


Before you go
นี่คือแผนการเดินทางสุดพิเศษที่เหมาะสําหรับทุกคน ซึ่งประกอบไปดวยสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ 

ในใจกลางกรุงโซล ใหคุณสามารถเดินทางไปเที่ยวชมไดอยางสะดวกและงายดาย!

งบประมาณ โรงแรม 

ไมเกิน 2,000 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ)

● Rian Hotel
● Hotel Pop Jongno

ไมเกิน 5,000 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ)

● Hotel Skypark Central Myeongdong
● Ibis Ambassador Myeong-dong

ไมเกิน 10,000 บาทตอคืน (โดย
ประมาณ)

● Lotte Hotel Seoul
● The Westin Chosun Seoul

กอนเดินทางออกจากสนามบิน อยาลืมแวะไปรับไอเทมจําเปนตาง ๆ เหลานี้กอน

ไอเทม สถานที่

อุปกรณ 4G Pocket WiFi KT Roaming Center ตั้งอยูในสถานที่ตาง ๆ ดังตอไปนี้

สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN)
● ชั้น 1 ประตู 6-7, ทุกวัน 24 ชม.
● ประตู 4-5 (วันที่ 1 มีนาคม 2018 เปนตนไป), ทุกวัน 07:00-22:00 น.
● ประตู 10-11, ทุกวัน 06:00-22:00 น.

สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) เทอรมินอล 2
ชั้น 1 ประตู 2-3, KT Roaming Center, ทุกวัน 24 ม.

สนามบินนานาชาติกิมโป (GMP)
ชั้น 1 ประตู 1, ทุกวัน 7:00-23:00 น.

4G ซิมการด

บัตรโดยสารรถไฟความเร็วสูง 
AREX แบบเที่ยวเดียว (สนามบิน
อินชอน-กรุงโซล)

สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) เทอรมินอล 1
ศูนยการเดินทางสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon Int'l Transportation Center) 
ชั้น B1F, ศูนยประชาสัมพันธ (เวลาทําการ: ทุกวัน 05:00-22:40 น.)

สนามบินนานาชาติอินชอน (ICN) เทอรมินอล 2
ศูนยการเดินทางสนามบินนานาชาติอินชอน (Incheon Int'l Transportation Center) 
ชั้น B1F, ศูนยประชาสัมพันธ (เวลาทําการ: ทุกวัน 05:00-22:40 น.)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแลกรับบัตรโดยสารของคุณไดดวยตัวเองที่ Express Train 
Ticket Vending Machine (ตูออกบัตรอัตโนมัติ) ซึ่งตั้งอยูที่สถานี Incheon Airport 
Station และ สถาน ีSeoul Station

บัตรโดยสารรถไฟเกาหลี Korea 
Rail Pass (KR PASS)

ศูนยขอมูลทางรถไฟ สนามบินอินชอน (Incheon Airport Railroad Information 
Center)
เวลาทําการ: ทุกวัน 07:00-21:30 น.
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DAY 1 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังตลาดนัมแดมุน (Namdaemun Market) เดินจากสถาน ีHoehyeon Station 
(สาย 4) ทางออก 4, 5 และ 6 ประมาณ 
4 นาที เพื่อไปยังตลาดนัมแดมุน

1030-1300 สํารวจตลาดนัมแดมุน และรับประทานอาหารเชาที่ซอย กัลจ ิ
โจริม (Hairtail Alley)

1300-1330 เดินทางไปยังรานโจก Bonjuk ซึ่งอยูใกลกับมหาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา (EWHA Womans University)

เดินจากสถาน ีEwha Womans 
University Station (สาย 2) ทาง
ออก 2 หรือ 3 เพื่อไปยังมหาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา

1330-1410 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่อง
สถาปตยกรรมอันงดงาม

1410-1500 รับประทานอาหารกลางวันที่รานโจก Bonjuk ราน Bonjuk ตั้งอยูไมไกลจาก
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

1500-1640 ชอปปงสินคาราคาสบายกระเปาที่ถนนสายแฟชั่น
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

ถนนสายชอปปงนี้ตั้งอยูรอบ ๆ ราน 
Bonjuk

1640-1700 เดินทางไปยังโรงละครนันทาในยานฮงแด (Hongdae 
Nanta Theatre)

เดินจากสถาน ีHongik University 
Station ทางออก 9 ประมาณ 5 นาที 
เพื่อไปยังโรงละครนันทา

1700-1830 ชมการแสดงทําอาหารนันทาโชว อันนาทึ่งและนาประทับใจ

1830-2030 เดินทางตอไปยังถนนสายชอปปงฮงแด (Hongdae 
Shopping Street)

ถนนสายชอปปงฮงแด ตั้งอยูไมไกล
จากโรงละครนันทาในยานฮงแด

2030-2200 รับประทานอาหารคํ่าที่ราน Old House Charcoal 
Meat Restaurant

เดินทางกลับโรงแรม



1030-1300: ตลาดนัมแดมุน (ทาน
อาหารเชาที่ซอยกัลจิ โจริม)

ตลาดนัมแดมุน คือตลาดที่เกาแกและใหญที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต ที่นี่ เต็มไปดวยชาวเกาหลีและ
นักทองเที่ยวมากมาย ที่ตางออกมาจับจายใชสอยและ
เลือกซื้อสินคาตาง ๆ มากมาย

เมื่อคุณไดมายังตลาดนัมแดมุนแลว อยาลืมลิ้มลอง
สตรีทฟูดแสนอรอยที่มีใหเลือกมากมาย ไมวาจะเปน 
ติ่มซํา, โฮต็อก (แพนเคกเกาหลี), โอเดง และอีก
มากมาย

และถึงแมวาคุณจะไดเต็มอิ่มไปกับอาหารตาง ๆ 
มากมายที่ตลาดนัมแดมุนแลว คุณจะตองไมพลาด
การไปแวะไปยังซอยกัลจิ โจริม (ซอยแฮรเทล) ที่
มีชื่อเสียง เลือกรานอาหารไดตามที่คุณตองการและ
อยาพลาดลอง “กัลจ ิโจริม” ซึ่งเปนเมนูแกงเผ็ด
เกาหลีใสปลา

1

ที่อยู: 21, Namdaemunsijang 4-gil, Jung-gu, Seoul
เวลาทําการ: ขึ้นอยูกันแตละราน แตเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมคือ 
11:00-15:00 น.

DAY 1 | University towns

แหลงที่มา: Flickr

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสถาน ีHoehyeon Station (สาย 4) ทางออก 4, 
5 และ 6 ประมาณ 4 นาที เพื่อไปยังตลาดนัมแดมุน

https://flic.kr/p/27A86X2


11330-1410: มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

หลายคนอาจรูสึกแปลกวาทําไมราถึงตองมาเที่ยวที่
มหาวิทยาลัย แตขอบอกเลยวา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
ถือเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวหลายคนตาง
ตองการมาเยี่ยมชม 

ขึ้นชื่อในเรื่องสถาปตยกรรมที่โดดเดน มหาวิทยาลัย
สตรีอีฮวา คือสถานที่ที่คุณสามารถไปเดินเลนเพื่อ
สํารวจความงดงามภายในมหาวิทยาลัยได ไมวาจะ
เปนสวนสวย, อาคารรวมสมัย และสถาปตยกรรม
นีโอคลาสสิกอันทรงเสนห

ที่อยู: 52 Ewhayeodae-gil, Daehyeon-dong, 
Seodaemun-gu, Seoul, South Korea

DAY 1 | University towns

วิธีการเดินทาง: 
เดินประมาณ 10 นาที จากสถาน ีEwha Womans 
University Station (สาย 2) ทางออก 2 หรือ 3 เพื่อไป
ยังมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

แหลงที่มา: Flickr 

1410-1500: ลิ้มรสโจกชื่อดังของเกาหลี
ในมื้อกลางวันที่ราน Bonjuk

จะมีอะไรดีไปกวาการไดอิ่มอรอยไปกับโจกรอน ๆ 
รสละมุนจากราน Bonjuk อีก! รานโจกชื่อดังแหง
นี้เสิรฟโจกหลากหลายประเภท ไมวาเปนโจกเม
นูมาตรฐานหรือเมนูตามฤดูกาล โดยคุณสามารถ
เลือกลิ้มลองไดตั้งแตโจกเปาฮื้อเลิศรส ไปจนถึงโจก
ธัญพืชหาชนิด, ไกโสมเกาหล ีและอีกมากมาย

2

3

https://flic.kr/p/KMwC7q


1500-1640: ถนนสายแฟชั่น
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

พื้นที่บริเวณรอบ ๆ ของมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา คือที่
ตั้งของถนนสายแฟชั่นชื่อดังของกรุงโซล ซึ่งคุณ
สามารถเลือกซื้อสินคาเกี่ยวกับแฟชั่นไดมากมาย 
ไมวาจะเปนเสื้อผาหรือผลิตภัณฑดูแลผิว อีกทั้งคุณ
ยังจะไดเพลิดเพลินไปกับคาเฟเก ๆ และสตรีทฟูด
เลิศรสมากมายอีกดวย 

ถนนสายนี้คือสถานที่ที่คุณสามารถซื้อสินคาตาง ๆ 
ไดในราคาถูกและคุมคาที่สุด เนื่องจากเปนแหลง
รวมของนักเรียนและนักศึกษา

ที่อยู: B2F, 357-4, Seokyo-dong, Mapo-gu, Seoul
เวลาการแสดง: ทุกวัน, 17:00 น. และ 20:00 น. (การแสดงใชเวลา
ประมาณ 90 นาที)

DAY 1 | University towns

วิธีการเดินทาง: 
เดินจากสถาน ีHongik University Station ทางออก 9 
ประมาณ 5 นาที เพื่อไปยังโรงละครนันทา

1700-1830: การแสดงนันทาโชว

การแสดงกายกรรม, ศิลปะการตอสู, ดนตรี แลการ
ทําอาหาร การแสดงนันทาโชว คือการแสดงที่ครบ
เครื่องที่สุดสําหรับคุณ! พบกับเหลานักแสดงมาก
ความสามารถชาวเกาหลีใต ที่จะมาออกลีลาทาทาง
อันนาทึ่งและเต็มเปยมไปดวยความสนุกสนาน 

การแสดงอันนาตื่นตาตื่นใจตลอด 90 นาทีนี้ ถือ
เปนการแสดงที่ใชเวลาเวลานานที่สุดใน
ประวัติศาสตรการแสดงของเกาหลีใต นอกจากนี้ ผู
ชมยังมีโอกาสที่จะไดขึ้นไปแสดงบนเวทีรวมกับเหลา
นักแสดงอีกดวย
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1830-2030: ถนนสายชอปปงฮงแด

หลังจากเพลิดเพลินไปกับการแสดงนันทาโชวแลว 
คุณสามารถเดินตอไปยังถนนสายชอปปงฮงแด ซึ่ง
เปนรวมของรานคาตาง ๆ มากมายไดทันที

ถนนหนทางตาง ๆ ในฮงแดนั้น ถือเปนถนนสาย
สําคัญที่เหมาะสําหรับการเดินสํารวจ คุณจะไดพบ
กับรานคาตาง ๆ มากมาย ตั้งแตรานอาหารทองถิ่น 
ไปจนถึงรานงานฝมือ, รานเสื้อผาเทรนดใหมลาสุด, 
อาหารริมทางเลิศรส และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่อยู: 169-6, Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul
เวลาทําการ: ทุกวัน, 16:00-05:00 น.

DAY 1 | University towns

วิธีการเดินทาง: จากถนนสายชอปปงฮงแด มุงหนาไปทางสถานี 
Hongik University Station ราน Old House Charcoal 
Meat Restaurant จะใชเวลาเดินไปประมาณ 3 นาทีจากทาง
ออก 8 ของสถานี Hongik University Station (สาย 2)

2030-2200: รับประทานอาหารคํ่าที่ราน 
Old House Charcoal Meat 
Restaurant 
เมื่อมาถึงเกาหลี อยาพลาดเมนูเนื้อยางเกาหลีรส
ตนตํารับ! โดยคุณสามารถเลือกเนื้อประเภทตาง ๆ ได
ตามที่คุณตองการที่ราน Old House Charcoal 
Meat Restaurant และเพลิดเพลินไปกับรสชาติ
ความอรอยในทุก ๆ คํา 

ที่สําคัญ อยาลืมทานเนื้อยางรอน ๆ คูกับเครื่องเคียงและ
ซอสหลากชนิด เพื่อเพิ่มรสชาติและประสบการณแสน
พิเศษของคุณใหยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้น!

แหลงที่มา: Flickr 

ที่อยู: Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul, South Korea

วิธีการเดินทาง: เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากโรงละคร
นันทาเพื่อไปยังถนนสายชอปปงฮงแด
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DAY 2 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังสถานี Gangnam Station ขึ้นรถไฟใตดินสาย 2 เพื่อไปยังสถานี 
Gangnam Station

0800-0930 รับประทานอาหารเชาที่รานสะดวกซื้อ มองหารานสะดวกซื้อในสถาน ี
Gangnam Station หรือบริเวณใกล
กับสถานี

0930-1030 เดินทางไปยังสวนสนุกเอเวอรแลนด (Everland) จุดนัดพบสําหรับการเดินทางไปยังสวน
สนุกเอเวอรแลนดจะอยูที่สถานี 
Gangnam Station ทางออก 6

1030-2030 เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนานที่สวนสนุกเอเวอรแลนด ซึ่ง
เปนสวนสนุกที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลีใต

2030-2100 เดินไปยังจุดนัดพบเพื่อนั่งรถกลับโซล จุดนัดพบสําหรับการเดินทางกลับจะอยู
ที่ลานจอดรถหมายเลข 5

2100-2200 เดินทางกลับจากสวนสนุกเอเวอรแลนด

2200-2230 เดินทางไปยังราน Saebyukjib เดินประมาณ 10 นาทีจากสถาน ี
Cheongdam Station เพื่อไปยัง
ราน Saebyukjib

2230-2400 รับประทานอาหารคํ่าที่ราน Saebyukjib

เดินทางกลับโรงแรม



0800-0920: รับประทานอาหารเชาที่รานสะดวก
ซื้อ

การจะรานอาหารสักแหงในชวงเชา อาจจะไมใชเรื่องงายสักเทาไร
นัก ดังนั้น รานสะดวกซื้อนี่แหละ คือทางเลือกที่จะชวยชีวิตคุณได! 
หลายคนอาจมองวาอาหารในรานสะดวกซื้อมักเปนอะไรที่นาเบื่อ แต
ขอบอกเลยวาคุณคิดผิดถนัด! 

ในรานสะดวกซื้อ คุณจะไดพบกับขาวกลอง, บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป, โอ
เดง, ขนมขบเคี้ยว และอื่น ๆ อีกมากมาย ลองแวะไปอานคูมือ
ทองเที่ยวจาก Klook เกี่ยวกับ เมนูตองลองเมื่อคุณมายังรานสะดวก
ซื้อในเกาหลี ดูส!ิ (ภาษาอังกฤษ)
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0930-1030: เดินทางไปยังเอเวอรแลนด

เดินทางไปยังสวนสนุกเอเวอรแลนดจากกรุงโซลไดอยางสะดวก
สบายกับ บริการถชัทเทิลรับสง จาก Klook ซึ่งคุณสามารถเลือก
จุดขึ้นรถไดมากถึง 4 จุดในกรุงโซล และเพลิดเพลินไปกับการ
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมงเพื่อไปยังสวนสนุกเอเวอรแลนด และในชวง
เย็น รถชัทเทิลบัสจะรอรับและพาคุณกลับไปสงยังหนึ่งใน 4 จุดขึ้น
รถภายในกรุงโซล

เราขอแนะนําใหคุณเลือกขึ้นรถที่สถานี Gangnam Station 
เนื่องจากเปนรถจากที่นี่ จะออกเดินทางกลับชาสุดในเวลา 21:00 
น. (จากเวลา 19:00 น.) ซึ่งจะทําใหคุณมีเวลาในสวนสนุกเอ
เวอรแลนดมากขึ้น
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https://www.klook.com/blog/7-11-korea/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=blog_711_korea
https://www.klook.com/blog/7-11-korea/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=blog_711_korea
https://www.klook.com/th/activity/2333-everland-shuttle-bus-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2333_EN


1030-2030: สวนสนุกเอเวอรแลนด 

สวนสนุกเอเวอรแลนด คือสวนสนุกที่ใหญที่สุดใน
ประเทศเกาหลีใต และมีความสนุกสนานเราใจอยู
ในทุก ๆ มุม! สวนสนุกแหงนี้ประกอบไปดวยโซน
ตาง ๆ 5 โซน อันไดแก โซนอเมริกัน แอดเวนเจอร, 
โซนซูโทเปย, โซนโกลบอลแฟร, โซนเมจิกแลนด 
และโซนยูโรเปยน แอดเวนเจอร

ตื่นเตนเราใจไปกับรถไฟเหาะรางไมที่ชันที่สุดใน
โลกหากคุณกลาพอ, สํารวจทุกซอกทุกมุมของสวน
สนุก หรือผอนคลายไปกับการเดินเลนในสวนสวย
และใหอาหารยีราฟแสนรูที่สวนสัตวภายในสวน
สนุก. 

จอง บัตรเขาสวนสนุกเอเวอรแลนดจาก Klook 
ของคุณ และเตรียมตัวเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ตาง ๆ มากมายภายในสวนสนุก และอยาลืมอาน 
คูมือเที่ยวสวนสนุกเอเวอรแลนดจาก Klook ซึ่งจะ
ทําใหคุณสามารถใชเวลาภายในสวนสนุกไดคุมคา
มากที่สุด
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เวลาทําการ:
วันอาทิตย-วันพฤหัสบดี, 10:00-21:00 น. | วันศุกรและวันเสาร, 10:00-22:00 น.
(เวลาทําการในชวงวันหยุดนักขัตฤกษอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)

https://www.klook.com/th/activity/252-everland-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=252_EN
https://www.klook.com/th/article/4199-everland-seoul


2100-2200: เดินทางกลับจากเอเวอรแลนด

เผื่อเวลาเดินจากสวนสนุกเอเวอรแลนดไปยังจุดขึ้นรถเพื่อเดินทาง
กลับในเวลา 21:00 น. คุณสามารถขึ้นรถชัทเทิลบัสฟรีจากสํานัก
งานจําหนายบัตรของสวนสนุกเอเวอรแลนดเพื่อไปยังลานจอดรถ
หมายเลข 5 ได จากนั้น ใหมองหารถบัสที่มีลักษณะเหมือนกับใน
รูปดานขางหรือรถบัสที่มีสีขาว

ตารางเวลาขากลับ:

21:00 น. - ขึ้นรถชัทเทิลบัสฟรีจากสํานักงานจําหนายบัตรเพื่อไป
ยังลานจอดรถหมายเลข 5 และขึ้นรถบัสกลับรอบ 21:00 น. (รถ
บัสขากลับรอบ 21:00 น. สําหรับการเดินทางระหวางสถานี 
Gangnam Station และสถานี Sinnonhyeon Station ใน
วันจันทรถึงวันเสารเทานั้น)
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2230-2400: อาหารคํ่าที่ราน Saebyukjib

หลังจากเหน็ดเหนื่อยกันมาจากสวนสนุกเอเวอรแลนดแลว ก็ถึงเวลา
ที่คุณจะไดเติมพลังงานที่ราน Saebyukjib ซึ่งเปนรานเนื้อยาง
เกาหลีชื่อดังที่จะทําใหคุณทั้งอิ่มทองและอิ่มใจอยางแนนอน

นอกจากเมนูเนื้อยางเกาหลีแลว ที่นี่ยังมีเมนูซุปรอน ๆ แกแฮงค, บิบิ
มบับ (ขาวยําเกาหลี) และ ยุคเค (เนื้อวัวดิบปรุงรส) ใหคุณลิ้มลอง 
และที่สําคัญ คุณอาจจะไดพบกับเหลาคนดังในดวงใจของคุณที่ราน 
Saebyukjib แหงนี้ไดอีกดวย!

5

แหลงที่มา: @brandonbondoc 

ที่อยู: 6 Dosan-daero 101-gil, Cheongdam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, South Korea

วิธีการเดินทาง: 
เดินประมาณ 10 นาทีจากสถาน ีCheongdam Station 
เพื่อไปยังราน Saebyukjib

https://www.instagram.com/brandonbondoc/?hl=en


DAY 3 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังเมียงดง (Myeongdong) เมียงดง ตั้งอยูใกลกับสถานี 
Myeong-dong Station สาย 4 

0720-0800 รับประทานอาหารเชาที่ราน Isaac Toast. หรือ
เลือกซื้อขนมปงปงจากทางรานไปรับประทาน
ระหวางทาง

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Myeong-dong Station ทางออก 
6

0800-0930 เดินทางไปยังเกาะนาม ิ(Nami Island) สถานที่นัดพบสําหรับการทัวรจะอยูที่
สถาน ีMyeongdong Station ทาง
ออก 2

0930-1730 ใชเวลาไปกับการสํารวจความงดงามของเกาะนาม ิ
(Nami Island), หมูบานฝรั่งเศส (Petite 
France) และ สวนแหงความสงบยามเชา 
(Garden of Morning Calm)

1730-1900 เดินทางกลับ โซล สถานที่สงกลับจะอยูที่สถานี 
Myeongdong Station

1900-2130 รับประทานอาหารคํ่าที่รานอาหารเกาหลี 
Myeongdongjeong

เดินประมาณ 1 นาทีจากสถาน ี
Myeongdong Station ทางออก 
10 เพื่อไปยังราน 
Myeongdongjeong

เดินทางกลับโรงแรม



วิธีการเดินทาง:
เดินประมาณ 10 นาทีจากสถาน ีMyeong-dong Station ทาง
ออก 6

0720: รับประทานอาหารเชาที่ราน Isaac Toast 
(สาขาเมียงดง)

ราน Isaac Toast เปนรานขนมปงปงที่มีชื่อเสียงทั้งในหมูชาว
เกาหลีและนักทอเที่ยว ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารเลิศรสในราคา
สบายกระเปา จึงไมแปลก ที่นักทองเที่ยวจากทั่วโลกตางพากัน
เดินทางมายังรานอาหารแหงนี้เพื่อลิ้มลองเมนูขนมปงปงอันเลื่อง
ชื่อ! นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อเมนูเด็ดของทางรานไปกิน
ระหวางการเดินทางไปยังเกาะนามิไดดวย
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ที่อยู: 17-1 Myeongdong 10-gil, Myeongdong 2(i)-ga, Jung-gu, 
Seoul, South Korea

DAY 3 | Nami Island

แหลงที่มา: Flickr

0800-0930: มายังจุดนัดพบและออก
เดินทางไปยังเกาะนามิ

ถาจะพูดถึงการทัวรที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโซลนั้น คงจะ
หนีไมพนการทัวร เกาะนาม ิซึ่งเปนสถานที่ถายทําซีรี
สเกาหลีชื่อดังเรื่อง ‘เพลงรักในสายลมหนาว’! นอกจาก
เกาะนามิแลว หมูบานฝรั่งเศส และ สวนแหงความสงบยาม
เชา ก็ถือเปนอีกสองสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมไมแพกัน

หากคุณตองการวางแผนการเดินทางดวยตัวเองสําหรับทริ
ปสั้น ๆ หนึ่งวัน คุณสามารถใชบริการขนสงสาธารณะของ
เกาหลีใตเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ที่คุณตองการไดเชน
กัน โดยวิธีที่เร็วที่สุดก็คือรถไฟ ITX ซึ่งเปนรถไฟความเร็ว
สูงที่ออกเดินทางจากสถานี Yongsan Station (โซล) 
ไปยังสถานี Chuncheon Station (คังวอนโด) สําหรับ
ผูที่กําลังมองหาขอเสนอดี ๆ อยาลืมจอง บัตร KR Pass 
ดวย
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https://flic.kr/p/u3ueka
https://www.klook.com/th/search?query=nami%20island&from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=search_nami_island
https://www.klook.com/th/activity/2847-korea-rail-pass-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2847_EN


0930-1730: สวนแหงความสงบยามเชา, 
เกาะนามิ, หมูบานฝรั่งเศส

ชารจแบตกลองของคุณใหพรอมสําหรับทัวรนี้ และเตรียม
ดื่มดํ่าไปกับความงดงามของธรรมชาติที ่สวนแหงความสงบ
ยามเชา ซึ่งเต็มไปดวยพืชพรรณตาง ๆ กวา 5,000 สาย
พันธุ 

จากนั้น เดินทางตอไปยังเกาะนามิอันงดงาม และเก็บภาพ
ตามรอยซีรีสเรื่อง ‘เพลงรักในสายลมหนาว’ ทามกลางถนน
ที่เรียงรายไปดวยตนไม กอนจะเดินทางตอไปยังหมูบาน
ฝรั่งเศสที่อยูใกล ๆ และเพลิดเพลินไปกับอาคารทรงเสนห
หลากสีสีน

เกร็ดนารูจาก Klook: อยาลืมนําขนม, ขาวกลางวัน และ
เสื่อปกนิกไปดวยเพื่อที่จะไดนั่งปกนิกพักผอนไดในชวง
บาย โดยคุณสามารถซื้ออขนมหรืออาหารตาง ๆ ไดอยาง
งายดายตามรานสะดวกซื้อทั่วประเทศเกาหลี
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1900-2130: รับประทานอาหารคํ่าที่ราน 
Myeongdongjeong

เดินทางยอนเวลากลับไปในสมัยราชวงศโชซอนและอิ่มอรอยไป
กับอาหารชาววังของประเทศเกาหลีใต รับประทานอาหารแบบ
เดียวกับเหลาราชวงศที่ราน Myeongdongjeong ซึ่งเสิรฟเม
นูอาหารสําหรับกษัตริยในชวงระหวางป 1392-1897 อาทิ โพ
ซัม (หมูนึ่งหอผัก), ยาเชจอน (แพนเคกผักเกาหลี) และเมนูอื่น ๆ 
อีกมากมาย 

แตละเมนูของทางรานไดรับการปรุงอยางพิถีพิถัน โดยใช
วัตถุดิบที่สดใหมและอัดแนนไปดวยรสชาติเทานั้น เปนมื้อ
อาหารที่เหมาะสําหรับราชาที่ไมตองการกระเปาฉีก คุณสามารถ
เลือกอาหารไดถึง 3 เซต เมื่อทําการจองจาก Klook พรอมรับ
บริการสํารองที่นั่งฟรี! นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองสวมชุด
ฮันบกไดโดยไมเสียคาใชจายอีกดวย!
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ที่อยู: Seong Chang Building 1F (ที่จอดรถขางโรงแรม Sejong 
Hotel), 299, Samil-daero, Jung-gu, Seoul 
เขาใชบริการรอบสุดทายเวลา 21:00 น.

วิธีการเดินทาง: เดินประมาณ 1 นาทีจากสถาน ี
Myeongdong Station (สาย 4) ทางออก 10 เพื่อไปยัง
ราน Myeongdongjeong

https://www.klook.com/th/activity/2528-nami-island-garden-morning-calm-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2528_EN
https://www.klook.com/th/activity/2528-nami-island-garden-morning-calm-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2528_EN
https://www.klook.com/th/activity/11317-myeongdongjeong-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text


DAY 4 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังพระราชวังเคียงบกกุง 
(Gyeongbokgung)

ขึ้นรถไฟใตดินสาย 2 เพื่อไปยังสถานี 
Gangnam Station

0930-1100 ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามทหารที่พระราชวังเคียงบกกุง 
และเดินสํารวจพื้นที่อันกวางขวางของพระราชวัง

1100-1110 เดินไปยังราน Tosokchon ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องไก
ตุนโสมเกาหลี

เดินประมาณ 10 นาทีจากพระราชวัง
ไปยังรานอาหาร

1110-1230 รับประทานอาหารกลางวันที่ราน Tosokchon

1230-1245 เดินทางไปยังพระราชวังถ็อกซูกุง 
(Deoksugung Palace)

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีCity 
Hall station

1245-1330 เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพภายในกําแพงของ
พระราชวังถ็อกซูกุง 

1330-1350 เดินทางไปยังวัดโชเกซา (Jogyesa Temple) เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Jonggak Station (รถไฟใตดินสาย 
1) ทางออก 2

1350-1500 อธิษฐานขอพรที่วัดโชเกซา

1500-1520 เดินทางไปยังหมูบานบุกชอนฮันอก (Bukchon 
Hanok Village)

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Anguk Station(รถไฟใตดินโซล 
สาย 3) ทางออก 1 หรือ 2

1520-1700 ชื่นชมความงดงามของบานโบราณในหมูบานบุก
ชอนฮันอก 

1700-1710 เดินทางไปยังอินซาดง (Insadong) เดินประมาณ 15 นาทีจากหมูบานบุก
ชอนฮันอก

1710-1900 ดื่มดํ่าไปกับวัฒนธรรมศิลปะในอินซาดง

1900-1915 เดินทางไปยังตลาดกวางจัง (Gwangjang 
Market)

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถานีรถไฟ
ใตดิน Jongno-5(o) ga Station 
ทางออก 8

1915-2100 รับประทานอาหารคํ่าที่ตลาดกวางจัง

เดินทางกลับโรงแรม 



0930-1100: พระราชวังเคียงบกกุง

พระราชวังเคียงบกกุง ซึ่งเปนหนึ่งในแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ
ที่สุดของกรุงโซล คือวังหลวงที่ใหญที่สุดในบรรดาพระราช
วังทั้งหมด ภายในพระราชวัง คุณยังสามารถแวะไปเยี่ยม
พิพิธภัณฑพระราชวังแหงชาติเกาหลีและพิพิธภัณฑพื้นบาน
แหงชาติเกาหลีไดอีกดวย

อยาลืมเดินทางไปยังพระราชวังในชวงพิธีเปลี่ยนเวรยาม
ทหาร ซึ่งถือเปนไฮไลตที่จะมีขึ้นในทุก ๆ วัน (ยกเวนวัน
อังคาร) ในเวลา 10:00 น. และ 14:00 น.

เกร็ดนารูจาก Klook: หากคุณแตงชุดฮันบก คุณสามารถ
เขาชมพระราชวังไดฟรี! โดยคาเขาชมปกติจะอยูที่ 3,000 
วอนสําหรับผูใหญ และ 1,500 วอนสําหรับเด็ก

นอกจากที่คุณจะไดเขาชมฟรีแลว การแตงชุดฮันบกนี้ ก็คือ
เปนประสบการณที่นาจดจําซึ่งคุณไมควรพลาด! จอง บริการ
เชาชุดฮันบกที่ราน Hanboknam สาขาเคียงบกกุง และ
เตรียมแตงตัวในชุดประจําชาติแบบดั้งเดิมของเกาหลีไดเลย

DAY 4 | Jongno

1

ที่อยู: 161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul

เวลาทําการ: ปดทําการในอังคาร | 
พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ, 09:00-17:00 น.
มีนาคมถึงพฤษภาคม, กันยายนถึงตุลาคม, 09:00-18:00 น.
มิถุนายนถึงสิงหาคม, 09:00-18:30 น.

วิธีการเดินทาง: เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Gyeongbokgung Station (รถไฟใตดินโซล สาย 3) 
ทางออก 5 เพื่อไปยังพระราชวังเคียงบกกุง

https://www.klook.com/th/activity/7955-hanbok-rental-voucher-at-kyeonbokgung-store-in-hanboknam-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=7955_EN
https://www.klook.com/th/activity/7955-hanbok-rental-voucher-at-kyeonbokgung-store-in-hanboknam-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=7955_EN


1100-1230: รับประทานอาหารกลางวันที่ราน 
Tosokchon

หากคุณกําลังมองหาเมนูรอน ๆ แสนอรอยและดีตอสุขภาพ 
ซัมเกทัง (ไกตุนโสมเกาหลี) คือเมนูที่ใชสําหรับคุณอยาง
แนนอน อยางไรก็ตาม คุณไมจําเปนตองปวยกอนถึงจะลิ้ม
ลองเมนูนี้ได และเราขอบอกเลยวา เมนูซัมเกทัง ที่ดีที่สุดใน
กรุงโซล ตองที่ราน Tosokchon เทานั้น!

เมนูซัมเกทังแหงราน Tosokchon คือเมนูโปรดของอดีต
ประธานาธิบดีเกาหลีใต โน ม-ูฮย็อน ซึ่งปรุงโดยใชรังนก
จากทองถิ่น, โสมปา, เกาลัค, พุทรา, กระเทียม, ขิง และ
สวนผสมของถั่วและเมล็ดพืชตาง ๆ ไมตองแปลกใจไป หาก
ในชวงกลางวัน คุณจะเห็นแถวยาวเหยียดของผูคนที่มาตอ
คิวเพื่อลิ้มลองเมนูนี้ เพราะนั่นก็ถือเปนเครื่องการันตีแลววา 
รานนี้ตองอรอยแน ๆ
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ที่อยู: 5 Jahamun-ro 5-gil, Sajik-dong, Jongno-gu, Seoul, 
South Korea
เวลาทําการ: ทุกวัน 10:00-22:00 น.

วิธีการเดินทาง:
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากพระราชวังเคียงบกกุงและ
สถาน ีGyeongbokgung Station

แหลงที่มา: Flickr

https://flic.kr/p/KLPm9q


1230-1330: พระราชวังถ็อกซูกุง 

เดินเลนสํารวจภาพในกําแพงของพระราชวังถ็อกซูกุง ซึ่ง
เปนหนึ่งในหาวังหลวงของกรุงโซล พระราชวังถ็อกซูกุงถือ
เปนพระราชวังที่ไมเหมือนที่อื่น ๆ ดวยสถาปตยกรรมแบบ
รวมสมัย, สวนสวยสไตลยุโรป และนํ้าพุ เชนเดียวกันกับที่
พระราชวังเคียงบกกุง คุณจะไดชมพิธีเปลี่ยนเวรยามทหารที่
นี่ ซึ่งจะจัดขึ้นวันละ 3 เวลา ไดแก 11:00 น., 14:00 น. และ 
15:30 น.
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ที่อยู: 99, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul
เวลาทําการ: วันอังคาร-วันอาทิตย, 09:00-21:00 น. 
เขาชมรอบสุดทาย 1 ชั่วโมงกอนเวaลาปดทําการ

วิธีการเดินทาง: พระราชวังถ็อกซูกุง ตั้งอยูติดกับสถานี 
City Hall Station (รถไฟใตดินโซล สาย 1 & 2) ทาง
ออก 1, 2 หรือ 3

แหลงที่มา: Flickr

1350-1500: วัดโชเกซา

สรางขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 14 วัดโชเกซา คือสถานที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธในประเทศเกาหลีใต คุณจะได
เพลิดเพลินไปกับโคมไปหลากสีสัน พรอมชื่นชมความประณีตของ
ประตูไมแกะสลักและหลังคาที่โดดเดน 

อยาลืมแวะเขาไปขอพรและสวดมนตรภายในพระอุโบสถหลักเพื่อ
ความเปนสิริมงคลแกตัวคุณเอง

4

วิธีการเดินทาง: 
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีJonggak Station (รถไฟ
ใตดิน สาย 1) ทางออก 2 เพื่อไปยังวัดโชเกซา

ที่อยู: 55, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul

https://flic.kr/p/pT56xS


1520-1700: หมูบานบุกชอนฮันอก

หมูบานบุกชอนฮันอก ซึ่งรายลอมไปดวยพระราชวังเคียงบกกุงและ
พระราชวังถ็อกซูกุง คือสถานที่ที่คุณจะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมหมูบานอัน
ทรงเสนหของกรุงโซล หมูบานบุกชอนฮันอก เปนที่ตั้งของบานเรือนแบบ
ดั้งเดิมหลายรอยหลัง ซึ่งถูกเรียกวา “ฮันอก” ในภาษาเกาหล ีคุณจะไดพบ
ฮันอกมากมาย ที่ปจจุบันไดกลายมาเปนเกสตเฮาส, รานนํ้าชา และราน
อาหาร

นักทองเที่ยวหลายคนนิยม แตงกายในชุดฮันบก ในการเดินสํารวจรอบ ๆ 
หมูบาน เพื่อตองการสัมผัสความรูสึกแบบเกาหลีดั้งเดิมในสมัยราชวงศ
โชซอน
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วิธีการเดินทาง: 
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีAnguk Station(รถไฟใตดินโซล 
สาย 3) ทางออก 1 หรือ 2 เพื่อไปยังหมูบานบุกชอนฮันอก

1710-1900: อินซาดง

อินซาดงเปนยานในเขตจองโน ซึ่งตั้งอยูในใจกลางกรุงโซล 
ที่นี่ คุณจะไดพบกันตรอกแคบ ๆ ซึ่งจะนําคุณออกไปยังถนน
หลักและศูนยการคา 4 ชั้นที่มีชื่อวา “ซัมซีกิล” ยานอินซาดง
แหงนี้ เต็มไปดวยแกลเลอรีศิลปะมากมายมาย รวมถึงรานนํ้า
ชาและรานอาหารทองถิ่น ซึ่งถือเปนศูนยรวมทางศิลปะ
วัฒนธรรมที่แทจริงของกรุงโซล

ทุก ๆ วันเสาร (14:00-22:00 น.) และวันอาทิตย 
(10:00-22:00 น.) ถนนสายหลักของที่นี่จะถูกเนรมิตให
กลายเปนถนนปลอดรถยนต และมีบูธตาง ๆ ตั้งแตบูธการ
แสดงไปจนถึงบูธขายของ, บูธดูดวง และอื่น ๆ อีกมากมาย 
มาตั้งอยูทั่วทั้งบริเวณ 

4

วิธีการเดินทาง: 
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีAnguk Station (รถไฟ
ใตดินโซล สาย 3) ทางออก 6 เพื่อไปยังอินซาดง

แหลงที่มา: Flickr

ที่อยู: 62, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul
เวลาทําการ: ทุกวัน, 09:30-20:30 น. 

ที่อยู: 37, Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul

https://www.klook.com/th/activity/901-hanbok-rental-experience-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text
https://flic.kr/p/dFsWYz


1915-2100: ตลาดกวางจัง (รับประทานอาหาร
คํ่าที่ตลาด)

ปดทายวันที่สี่ของคุณดวยการเดินทางไปยังไปตลาดกวางจัง
อันคึกคัก ซึ่งเปนตลาดที่คุณจะไดสัมผัสทั้งรูป, รส, กลิ่น และ
เสียง! ตลาดขนาดใหญแหงนี้เต็มไปดวยสินคาหลากชนิดที่
เหลาพอคาแมคานําออกมาขาย อาทิ อาหารทองถิ่น, ผา, 
อาหารแหง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยคุณสามารถเลือกซื้อ
สินคาเหลานี้ไดในราคาสมเหตุสมผล

สําหรับนักชิมตัวยง ตลาดกวางจังแหงนี้ถือเปนสถานที่ที่คุณ
สามารถลองชิม ยุคเค (เนื้อวัวดิบปรุงรส) ที่ดีที่สุดได! แตหาก
นั่นไมใชของที่คุณอยากลอง ที่นี่ก็ยังอาหารอื่น ๆ ใหคุณ
เลือกไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปน บินแดตอก (แพนเคกถั่ว
เกาหลี), โพริบับ (ขาวผสมขาวบารเลยและผัก), มันด ู(เกี๊ยว
เกาหลี), มายักคิมบับ (ซูชิโรลสไตลเกาหลี) และอีกมากมาย
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ที่อยู: 88, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu, Seoul

วิธีการเดินทาง: 
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถานีรถไฟใตดิน 
Jongno-5(o) ga Station ทางออก 8 เพื่อไปยังตลาด
กวางจัง

แหลงที่มา: Flickr

https://flic.kr/p/EWskc9


DAY 5 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังสถานี Seoul Station ขึ้นรถไฟสาย 1 หรือสาย 4 หรือ
รถโดยสารประจําทางอื่น ๆ เพื่อไปยัง
สถาน ีSeoul Station

0515-0800 เดินทางไปยังปูซาน (Busan)

0800-0820 เดินทางไปยังหมูบานวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon 
Culture Village)

ไปยังสถานี Toseong Station และ
ขึ้นรถบัสสาย 2 หรือ 2-2

0820-1100 เพลิดเพลินไปกับบานสีสันสดใสของหมูบานวัฒนธรรม
กัมชอน และเลือกรับประทานอาหารที่รานอาหารใน
พื้นที่

1100-1230 เดินทางไปยังวัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong 
Yonggungsa)

จองบริการรถเชาสวนตัวพรอม
พนักงานขับรถแบบเต็มวันจาก Klook

1230-1330 เยี่ยมชมวัดแฮดอง ยงกุงซา อันงดงาม ซึ่ง ตั้งอยูริมทะเล

1330-1430 เดินทางไปยังหาดแฮฮุนแด (Haeundae Beach)

1430-1630 รับแสงแดดที่หาดแฮฮุนแด และเลือกรับประทานอาหาร
กลางวันที่รานอาหารในพื้นที่

1630-1700 เดินทางไปยังหาดควางอัลลี (Gwangalli Beach)

1700-1900 ชมพระอาทิตยตกดินที่หาดควางอัลลี

1900-2000 เดินทางไปยังตลาดปลาจากัลชี (Jagalchi Market)

2000-2200 ชมการปรุงอาหารทะเลแบบสด ๆ และรับประทานอาหาร
ทะเลมื้อคํ่าที่ตลาดปลาจากัลชี

2200-2230 เดินทางไปยังสถานี Busan Station

2230-0110 เดินทางกลับโซล



ขึ้นรถไฟ KTX ไดที่ไหน:
สถาน ีSeoul Station สาย Gyeongbu Line 
(โซล-ปูซาน) KTX (Korea Train Express) 

ตารางเดินรถไฟจากโซลไปยังปูซาน:
ขบวนแรก - 05:15 น. | ขบวนสุดทาย - 23:00 น.
รถไฟออกเดินทางทุก ๆ 10 ถึง 25 นาที

0515-0800: เดินทางไปยังปูซาน

เดินทางออกจากกรุงโซลเพียง 2-3 ชั่วโมง คุณจะไดพบกับเมืองปู
ซาน ซึ่งเปนเมืองทาที่ใหญที่สุดในชายฝงตะวันออกของประเทศ
เกาหลีใต ปูซานขึ้นชื่อในเรื่องของชายหาด, ภูเขา และอาหาร
ทะเลสด ๆ โดยคุณสามารถเดินทางจากกรุงโซลมายังปูซานได
อยางงายดายดวยรถไฟ KTX (รถไฟความเร็วสูง) 

เพื่อความคุมคาสูงสุดของคุณ อยาลืมจอง บัตร KR Pass ซึ่งจะ
ทําใหคุณสามารถเดินทางไดอยางไมจํากัดดวยรถไฟสวนใหญ
ของ Korail ภายในระยะเวลาที่กําหนด

0820-1100: หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน  
(อาหารเชา)

หนึ่งในแหลงทองเที่ยวหลักของเมืองปูซานก็คือหมูบาน
วัฒนธรรมกัมชอนที่มีสีสันสดใส ซึ่งไดรับสมญานาม
วาเปน ‘มาชูปกชูแหงปูซาน’! ที่นี่ คุณจะไดเพลิดเพลินไป
กับการเดินสํารวจไปตามทางเดินลาดชันผานอาคาร
บานเรือนที่มีสีพาสเทลสวยงามโดยไมมีเบื่อ

ตรงขามกับหมูบาน คุณจะไดพบกับภาพวาดฝาผนังที่โดด
เดน, สตรีทฟูดทองถิ่น, แกลเลอรีศิลปะ, รานขายอุปกรณ
ศิลปะ และอีกมากมาย อีกทั้ง ที่นี่ยังมีรานอาหารทองถิ่น
แสนอรอยที่คุณสามารถฝากทองไดมากมาย ฉะนั้น อยา
ลืมแวะไปรับประทานอาหารเชาใหเต็มอิ่ม กอนจะออก
เดินทางขึ้นเนินผานหมูบานวัฒนธรรมกัมชอน
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DAY 5 | Day Trip to Busan

วิธีการเดินทาง:
สถานีรถไฟใตดินที่อยูใกลหมูบานที่สุดก็คือสถานี Toseong Station (สาย 1) ใชทางออก 6 และมุงหนาไปยังสถานีรถ
บัสดานหนาอาคาร Pusan National University Hospital จากนั้น ขึ้นรถบัสสาย 2 หรือ 2-2 ซึ่งจะพาคุณไปยังหมูบาน
วัฒนธรรมกัมชอนที่ดานบนของเนินเขา
ที่อยู: 203, Gamnae 2-ro, Saha-gu, Busan
เวลาทําการ: มีนาคม-พฤศจิกายน, 08:00-18:00 น. | ธันวาคม-กุมภาพันธ 09:00-17:00 น.
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https://www.klook.com/th/activity/2847-korea-rail-pass-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2847_EN


1100-1230: เดินทางไปยังวัดแฮดอง ยงกุง
ซา

หลังจากไดใชเวลาชวงเชาที่หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน
เรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาที่ออกเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวถัดไป แตเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวหลัก ๆ ของ
เมืองปูซานตางตั้งอยูหางไกลกันพอสมควร ดังนั้น วิธีการ
เดินทางที่ดีที่สุดก็คงจะหนีไมพน บริการรถเชาสวนตัว
พรอมพนักงานขับรถ! ไมตองเสียเวลาไปกับระบบขนสง
สาธารณะ พรอมเลือกไกดนําเที่ยวที่จะคอยมาดูแลคุณ
เปนอยางดีตลอดการเดินทางเพิ่มเติมไดอีกดวย

1230-1330: วัดแฮดอง ยงกุงซา

วัดแฮดอง ยงกุงซา คือวัดพุทธริมทะเลอันงดงามแหงเมืองปู
ซาน ซึ่งเปนที่ตั้งของเจดียสามชั้นอันเลื่องชื่อ ดวยทัศนียภาพ
อันงดงามเคลาเสียงคลื่นกระทบหิน วัดแหงนี้จึงถือเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์แหงความสงบอยางแทจริง
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DAY 5 | Day Trip to Busan

วิธีการเดินทาง: 
สถานีรถไฟใตดินที่ใกลที่สุดคือสถานี Haeundae 
Station (รถไฟใตดินปูซาน สาย 2) ใชทางออก 7 และขึ้น
รถบัสสาย 181 จากนั้นลงจากรถที่ปาย Yonggungsa 
Temple Bus Stop

ที่อยู: 86 Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang, Busan, South 
Korea
เวลาทําการ: ทุกวัน 05:00 น.-ชวงพระอาทิตยตกดิน

แหลงที่มา: Flickr
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https://www.klook.com/th/activity/6046-busan-private-customized-tour-guide-driver-busan/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=6046_EN
https://www.klook.com/th/activity/6046-busan-private-customized-tour-guide-driver-busan/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=6046_EN
https://flic.kr/p/Wc4DRY


1430-1630: หาดแฮฮุนแด (อาหารกลางวัน)

หาดทรายขาวที่ทอดยาวออกไปกวา 1.5 กิโลเมตรของหาดแฮฮุนแด 
คือสถานที่ที่เต็มไปดวยกิจกรรมกลางแจงมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงฤดูรอน! โดยพื้นที่บริเวณอาวนํ้าตื้นของชายหาดแหงนี้เหมาะ
สําหรับการวายนํ้าเลนและการอาบแดดเปนที่สุด

นอกจากนี้ หาดแฮฮุนแดยังถือเปนสถานที่จัดงานดานวัฒนธรรมและ
เทศกาลตาง ๆ ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก และดวยรานอาหาร
มากมายในพื้นที่ คุณจะไดเพลิดเพลินไปกับอาหารทุกประเภท ตั้งแต
อาหารนานาชาติไปจนถึงอาหารเกาหลีเลิศรส

1700-1900: หาดควางอัลลี

สิ่งแรกที่คุณจะตองสะดุดตาเมื่อมาเยือนหาดควางอัลลีก็คือ สะพาน
กวางอันแดเคียว นักทองเที่ยวหลายคนนิยมมายังสะพานแหงนี้ใน
ชวงพระอาทิตยตกดินเพื่อชมความงดงามของสะพานที่สองสวางไสว
ขึ้นหลังจากทองฟาเปลี่ยนเปนสีดํา และอีกสิ่งที่หลายคนมักพูดถึง
เกี่ยวกับหาดควางอัลลี ก็คงไมพนผืนนํ้าอันใสสะอาดและผืนทราย
ละเอียดทั่วทั้งหาด

ไมตองแปลกใจไป หากคุณเห็นเหลาคูรักมากมายกําลังเดินพลอดรัก
กันอยูที่บริเวณริมชายหาด เพราะหาดควางอัลลีแหงนี้ ถือเปนสถาน
ที่สุดแสนโรแมนติกสําหรับคูรักในปูซาน

DAY 5 | Day Trip to Busan

วิธีการเดินทาง: 
เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีHaeundae Station (รถไฟใต
ดินปูซาน สาย 2) ทางออก 5 หรือ 7 เพื่อไปยังหาดแฮฮุนแด
ที่อยู: 264, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan
เวลาทําการ: ทุกวัน, 09:00-18:00 น.

วิธีการเดินทาง: หาดควางอัลลี ตั้งอยูใกลกับทางออก 1 และ 3 ของ
สถาน ีGeumnyeonsan Station (รถไฟใตดินปูซาน สาย 2) และ 
ปายรสบัส Gwangalli Beach Bus Stop (รถบัสสาย 1, 38, 41, 
62, 83, 83-1, 108)

ที่อยู: 219, Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan
เวลาทําการ: ทุกวัน, 09:00-18:00 น.
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2000-2200: ตลาดปลาจากัลชี (อาหารทะเลมื้อ
คํ่า)

ตลาดปลาจากัลชี คือตลาดปลาชื่อดังระดับโลก ซึ่งเปนแหลงรวม
ของปลาและอาหารทะเลสด ๆ ของเมืองปูซาน ในตลาดขนาดใหญ
แหงนี้ คุณจะไดชมการปรุงอาหารทะเลกันแบบสด ๆ และลิ้มลอง
รสชาติความสดใหมสงตรงจากทะเลทุกวัน

รับประทานอาหารสด ๆ ณ หนึ่งในรานอาหารมากมายภายใน
ตลาด หรือเลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ และนําไปใหรานอาหารใกล 
ๆ ปรุงใหคุณไดตามตองการ ขอบอกเลยวา ไมมีอะไรจะดีไปกวา
การไดลิ้มรสอาหารทะเลสด ๆ จากทะเลอีกแลว! 

2230-0110 เดินทางกลับโซล

อยาลืมใชบัตร KR Pass ของคุณเพื่อเดินทางจากสถานี Busan 
Station กลับกรุงโซล

DAY 5 | Day Trip to Busan

วิธีการเดินทาง: เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีJagalchi 
Station (รถไฟใตดินปูซาน สาย 1) ทางออก 10 เพื่อไปยังตลาด
ปลาจากัลชี
ที่อยู: 52 Jagalchihaean-ro, Nampo-dong, Jung-gu, Busan, South 
Korea
เวลาทําการ: 05:00-22:00 น. (ปดทุกวันอังคารแรกและอังคารที่สามของเดือน)

ขึ้นรถไฟ KTX ไดที่ไหน:
สถาน ีBusan Station สาย Gyeongbu line
(ปูซาน-โซล) KTX (Korea Train Express)

ตารางเดินรถไฟจากปูซานไปยังโซล:
ขบวนแรก - 05:00 น. | ขบวนสุดทาย - 22:55 น.
รถไฟออกเดินทางทุก ๆ 10 ถึง 25 นาที

แหลงที่มา: Flickr
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แหลงที่มา: Wikipedia
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https://flic.kr/p/5Rrx3L
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Korea-Busan-Jagalchi_Market-06.jpg


DAY 6 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยั เอ็นโซลทาวเวอร (N Seoul 
Tower)

ขึ้นกระเชาลอยฟาที่สถานี Namsan 
Cable Car Station

1130-1330 ชื่นชมทัศนียภาพที่ดีที่สุดของกรุงโซลจากจุดชมวิว
ของเอ็นโซลทาวเวอร และอิ่มอรอยกันตอที่ราน N 
Burger

1330-1400 เดินทางไปยังเมียงดง (Myeongdong) เดินประมาณ 10 นาที จากสถานี
กระเชาลอยฟา Namsan Cable 
Car Station เพื่อไปยังเมียงดง

1400-1900 ชอปปงใหหนําใจที่ถนนสายชอปปงในเมียงดง

1900-1920 เดินทางไปยังถนนตอกโบกี (Tteokbokki 
Street)

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Sindang Station ทางออก 8

1920-2030 รับประทานอาหารคํ่าที่ถนนตอกโบกี

2030-2050 เดินทางไปยังตลาดทงแดมุน (Dongdaemun 
Market)

2050-2230 เลือกซื้อสินคาราคาถูกที่ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุน อยูใกลกับทางออก 14 
ของสถานี Dongdaemun 
History & Culture Park Station 
(รถไฟใตดิน สาย 2, 4, & 5) และ ทาง
ออก 8 & 9 ของสถานี 
Dongdaemun Station (รถไฟใต
ดิน สาย 1 & 4)

เดินทางกลับโรงแรม



วิธีการเดินทาง: จากสถาน ีMyeong-dong 
Station (รถไฟใตดินโซล สาย 4) ใชทางออก 3 และ
เดินตอประมาณ 15 นาทีเพื่อไปยังสถานีกระเชาลอยฟา 
Namsan Cable Car จากนั้นขึ้นกระเชาเพื่อไปยัง
เอ็นโซลทาวเวอร

1130-1330: เอ็นโซลทาวเวอร (ทานมื้อสายที่ราน 
N Burger)

นอนพักผอนใหเต็มอิ่มหลังจากเหน็ดเหนื่อยไปกับการเดินทางในปู
ซานมาตลอดทั้งวัน และมุงหนาไปยังเอ็นโซลทาวเวอร หรือที่เรียก
กันวา นัมซานโซลทาวเวอร โดยการนั่งรถกระเชาลอยฟา 
Namsan Cable Car! เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของกรุง
โซลจากจุดชมวิว และคลองกุญแจกับคูรักของคุณเพื่อขอพรใหรัก
สมหวังตลอดไป

ที่นี่ ยังมีนิทรรศการเฮลโลคิตตี้ ไอซแลนดสุดนารัก รวมถึงราน
อาหารตาง ๆ มากมาย จอง บัตรเขาจุดชมวิวที่เอ็นโซลทาวเวอร 
ของคุณจาก Klook ซึ่งมาพรอมกับตัวเลือกเสริมตาง ๆ ไมวาจะ
เปนคาเขาชมนิทรรศการเฮลโลคิตตี้ ไอซแลนด หรือมื้ออาหารที่
ราน N Burger ซึ่งเราไดยินมาวา แมแตในหองนํ้า คุณก็ยังจะได
เห็นวิวดี ๆ อีกดวย! สําหรับผูที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม อยาลืมแวะ
ไปอาน คูมือเที่ยวเอ็นโซลทาวเวอรจาก Klook
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1400-1900: เมียงดง

การเดินทางมายังประเทศเกาหลีใตของคุณจะไมมีทางสมบูรณแบบ 
หากคุณไมไดมาเยือนเมียงดง ซึ่งเปนแหลงชอปปงชื่อดังของ
กรุงโซล เดินสํารวจถนนที่เรียงรายไปดวยรานเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑดูแลผิว รวมถึงรานขายเสื้อผาแฟชั่น, ศูนยการคา, ราน
อาหาร, แหลงความบันเทิง และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลังจากชอปปงไดสักพักใหญ อยาลืมพักเหนื่อยดวยการแวะไปที่
ราน LINE Friends สุดนารัก, ผอนคลายในราน Innisfree 
Green Cafe หรือเติมความสดชื่นดวยขนมหวานที่ราน Sulbing 
โดยตั้งแตเวลา 17:00 น.เปนตนไป คุณจะไดลิ้มลองอาหารริมทาง
มากมายที่เรียงรายอยูทั่วถนนเมียงดงสายนี้
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DAY 6 | Namsan, Myeongdong

ที่อยู: 105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu, Seoul
เวลาทําการ: วันอาทิตย-วันศุกร 10:00-23:00 น.
วันเสาร 10:00-24:00 น.

วิธีการเดินทาง: ขึ้นรถไฟใตดินสาย 4 ไปยังสถานี 
Myeong-dong Station ทางออก 5 ถึง 8 หรือขึ้นรถไฟ
ใตดินสาย 2 ไปยังสถานี Euljiro 1(il)-ga Station ทาง
ออก 5 ถึง 7

https://www.klook.com/th/activity/412-n-seoul-tower-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=412_EN
https://www.klook.com/th/article/4200-n-seoul-tower-korea?city_id=13


วิธีการเดินทาง: เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Sindang Station (รถไฟใตดินโซล สาย 2) ทางออก 8

1920-2030: มื้อคํ่าที่ถนนตอกโบกี

หากคุณตองการชิมตอกโบกีที่มีรสชาติดีที่สุด คุณตองแวะ
ไปที่ถนนตอกโบกีในชินซาดง! โดยรานที่คุณไมควรพลาด
ก็คือ ราน Mabongnim Halmeoni Tteokbokki ซึ่ง
ไดชื่อวามีตอกโบกีที่อรอยที่สุดในกรุงโซล! 

ขณะที่การรออาหารใหมาเสิรฟนั้น อาจเปนเรื่องที่คอนขาง
นาหงุดหงิด โดยเฉพาะหากคุณกําลังหิว แตเชื่อเถอะวา เมื่อ
คุณไดลิ้มรสตอกโบกีของที่นี่ คุณจะรูสึกไดถึงแตความสุข
และความอรอยเทานั้น!
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2050-2230: ตลาดทงแดมุน

ในขณะที่อาหารหางรานตาง ๆ ในกรุงโซลกําลังเตรียมปดทํา
การกัน แตตลาดทงแดมุนกลับยังคงคึกคักอยูเสมอ ไมวาจะเวลา
ใดก็ตาม ไมมีอะไรที่คุณหาไมไดเขตพาณิชยขนาดใหญแหงนี้ 
เพราะที่นี่ประกอบไปดวยศูนยการคาและตลาดถึง 20 แหง, ราน
คากวา 30,000 ราน และผูประกอบการอีกกวา 50,000 ราย!

อยากลัวที่จะเดินเลือกหาสิ้นคาในราคาพิเศษ และที่สําคัญอยาลืม
ตอรองราคากอนเพื่อที่คุณจะไดรับขอเสนอที่ดีที่สุด! 
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DAY 6 | Namsan, Myeongdong

ที่อยู: Mabongnim Halmeoni House
5, Dasan-ro 35-gil, Jung-gu, Seoul
เวลาทําการ: ทุกวัน 09:00-24:00 น. (ปดทุกวันวันจันทรที่สองและสี่
ของเดือน)

แหลงที่มา: Flickr

แหลงที่มา: Flickr

วิธีการเดินทาง: ขึ้นรถไฟใตดินสาย 2, 4, & 5 เพื่อไปยังสถานี 
Dongdaemun History & Culture Park Station ทาง
ออก 14 หรือขึ้นรถไฟใตดินสาย 1 & 4 เพื่อไปยังสถานี 
Dongdaemun Station ทางออก 8 & 9

ที่อยู: Euljiro 6(yuk)-ga, Jung-gu, Seoul, South Korea
เวลาทําการ: ทุกวัน, 24 ชั่วโมง (โปรดทราบรานคาบางแหงอาจปด
ใหบริการในวันจันทร)

https://flic.kr/p/bU3iB
https://flic.kr/p/mvzXzv


DAY 7 OVERVIEW

เวลา กิจกรรม วิธีการเดินทาง

เดินทางไปยังตลาดปลานอรยางจิน (Noryangjin 
Fish Market)

เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ี
Noryangjin Station (รถไฟใต
ดินโซล สาย 1) ทางออก 1 

0800-1000 สํารวจสัตวทะเลมากมายที่ตลาดปลานอรยางจิน และ
เพลิดเพลินไปกับอาหารทะเลสดใหมในยามเชา

1000-1100 เดินทางไปยังกังนัม (Gangnam) ขึ้นรถไฟใตดินหรือรถบัสเพื่อเดินทาง
ไปยังกังนัม

1100-1330 เพลิดเพลินไปกับคาเฟมากมายในยานชินซาดงแหง 
กังนัม หรือมุงหนาไปยังแหลงชอปปงสุดหรูในบริเวณ
ใกลเคียง

1330-1430 เดินทางไปยังสถานี Seoul Station ขึ้นรถไฟสาย 1 หรือสาย 4 หรือ
รถโดยสารประจําทางอื่น ๆ เพื่อไปยัง
สถาน ีSeoul Station

1430-1700 เลือกซื้อของที่ระลึกกอนเดินทางกลับที่ล็อตเต 
เอาทเล็ท (Lotte Outlets) และรับประทาน
กลางวันที่ราน Bulgogi Brothers

1700 เดินทางไปยังสนามบิน



0800-1000: ตลาดปลานอรยางจิน (อาหารทะเลมื้อเชา)

หากที่ปูซานมีตลาดปลาจากัลชี ที่โซลก็มีตลาดปลานอรยางจิน! ตลาดปลานอรยางจินคือหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญที่สุด
ของประเทศ ซึ่งบางสวนของตลาดแหงนี้ไดถูกยายไปยังอาคารแหงใหมใกล ๆ กัน อยางไรก็ตาม พื้นที่สวนใหญของ
ตลาดก็ยังคงคาขายทําธุรกิจกันในอาหารหลังเกา ซึ่งคุณจะไดสัมผัสเสนหแหงเมืองเกาไดอยางเต็มที่แนนอน

ดวยอาหารทะเลสด ๆ หลากชนิดที่มีจําหนาย ณ ตลาดแหงนี้ คุณจะไดเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกอาหารทะเลมากมาย 
ตั้งแตสัตวทะเลหนาตาประหลาด ๆ ซึ่งคุณคงไมเคยไดเห็นมากอน ไปจนถึงปูอลาสกาตัวโต และอื่น ๆ อีกมากมาย 
ตลาดปลานอรยางจินถือเปนสวรรคของแฟน ๆ ซีฟูดที่แทจริง! 

เลือกอาหารทะเลสดใหมที่คุณตองการและลองบอกใหคนขายนําใหรานอาหารใกลเคียงปรุงใหเพื่อลิ่มรสชาติที่สดใหม
สงตรงจากทะเล โดยเมนูที่นักชิมทุกคนไมควรพลาดเมื่อมาเยือนตลาดแหงนี้ ก็คือปลาหมึกยักษเปน ๆ สด ๆ ที่ยังดิ้นอยู
ในจาน!
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DAY 7 | Noryangjin, Gangnam

แหลงที่มา: Flickr

วิธีการเดินทาง: เดินเปนระยะทางสั้น ๆ จากสถาน ีNoryangjin Station (รถไฟใตดินโซล สาย 1) ทางออก 1 เพื่อไปยัง
ตลาดปลานอรยางจิน

ที่อยู: 674, Nodeul-ro, Dongjak-gu, Seoul
เวลาทําการ: ตลาดปลาไฮคลาส - 24 ชั่วโมง | ตลาดปลาทั่วไป - ทุกวัน, 01:30-22:00 น. | ตลาดปลาแชแข็ง - ทุกวัน, 03:30-22:00 น. | ตลาดกุง
หอยปู - ทุกวัน, 01:00-22:00 น.

https://flic.kr/p/7hEuzZ


1100-1330: กังนัม

มันแทบจะเปนไปไมไดเลย หากพูดถึงคําวากังนัม โดยที่
ไมนึกถึงเพลง ‘กังนัมสไตล’ อยางไรก็ตาม ยานไฮโซของ
กรุงโซลนี้ มีอะไรใหคุณคนพบมากกวาการเปนแคชื่อ
เพลง! ตั้งแตตึกสูงระฟา ไปจนถึงรานอาหารชั้นเลิศ, ราน
คาแบรนดเลิศ, ไนทคลับสุดหรู และรานเนื้อยางเกาหลี
มากมาย กังนัมคือยานที่เต็มไปดวยความนาตื่นเตนและ
เราใจที่แทจริง

เดินไปตามถนนชื่อดังของเมืองนี้และเพลิดเพลินไปกับ
การเดินดูสินคาตาง ๆ หรือไปแฮงคเอาทกับเพื่อน ๆ ใน
ชินซาดง ที่ซึ่งคุณจะไดพบกับคาเฟเก ๆ มากมาย 
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DAY 7 | Noryangjin, Gangnam

แหลงที่มา: Flickr

1430-1700: สถานี Seoul Station (มื้อ
กลางวันที่ราน Bulgogi Brothers)

หากคุณขึ้นรถไฟ AREX คุณจะตองเดินทางไปยังสถานี 
Seoul Station กอน และถึงแมวาคุณจะเดินทางดวย 
บริการรถรับสงสวนตัวระหวางสนามบินอินชอน ก็อยาลืม
แวะมาที่สถาน ีSeoul Station กอนที่จะเดินทางไปยัง
สนามบิน! หากคุณกังวลเกี่ยวกับระเปาเดินทางของคุณ 
คุณสามารถแกปญหาไดดวย บริการจัดสงกระเปาเดินทาง
ระหวางสนามบินโดย Safex

นอกจากจะเปนศูนยกลางการเดินทางที่สําคัญของเมือง
แลว สถาน ีSeoul Station ยังเปนที่ตั้งของล็อตเต 
เอาทเล็ทอีกดวย ที่ล็อตเต เอาทเล็ท มีสินคาแบรนดดังตาง 
ๆ กวา 140 แบรนด ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อไดในราคา
พิเศษ นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดสําหรับการชอปปงกอนเดินทาง
กลับประเทศของคุณ! อีกทั้งยังมีล็อตเต มารท ที่ซึ่งคุณ
สามารถซื้อขนมขบเคี้ยวตาง ๆ กอนออกจาก
กรุงโซลไดดวย

และเพื่อเปนการปดทายทริปในกรุงโซลของคุณ อยาลืม
แวะไปรับประทานอาหารที่ราน Bulgogi Brothers ซึ่ง
โดงดังในเรื่องของเมนูบุลโกกิและเนื้อยางเกาหลี คุณจะได
ดื่มดํ่าไปกับรสชาติอันแสนอรอยและเยื้อสัมผัสที่นุมละมุน 
ซึ่งเปนการปดทายการเดินทางในเกาหลีใตตลอด 7 วัน
ของคุณไดอยางยอดเยี่ยมที่สุด!
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https://flic.kr/p/ibixb3
https://www.klook.com/th/activity/1163-airport-to-seoul-city-center-arex-train-incheon/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=1163_EN
https://www.klook.com/th/activity/2464-incheon-airport-transfers-seoul?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=2464_EN
https://www.klook.com/th/activity/4894-airport-luggage-services-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=4894_EN
https://www.klook.com/th/activity/4894-airport-luggage-services-seoul/?from_campaign=GLOBAL_BLOG_PDF_ITINERARY_KR&from_source=blog&from_medium=blog_text&from_content=4894_EN



