านท่ีมีช่ือวูา 
ควานคัมทัง ให้กับเขา พร้อมทัง้แสดงให้ประชาชนเห็นวูาควรเอาเป็นเย่ียงอยูาง 
พิพิธภัณฑ์ช่งฮยอน ถือเป็นสถานท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเป็นตัวแทนของเมืองควังมย็อง 
ซ่ึงยังมีรูองรอยทางประวัติศาสตร์ท่ีได้รับการอน่รักษไ์ว้ เชูน มรดกของชาติอยูางร่ป
ต้ังหน้าศพของอี วอน อิก โอรียองอ่ และบ้านท่ีทายาทเคยอยู่อาศัยกัน เป็นต้น

5-6, Ori-ro 347beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

http://www.chunghyeon.org/ 

10:00~17:00

82-2-898-0505

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์ชุงฮยอน
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50%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩5,000

พิพิธภัณฑ์ชุงฮยอน
충현박물관
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TRIP

INFO



Google Plus Codes CVMH+C6
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พิพิธภัณฑ์ชุงฮยอน
충현박물관

การเดินทาง
Seoul Station15นาที Gwangmyeong

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
17นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส

แท็กซ่ี

จากสถานีรถไฟความเร็วส่ง KTX Gwangmyeong (ทางออกท่ี 3)

→ รถประจำาทางสาย 75, 5627(10 ~15 นาทีี) 

จากสถานีรถไฟความเร็วส่ง KTX Gwangmyeong (ทางออกท่ี 2)

→ รถประจำาทางสาย 3(15 นาทีี)

KTX Gwangmyeong( คูาโดยสาร: 3,800 วอน, 10 นาท)

พิพิธภัณฑ์ช่งฮยอน อ่งจินเพลย์โดซี 
(Woongjin Play Doci)

ถ้ำาควังมยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ถ้ำากวังมย็อง เป็นเหมืองแรูแหูงเดียวในเขตเมืองหลวงทีมี่การข่ดทอง เงิน 
ทองแดง และสังกะสีข้ึนมาในชูวงปีค.ศ.1912-1972 นับเป็นมรดกทางอ่ตสาหก
รรมท่ีมีประวัติศาสตร์ 100 ปี และในปีค.ศ. 1972 เกิดการยกเลิกการข่ดเหมือง 
ทำาให้ถ้ำากวังมย็องถ่กปิดไว้เป็นเวลา 40 ปี  ถ้ำากวังมย็องเป็นสถานท่ีสัมผัสประส
บการณ์ทางประวัติศาสตร์ ท่ีเต็มไปด้วยหยาดเหง่ือของคนงานเหมืองแรูและความเ
ศร้าเสียใจผสมกับความปิติ เป็นสถานท่ีท่ีมีการผสมผสานระหวูางวัฒนธรรม
และศิลปะ อีกท้ังยังเป็นสถานท่ีท่ีมีเร่ืองราวอีกด้วย

142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

www.gm.go.kr/cv

09:00 น. - 18:00 น.(ปิดท่กวันจันทร์)
82-70-4277-8902

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ถ้ำาควังมยอง
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20%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩6,000 → ₩4,800
เยาวชน  ₩3,500 → ₩2,800

เด็ก ₩2,000 → ₩1,600

ถ้ำาควังมยอง
광명동굴
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes CVG8+HH
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ถ้ำาควังมยอง
광명동굴

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
17นาที

จากสถานีรถไฟความเร็วส่ง KTX Gwangmyeong ทางออก 8-1,

ข้ึนรถบัสสาย 17 หรือ 77B, 1,500 วอน

รสบัส

แท็กซ่ี

รถบัสเมืองควังมยอง (City Bus) สาย 17 คูาโดยสาร: 1,200 วอน

KTX Gwangmyeong → ถ้ำาควังมยอง( คูาโดยสาร: 35,000 วอน)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ปิดท่กวันจันทร์ยกเว้นในชูวงฤด่ร้อน 
(กรกฎาคมถึงสิงหาคม)

การเดินทาง
Seoul Station15นาที Gwangmyeong

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)

ถ้ำาควังมยองพิพิธภัณฑ์ช่งฮยอน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Siheung Premium Outlets Shinsegae เป็นเอาท์เล็ทชานเมืองท่ีตัง้อยู่หูางจากกร่ง 
โซลและเขตเมืองหลวงเพียง 50 นาที ีและจำา หนูายสินค้าพรีเมียมมากกวูา 
200 แบรนด์ในราคาสูวนลดตลอดเวลาสามารถพบกับแบรนด์กีฬาตัวแทนเชูน Nike 
และ Adidas ฯลฯ รวมถึงแบรนด์ดัง้เดิมเชูน Polo Ralph Lauren และ Tommy 

Hilfiger ฯลฯ และแบรนด์เนมเชูน Shinsegae Factory Store และ Michael 

Kors ฯลฯขอเชิญสัมผัสประสบการณ์ย่โรปขนาดเล็กใจกลางเมืองที่พรีเมี่ยมเอา 
ท์เล ็ทซีฮ ึงซ ึ่ งเต ็มไปด้วยกิจกรรมสน่ก ๆ เช ูนตลาดนัดตามซีซ ั ่นและการ 
แสดงในสถานที่

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)
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Free
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

รับฟรีกาแฟ หรือ ชูโรส

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)
시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

W
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

699, Seohaean-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do

www.premiumoutlets.co.kr/siheung

10:30 ~ 21:00 
*ร้านอาหารปิดร้าน 30 นาทีี ส่ังปิดร้าน 
*วันข้ึนปีใหมู (ปีใหมูของดวงจันทร์)/ หย่ดทำางานในวันช่ซ็อก

82-1644-4001



Google Plus Codes 9PHP+M7
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พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)

시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
20นาที

หลังจากลงท่ีสถานีโออีโด(ทางออกท่ี 2) การเดินทางสาย 4 - ข้ึนรถบัสประจำาเมือง 
ไปพรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง(สาย 23) → (ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีี) 
หลังจากลงท่ีสถานีวอลคด(ทางออกท่ี 1) การเดินทางสายซ่อิน - ข้ึนรถบัสประจำาเ 
มืองไปพรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง(สาย 23, 63) → (ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีี)
[ชูวงฤด่ร้อน(พฤษภาคมถึงต่ลาคม)] 
ร้านค้าและฟ่้ดคอร์ท จันทร์-อาทิตย์ (10:30~21:00) ร้านอาหารพิเศษ จันทร์-อาทิตย์ (11:00~21:00) 
[ชูวงฤด่หนาว(พฤศจิกายนถึงเมษายน)] 
ร้านค้าและฟ่้ดคอร์ท จันทร์-พฤหัสบดี (10:30~20:30)  ศ่กร์-อาทิตย์ (10:30~21:00) 
ร้า นอาหารพิเ ศษ  จันทร์-พฤหัสบดี (11:00~20:30) ศ่กร์-อาทิตย์ (11:00~21:00)

รสบัส
[รถบัสสาย 3400] ข้ึนรถท่ีทางออกท่ี 1 สถานีคังนัม (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

ข้ึนรถท่ีทางออกท่ี 14 สถานีซาดัง (ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีี) 
[รถบัสสาย 3500] ข้ึนรถท่ีทางออกท่ี 3 สถานีสถานีมหาวิทยาลัยแหูงชาติโซล 
(ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีี)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

เม่ือมายังศ่นย์ประชาสัมพันธ์พรีเม่ียมเอาท์เล็ท 
รับค่ปองทานกาแฟหรือช่โรส ฟรี 1 ใบ 

(ดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันชินเซเกเอาท์เล็ท
และสมัครสมาชิกกูอนรับสิทธิประโยชน์)

การเดินทาง
480นาที 4 Seoul Station Oido

480นาที 4 Myeong-dong Oido

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)

ถ้ำาควังมยองSiheung 
WAVEPARK

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Siheung WAVEPARK เป็ นสวนโต้คล ื ่นเท ียมที ่แรกของเอเช ียและมีขนาด
ใหญูท่ีส่ดในโลก ใน 1 ชัว่โมงจะมีการทำาคล่ืนกวูา 1 พันครัง้ เป็นคล่ืนท่ีทัง้มือใหมูหัด
เลูนและมือโปรสามารถสัมผัสความสน่กในการโต้คล่ืนได้อยูางไมูมีพัก นอกจากน้ียังมี
เวฟโซน (Wave Zone) เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะให้ค่ณได้ลองโต้คล่ืนโดยใช้บอด้ีบอร์ด มีลานเซิร์ฟ
(Surf Pool)ท่ีให้เด็กสามารถฝึกโต้คล่ืนได้ด้วย และยังมีสระวูายน้ำาอเนกประสงค์ สระวูา
ยน้ ำาเด็ก สระวูายน้ ำาร่ปเตูา อื่นๆมากมาย และยังมีหล่มปะการังสีน้ ำาเงิน 
(Blue Hole Lagoon) ทีมี่ขนาดเส้นผูานศ่นย์กลาง 25 เมตร และมีระดับความลึกที ่
5 เมตร ให้ค่ณได้สน่กสนานไปกับประสบการณก์ารดำาน้ำาและการดำาน้ำาแบบใช้อ่ปกรณ์

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

Siheung WAVEPARK
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20%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

₩40,000 → ₩32,000

Siheung WAVEPARK
시흥 웨이브파크
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TRIP

INFO

42, Geobukseomdulle-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do

www.wavepark.co.kr

ถด่อ่ืนๆ 10:00~17:00/20:00 
ฤด่กาลทูองเท่ียว 08:00~22:00  *เวลาทำางานอาจเปล่ียน

82-31-431-9600



Google Plus Codes 8MFJ+5P
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Siheung WAVEPARK
시흥 웨이브파크

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
43นาที

โดยรถยนต์
20นาที

รสบัส
สถานีจองวัง → Siheung WAVEPARK รถบัสสาย 28, 29 
สถานีโออีโด → Siheung WAVEPARK รถบสั สาย 99-3

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย
 หนังสือเดินทาง ณ ห้องจำา หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

1. ใช้สูวนลดคูาเข้า 
(สำาหรับ Surf Cobe สถาบันสอนเซิร์ฟ ใช้ราคาปกติ) 

2. หากการจองเลูนเซิร์ฟในวันนัน้เต็มแล้ว 
จะมีข้อจำากัดในการใช้บริการ 

3.  ใช้ได้แคูชูวงให้บริการของเวฟโซนเทูานัน้ 
(กร่ณาตรวจสอบเวลาการให้บริการของเวฟโซนท่ีเว็บไซต์กูอน) 

การเดินทาง
470นาที 4 Seoul Station Jeongwang

480นาที 4 Myeong-dong Jeongwang

แท็กซ่ี
สถานีจองวัง ↔ Siheung WAVEPARK(ประมาณ 10,000 วอน)

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)

พิพิธภัณฑ์เกาะแก้วSiheung 
WAVEPARK

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



"พิพิธภัณฑ์เกาะแก้วอยู่ท่ีเกาะเทบ่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีนิทรรศการท่ีแนะนำาประวัติแก้ว ประติมา
กรรมแก้วและการสาธิตฝีมือแก้วสไตล์โรงละครและยังมีสถานท่ีจัดแสดงงานฝึมือแก้ว 
มีส่ิงอำา นวยความสะดวกตูาง  ๆเชูน พิพิธภัณฑ์ Mac Art ของศิลปะรูวมสมัย สวนประ
ติมากรรมแก้วตามถนนริมหาด ร้านค้างานศิลปะร้านอาหาร ร้านกาแฟและสถ 
นอกจากนัน้ยังมีการรวบรวมและจัดแสดงผลงานทีห่ลากหลายของชูางฝีมือแก้ว
ท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงทำา ให้ทัผ่้้มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์งมีความส่ขและความสน่กสนาน

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์เกาะแก้ว
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1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩9,000 
เยาวชน  ₩9,000 → ₩8,000 

เด็ก ₩8,000 → ₩7,000 
(เข้าชมเป็นหมู่คณะ 20 คน ขึน้ไปได้รับส่วนลดคนละ 2,000 วอน)

พิพิธภัณฑ์เกาะแก้ว
유리섬박물관
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

254 Buheung-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

www.glassIsland.co.kr

อังคาร - ศ่กร์, อาทิตย์: 09:30 น. - 18:00 น. เสาร์: (เปิดถึงกลางคืน) 
ฤด่ร้อน (09:30 น. - 18:30 น.)  ฤด่หนาว (09:00 น. - 18:00 น.) 
ปิดท่กวันจันทร์และวันท่ี 1 มกราคม

82-32-885-6262

ส่วนลด

1,000
วอน



Google Plus Codes 6JC2+3V
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พิพิธภัณฑ์เกาะแก้ว
유리섬박물관

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
43นาที

โดยรถยนต์
60นาที

รสบัส
สาย 4 สถานี  Ansan ข้ึนรถ Intra-city Bus สาย 123 มาลงท่ี  ระยะทาง 4 กม. 
หลังลงรถ Daebu-dong Community Service Center 
สาย 4 สถานี สถานีโออโี ด ข้ึนรถบัสสีแดง สาย 790 มาลงท่ี  ระยะทาง 4 กม. 
หลังจากลงรถบัสท่ีป้าย Daebudong Community Service Center 

ให้ข้ึนแท็กซ่ีไปยัง Glass Island 
(สอบถามเพ่ิมเติมโทร :82-32-886-8883 / 82-32-882-8884)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

การเดินทาง
470นาที 4 Seoul Station Ansan Station

480นาที 4 Seoul Station Oido

พรีเม่ียมเอาท์เล็ทซีฮึง
(Siheung Premium Outlets Shinsegae)

พิพิธภัณฑ์
เกาะแก้ว

Siheung 
WAVEPARK

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



โซลแลนด์ หูางจากพ้ืนท่ีละแวกโซล (เชูน สถานีเมียงดง สถานีคังนัม เป็นต้น) ประมาณ 
30 นาทีี การเดินทางสัญจร มีความสะดวกสบาย เป็นสวนสน่กแบบธีมปาร์คขนาดใหญูท่ี
เป็นตัวแทนของเกาหลีใต้ มีการแสดงนูาสนใจให้ชมตลอด 4 ฤด่ เคร่ืองเลูนหลักๆของ
โซลแลนด์ มีมากกวูา 40 ชนิด เชูน ไวก้ิงลำาใหญู (King Viking) หล่มดำา (Black Hole 2000) 

ลมยักษ(์Goblin Wind) ยักษต์กตึก (Shot Drop) เป็นต้น ทัง้ยังมีเทศกาลประดับไฟ 
Luna Park เปิดให้บริการเป็นท่ีแรกและใหญูท่ีส่ดของเกาหลีใต้ด้วย เป็นสถานท่ีข้ึนช่ือท่ีทำา
ให้ค่ณสัมผัสความสน่กได้แม้กระทัง่ชูวงเวลากลางคืน

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนสนุกโซลแลนด์(Seoulland)

18
So

ut
hern Gyeonggi

46%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩46,000 → ₩25,000
เยาวชน  ₩43,000 → ₩25,000

เด็ก ₩40,000 → ₩25,000

สวนสนุกโซลแลนด์(Seoulland)

서울랜드
So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

www.seoulland.co.kr

10:00 ~ 21:00 น. (ด่เว็บไซต์สำาหรับเวลาปิดให้บริการ)
82-2-509-6000



Google Plus Codes C2MC+M3

18

So

ut
hern Gyeonggi

สวนสนุกโซลแลนด์
(Seoulland)

서울랜드

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
40นาที

โดยรถยนต์
10นาที

สาย 4 สถานีโซลแกรนด์ปาร์ค (Seoul Grand Park Station) 

ทางออก 1, 2 หรือ 3 

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

 ผ่้ใหญู วัยรู่น เด็กเล็ก ได้รับราคาสูวนลด 
25,000 วอน

การเดินทาง

425นาที 4 Seoul Station Seoul Grand Park

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กวาชอนแหูงชาติm

สวนสน่กโซลแลนด
(์Seoulland)

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike)

4 430นาที 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430นาที 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหูงชาติกวาชอน ถ่กสร้างขึ้นในเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2551 และในหอนทิรรศการทีป่ระจำา การประกอบด้วยห้องจัดแสดง 
นิทรรศการตามอาย่และหัวข้อ 6 ห้อง คือห้องวิจัยวิทยาศาสตร์/ห้อง 
ประสบการณส์ำา หรับเด็ก/ห้องจินตนาการ SF ในอนาคต/ ห้องเทคโนโลยี 
ไฮเทค/ห้องอารยธรรมวิทยาศาสตร์เกาหลี/ห้องประวัติศาสตร์ธรรมชาต ิ
สูวนกลางแจ้งประกอบด้วยสิง่อำา นวยความสะดวกด้านจักรวาล ศ่นย ์
นิเวศวิทยาของแมลงและสวนนิเวศวิทยา

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กวาชอ นแห่งชาติm

19
So

ut
hern Gyeonggi

25%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩3,000
อายุ 7 - 19 ปี  ₩1,500

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กวาชอ 
นแห่งชาติm 국립과천과학관

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

110, Sanghabeol-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do

www.sciencecenter.go.kr

09:30~17:30

82-2-3677-1500



Google Plus Codes C2Q4+87

19

So

ut
hern Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กวาชอ 
นแห่งชาติm
국립과천과학관

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
22นาที

โดยรถยนต์
10นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ตอ้ งแสดงบตั รประจำา ตวั ทม่ี รี ่ปลูา ย ณ หอ้ งจำา หนูายบตั ร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ทางออกท่ี 6 สถานีแดคงวอน (สถานีสวนสาธารณะใหญู)

การเดินทาง
4 430นาที 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430นาที 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

สวนสน่กโซลแลนด
(์Seoulland)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กวาชอนแหูงชาติm

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike)

กจิกรรมดงักลูา วสามารถเปลย่ี 
นแปลงหรอื ยกเลกิไดต้ 

ามสถานการณ์โดยไมตูำา เป็นตอ้ 
งแจง้ ให้ทราบลูวงหน้า

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สัมผัสความสน่กกับการปัน่จักรยานข้างทะเลสาบวังซงทีมีขนาดใหญูทีส่่ด
ในเขตเมืองหลวงรับรองวูาไมูมีเบ่ือแนนูอนใช้เวลากับครอบครัวรูวมสัมผัส
ประสบการณช์มวิวข้างทางทีส่วยงามทีไ่มูสามารถหาได้จากใจกลางเมือง
“ความทรงจำาท่ีพิเศษ เร่ิมต้นข้ีนแล้ว”

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง(Uiwang Rail Bike)

20
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

(ส่ีคน) ₩36,000 → ₩32,400
(คนสองคน) ₩28,000 → ₩25,200

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike) 의왕 레일바이크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

209 Wangsongmotdong-ro, Euiwang-si, Gyeonggi-do

www.uwrailpark.co.kr

10:00~17:30((ตลอดท้ังปี)

82-31-462-3001



Google Plus Codes 8X52+W7

20

So

ut
hern Gyeonggi

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike)
의왕 레일바이크

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
42นาที

โดยรถยนต์
22นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สูวนลด 10% ของวันธรรมดา 
ไมูสามารถใช้ได้ในส่ดสั

ปดาห์และวันหย่ดราชการ

สาย 1 จากสถานี Seoul - สถานี Uiwang คูาโดยสาร: 1,850 วอน

รสบัส
ทางออกท่ี 2 → รถเมล์สาย 5,09A(15 นาทีี)

การเดินทาง
130นาที 1 Seoul Station Uiwang station

แท็กซ่ี
จากสถานี Sadang คูาโดยสาร: 23,000 วอน

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike)

สวนสน่กโซลแลนด
(์Seoulland)

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กวาชอนแหูงชาติm

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ให้ท้องฟ้าเป็นของขวัญกับคนทีค่่ณรักด้วยการเดินทางมายังฟลายอิง้ซ่วอน 
เพ่ือชมวิวเมืองซ่วอนและฮวาซอง เมืองท่ีได้รับการบันทึกวูาเป็นแหลูงมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลก

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ฟลายอิง้ซูวอน (Flying Suwon)

21
So

ut
hern Gyeonggi

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
ผู้ใหญ่  ₩18,000 → ₩17,000

ฟลายอิง้ซูวอน (Flying Suwon)

플라잉수원
So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

697, Gyeongsu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

www.flyingsuwon.com

วันธรรมดา เวลา 13:00 - 22:00 น.  ส่ดสัปดาห์: 11:00 - 22:00 น.

82-31-247-1300

NEW

รายการทีวี : 
'Round the Neighborhood', 'Strong Sisters'

ส่วนลด

1,000
วอน



Google Plus Codes 72PG+RC

21

So

ut
hern Gyeonggi

ฟลายอิง้ซูวอน 
(Flying Suwon)

플라잉수원

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
15นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รับสูวนลด 1,000 วอน 
เม่ือซ้ือต๋ัวจากเคร่ืองขายต๋ัวอัต

โนมัติ

รสบัส
รถประจำาทางสาย 300, 400, 6, 6-2, 7, 7-2, 1007 
ลงท่ีป้ายยอนม่แด เดินตูอมาอีก 100 เมตร จนถึงประต่ชางนย็งม่น

การเดินทาง

แท็กซ่ี
ประต่ชางนย็งม่น(ลงรถ), มีท่ีจอดรถ(ฟรี)

SB35นาที  Gangnam Gwanggyo JungangSB

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอค
วาแพลนเน็ต ควังคโย

ฟลายอ้ิงซ่วอน 
(Flying Suwon)

ป่ันจักรยานรถไฟอึยวัง
(Uiwang Rail Bike)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาท่ีดีท่ีส่ดในตอนใต้ของคย็องกี Fun & Fantasy! Aqua Planet ดัง่อยู่ใน
โลกใต้ท้องทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควาแพลนเน็ต ควังคโยโปรแกรมการให้ความร่้แล
ะประสบการณท่ี์หลากหลาย เชูน การอธิบายถึงระบบนิเวศของผ่้ด่แลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา 
ประสบการณก์ารให้อาหารปลา ห้องศึกษาวิจัยแมงกะพร่น เป็นต้น และพบกับประสบ
การณ์เหนือจินตนาการท่ีแตกตูางจากพิพิธภัณฑ์สัตวน์น้ำาอ่ืนๆตลอด  365 วัน เชูน ประสบกา
รณส่์ดเสียวในการเผชิญหน้ากับฉลามบนเรือท้องกระจกบางใส สนามเด็กเลูนน้ำา การแส
ดงทางน้ำา การแสดงมิวสิคโชว์ การวาดภาพโชว์ เป็นต้น

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควาแพลนเน็ต ควังคโย

22
So

ut
hern Gyeonggi

15%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩26,000 → ₩22,100

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควาแพลนเน็ต
ควังคโย 아쿠아플라넷 광교

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

300, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

m.aquaplanet.co.kr/gwanggyo/index.do

10:30 ~ 19:30(การเข้าปิด 30 นาทีี18:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes 73P5+2F

22

So

ut
hern Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควา
แพลนเน็ต ควังคโย
아쿠아플라넷 광교

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
15นาที

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย 
ณ ห้องจำา หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

 เม่ือมากับเด็ก 
สามารถใช้ราคาสูวนลดสำาหรับผ่้ใหญูได้ 

(22,100 วอน)

รสบัส
สถานี Gangnam: 3002 ->201 
สถานี Seoul: M5121 
สถานี Suwon: 15-1 -> 720-3

การเดินทาง

แท็กซ่ี
สถานี Gangnam: ประมาณ 27,390 วอน 
สถานี Seoul: ประมาณ 37,190 บาท 
สถานี Suwon: ประมาณ 8,900 วอน

สถานีควังคโยจ่งอัง ทางออก 4 ฝ่ังล้อตเต้เอาท์เล็ท (เดิน 13 นาทีี)
SB35นาที  Gangnam Gwanggyo JungangSB

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอค
วาแพลนเน็ต ควังคโย

หมู่บ้านพ้ืนเมือง
โบราณเกาหลี

ฟลายอ้ิงซ่วอน 
(Flying Suwon)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



หมู่บ้านพ้ืนเมืองเกาหลี เป็นหมู่บ้านท่ีสร้างข้ึนเพ่ือแสดงให้ทัง้ชาวเกาหลีและ
ชาวตูางชาติเห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ทีสื่บตูอกันมาหลายชัว่อาย่คน 
ค่ณจะได้สัมผัสวัฒนธรรมท่ีมีชีวิตชีวา ทัง้ยังเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความสนใจ
ในฐานะสถานทีทู่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมพ้ืนบ้านทูามกลางธรรมชาติอันงด
งามด้วย

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านพืน้เมืองโบราณเกาหลี

23
So

ut
hern Gyeonggi

36%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

บัตรผ่านประตู 
₩25,000 → ₩16,000

บัตรผ่านประตูแบบไม่จำากัด (Free pass) 
₩30,000 → ₩22,000

สามารถซ้ือได้ในราคาเดียวกันกับท่ีแจ้งไว้แล้วไมูวูาผ่้ใหญูหรือเด็ก

หมู่บ้านพืน้เมืองโบราณเกาหลี
한국민속촌

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

www.koreanfolk.co.kr

10:00~18:00 เวลาเปิด-ปิด แตกตูางกันตามฤด่กาล (กร่ณาเช็คกับเว็บไซต์กูอนเย่ียมชม)
82-31-288-0000



Google Plus Codes 7458+9R

23

So

ut
hern Gyeonggi

หมู่บ้านพืน้เมืองโบราณเกาหลี
한국민속촌

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
30นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
ได้ตามสถานการณ์

รสบัส
สถานี Sinnonhyun/ สถานี Gangnam: ข้ึนรถบัสสาย 5001-1 (2,500 วอน) 

สถานี Jonggak: ข้ึนรถบัสสาย 5500-1 (2,500วอน) 

มี Shuttle Bus บริการฟรี (สถานี Suwon→ หมู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเกาหลี)

การเดินทาง

แท็กซ่ี
สถานี Gangnam: ประมาณ 28,000 วอน 
สถานี Jonggak: ประมาณ 35,000 บาท 
สถานี Suwon: ประมาณ 13,000 วอน 
สถานี Sanggal: ประมาณ 3,000 วอน → หมู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเกาหลี

B100นาที Jonggak Suwon B SanggalB

B B40นาที Gangnam Jeongja SanggalSB

สวนสน่กเอเวอร์แลนด์
(Everland)

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควา
แพลนเน็ต ควังคโย

หมู่บ้านพ้ืนเมือง
โบราณเกาหลี

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



เอเวอร์แลนด์เปิดให้บริการใน พ.ศ. 2519 เป็นสวนสน่กท่ีดีท่ีส่ดในเกาหลีและเป็นแหลูงทูอง
เท่ียวท่ีมีผ่้คนมาเย่ียมชมประมาณ 8 ล้านคนและนักทูองเท่ียวตูางชาติประมาณ 1 ล้านคนท่กปี 
มีธีมท่ีแตกตูางกัน 5 โซน (American Adventure, Magic Land, European Adventure, 

Jutopia และ Global Fair) และ Jutopia เป็น สวนสัตว์ท่ีใหญูท่ีส่ดในเกาหลีซ่ึงสามารถเพลิด
เพลินกับซาฟารีท่ีมีท้ังสัตว์กินเน้ือและสัตว์ท่ีกินพืชนอกจากน้ีมีกรจัดเทศกาลท่ีมีธีมตูางๆตลอ
ดท้ังส่ีฤด่กาลและยังมีกิจกรรมสน่ก ๆ ให้ทำา มากมายเชูน Tea Express และ Amazon Express

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(Everland)

24
So

ut
hern Gyeonggi

20%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

 ผู้ใหญ่  ₩60,000 → ₩48,000 
เด็ก ₩48,000 →  ₩38,000 

ผู้ใหญ่  ₩74,000 → ₩59,000 
เด็ก ₩58,000 → ₩46,000

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(Everland) 에버랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

สถานี Sinnonhyun/ สถานี Gangnam: ข้ึนรถบัสสาย 5001-1 (2,500 วอน) 

สถานี Jonggak: ข้ึนรถบัสสาย 5500-1 (2,500วอน) 

มี Shuttle Bus บริการฟรี (สถานี Suwon→ หมู่บ้านพ้ืนเมืองโบราณเกาหลี)

199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

www.everland.com

แตกตูางกันไปตามฤด่กาล(10:00~21:00)

82-31-320-5000

Everland:
(Aฤดูกาล)

สวนน้ำาแคริบเบียนเบย์ 
(ตามราคาช่วงโกลเด้นซีซ่ัน)

(ราคาปกติแตกต่างกันไปตามช่วงซีซ่ัน โกลเด้น/ไฮ/มิดเดิล/โลว์)



Google Plus Codes 76V3+H2

24

So

ut
hern Gyeonggi

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
(Everland)

에버랜드

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
30นาที

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย 
ณ ห้องจำา หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

* 코드명: 외국인-관광공사 
* ไมอู นญ่ าตใหใ้ ชส้ วู นลดซ้ กบั บตั รอน่ื  ๆ
* เมื่อข้ึนราคาปกติ ราคาท่ีลดส่ดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
* เอเวอร์แลนด์เปิดบริการตลอดท้ังปี 
* โปรดตรวจสอบเวบ็ ไซตส์ ำา หรบั ระยะเวลาปดิ ใหบ้ รกิ ารของแครบิ 
  เบยี นเบย์

รสบัส
รถบส ั สายนอกเมอื ง
สาย 5002: ผา ่ นสถานซี น ิ  นนฮยอน-สถานค ี ง ั นม ั -สถานยี ง ั แจ 
สาย 5700: ผา ่ นสถานค ี ง ั พยอน-สถานจี ง ั ซลิ -สถานซ ี งพา-สถานซ ี ซ ่ อ
รถบส ั รบ ั สง่
ทางออกท ่ ี 4 สถาน ฮ ี บ ั จอง / ทางออกท ่ ี 4 สถานม ี หาวทิ ยาลย ั ฮงอกิ  /
ทางออกท ่ ี 5 สถานชี น  ิ ชน / ทางออกท ่ ี 5 สถานชี ชิ อ ็ ง / ทางออกท ่ ี 10 สถานโี ซล / 
ทางออกท ่ ี 2 สถานมี ยองดง / ทางออกท ่ ี 12 สถานจ ี งโน 3 กา / 
ทางออกท ่ ี 11 สถานท ี งแดมน ่ ยอ็ กซามน ่ ฮวากงวอน

การเดินทาง
B

3

80นาที

110นาที

Gangnam

Myeong-dong

Jeongja

Chungmuro

SB

4

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

หมู่บ้านพ้ืนเมือง
โบราณเกาหลี

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอควา
แพลนเน็ต ควังคโย

สวนสน่กเอเวอร์แลนด์
(Everland)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ค่ณจะได้สัมผัสประสบการณด้์านกาแฟสไตล์ใหมูรวมถึงการเรียนร่้เก่ียวกับกา
แฟในร่ปแบบตูาง ๆ อาทิ การเย่ียมชมโรงงาน ค่ัวกาแฟ และชงกาแฟ ค่ณสามา
รถสน่กสนานไปกับการลองเป็นบาริสต้า พร้อมทัง้ลิม้รสกาแฟหอมกรู่น 
ซ่ึงค่ณเป็นผ่้ชงเองกับมือ

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

โรงงานกาแฟ See’s

25
So

ut
hern Gyeonggi

33%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ค่าประสบการณ์
₩15,000 → ₩10,000

โรงงานกาแฟ See’s
씨즈커피

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

30, Padam-ro 149 beon-gil, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do

www.seescoffee.com

09:00~18:00

82-1522-8866 



Google Plus Codes 73P5+2F

25

So

ut
hern Gyeonggi

โรงงานกาแฟ See’s
씨즈커피

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
10นาที

โดยรถยนต์
40นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

แท็กซ่ี
ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีี จากสถานี Everland, 6,000 วอน 

การเดินทาง
B

3

SB B

80นาที

110นาที

120นาที

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

สวนร่กขชาติได
โนเสาร์ ถ็อกพยอง

สวนสน่กเอเวอร์แลนด์
(Everland)

โรงงานกาแฟ 
See’s

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



แดจังกึมพาร์คยงอินเป็นโรงถูายละครทีใ่หญูทีส่่ดในเกาหลีมีพ้ืนทีทั่ง้หมด 
840,000 ตารางเมตรซ่ึงสามารถถูายทำา ไมูเพียงแตูละครประวัติศาสตร์แตู 
ยังใช้ถ ูายทำา ละครสมัยใหมู ภาพยนตร์และสื ่อโฆษณาอีกด้วย 
ร่ปแบบสถาปัตยกรรมและพ้ืนทีก่ารใช้ชีวิตประจำา วันทีส่ร้างเสร็จสมบ่รณ ์
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชูนสมัยสามก๊ก ราชวงศ์โกรยอและราชว
งศ์โชซอนถ่กสร้างข้ึนแบบถาวร

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

แดจังกึมพาร์คยงอิน(โรงถ่ายละครแดจังกึม)

26
So

ut
hern Gyeonggi

2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩9,500 → ₩7,500 
เยาวชน  ₩8,000 → ₩6,000 

นักเรียนอายุ 48 เดือนถึงวัยรุ่น ₩7,000 → ₩5,000

แดจังกึมพาร์คยงอิน
(โรงถ่ายละครแดจังกึม) 용인 대장금 파크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

778-1, Yongcheon-ri, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do (25, Drama-gil)

djgpark.imbc.com

ฤด่ร้อน (มีนาคม - ต่ลาคม) 09:00 - 18:00 

ฤด่หนาว (พฤศจิกายน - ก่มภาพันธ์) 09:00 - 17:00

82-31-337-3241

ส่วนลด

2,000
วอน



Google Plus Codes 48CP+FP

26

So

ut
hern Gyeonggi

แดจังกึมพาร์คยงอิน
(โรงถ่ายละครแดจังกึม)
용인 대장금 파크

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
55นาที

โดยรถยนต์
55นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ไมูมีสูวนลดซ้ำากัน

รสบัส
รถบัสสาย 105 แบคอำา-มยอน

การเดินทาง
B

3

SB B

80นาที

110นาที

120นาที

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

สวนร่กขชาติได
โนเสาร์ ถ็อกพยอง

สวนสน่กเอเวอร์
แลนด์(Everland)

แดจังกึมพาร์คยงอิน 
(โรงถูายละครแดจังกึม)

แท็กซ่ี
ใชเ้ วลาประมาณ 55 นาที จากสถานี Everland, 30,000 วอน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สวนปูาฮวาดัมมีเป้าหมายท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีนิเวศวิทยาสไตล์เกาหลีท่ีมน่ษย์และธรรมชาติอยูร่ ่วม
กันและมีปฏิสัมพันธ์กัน ด้วยเหต่น้ีเราได้รักษาต้นไม้ไว้ในปูาให้ได้มากท่ีส่ดและได้สร้างพ้ืนท่ีท่ีเป็
นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในปูาฮวาดัมมีสวนท่ีมีธีมแตกตูางกันไปท้ังหมด 17 แหูงท่ีโดดเดูนเน่ืองจา
กมีปูาท่ีมีส่ีฤด่ท่ีแตกตูางกันไปซ่ึงจะเห็นสีสันท่ีแตกตูางกันไปตามฤด่กาลและประกอบด้วยพืชพ้ืน
เมืองในประเทศและตูางประเทศประมาณ 4,000 ชนิดรวมท้ังสวนต้นสนและสวนตะไครูน้ำาท่ี
ใหญูท่ีส่ดในเกาหลีและ ต้นไม้ใหญู ต้นไม้แคระ ไม้ดอก เชูน สวนไม้แคระ สวนไฮเดรนเยีย 
สวนชินดัลแลและปูาเบิร์ช

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนป่าฮวาดัม

27
So

ut
hern Gyeonggi

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

 ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩9,000 
เยาวชน / ผู้สูงอายุ  ₩8,000 → ₩7,000 

เด็ก ₩6,000 → ₩5,000

สวนป่าฮวาดัม
화담숲

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

278-1 Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do

www.hwadamsup.com

วันธรรมดา 09:00-18:00 / วันส่ดสัปดาห์ 08:30-18:00 (ทางเข้าเปิดถึง 17:00)
82-31-8026-6666

ส่วนลด

1,000
วอน



Google Plus Codes 87RR+9F

27

So

ut
hern Gyeonggi

สวนป่าฮวาดัม
화담숲

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

วันปิดให้บริการของสวน
พฤกษศาสตร์ฮวาดัม 

อาจมีการเปล่ียนแปลงได้

รสบัส
จากสถานี Jamsil : ข้ึนรถบัสสาย 500-1

ลงรถท่ีป้ายสถานี Gonjiam แล้วตูอแท็กซ่ี (ประมาณ 8,000 วอน)

การเดินทาง

แท็กซ่ี
จากสถานี Seoul : ประมาณ 50,000 วอน / จากสถานี Gangnam : ประมาณ 40,000 วอน

การใช้สวนป่าฮวาดัม 

* ห้ามเข้าไปในพ้ืนท่ีอ่ืนนอกเหนือจากสวนท่ีกำาหนดเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ือปกป้องพืช
* ไมูสามารถเก็บพืช/เมล็ด/ดิน/หินและห้ามส่บบ่หร่ีในท่กพ้ืนท่ี
* ไมูอน่ญาตให้นำาของบางอยูางเข้ามา เชูน, อาหารวูาง, เส่ือ,
  สัคว์เล้ียง, วัสด่ติดไฟ, เคร่ืองมือ, อ่ปกรณ์ออกกำาลังกาย, เคร่ืองเสียง, ขาต้ังกล้อง
* กร่ณาตรวจสอบเวลาการให้บริการของว็บไซต์กูอน

3 SB70นาที Seoul Station Chungmuro4

G40นาที Gangnam Pangyo → GonjiamSB

Yangjae

G Pangyo → Gonjiam

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สวนร่กขชาติไดเสาร์ในดอกพยองเป็นสวนร่กขชาติและร่ปแบบไดโนเสาร์ 
ต้ังอยู่ท่ีเนินเขาขนาด 250,000 ตารางเมตรเปิดต้ังแตู พ.ศ. 2559 สวนร่กขชาติน้ีเ
ป็นสวนร่กขชาติแนวใหมูสำา หรับครอบครัวซ่ึงให้จินตนาการและความสน่ก
สนานทีไ่มูมีขีดจำา กัดสำา หรับเด็กๆ และสำา หรับผ่้ใหญูทีส่ามารถพักผูอนจา
กชีวิตท่ีวู่นวาย

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนรุกขชาติไดโนเสาร์ ถ็อกพยอง

28
So

ut
hern Gyeonggi

30%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

(วันธรรมดา) ผู้ใหญ่   ₩9,000 → ₩6,300
                            เยาวชน /เด็ก ₩6,000 → ₩4,200
(สุดสัปดาห์) ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩7,000
                        เยาวชน /เด็ก ₩7,000 → ₩4,900

สวนรุกขชาติไดโนเสาร์ ถ็อกพยอง
덕평 공룡수목원

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

282 Jakchon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

www.dinovill.com

จันทร์ - ศ่กร์ 09:00 ~ 18:00 
นเสาร์ - อาทิตย์ และวันหย่ดราชการ 09:00 ~ 21:00

82-31-633-5029



Google Plus Codes 68JQ+W8

28

So

ut
hern Gyeonggi

สวนรุกขชาติไดโนเสาร์ 
ถ็อกพยอง
덕평 공룡수목원

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
18นาที

โดยรถยนต์
40นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ไมูอน่ญาตให้นำา 
อาหารหรือเคร่ืองด่ืมเข้ามา

รสบัส
จากสถานีขนสงู Seoul Express Bus → จากสถานีขนสงู Icheon

 → สถานีขนสงู Icheon → เดนิ 3 นาที → ข้นึ รถบสั สาย22-4

 → ลงรถทป่ี ้  าย Jakchon-ri (ป้ ายส่ดทา้ ย → เดนิ ตอู 14 นาท)

แท็กซ่ี
จากสถานีขนสูง Icheon คูาโดยสาร: 20,000 วอน

การเดินทาง
3 SB80นาที Seoul Station Chungmuro4

G50นาที Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

โรงงานกาแฟ 
See’s

สวนแสงดาว 
OOOZOOO

สวนร่กขชาติได
โนเสาร์ ถ็อกพยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



จักรวาลเล็กๆท่ีสร้างข้ึนจากเมล็ดพันธ่์แหูงแสงท่ีกระตูายบนดวงจันทร์ได้มาจา
กการเดินทางทูองเท่ียวในอวกาศโซนภาพถูายท่ีเต็มไปด้วยแสง สีสันและจิน
ตนาการในจักรวาล สวนแสงดาวและการแสดงโชว์แสงสีท่ียอดเย่ียมท่ีสามารถ
ด่ได้จากท่ีน่ีเทูานัน้!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนแสงดาว OOOZOOO

29
So

ut
hern Gyeonggi

4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
ผู้ใหญ่  ₩12,000 → ₩7,000 

เด็ก ₩6,000 → ₩5,000

สวนแสงดาว OOOZOOO
별빛정원우주

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

287-76, 154, Deogi-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggido

www.ooozooo.co.kr 82-31-645-0002

จากสถานีขนสงู Seoul Express Bus → จากสถานีขนสงู Icheon

 → สถานีขนสงู Icheon → เดนิ 3 นาที → ข้นึ รถบสั สาย22-4

 → ลงรถทป่ี ้  าย Jakchon-ri (ป้ ายส่ดทา้ ย → เดนิ ตอู 14 นาท)

เวลาเปิด-ปิดกลางคืน 
พฤศจิกายนถึงก่มภาพันธ์ : 17-23 น., มีนาคมถึงต่ลาคม : 18-23 น.

ส่วนลด

5,000
วอน



Google Plus Codes 69RR+VC

29

So

ut
hern Gyeonggi

สวนแสงดาว OOOZOOO
별빛정원우주

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
15นาที

โดยรถยนต์
50นาที

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

* ไมูมีสูวนลดซ้ำากัน 
* การแสดงโชว์ไฟ   
  อาจจะไมูสามารถดำาเนินการได้ 
  หากสภาพอากาศแยู เชูน ฝนตก 

รสบัส
สถานีขนสงู Icheon / สถานี Icheon รสบัส 12-1, 12-3 หรอื 22-9 ลงรถท่ี 
Icheon Lotte Outlet เดนิ ตอู 10 นาที

แท็กซ่ี
สถานีขนสูง Icheon - สวนแสงดาว OOOZOOO (ประมาณ 15,000 วอน) 
สถานี Icheon - สวนแสงดาว OOOZOOO (ประมาณ 12,000 วอน)

การเดินทาง
3 SB80นาที Seoul Station Chungmuro4

G50นาที Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

พิพิธภัณฑ์หม่ สวนแสงดาว 
OOOZOOO

สวนร่กขชาติได
โนเสาร์ ถ็อกพยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



พิพิธภัณฑ์หม่อีชอนในจังหวัดคยองกีถ่กกูอตัง้ใน พ.ศ. 2554 เป็นฟาร์ม 
เพ่ือการศึกษาทีไ่มูเพียงแตูจัดกิจกรรมกีฬาหม่และโปรแกรมประสบการณ ์
ตูางๆเทูานัน้ แตูยังจำา หนูายและเลีย้งหม่รวมถึงผลิตและจำาหนูาย 
ผลิตภัณฑ์แปรร่ปในธีม "หม่" อีกด้วยเป็นแหูงแรกในเกาหลีทีพั่ฒนาการ
แสดงหม่เพ่ือมอบความส่ขให้กับผ่้มาเยือนและจำา หนาูยผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรและปศ่สัตว์ที ่หลากหลายโดยเชื่อมโยงกับฟาร์มในท้องถิ ่น

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์หมู

30
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩9,000 
เด็ก ₩9,000 → ₩8,100 

เด็กอายุต่ำากว่า 24 เดือน (2 ปี) เข้าชมฟรี

พิพิธภัณฑ์หมู
돼지박물관

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

129-7, Imosan-ro 372beon-gil, Yul-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

pigpark.co.kr

09:00~18:00(ปิดท่กวันจันทร์)

82-31-641-7540



Google Plus Codes 3HPM+7J

30

So

ut
hern Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์หมู
돼지박물관

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
60นาที

โดยรถยนต์
50นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
จากสถานีขนสูง Dong Seoul ข้ึนรถ Inter-city Bus ไปลงท่ี Janghowon 
(มีรถบริการต้ังแตู 06:30 น., รถจะออกท่ก ๆ 20 - 30 นาทีี) 
ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงลงรถท่ีสถานีขนสูง Janghowon (ประมาณ 10- 15 นาที)

แท็กซ่ี
จากสถานีขนสูง Janghowon ตูอรถแท็กซ่ี (ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)

พิพิธภัณฑ์หม่สวนแสงดาว 
OOOZOOO

สวนร่กขชาติได
โนเสาร์ ถ็อกพยอง

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ธีมปาร์คด้านเกษตรกรรมและปศ่สัตว์ทีม่ีขนาดใหญูทีส่่ดของเกาหล ี
รับชมสัตว์หลากหลายชนิดอยูางใกล้ชิด พร้อมถูายร่ปท่ีระลึกท่ีเต็มไปด้วยดอก
ไม้อันสวยงามของแตูละฤด่เป็นพ้ืนหลัง ข่ีจักรยานไฟฟ้าชมฟาร์มเล้ียงสัตว์ขนาด
ใหญู 1 รอบแล้วรูวมสัมผัสประสบการณส์่ดตื่นเต้นอีกมากมาย เชูน 
การขับโกคาร์ท การข่ีม้า เป็นต้น 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

อันซองฟาร์มแลนด์

31
So

ut
hern Gyeonggi

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩12,000 → ₩10,000 
เด็ก ₩10,000 → ₩8,000
 ข้อจำา: ราคาปกติอาจจะเปล่ียนแปลง

อันซองฟาร์มแลนด์
안성팜랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do

www.nhasfarmland.com

ชูวงฤด่ร้อน ต้ังแตู 10:00 - 18:00 (ปิดขายบัตร เวลา 17:00)                                 
ชูวงฤด่หนาว ต้ังแตู 10:00 -17:00 (ปิดขายบัตร เวลา 16:00) 
*บางชูวงเปิดให้บริการเร็วกวูาปกติและเปิดให้บริการเวลากลางคืน
(ติดตามรายละเอียดแตูละชูวงได้ท่ีโฮมเพจและ SNS) 

82-31-8053-7979

NEWNEW

ซีรีย์เกาหลี: 'voice 4', ‘ว่ิงนำารัก(run on)’, ‘Missing’, ‘จอมบัลลังก์ราชันอมตะ (The King)’  
มิวสิควิดีโอ: ‘เพลง The Cafe’ ของ 2PM, ‘เพลง From home’ ของ NCT ,  ‘เพลง Hangover’ ของ Paul Kim

ส่วนลด

2,000
วอน



Google Plus Codes X5RV+WH

31

So

ut
hern Gyeonggi

อันซองฟาร์มแลนด์
안성팜랜드

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
60นาที

โดยรถยนต์
60นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

การเดินทาง
170นาที Seoul Station Pyeongtaek 1

4 180นาที Gangnam Sadang Geumjeong → Pyeongtaek2

แท็กซ่ี
สถานีขนสูงรถโดยสารสายนอกเมืองคงโด → อันซองฟาร์มแลนด์ (ประมาณ 15นาทีี) 
สถานีพย็องแท็ก → อันซองฟาร์มแลนด์ (ประมาณ 40นาทีี)

สามารถดาวน์โหลดใบปลิวของอันซ
องฟาร์มแลนด์ฉบับภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน และภาษาญ่ีปู่นได้ท่ีหน้าโฮมเพจ 
(ใช้โทรศัพท์มือถือได้)

พิพิธภัณฑ์หม่ อันซองฟาร์มแลนด์ แดจังกึมพาร์คยงอิน 
(โรงถูายละครแดจังกึม)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



หมู่บ้านแซด่งจี เป็นหมู่บ้านชาวไรูชาวนาท่ีีมีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงตัง้อยู่บริเวณเหนือส่ดขอ
งจังหวัดคย็องกี มองเห็นแมูน้ำาอิมจินไหลงผูานลงมา เม่ือเดินผูานทางถนนพย็องฮวาน่รี 
ในยอนชอน ทีส่ร้างขึ้นมาตามแนวเขตปลอดทหารแล้ว จะเจอกับรอยแตกร่ปเสาหิน
เหล่ียม บริเวณแมูน้ำาอิมจิน  และสถานท่ีข้ึนช่ือด้านการเดินปูาราวกับเดินเข้าไปในอากา
ศท่ีบริส่ทธิแ์ละธรรมชาติท่ีสะอาดด้วยนอกจากน้ีภายในตึกสร้างเสริมประสบการณ์การเรีย
นร่้นัน้ จะมีโปรแกรมการนำาทรัพยากรทางธรรมชาติหลายอยูางในหมู่บ้านมาประย่กต์ใช้ 
และยังมีโปรแกรมการเรียนร่้ตูางๆอีกมากมายทีจ่ะทำาให้เมืองและชนบทรวมเป็นหน่ึง
เดียวกันผูานทางธรรมชาติ 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านแซดุงจี

32
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ค่าประสบการณ์ 
₩10,000 ~ ₩20,000

หมู่บ้านแซดุงจี
새둥지마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

86, Noa-ro 491beon-gil, Baekhak-myeon, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do

www.gumiri.com

09:00~18:00(ตลอดท้ังปีี)
82-31-835-7345

NEW



Google Plus Codes 2X46+H2

32

N
or

thern Gyeonggi

หมู่บ้านแซดุงจี
새둥지마을

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
10นาที

รสบัส
สถานีโซโยซาน (รถโดยสารประจำาทางสาย58, 39)
→ สถานีขนสูงชอนกก(รถโดยสารประจำาทาง สาย 58) → ลงป้ายแพ็คฮักก่มีรี

การเดินทาง

แท็กซ่ี
สถานีขนสูงจ็อกซอง(ประมาณ 25,000 วอน) 
สถานีขนสูงชอนกก(ประมาณ 25,000 วอน)

190นาที Seoul Station Soyosan1

7 1100นาที Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ
ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ 

ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

 การทำาซอสโคช่จังจากข้าวเหนียวและแอปเป้ิล 
ขนมต็อกป้ัน ขนมข้าวพองแบบฟิวช่ัน เป็นต้น 

(ราคาการทำาแตูละอยูาง แตกตูางกัน)

นาม่รังโนลจา หมู่บ้านแซด่งจี หมู่บ้านพ่รือเน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



การศึกษาด้านปูาไม้ นาม่รังโนลจา เป็นสวนเพ่ือการศึกษาท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้เรา
ได้ปล่กต้นไม้ไปพร้อมกับการปล่กความคิด  เป็นสถานท่ีท่ีค่ณสามารถทำากิจกรรม 
และสัมผัสประสบการณ์สน่กตูางๆได้อยูางหลากหลาย เชูน การสัมผัสประสบการณ์ใ
นปูา ปฏิทินต้นไม้ การทำาพืชฟอกอากาศ การทำากระถางต้นไม้จากหินบะซอลล์ 
เป็นต้น

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

นามูรังโนลจา

33
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ค่าประสบการณ์ 
₩10,000 ~ ₩20,000

นามูรังโนลจา
나무랑 놀자

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

34, Jeongogyeok-ro 66beon-gil, Jeongok-eup, 
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

blog.naver.com/changsantree

10:00~16:00(ตลอดท้ังปี)
82-31-835-6633



Google Plus Codes 23CC+WG

33

N
or

thern Gyeonggi

นามูรังโนลจา
나무랑 놀자

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
15นาที

โดยรถยนต์
10นาที

รสบัส
สถานีโซโยซาน: รถโดยสารประจำา ทางสาย 39-2(ประมาณ 40นาท)

การเดินทาง

แท็กซ่ี
สถานีโซโยซาน (ประมาณ 13,000 วอน)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

 ประสบการณ์ในปูา 
ปฏิทินต้นไม้ ทำาพืชฟอกอากาศ เป็นต้น 
(ราคาการทำาแตูละอยูาง แตกตูางกัน)

190นาที Seoul Station Soyosan1

7 1100นาที Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

นาม่รังโนลจาหมู่บ้านแซด่งจี หมู่บ้านพ่รือเน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



หมู่บ้านพ่รือเน เป็นหมู ่บ้านในชนบทที ่แสนจะอบอู ่นและเรียบงูาย  
นำ าผลผล ิตทางการเกษตรท ี ่เต ิบโตบนผ ิวด ินท ี ่ม ีการส ึกกร ูอน 
ซ ึ ่งม ีท ั ้งความพิเศษและความอร ูอย นำ ามาทำาเป็ นอาหารชนบท 
เต็มไปด้วยกลิน่อายของบ้านเกิด จนทำาให้นึกถึงบ้านค่ณยายที เ่ป็น
เหมือนดั ง่ที ่พักผูอนหยูอนคลาย เป็นพื้นที ่ที ่สามารถทำาอาหารทาน
เองได้ และยังเป็นพื้นทีใ่นการสัมผัสประสบการณท์ีห่ลากหลายด้วย 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านพูรือเน

34
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

 ค่าประสบการณ์  
₩8,000 ~ ₩20,000

หมู่บ้านพูรือเน
푸르내마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

30-62, Cheongyeon-ro, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do

www.purnevil.com

10:00~17:00 

82-31-833-5299



Google Plus Codes 5772+6C

34

N
or

thern Gyeonggi

หมู่บ้านพูรือเน
푸르내마을

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
15นาที

โดยรถยนต์
10นาที

รสบัส
สถานีโซโยซาน → สถานีขนสูงชอนกก (20นาทีี) 
→ ลงท่ีโรงเรียนมัธยมต้นชองซาน

แท็กซ่ี
สถานีโซโยซาน (ประมาณ 30,000 วอน)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ
ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ 

ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

 การทำาขนมปังข้าวบาร์เลย์ 
สบู่เพชรพลอยจากแตงกวา ซอสโคจ่ชังโสม 
กิมจิหัวไชเท้า ขนมข้าวพอง พิซซูา เป็นต้น 

(ราคาการทำาแตูละอยูาง แตกตูางกัน)

การเดินทาง
190นาที Seoul Station Soyosan1

7 1100นาที Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

นาม่รังโนลจาหมู่บ้านแซด่งจี หมู่บ้านพ่รือเน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ก้าวแรกของสวนพฤกษศาสตร์พยองกังแลนด์ ผูานการรักษาสิง่แวดล้อม 
ปั จจ ่บ ันสวนพฤกษศาสตร ์พยองก ั ง  ม ีสวนท ั ้งหมด 13 ร ่ปแบบ 
เป็นสวนแหูงแรกในเกาหลีท่ีมีสวนหินรวมอยู่ด้วย มีท่ีผจญภัยท่ีเต็มไปด้วยเคร่ือง
เลูนของเด็กแบบย่โรปเหนอื มีบริการรีสอร์ททีจ่ะมอบความสงบให้กับค่ณกวูา 
20 ห้อง สวนพฤกษศาสตร์พยองกังแลนด์ มีเนื้อทีป่ระมาณ 200,000 พย็อง 
สามารถสน่กกับการนอนค้างแรม การเยีย่มชม และการแสดงนิทรรศการได ้
นับเป็นสถานท่ีมอบความเพลิดเพลินขนาดใหญูท่ีส่ดในจังหวัดคย็องกี

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนพฤกษศาสตร์พย็องกังแลนด์

35
N

or
thern Gyeonggi

33%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩8,000 → ₩5,000
เด็ก ₩7,000 → ₩5,000

สวนพฤกษศาสตร์พย็องกังแลนด์
평강랜드

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

203, Umulmok-gil, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

www.peacelandkorea.com

09:00 ~ 18:00

82-31-532-1779

NEW



Google Plus Codes 28X3+QG

35

N
or

thern Gyeonggi

สวนพฤกษศาสตร์
พย็องกังแลนด์
평강랜드

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
50นาที

โดยรถยนต์
40นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
สถานีขนสูงโซลตะวันออก (รถโดยสารประจำาทาง สาย3000)
→ สถานีขนสูงอ่นชอน(รถโดยสารประจำาทางสาย10-1)(ประมาณ 2ช่ัวโมง)

แท็กซ่ี
สถานีขนสูงอ่นชอน(ประมาณ 20 นาทีี)

อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm)

สวนพฤกษศาส
ตร์พย็องกังแลนด์

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ฟาร์มบอสแอปเป้ิลทีตั่ง้อยู่บนพ้ืนทีข่นาดประมาณ 66,000 ตารางเมตรใน 
โพชอนซ่ึงมีการบำา ร่งพันธ่์แอปเป้ิลให้อรูอยข้ึนเน่ืองจากอ่ณหภ่มิทีแ่ตกตูาง 
กันในแตูละวันและนักทูองเทีย่วจำา นวนมากมาเยีย่มชมจากการเพาะปล่ก 
ไม้ผลเฉพาะทางผูานประสบการณใ์นฟาร์มตูางๆท่กปี เป็นฟาร์มทีเ่ชื่อถือ 
ได้เน่ืองจากสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล(Boss Apple Farm)

36
N

or
thern Gyeonggi

20%
2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ส่วนลดประสบการณ์เก็บแอปเป้ิลแคระ
₩20,000 → ₩16,000

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm) 사과깡패

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

2674-67, Hoguk-ro, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

bossapple.com

10:00 ~ 16:00

82-31-544-8998



Google Plus Codes X6JW+C4

36

N
or

thern Gyeonggi

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm)

사과깡패

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
15นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
ข้ึนการเดินทางสาย 1 มาลงท่ีสถานี Changdong 
→ แล้วตูอรถบัสดูวน (Express City Bus) สาย 1386 (ตรงทางเข้า Hanwha Life) 

→ ลงรถท่ีป้ายทางเข้าสวนสน่ก Baekroju (ประมาณ 2,650 วอน)

การเดินทาง
130นาที Seoul Station Changdong1

7 150นาที Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Changdong2

แท็กซ่ี
สถานี Changdong(50 นาทีี)

อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm)

เฮิร์บ ไอร์แลนด์
(Herb Island)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



อาร์ตวัลเลูย์โพชอนเป็นเหมืองหินทีมี่การข่ดหินแกรนติเป็นเวลาประมาณ 
30 ปีนบัตัง้แตู พ. ศ. 2503 แตูตัง้แตู พ. ศ. 2533 เนือ่งจากการผลิต 
หินแกรนติทีค่่ณภาพส่งลดลงการดำา เนนิการของเหมืองหินจึงหย่ดลงและ 
ถ่กปลูอยให้เป็นเหมืองร้างซ่ึงทำา ให้เส่ือมโทรม เมืองโพชอนจึงทำา การบ่รณะ 
ใหมูให้เป็นสวนศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมตัง้แตู พ.ศ. 
2547 ถึง พ.ศ. 2552

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

อาร์ตวัลเล่ย์โพชอน(Pocheon Art Valley)

37
N

or
thern Gyeonggi

50%
2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

(ค่าผ่านประตู) ผู้ใหญ่  ₩5,000 →  ₩2,500
                  เยาวชน  ₩3,000 → ₩1,500
                         เด็ก ₩1,500 → ₩ 800

อาร์ตวัลเล่ย์โพชอน
(Pocheon Art Valley) 포천아트밸리

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

234, Art valley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

artvalley.pocheon.go.kr

ฤด่ร้อน: 09:00 น. - 22:00 น.(จำาหนูายบัตรถึง 20:00 น.) 
ฤด่หนาว: 09:00 น. - 21:00 น.(จำาหนูายบัตรถึง 19:00 น.) 
จันทร์: 09:00 น. - 19:00 น.(จำาหนูายบัตรถึง 18:00 น.) 
ปิดท่กวันอังคารแรกของท่กเดือน

82-1668-1035

ซีรีย์เกาหลี: 'Melting Me Softly'



Google Plus Codes W6FQ+65

37

N
or

thern Gyeonggi

อาร์ตวัลเล่ย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

포천아트밸리

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
20นาที

รสบัส
สถานีอึยจองบ่ → ข้ึนรถบัสโดยสารประจำาทางเส้นนอกเมือง138, 138-5(รถบัส) 
→ลงท่ีป้ายซินพ่กเมียนซาม่โซ (Sinbukmyeon office) จากนัน้นัง่แท็กซ่ีไป(คูาโดยสารพ้ืนฐาน)

 ศ่นย์เปล่ียนสายเดินรถโทบงซัน (Dobongsan Transfer Center) 

→ รถบัสสาย 1386 → ซินบ่กมยอนนัง่แท็กซ่ีไปหลังจากลงท่ีสำานักงาน(คูาโดยสารพ้ืนฐาน) 
 ทงโซลเทอร์มินอล → รถบัสสาย 3000, 3001, 3002 

→ นัง่แท็กซ่ีไปหลังจากลงท่ีสำานักงานซินบ่กมยอน(คูาโดยสารพ้ืนฐาน)

แท็กซ่ี
โพชอนแท็กซี 82-31-535-5088 / แท็กซ่ีชินบ่ก 82-31-531-5999

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

คูาบริการรถโมโนเรล (Monorail) 
ผ่้ใหญู: (ไป-กลับ) 4,500 → 2,300 / 

(เท่ียวเดียว) 3,500 → 1,800 
เยาวชน (ไป-กลับ) 3,500 → 1,800 / 

(เท่ียวเดียว) 2,500 → ,300 
เด็ก (ไป-กลับ) 2,500 → 1,300 / 

(เท่ียวเดียว) 1,800 → 1,000

การเดินทาง
150นาที Seoul Station Uijeongbu1

7 170นาที Gangnam Konkuk Univ. Uijeongbu2

※ เวลาให้บริการอาจมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากภัยธรรมชาติและ ภัยพิบัติในสังคม ฯลฯ

อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm)

เฮิร์บ ไอร์แลนด์
(Herb Island)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



เฮ  ริ บ ์  ไอร์แลนด์ ต้องการสรา ้ งโลกแหงู ความสข่ ดว ้ ยเฮริ บ์  มส ี งูิตา ่ งๆใหช้ ม  
ด่และให้เพลิดเพลินด้วยธีมสิง่มีชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนยีนซ่ึงเป็นแหลูง 
กำา เนิดเฮิร์บ และยังมีพิพิธภัณฑ์เฮิร์บแหูงแรกของโลก

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

เฮิร์บ ไอร์แลนด์(Herb Island)

38
N

or
thern Gyeonggi

20%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ค่าผ่านประตู  ₩9,000 → ₩8,000  
อาบน้ำาเท้าของเฮิร์บและอาร์มา ₩15,000 → ₩12,000 

กำาลังทำาน้ำาหอมหอม ₩10,000 → ₩8,000

เฮิร์บ ไอร์แลนด์(Herb Island)

허브아일랜드
N

or
thern Gyeonggi

TRIP

INFO

35, Cheongsin-ro 947beon-gil, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

www.herbIsland.co.kr

10:00 น. - 22:00 น. (วันเสาร์ เปิดถึง 10:00 น. - 23:00 น.) 
ปิดเป็นประจำาวันพ่ธ (การทำางานปกติของวันหย่ดสาธารณะ)

82-31-535-6494



Google Plus Codes X48J+4M

38

N
or

thern Gyeonggi

เฮิร์บ ไอร์แลนด์
(Herb Island)

허브아일랜드

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
30นาที

โดยรถยนต์
30นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
รถบัส: ข้ึนรถบัสสาย 57, 57-1 ท่ีฝ่ังตรงข้ามสถานี Soyosan แล้วลงรถ 
ท่ีป้าย เฮิร์บ ไอร์แลนด์(50 นาทีี)

การเดินทาง

แท็กซ่ี
แท็กซ่ี: 60,000 วอน คิดราคาจากสถานี Seoul → เฮิร์บ ไอร์แลนด์

190นาที Seoul Station Soyosan1

7 1100นาที Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

ฟาร์มบอสแอปเป้ิล
(Boss Apple Farm)

เฮิร์บ ไอร์แลนด์
(Herb Island)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจีแหูงเมืองยังจ่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางทีจ่ัดเก็บ 
ค้นคว้า แสดงนทิรรศการและให้ศึกษาเกีย่วกับวัตถ่โบราณทีข่่ดพบจากฮวี 
อัมซาจีในยังจ่ซ่ึงเป็นแหลูงประวัติศาสตร์แหูงชาติหมายเลข 128 ในฐานะท่ี 
เป็นวัดหลวงทีใ่หญูทีส่่ดตัง้แตูปลายราชวงศ์โกรยอจนถึงต้นราชวงศ์โชซอน 
ค่ณคูาและความสำา คัญนัน้ยิง่ใหญูมากและมีบริการทางประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรมทีห่ลากหลายเพ่ือชูวยให้ผ้ม่ าเยีย่มเข้าใจราชวงศ์และวัฒนธรรม 
ทางพ่ทธศาสนาในประวัติศาสตร์

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจีแห่งเมืองยังจ

39
N

or
thern Gyeonggi

30%
2 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩2,000 → ₩1,400
เยาวชน/ทหาร ₩1,500 → ₩1,050

ผู้ใหญ  ₩1,000 → ₩700

พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจี
แห่งเมืองยังจ양주시립회암사지박물관

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

11 Hoeamsa-gil, Yangju-si, Gyeonggi-do

www.yangju.go.kr/museum

ชูวงฤด่หนาว(พฤศจิกายน-ก่มภาพันธ์) : 09:00~17:00(ปิดการเข้าชม 16:00) 

ชูวงฤด่ร้อน(มีนาคม-ต่ลาคม) : 09:00~18:00(ปิดการเข้าชม 17:00)

82-31-8082-4187



Google Plus Codes R4R3+F5

39

N
or

thern Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจี
แห่งเมืองยังจ
양주시립회암사지박물관

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
45นาที

โดยรถยนต์
30นาที

รสบัส
สถานียงั จ่: รถบสั สาย 90(50 นาท)

สถานีดอกเก: รถบสั สาย 700(30 นาท) 

สถานีดอกจอง : รถบสั สาย 78(30 นาท)

การเดินทาง

แท็กซ่ี
ประมาณ 15,000 วอนจากสถานียังจ่ 
ประมาณ 7,000 วอนจากสถานีดอกจอง

160นาที Seoul Station Yangju1

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

ไมูสามาถใช้สูวนลดได้มากกวูา 1 
อยูาง เชูน สูวนลดของบัตรเครดิต 

สูวนลดประชากร เป็นต้น

164นาที Seoul Station Deokgye1

168นาที Seoul Station Deokjeong1

เฮิร์บ ไอร์แลนด์
(Herb Island)

อาร์ตวัลเลูย์โพชอน
(Pocheon Art Valley)

พิพิธภัณฑ์โฮยอัมซาจี
แหูงเมืองยังจ

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ไรูองู่นซันมอร่เป็นโรงกล่ันไวน์เพียงแหูงเดียวของจังหวัดคยองกีท่ีตัง้อยู่ใกล้กับ
กร่งโซล ท่ีน่ีผลิตไวน์โดยใช้ซันมอร่ (องู่นปูาของเกาหลี)ค่ณสามารถมีสูวนรูวม
ในกิจกรรมตูาง ๆ ได้ ไมูวูาจะเป็น ‘My Wine’ ซ่ึงค่ณสามารถบรรจ่ไวน์ลง
ในขวดด้วยตัวเอง เรียนการทำาแยมองู่นปูา และสำารวจอ่โมงค์ไวนอี์กด้วย 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ฟาร์มซันมอรู

40
N

or
thern Gyeonggi

20%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

My Wine (การทำาไวน์)  ₩17,000 →₩13,600
Jam Making (ทำาแยม) ₩9,000 → ₩7,200

ฟาร์มซันมอรู
산머루농원

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

www.sanmeoru.com

09:00~17:00 

82-31-958-4558 



Google Plus Codes XX65+25

40

N
or

thern Gyeonggi

ฟาร์มซันมอรู
산머루농원

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
40นาที

โดยรถยนต์
40นาที

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
จากสถานี Seoul → สถานี Munsan หรือข้ึนรถบัส (2,000 วอน)

แท็กซ่ี
จากสถานี Seoul → สถานี Munsan นัง่แท็กซ่ี (20,000 วอน)

G.J

G.J

4 G.J

การเดินทาง
60นาที

55นาที

90นาที

Seoul Station

Hongik Univ.

Gangnam

Munsan

Munsan

Sadang Seoul Station

G.J Munsan

G.J

G.J

2

คาเฟ 
อันนยอง

สะพานทกแกบนแมูน้ำาอิมจิน 
& นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน ฟาร์มซันมอร่

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ฮันฮวาอควาแพลเนต อิลซัน เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาแหูงแรกในเกาหล ี
ทีส่ร้างปูาอเมซอนอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา ทีนี่เ่ป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาทีใ่หญู 
ทีส่่ดในพ้ืนทีบ่ริเวณกร่งโซลและจังหวัดคยองกี มีปลากวูา *22 สายพันธ่์ 
(25,000 ตัว) และสัตว์น้ำาอ่ืน ๆ อีก 50 สายพันธ่์ (600 ตัว) มีโปรแกรม 
อินเทอร์แอ็คทีฟและคอนเทนต์ตูาง ๆ เชูน Alive Star ทีน่ีเ่ปรียบเสมือน 
โอเอซิสส่ดพิเศษท่ีถ่กค้นพบในเมือง

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา อิลซัน

41
N

or
thern Gyeonggi

40%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩31,000 → ₩18,600

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา อิลซัน
아쿠아플라넷 일산

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

282, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

www.aquaplanet.co.kr/ilsan/index.jsp

10:00 ~ 18:30(ปิดการเข้าชม 17:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes MQ74+95

41

N
or

thern Gyeonggi

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา 
อิลซัน
아쿠아플라넷 일산

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
2นาที

โดยรถยนต์
5นาที

รสบัส
สถานีขนสูง Juyeop (Central) → ข้ึนรถบัสสาย 080 → หมู่บ้าน Munchon 
→ ห้างสรรพสินค้าฮ่นได → พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาอิลซัน

การเดินทาง

แท็กซ่ี
ถานี Juyeop, ทางออก 4(ประมาณ 3,200 วอน)

สถานี Juyeop, ทางออก 2 หรือ 3เดินมู่งหน้าไปยังสวนสาธารณะ 
Juyeop (เดินประมาณ 15 นาทีี)

3 340นาที Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360นาที Seoul Station Chungmuro Juyeop4

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

เม่ือมากับเด็ก 
สามารถใช้ราคาสูวนลดสำาหรับผ่้ใหญูได้ 

(18,600 วอน)

G.J

สวนน้ำาวันเมาท์
(ONEMOUNT)

HYUNDAI MOTORSTUDIO 
GOYANG

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา 
อิลซัน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG เป็นธีมปาร์คเก่ียวกับรถยนต์ท่ีใหญูท่ีส่ด
ในเกาหลี ค่ณจะสน่กสนานและต่ืนเต้นในการเรียนร่้เกีย่วกับขัน้ตอนการ 
ผลิตรถยนต์ไปจนถึงวิธีการทำา งานของเครื่องยนต์กลไกตูาง ๆ ทีน่ีมี่สิง่ 
อำา นวยความสะดวกมากมายทีค่่ณจะสามารถเพลิดเพลินได้ตลอดทัง้วัน 
ไมูวูาจะเป็นร้านอาหารบนพื้นทีข่นาดใหญู ทีม่ีอาหารรสเลิศนานาชนิด 
ให้เลือกรับประทาน คาเฟูบรรยากาศสบาย ๆ รวมไปถึงร้านขายของท่ีระลึก
ซ่ึงมีคอลเลคช่ันพิเศษให้สะสม

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

42
N

or
thern Gyeonggi

30%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่  ₩10,000 → ₩7,000 
เยาวชน  ₩7,000 → ₩4,900 

เด็ก ₩5,000 → ₩3,500

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

motorstudio.hyundai.com/goyang

09:00 น. - 20:00 น.(เวลาเปิดแตกตูางตามแตูละส่ิงอำานวยความสะดวก)

82-1899-6611



Google Plus Codes MP8X+87

42

N
or

thern Gyeonggi

HYUNDAI MOTORSTUDIO 
GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

รสบัส
ข้ึนรถบัสสาย 058 (สีเขียว) – ลงรถท่ี HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG(15 นาทีี)

เวลาทำาการ : 9:00 น. - 20:00 น.(เวลาเปิดแตกตูา งตามแตลู ะสูงิ อำา นวยความสะดวก)
นิทรรศการถาวร - จำาหนูายบัตรถึง 17:30 น./ ทางเข้าเปิดถึง 18:00 น.
(ปิดท่กวันจันทร์, วันปีใหมู, วันตร่ษจีน และ 1 วันหลังวันตร่ษจีน,
วันช่ซอก และ 1 วันหลังจากวันช่ซอก)

แท็กซ่ี
แท็กซ่ี ประมาณ 3,800 วอ

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

※ มีการใช้สูวนลดในสถานท่ีเม่ือมีค่
    ปองท่ีโต๊ะบริการข้อม่ลช้ัน L 
※ หากมีผ่้เข้าชมจำานวนมากเม่ือเข้าชม 
    อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าตามเวลาท่ีต้อ
    งการ

การเดินทาง
3 345นาที Hongik Univ. Daegok Daehwa

3 360นาที Seoul Station Chungmuro Daehwa4

G.J

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์

2นาที
โดยรถยนต์

5นาที
สวนน้ำาวันเมาท์

(ONEMOUNT)
HYUNDAI MOTORSTUDIO 

GOYANG
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา 

อิลซัน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สถานท่ีทูองเท่ียวเชิงผจญภัย เชูนสไลเดอร์ส่ดหวาดเสียวทัง้ในรูมและกลาง 
แจ้ง สระวูายน้ำาคลื่น สระน้ำา การเลูนน้ำา ฯลฯ และพื้นทีพ่ักผูอนพร้อม 
ทิวทัศน์ม่มกว้างทีม่องเห็นท้องฟ้าส่งและทะเลสาบสน่กสนานไปกับประสบ
การณใ์หมูในสวนหิมะและห้างสรรพสินค้าในวันเมาท์ทีมี่หิมะและน้ำาแข็งต
ลอดท้ังปี!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

สวนน้ำาวันเมาท์(ONEMOUNT)

43
N

or
thern Gyeonggi

50%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

เป็นคูปองสำาหรับชาวต่างชาติเท่านัน้

สวนน้ำาวันเมาท์(ONEMOUNT)

원마운트
N

or
thern Gyeonggi

TRIP

INFO

300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

www.onemount.co.kr

10:00 - 18:00 เวลาเปิด-ปิด แตกตูางกันตามฤด่กาล

82-1566-2232



Google Plus Codes MQ73+PQ

43

N
or

thern Gyeonggi

สวนน้ำาวันเมาท์(ONEMOUNT)

원마운트

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
สถานี Juyeop → ข้ึนรถบัสสาย 80, 082B(15 นาทีี)

แท็กซ่ี
จากใจกลางกร่งโซล (ประมาณ 30,000 - 40,000 วอน)

ทางออกท่ี 2 สถานี Juyeop ไป 10 นาที

การเดินทาง

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
2นาที

โดยรถยนต์
2นาที

3 345นาที Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360นาที Seoul Station Chungmuro Juyeop4

G.J

สวนน้ำาวันเมาท์
(ONEMOUNT)

HYUNDAI MOTORSTUDIO 
GOYANG

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา 
อิลซัน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



หมู่บ้านพันม่นจอม (JSA) & DMZ, ทัวร์อ่โมงค์หมายเลข 3 
มีทัวร์ท่กวันอังคาร – วันเสาร์ 
(ไมูรวมวันหย่ดราชการและวันอาทิตย์, ไมูมีทัวร์ในวันท่ีถ่กกำา หนดโดย UNC) 

ทัวร์ DMZ เดินทางออกจากกร่งโซล (ต้องจองลูวงหน้า) 
08:10 น. – 17:30 น. (เวลาออกเดินทางท่ีแนูนอนจะได้รับการยืนยันลูวงหน้า 48 ช่ัวโมง) 
วันท่ีมีบริการทัวร์: อังคาร - วันเสาร์ 
ต้องทำา การสำา รองทัวร์ลูวงหน้า 4 วัน 
กร่ณานำา ค่ปองมาแสดงในวันทัวร์

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

หมู่บ้านพันมุนจอม (JSA) & DMZ, ทัวร์อุโมงค์หมายเลข 3

44
DMZ

15%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ผู้ใหญ่/เด็ก(อายุตัง้แต่ 13 ปีขึน้ไป) 
₩153,000

หมู่บ้านพันมุนจอม (JSA) 
& DMZ, ทัวร์อุโมงค์หมายเลข 3 
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

DMZ

TRIP

INFO

177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

www.jsatour.com

08:10 ~ 17:30

82-2-2266-3350
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DMZ

Google Plus Codes WM8X+G5

หมู่บ้านพันมุนจอม (JSA) 
& DMZ, ทัวร์อุโมงค์หมายเลข 3 
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

ข้อเสนอของทริป

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

การเดินทาง

E-mail : info@joongangtour.com 

Social Media : www.facebook.com/jsajoongangtour 

บริษทัทัวร์ต้ังอยู่ท่ีสถานีขนสูงโซลเอ็กซ์เพรส ช้ัน 9 

ตารางทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลง (อาจถ่กยกเลิก หรือถ่กลดเวลา) 
เน่ืองจากการฝึกซ้อมทหารและเหต่ผลอ่ืน ๆ ภายใน DMZ

13นาที Seoul Station City Hall

240นาที Gangnam City Hall2

1

คาเฟ 
อันนยอง

สะพานทกแกบนแมูน้ำาอิมจิน 
& นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน

หมู่บ้านพันม่นจอม (JSA) & 

DMZ,ทัวร์อ่โมงค์หมายเลข 3

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Cafe Annyeong) เป็นสถานท่ีเหมาะสำา หรับในการพักผูอนบนริมทะเลสาบ 
D. Brunch Annyeong) ทิวทัศน์สวนสาธารณะท่ีมองเห็นจากเนินเขา 
Bistro Annyeong) ไอศกรีมเย็นๆและกาแฟหน่ึงแก้ว

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

คาเฟ อันนยอง(Café Annyeong) ดี. บรันช อันนยอง(D. Brunch Annyeong) 
บิสโตร อันนยอง(Bistro Annyeong) เทคเอาท์ อันนยอง(Takeout Annyeong)

45
DMZ

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
อเมริกาโน(Hot) ₩4,800 → ₩3,800 
อเมริกาโน(Ice) ₩5,300 → ₩4,300

คาเฟ อันนยอง(Café Annyeong) 
ดี. บรันช อันนยอง(D. Brunch Annyeong) 
บิสโตร อันนยอง(Bistro Annyeong) 
เทคเอาท์ อันนยอง(Takeout Annyeong)

카페안녕
디브런치안녕

비스트로안녕
 테이크아웃안녕

DMZ

TRIP

INFO

148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

http://ggtour.or.kr 10:00 ~ 19:00

Cafe Annyeong: 82-31-953-4855 
D. Brunch Annyeong: 82-31-956-8383 
Bistro Annyeong: 82-31-953-4856

ส่วนลด

1,000
วอน
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DMZ

Google Plus Codes VR6P+5X

คาเฟ อันนยอง(Café Annyeong)
ดี. บรันช อันนยอง(D. Brunch Annyeong)
บิสโตร อันนยอง(Bistro Annyeong)
เทคเอาท์ อันนยอง(Takeout Annyeong)

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
40นาที

โดยรถยนต์
10นาที

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
สถานี Munsan ทางออก 1 ข้ึน รถบัสของ 
หมู่บ้าน (Maeul Bus) สาย 058(มู่งหน้าไปอิมจินกัก) 
→ ลงรถท่ีป้ายอิมจินกัก เดินตรงไป 450 เมตร มู่งหน้าไปยังอิมจินกัก

แท็กซ่ี
แท็กซ่ี: จากสถานี Munsan ประมาณ 9,000 วอน

카페안녕, 디브런치안녕, 비스트로안녕, 테이크아웃안녕

การเดินทาง
60นาที Seoul Station MunsanG.J G.J

ฟาร์มซันมอร่คาเฟ 
อันนยอง

สะพานทกแกบนแมูน้ำาอิมจิน 
& นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



สะพานทกแกแมูน้ำาอิมจินถ่กสร้างข้ึนใหมูด้วยเสาสะพานในร่ปแบบของ สะพานเหล็ก
ย่คกูอนในชูวงสงคราม 6.25 ท่ีมีความยาว 105 ม. และกว้าง 5 ม. ซ่ึงถ่กทำา ลายจา
กการทิง้ระเบิดในชูวงสงครามเกาหลี เป็นสะพานลอยสำา หรับนักทูองเทีย่วทีท่ำา 
ให้สัมผัสได้ถึงรอยแผลจากสงครามและความสำา คัญของสันติภาพ หอศิลป์บังเกอร์เป็น
พ้ืนท่ีศิลปะท่ีสร้างบังเกอร์ใต้ดินใหมูท่ีใช้เป็นสถานท่ีทางการทหาร ค่ณสามารถพบกับส่ือ 
วิดีโอทีเ่กีย่วข้องกับเขตปลอดทหารเกาหลี(DMZ) และส่ือศิลปะทีมู่่งเน้นประสบการ
ณ์ได้ท่ีนัน่

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

46
DMZ

4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง
ผู้ใหญ่  ₩2,500 → ₩1,500

เด็ก ₩1,500 → ₩500

สะพานทกแกบนแม่น้ำาอิมจิน & 
นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน
독개다리&벙커전시관

DMZ

TRIP

INFO

177 Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

ggtour.or.kr

มีนาคมถึงต่ลาคม: 09:00 ~ 18:00 พฤศจิกายนถึงก่มภาพันธ์: 09:00 ~ 17:00 

※ ปิดท่กวันจันทร์ยกเว้นวันหย่ดราชการ

82-70-4405-3323

สะพานทกแกบนแม่น้ำาอิมจิน & 
นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน

ส่วนลด

1,000
วอน



46
DMZ

ข้อเสนอของทริป
โดยรถยนต์
40นาที

โดยรถยนต์
10นาที

สามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสาร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา หนูายบัตร
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

รสบัส
สถานี Munsan ทางออก 1 ข้ึน รถบัสของ 
หมู่บ้าน (Maeul Bus) สาย 058(มู่งหน้าไปอิมจินกัก) → ลงรถท่ีป้ายอิมจินกัก 
เดินตรงไป 450 เมตร มู่งหน้าไปยังอิมจินกัก

แท็กซ่ี
แท็กซ่ี: จากสถานี Munsan ประมาณ 9,000 วอน

การเดินทาง

สะพานทกแกบนแม่น้ำาอิมจิน & 
นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน
독개다리&벙커전시관

60นาที Seoul Station MunsanG.J G.J

ฟาร์มซันมอร่คาเฟ 
อันนยอง

สะพานทกแกบนแมูน้ำาอิมจิน 
& นิทรรศการบังเกอร์ใต้ดิน

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ทูามกลางกระแสเกาหลี 1 ล้านคนตูอปี! <THE PAINTERS> ซ่ึงเป็นผล 
งานชิน้ใหมูโดยการวาดภาพสดๆทีย่อดเยีย่มโดยใช้เทคนิคศิลปะ 10 อยูาง 
โดยจิตรกร 4 คนเพื่อแสดงสดบนเวทีทีซ่ับซ้อนและท่กคนจะประทับใจ 
ตลอด 75 นาทีีด้วยความคิดสร้างสรรค์และความส่ขทีไ่มูสามารถหาด่ได้ที ่
ไหน ไมูวูาจะเป็นชายหรือหญิง ผ่้ใหญูหรือผ่้น้อย หร่ือสัญชาติไหนก็ตาม

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

THE PAINTERS

47
Other

20%
4 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

VIP ₩60,000 → ₩48,000
S ₩50,000 → ₩40,000
A ₩40,000 → ₩32,000 

THE PAINTERS
페인터즈

Other

TRIP

INFO

13, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul Theater F5

thepainters.co.kr

มีการแสดงวันละ 2 รอบ (17:00 น. / 20:00 น.), 

เปิดแสดงท่กวัน / แสดงรอบละ 75 นาทีี

82-2-766-7855
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Other

Google Plus Codes HX9R+WM

แท็กซ่ี
Jongno Theater แจ้งคนขับวูาจะไป ‘Seoul Theater’

THE PAINTERS
페인터즈

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือได้

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

* ท่ีขายบัตรเปิดทำาการกูอนการแสดง
  1 ช่ัวโมง 
* จำาเป็นต้องจองลูวงหน้า
* ไมูมีสูวนลดซ้ำากัน

การเดินทาง
3 325นาที Gangnam Seoul Nat'l Univ. Jongno 3(sam)ga

3 310นาที Myeong-dong Chungmuro Jongno 3(sam)ga4

2

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ห้างสรรพสินค้าฮยอนแดดิวตีฟ้รี จะเป็นจ่ดหมายปลายทางร่ปแบบใหมูท่ีเม่ือมาเท่ียวแล้วจะ
ต้องมาให้ได้ ไมูใชูเพียงแคูสถานท่ีแวะพักแคูเพ่ือช้อปป้ิงเทูานัน้ ซ่ึงความสน่กในการช้อปป้ิงนัน้ 
มีแนูนอนอยู่แล้ว แตูเราจะเพ่ิมความสน่กร่ปแบบใหมูในสถานท่ีทูองเท่ียวท่ีไมูค่้นเคยให้กับค่ณ 
เราจะมอบประสบการณส์่ดพิเศษทีจ่ะเปลีย่นความสน่กสนานในการช้อปปิ้ง เป็นความ
สน่กสนานในการทูองเท่ียว ให้กับค่ณผูานการให้บริการของร้านค้าปลอดภาษอียูางมีระดับท่ีตัง้
อยู่บริเวณสถานท่ีทูองเท่ียวหลักของคังบ่กและคังนัม ในใจกลางโซล 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

48
Other

10%
1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

หากสมัครสมาชิกใหม่ 
จะได้รับการอัพเดตเป็นลูกค้าระดับซิลเวอร์ทันที

ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีฮยอนแด
(สาขามูย็อกเซ็นเตอร์, สาขาทงแดมุน, สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)
현대백화점 면세점(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

Other

TRIP

INFO

(สาขาม่ย็อกเซ็นเตอร์) 8 · 9 · 10th floor, 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 
(สาขาทงแดม่น) Doosan Tower Bldg., 275, Jangchungdan-ro,Jung-gu, Seoul (6~13F) 
(สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon

www.hddfs.com/store/en/dm/main.do

(สาขาม่ย็อกเซ็นเตอร์) 09:00 ~ 20:30  (สาขาทงแดม่น) 10:30 ~ 23:00 
(สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1) 06:30~21:30

82-1811-6688

NEW

ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีฮยอนแด (สาขามูย็อกเซ็นเตอร์, 
สาขาทงแดมุน, สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)
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Other

Google Plus Codes G355+CW

H295+HG

FCHR+M6

(สาขามูย็อกเซ็นเตอร์)
(สาขาทงแดมุน)
(สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)

ห้างสรรพสินค้า
ปลอดภาษีฮยอนแด
(สาขามูย็อกเซ็นเตอร์, สาขาทงแดมุน, 
สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1)
현대백화점 면세점
(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

ไมูสามารถใช้: ค่ปองถูายเอกสารร
ไมูสามารถใช้ ค่ปองจากโทรศัพท์มือถือ

ต้องแสดงบัตรประจำา ตัวท่ีมีร่ปถูาย ณ ห้องจำา 
หนูายบัตร

วันหมดอาย่ : 31/12/2023

หากสมัครสมาชิกใหมู 
จะได้รับการอัพเดตเป็นล่กค้าระดับซิล

เวอร์ทันที

รสบัส
(สาขาม่ย็อกเซนเตอร์) สถานีคังนัม(ประมาณ 30 นาทีี) 
(สาขาทงแดม่น) สถานีโซล(ประมาณ 30 นาทีี)
(สาขาสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 1) รสบัส No. 6001, 6008, 6014, 6020, 6300, 

6705, 6002, 6009, 6015, 6030, 6500, 6707A, 6003, 6010, 6016, 6100, 6600, 

6900, 6004, 6011, 6017

(สาขาทงแดมุน)

(สาขามูย็อกเซ็นเตอร์)
การเดินทาง

2

4

5นาที

10นาที

Gangnam

Seoul Station

Samsung

Dongdaemun

2

4

235นาที

5นาที

Seoul Station

Myeong-dong

Sadang

Dongdaemun

Samsung4

4

2

4

※เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 เวลาการให้บริการอาจะมีการเปล่ียนแปลง 
กร่ณาตรวจสอบข้อม่ลลูวงหน้าท่ีโฮมเพจหรือหมายเลขคอลเซ็นเตอร์ กูอนเดินทาง 

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ห้างปลอดภาษชิีลลา สาขาโซล เป็นสถานทีแ่หูงการเริม่ต้นของบริการด้านการช้อ
ปป้ิงปลอดภาษท่ีีดีท่ีส่ดมีการนำาแบรนด์เนมช่ือดังตูางๆ เชูน หล่ยส์วิตตอง ชาแนล 
ก่ชชี ่เป็นต้น พร้อมหลากหลายแบรนด์ความสวยความงามจากทัว่โลกทีไ่ด้รับการย
อมรับจากผ่้เชีย่วชาญด้านความสวยความงามมารวมอยู่ด้วยยังมีแฟชัน่ทีเ่ปน็ทีน่ยิม 
เคร่ืองประดับตูางๆ ตลอดจนอาหารการกิน มารูวมสัมผัสประสบการณก์ารช้อปป้ิง
ปลอดภาษท่ีีดีท่ีส่ดได้แล้วท่ีห้างปลอดภาษชิีลลา สาขาโซล

49
Other ห้างปลอดภาษีชิลลา(สาขาโซล)

신라면세점(서울점)

Other

TRIP

INFO

249, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 

www.shilladfs.com/comm/kr/en/main

09:30~17:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ห้างปลอดภาษีชิลลา(สาขาโซล)

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ลูกค้าคนจีน เอเชีย ญ่ีปุ่น 
เม่ือซ้ือสินค้าตัง้แต่ 300$ ขึน้ไป รับส่วนลด 

₩30,000

₩30,000
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Other

Google Plus Codes H255+33

รสบัส
รถโดยสารประจำาทางสายหลัก สาย 144, 301 
รถโดยสารประจำาทางสายรอง สาย 7212

แท็กซ่ี
สาขาโซล สนับสน่นคูาแท็กซ่ี (เม่ือค่ณมายังสาขาโซล แล้วย่ืนใบเสร็จคูาแท็กซ่ี 
จะได้รับแต้มสะสม S.Rewards ส่งส่ด 16,000P)

ห้างปลอดภาษีชิลลา
(สาขาโซล)
신라면세점(서울점) 

การเดินทาง
3 310นาที Seoul Station Dongguk Univ.

3 35นาที Myeong-dong Chungmuro Dongguk Univ.4

4 Chungmuro

※ แสดงบาร์โค้ดให้แกูพนักงานเคาท์เตอร์เม่ือคิดเงิน

※  ค่ปองสำาหรับนักทูองเท่ียวท่ีเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) 
※  ค่ปองน้ีสามารถใช้ได้ท่ีสาขาโซลเทูานัน้ 
※  ไมูสามารถใช้ค่ปองสูวนลดของกิจกรรมอ่ืนๆด้วยได้ และไมูสามารถใช้ได้กับสินค้าลดราคาเกิน 30% ข้ึนไป 
※  เม่ือยกเลิกการซ้ือของ การคืนเงิน จะไมูสามารถรับค่ปองน้ีคืนได้ และไมูสามารถขอค่ปองใบใหมูได้ 
※  ไมูสามารถใช้ได้กับแบรนด์เนมบางแบรนด์ เชูน L/V, CHANEL,GUCCI,HERMES เป็นต้น 
※  กิจกรรมดังกลูาวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์โดยไมูตำาเป็นต้องแจ้ง
     ให้ทราบลูวงหน้า



รูวมสัมผัสประสบการณ์ร้านค้าเคร่ืองสำาอางและน้ำาหอมของร้านค้าปลอดภาษชิีล
ลาท่ีได้รับการยอมรับจากสนามบินขนาดใหญูระดับโลก ได้ท่ีสนามบินอินชอน 
เทอร์มินอล 2 เราจะมอบการช้อปป้ิงความสวยความงามในร่ปแบบใหมูให้กับค่ณ 
เชูน แฟล็กชิพสโตร์จากแบรนด์ความงามระดับโลก ร้านค้าอัจฉริยะท่ีเปิดโอกาส
ให้ล่กค้ามาได้ลองสินค้าด้วยตัวเอง เป็นต้นมาช้อปป้ิงเคร่ืองสำาอางและน้ำาหอม
ทีดี่ทีส่่ด พร้อมเริม่ต้นการเดินทางอันแสนงดงามกับร้านค้าปลอดภาษชิีลลา 
ท่ีสนามบินอินชอนเทอร์มินอล 2 
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Other ร้านค้าปลอดภาษีชิลลา

(สาขาสนามบินอินชอน เทอร์มินอล 2)
신라면세점(인천공항점 T2)

Other

TRIP

INFO

272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon

www.shilladfs.com/comm/kr/en/main

06:50~21:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

ร้านค้าปลอดภาษีชิลลา(สาขาสนามบินอินชอน เทอร์มินอล 2)

1 ท่าน ต่อ 1 คูปอง

ลูกค้าคนจีน เอเชีย ญ่ีปุ่น 
เม่ือซ้ือสินค้าตัง้แต่ 200$ ขึน้ไป รับส่วนลด 

₩20,000

₩20,000
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Google Plus Codes FCHR+M6

ร้านค้าปลอดภาษีชิลลา
(สาขาสนามบินอินชอน 
เทอร์มินอล 2)
신라면세점(인천공항점 T2)

การเดินทาง
A70นาที Seoul Station

A60นาที Hongik Univ. Incheon Int'l Airport Termanal 2A

A Incheon Int'l Airport Termanal 2

※ แสดงบาร์โค้ดให้แกูพนักงานเคาท์เตอร์เม่ือคิดเงิน

※  ค่ปองสำาหรับนักทูองเท่ียวท่ีเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) 
※  ไมูสามารถใช้ค่ปองสูวนลดของกิจกรรมอ่ืนๆด้วยได้ และไมูสามารถใช้ได้กับสินค้าลดราคาเกิน 
     30% ข้ึนไป 
※  เม่ือยกเลิกการซ้ือของ การคืนเงิน จะไมูสามารถรับค่ปองน้ีคืนได้ และไมูสามารถขอค่ปองใบใหมูได้ 
※  ไมูสามารถใช้ได้กับแบรนด์เนมบางแบรนด์ เชูน CHANEL COS, DIOR COS, SK-II เป็นต้น 
※  กิจกรรมดังกลูาว สามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกได้ตามสถานการณ์โดยไมูตำาเป็นต้องแจ้ง
     ให้ทราบลูวงหน้า



서울역 ↔ 인천공항

서울역에서 논스톱 직통열차와 도심공항터미널 얼리체크인

서비스로 인천공항까지 가는 길이 여유롭고 편안해집니다. 

공항철도
 직통열차로

ขอเชิญเริม่ต้นการเดินทางไปเกาหลีอยูางปลอดภัยและสะดวกสบาย 
ด้วยการนัง่รถไฟสายตรงทีไ่มูหย่ดระหวูางสนามบินนานาชาติอินชอน 
และสถานีโซล ค่ณจะสามารถสัมผัสถึงความสวยงามของเกาหลีได้โดย 
เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของทะเลตะวันตกและแมูน้ำาฮันผูานหน้าตูาง 
รถไฟสายตรง

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

รถไฟสายสนามบิน

51
Other

\9,500 → \8,000

รถไฟสายสนามบิน
공항철도㈜

Other

TRIP

INFO

 46, Geombawi-ro, Seo-gu, Incheon

www.arex.or.kr

สถานีรถไฟโซล (การเดินทางแรก 06:10 น. การเดินทางส่ดท้าย 22:50 น.) 
สถานีเทอร์มินัล 1 รถไฟสนามบิน (การเดินทางแรก 05:23 น. การเดินทางส่ดท้าย 22:48 น.) 
สถานีเทอร์มินัล 2 รถไฟสนามบิน (การเดินทางแรก 05:15 น. การเดินทางส่ดท้าย 22:40 น.)

82-1599-7788

ใชส้ ว่ นลดไดท้ างออนไลน์เทา่ นนั้

ส่วนลด

1,500
วอน
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Other

Google Plus Codes HM9C+CF

ไมูมีสูวนลดในสถานท่ี
สูวนลดออนไลน์ผูานการสแกน

QR เทูานัน้
วันหมดอาย่ : 31/12/2023

สถานีรถไฟโซล
สถานีโซล, รถไฟสนามบิน ช้ัน B2, (ดงจา-ดง)378 ชองพา-โลยงซัน-ค่, โซล
 
สถานีเทอร์มินัล 1 รถไฟสนามบิน 
สถานีเทอร์มินัล 1 สนามบินนานาชาติอินชอน, ช้ัน B1 ศ่นย์การจราจร, (อ่นซอ-ดง) 
271 คงฮัง-โล, จ่ง-ค่, อินชอน
 
สถานีเทอร์มินัล 2 รถไฟสนามบิน 
สถานีเทอร์มินัล 2 สนามบินนานาชาติอินชอน, ช้ัน B1 ศ่นย์การจราจร, 
272 คงฮัง-โล, จ่ง-ค่, อินชอน

รถไฟสายสนามบิน
공항철도㈜

* กูอนใช้บริการ จำาเป็นต้องตรวจสอบสถานการณ์การเดินรถของรถ
  ไฟสายตรง ความเร็วส่งเอเร็กซ์ (เวลา คูาโดยสาร เป็นต้น) 
* ไมูสามารถใช้สูวนลดมากกวูา 1 อยูางได้ เชูน สูวนลดจากรัฐบาล 
  สูวนลดจากบัตรท่ีรูวมรายการ เป็นต้น 
* ใช้สูวนลดได้ทางออนไลน์เทูานัน้( ไมูสามารถใช้ได้ท่ีร้านค้าได้) 
* ราคาและการเดินรถ สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Explore Gyeonggi ! Enjoy Gyeonggi ! Exciting Gyeonggi !

The easiest way to tour in Gyeonggi 

การตรวจสอบคอร์สและการจอง
เเวปพอร์ทัลการทูองเท่ียวจังหวัดคยองกี – Required information – EG tour bus

https://en.ggtour.or.kr/en/








