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#K-STAR #GYEONGGI

ท่องเท่ียวคย็องกีโดไปกบั
อคัมิว
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หมายเหตุ: <Follow Gyeonggi> มีบริษทั อีจี คอมมิวนิเคชั่น จำากดั เป็นผูว้างแผน 
จดัทำา และจดัพิมพโ์ดยองคก์รการท่องเท่ียวคยองกี ทัง้นี,้ องคก์รการท่องเท่ียวคยองกี จะไม่รบัผิดชอบต่อขอ้มูลใดก็ตามท่ีไดถู้กตีพิมพล์งบนหนงัสือเล่มนี ้
รวมทัง้ไม่รบัรองต่อขอ้มูลใดๆ ทัง้สิน้ อาทิ คุณลกัษณะขอ้มูลทางการคา้, ความเหมาะสม, ความเช่ือมั่น ฯลฯ ซ่ึงขอ้มูลทัง้หมดนีจ้ดัทำาขึน้ในเดือนกนัยายน ปี 2020 
หากผูอ่้านมีขอ้สงสยั สามารถสอบถามไดท่ี้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือคู่มือเล่มนีแ้มจ้ะไดร้บัการปรบัแต่งอย่างละเอียดแลว้ แต่บริษทั อีจี คอมมิวนิเคชั่น จำากดั 
และองคก์รการท่องเท่ียวคยองกีไม่มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อขอ้มูลท่ีถูกเปล่ียนแปลงหรือมีการตกหล่นใดๆ ทัง้สิน้

Follow Gyeonggi. 
จงัหวดัคยองกีโดมีอาคารบา้นเรือนท่ีคงความเก่าแก่และงดงาม
พรอ้มกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีไม่เคยหยุดน่ิง ลกัษณะของ
ธรรมชาติซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลของท่ีน่ี เพ่ิมเสน่หใ์หแ้ก่
แหล่งท่องเท่ียวเป็นเท่าทวีคูณ และความโดดเด่นของอาหารท่ี
หลากหลายประเภทท่ีปรุงขึน้จากผลผลิตทางธรรมชาติก็เป็นส่ิง
ท่ีดงึดูดใหน้กัท่องเท่ียวหลงรกัเขา้เต็มเปา นกัครีเอทีฟทัง้หลาย
ท่ีหลงด่ืมดำ่าไปกบัเมืองนีท้ำาใหจ้งัหวดัคยองกีโดไดป้รากฏขึน้
เป็นแบ็คกราวนใ์หก้บัทัง้ภาพยนตร,์ ซีร่ีส,์ มิวสิควิดีโอ และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย และกล่าวกนัว่าเม่ือเขา้มาสมทบกบัคอนเทน้ทแ์นว
โคเรียนเวฟจงึย่ิงทำาใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเต็มไปดว้ย
ความมีชีวิตชีวา สำารวจซอกซอยท่ีซุปเปอรส์ตารแ์ห่งเกาหลีคง
จะเคยเดินผ่านสกัครัง้ ลองทานเคก้สีขาวนวลในคาเฟ่ขนมหวาน
สมยัใหม่ท่ีน่าแวะเวียนเขา้ไป ในบางครัง้ก็รูส้กึดีกบัจินตนาการ
ท่ีไดต้กสู่หว้งแห่งความโรแมนติกราวกบัไดเ้ขา้ไปอยู่ในฉากหน่ึง
ของละคร หากไดล้องนั่งพกัแบบตวัเอกในละครยอ้นยุคตรงโถง
พืน้ไมข้องบา้นเกาหลีโบราณท่ีมีกล่ินอายความเรียบง่าย ก็จะมี
ความคิดท่ีว่าถา้เย็นวนันีไ้ดกิ้นอาหารชุดพืน้เมืองเกาหลีคงจะดี
ไม่นอ้ย ในวนัหน่ึงของฤดูใบไมผ้ลิ ไปยงัสถานีอิลย็องของเมือง
ยางจู ฟังเพลงของ BTS แลว้ฮมัเพลงอย่างผ่อนคลาย และถา้
หากไดว่ิ้งเล่นแบบเด็กๆ เหมือนลีกวางซูใน <รนัน่ิงแมน> ร่วม
กบัเพ่ือนๆ ท่ีมาเท่ียวดว้ยกนัจนพลบคำ่า จากนัน้ก็ไปกินไก่กบั
เบียรก์นัท่ามกลางซีร่ีสท่ี์เป็นวิวกลางคืน คงจะกลายเป็นความ
ทรงจำาท่ีสนุกสนานไม่นอ้ยเลยใช่ไหม? ถงึผูท่ี้อ่านหนงัสือเล่มนี้
อย่างละเอียด คุณคือผูท่ี้พรอ้มเร่ิมตน้แลว้อย่างสมบูรณแ์บบใน
การท่องเท่ียวธีมโคเรียนเวฟในจงัหวดัคยองกีโด ฟอลโล่ว
คยองกีโดมาเลย เรายินดีตอ้นรบั

Website
en.ggtour.or.kr

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook 
ggtour.en

Youtube

พืน้ท่ีในจงัหวดัคยองกีโดโอบลอ้มกรุงโซลและเมืองอินชอนอยู่เป็นรูปวงกลม 
คำาว่า  นัน้เป็นการแยกพยญัชนะและสระตามลำาดบัการเขียน 
และตามการออกเสียงในภาษาเกาหลีของคำาว่า ‘คยองกี’ 
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ยังพย็องยังพย็อง

พูช็อนพูช็อน

ซีฮึงซีฮึง

ควังมย็องควังมย็อง
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โอซันโอซัน

พย็องแท็กพย็องแท็ก

อินชอนอินชอนยงอินยงอิน

ควังจูควังจู

 ซ็องนัม ซ็องนัม

อันซ็องอันซ็อง

ยอจูยอจู

20km

10km

ทะเลชายฝ
ั ่งตะวันออก 
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เกาะเชจูเกาะเชจู

จังหวัดคยองกี จังหวัดคยองกี 

สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี 

ทะเลชายฝั
งตะวันตก

Map31 เมืองท่ีรวมกนัเป็นจงัหวดัคยองกีโด เร่ืองราวของแต่ละแห่งทำาใหน้กัท่องเท่ียวตอ้งหลงเสน่ห ์
สามารถท่องเท่ียวแบบสนุกสุดๆ ไดจ้ากการตามรอยซุปเปอรส์ตารข์องเกาหลี เดินเล่นไปตามตรอก
ซอกซอยท่ีต่างก็ขโมยหวัใจเหล่าอินไซเดอรม์าแลว้ และพบกบัเทรนดใ์หม่ล่าสุดของเกาหลี เปิดมุมมอง
ใหม่ๆ ในสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงอยู่เดิมพรอ้มคน้หาสถานท่ีซ่ึงซ่อนอยู่ราวกบัเป็นขุมสมบติั ออกท่องเท่ียว
แลว้กาดอกจนัใหเ้ต็มแผนท่ีจงัหวดัคยองกีโด

ซูวอน AK 
P32

ล็อตเตพ้รีเมียมเอาทเ์ล็ต 
สาขาคีฮงึ

P32

โกยาง สตารฟิ์ลด ์
 P8

CGV เวสเทิรน์โดม
P8

ล็อตเตซี้เนม่า
ล็อตเตพ้รีเมียมพาจูเอา้ทเ์ล็ต

P8

อมอรแ์ปซิฟิค เมืองพูช็อน
ศูนยธุ์รกิจ
P10

 โกยาง สตารฟิ์ลด ์
P32

เพลยก์ราวด ์ปิกนิก เฟสติวลั
P31

สตารฟิ์ลด ์ฮานมั
P32

SPORTS MONSTER, ฮานมั
P26

เทศกาลเพลงแจส๊นานาชาติ 
เกาะจาราซอม

P30
เมโลดี ้ฟอเรสท ์แคมป์
P30

เวิรล์ ดีเจ เฟสติวลั
P30

อควาแพลนเน็ต 
P8

ONEMOUNT, 
โกยาง
P22

EVERLAND, 
ยงอิน
P24

คิมโพ  
ฮุนไดเอา้ทเ์ล็ต 

P32

เมืองหนงัสือพาจู
P13

คาพย็อง แนะน�า
สถานท่ีท่อง
เท่ียว
P14

โกยาง
 แนะน�าสถานท่ี

ท่องเท่ียว
P18

เทศกาลประดบัไฟ 
Starlight Village 
Photo Land
P37

ตลาดซงฟราน
ซิสโก
P38

ตลาดกลางคืน
หา้สี
P39

ตลาดซูวอน
นมัมุน
P39

หอคอยชมแสง
อาทิตยอ์สัดง
P37

Line Friends Store 
เอเวอรแ์ลนด ์เมือง
ยงอิน
P32

สวนแสงดาว OOOZOOO 
ด็อกพย็อง 
P36

หา้งสรรพสินคา้ฮุนได สาขา
พนักโย
P32

DONGWHA 
HEALING CAMP
P36

สถานีอิลย็อง, ยางจู
P28

TRAVEL LIKE AN INSSA 
ท่องเท่ียวแบบ INSSA
สถานท่ีสุดฮิปท่ี ‘อินไซเดอร’์ (ศพัทใ์หม่ใชเ้รียก
คนแนวชิคๆ) เลือกคือท่ีไหนกนั? วิธีท่องเท่ียว
แบบอินไซเดอร ์

HOT PLACES 
หลายเหตุผลท่ีตอ้งลองไปสกัคร ัง้ 
หมู่บา้นท่ีเป็นสถานท่ีถ่ายทำาละคร, 
คียเ์วิรด์เทรนดโ์คเรียนเวฟล่าสุด, 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีรวบรวมจากไอเท็มยอดฮิต

SHOPPING TIPS 
ไอเท็มจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีท ัง้อยากไดเ้อง
และใหเ้ป็นของขวญั
ลิสตช์อ้ปป้ิงในแหล่งท่องเท่ียวท่ีคดัสรรจาก
ความชอบของผูอ่้าน

NIGHT TOUR 
ค�่าคืนแห่งสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งส่องประกาย
มากกว่าตอนกลางวนั
แนะนำาสถานท่ีลบัช่ือดงัท่ีสามารถด่ืมดำ่าวิว
ยามคำ่าคืนท่ีสวยงามได ้ พรอ้มพาทวัรต์ลาด
กลางคืน

FOLLOW ME 
ตามคนดงัไปท่องเท่ียวธีมโคเรียนเวฟ
ตามเหล่าคนดงัท่ีช่ืนชอบสไตลก์ารท่องเท่ียว
ธีมโคเรียนเวฟไปในจงัหวดัคยองกีโดตาม
แบบฉบบัของตนเอง

CITY GUIDE  
การแนะน�าเมืองท่ีเลือกและรวบรวมมาจาก 
31 เมือง 
การแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและ
สถานท่ีท่องเท่ียวทรงเสน่หท่ี์ซ่อนอยู่ในจงัหวดั
คยองกีโด
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FOLLOW COVER STORY
AKMU

AKMU, พ่ีนอ้งนกัดนตรีท่ีต ัง้ใจเปล่ียนแปลงขอบเขตดนตรีทัง้ในแบบเด่ียวแบบคู่ 

ใหก้วา้งขวางและหลากหลายขึน้ เร่ิม ค่อยๆ ติดใจไปกบัเสียงกีตา้รอ์ะคูสติคอนัอบอุ่น เสียงรอ้งอนัสดใส
งดงาม รวมถงึเพลงท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยความหลกัแหลม และจินตนาการแปลกใหม่ของพวกเขา เหล่า

แฟนคลบัต่างใหค้วามสนใจและคาดหวงักบัการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้มาฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรี, ความ
หนุ่มสาว, การท่องเท่ียว จากสองคนท่ีถือว่าการท�าเพลงเป็นความฝันของพวกเคา้

TWO & ONE
ถามตอบกับอัคมิว

ⓒ
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ดา้นดีจากส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่มีผมอยู่ดว้ยเช่นกนัครบั 
คิดว่าเป็นช่วงเวลาท่ีไดเ้ต็มท่ีในหลายๆ ดา้นครบั

Q  AKMU ติดต่อส่ือสารกบัแฟนคลบักนัดว้ยวิธีการ
แบบไหนคะ/ครบั? ส�าหรบัคุณซูฮยอนคือการเป็น
บิว้ตีค้รีเอเตอร,์ ซึ่งดูสนุกมากเลยนะคะ/ครบั ท่ีได ้
มีโอกาสติดต่อส่ือสารกบัแฟนคลบัไดม้ากขึน้ 

A  (ลีชานฮยอก) ดว้ยดนตรีเป็นอย่างแรกเลย เพราะเป็น
ความรกัท่ีไดม้าจากดนตรีครบั แทนท่ีจะพบกนับ่อยๆ 
ผมมีความ รูส้กึว่าอยากจะแสดงใหเ้ห็นถงึดนตรีท่ี
ยอดเย่ียมแมพ้บกนัแค่ครัง้เดียวครบั นอกจากนีก็้
วางแผนไวว่้าจะติดต่อส่ือสารทาง งานศิลปะในสาขาท่ี
หลากหลายย่ิงขึน้อย่างเช่นหนงัสือหรือรูปภาพครบั
(ลีซูฮยอน) ปกติสนใจหลายอย่าง, แลว้ก็มีส่ิงท่ีอยาก
ทำาอยู่เยอะเลยค่ะ คิดว่าถา้ไดแ้ชรส่ิ์งเหล่านีร่้วมกบั
แฟนๆ และได ้แบ่งปันเร่ืองราวร่วมกบัผูค้นมากมาย
ก็คงจะสนุกดี จงึเร่ิมทำารายการลงยูทูปค่ะ ต่อไปก็
อยากจะติดต่อส่ือสารดว้ยวิธีสนุกๆ ท่ีหลากหลายย่ิง
ขึน้ค่ะ

Q  รูส้กึว่าจะเขียนเนือ้เพลงโดนใจไดเ้ก่งมากๆ เลย
ค่ะ/ครบั ถา้มีค�าท่ีชอบเป็นพิเศษค�านัน้คือค�าว่า
อะไรคะ/ครบั? อยากให ้บอกค�าท่ีชอบและตีความ
ค�านัน้ในแบบของตวัเองใหก้บัแฟนๆ ชาวต่างชาติ
ไดฟั้งหน่อยค่ะ/ครบั

A  คำาท่ีชอบคือคำาว่า ‘ความใสซ่ือ’ ค่ะ/ครบั ไม่ว่าจะเม่ือ
ก่อนหรือตอนนีก็้ยงัชอบคำานีไ้ม่เปล่ียนค่ะ/ครบั เพียง
แต่ถา้เม่ือก่อน ความไรเ้ดียงสาถูกรวมอยู่ในคำานี้
ดว้ย, ก็คิดว่าตอนนีคุ้ณสมบติัและความสามารถดา้น
ศิลปะท่ีมีมาตัง้แต่เกิดของตวัเองใน ปริมาณสุทธิ 100 
เปอรเ์ซ็นต ์บอกไดว่้าเป็น ‘ความใสซ่ือ’ ค่ะ/ครบั ไม่ว่า
ใครก็แอบต่อสูอ้ยู่คนเดียวเพ่ือส่ิงนัน้ใช่ไหมคะ/ครบั 
ความเจ็บปวดทางจิตใจท่ีไดม้าในตอนนัน้แน่นอนว่า
เป็นการต่อสูเ้พ่ือตวัเราเองค่ะ/ครบั

Q  ถา้นิยามค�าว่า K-POP คิดว่าเป็นแบบไหนคะ/ครบั? 
และคิดว่า AKMU ก�าลงัท�าดนตรีในสีสนัแบบไหน
อยู่คะ/ครบั?

A  แน่นอนว่า K-POP เป็นคำาท่ีน่าภาคภูมิใจค่ะ แต่บาง
ครัง้ก็รูส้กึว่าคำาว่า POP ในภาษาของเราไม่ไดจ้ำาแนก
ดว้ยดนตรี แต่ เป็นการจำาแนกดว้ยภาษามากกว่าค่ะ/
ครบั ก่อนอ่ืนนึกถงึการเตน้และการถ่ายทอดท่ีออก
มาแบบอลงัการ แต่จริงๆ แลว้ใน สาขา K-POP ยงัมี
ดนตรีท่ีไม่ใช่ลกัษณะนัน้อยู่อีกมากค่ะ/ครบั เพราะ
ฉะนัน้จงึคิดว่าบางครัง้ก็จำาเป็นท่ีจะตอ้งนำาตวั K ออก 
และกา้วขา้มออกมา เราไม่ตอ้งการให ้AKMU เป็น
สาขา K-POP เท่านัน้ค่ะ/ครบั แค่อยากใหเ้ป็นดนตรี
หลากหลายแนวท่ีมี คุณภาพค่ะ/ครบั

Q  ต ัง้แต่เดบิวตม์าปีนีก็้นบัเป็นปีท่ี 7 แลว้นะคะ/ครบั 
และอคัดงมิวสิเชียนก็เปล่ียนช่ือใหม่เป็น ‘AKMU’ 
ดว้ย ตอนเดบิวต ์กบัตอนนี,้ เกิดการเปล่ียนแปลง
กบัท ัง้สองคนอย่างไรบา้งคะ/ครบั?

A  ใช่แลว้ค่ะ/ครบั ก่อนอ่ืนเลย การเปล่ียนช่ือวงเป็น 
‘AKMU’ อย่างเป็นทางการเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิง
ใหญ่มาก ความหมายของคำาว่า อคัดงมิวสิเชียน มา
จากคำาว่า ‘รคั’ ท่ีแปลว่าสนุกสนาน และ ‘ดง’ ท่ีแปลว่า
เด็กค่ะ/ครบั ถงึแมว่้าใน ตอนนัน้ช่ือวงจะเหมาะกบั
ความเป็นเด็กและสไตลเ์พลงท่ีตอ้งการ แต่เม่ือกลาย
เป็นผูใ้หญ่จงึใชช่ื้อ ‘AKMU’ ท่ีเป็นเคร่ือง บ่งบอกว่า
เราออกมายืนในโลกดนตรีท่ีกวา้งขึน้ค่ะ/ครบั และเช่น
เดียวกบัช่ือวงท่ีเปล่ียนแปลงไป เราก็กำาลงัพยายามกนั 
อย่างไม่สิน้สุดเพ่ือการเติบโตทัง้ในแบบเด่ียวและแบบ
คู่ค่ะ/ครบั

Q  อยากทราบว่าล่าสุดมีผลงานอะไรกนัอยู่คะ/ครบั ดู
เหมือนว่าคุณซูฮยอนจะไดใ้กลชิ้ดกบัแฟนคลบัใน
ประเทศมากขึน้ ผ่านรายการ <บีกิน อะเกน> ถา้ได ้
ถ่ายท�า <บีกิน อะเกน> ในจงัหวดัคย็องกีโด คิดว่าจะ
ถ่ายท�าท่ีไหนดีคะ/ครบั?

A  <บีกินอะเกน> ฉบบัโคเรีย เป็นความตัง้ใจท่ีจะ
ปลอบโยนคนท่ีเหน่ือยลา้ทัง้กายและใจจากโรคโควิด 
19 ดว้ยการแสดง ในท่ีสาธารณะภายในประเทศค่ะ ซ่ึง
ไดท้ำาการแสดงไปแลว้ในสถานท่ีสำาคญัๆ หลายท่ี เช่น
ในพย็องชาง, แดกูค่ะ แต่ถา้เป็น ในจงัหวดัคย็องกี
โด คิดว่าอยากใหเ้ป็นท่ี ‘อิมจินกกั พย็องฮวา นูรี’ ใน
พาจูค่ะ โชวค์งออกมาสวยมากๆ เลยล่ะค่ะ เพราะว่า 
จริงๆ แลว้ ‘อิมจินกกั พย็องฮวา นูรี’ ก็ติดอนัดบั TOP 
50 สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดในเกาหลี และเป็นสถานท่ี
ท่ีมีช่ือเสียงมาก จากการถ่ายทำารายการ, ละคร หรือ

ภาพยนตรค่์ะ อืม, ถา้ไดร้อ้งเพลงบนเนินเขาแห่ง
สายลม คงเป็นการปลอบโยนหวัใจท่ี เหน่ือยลา้ให้
อบอุ่นขึน้ไดค่้ะ

Q  ถงึอย่างไรการเปล่ียนแปลงท่ีย่ิงใหญ่ส�าหรบัคุณ
ชานฮยอกก็คงจะเป็นการปลดประจ�าการทหาร
นะคะ/ครบั คิดว่าก่อน และหลงัเขา้กรมมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างไรบา้งคะ/ครบั?

A  ตัง้แต่ก่อนเขา้กรมผมพูดกบัซูฮยอนอยู่บ่อยๆ ครบัว่า 
‘ถา้เจอกนัอีกครัง้เราเก็บแพลนกบัความคิดมากมาย
นัน้ไวก้นัก่อน’ จริงๆ แลว้ช่วงเวลาท่ีอยู่ในค่ายทหารได้
รบัรูส้กึถงึอะไรหลายๆ อย่างท่ีไม่เคยรูส้กึมาก่อนใน
ชีวิตครบั ไดรู้จ้กัผูค้น, ไดรู้ส้กึถงึ ความสำาคญัอย่างย่ิง
ใหญ่ของผูค้นท่ีเคยใกลชิ้ดครบั ไม่แค่ผมเท่านัน้ แต่
ซูฮยอนก็ไดร้บัประสบการณก์ารเปล่ียนแปลงใน
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Q  ช่วงนีก้ระแสเกาหลีต ัง้แต่ K-POP ไปจนถงึละคร
เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ท�าใหมี้แฟนคลบัชาวต่างชาติ
เพ่ิมมากขึน้ รูส้กึถงึ ความนิยมท่ีมากขึน้ไหมคะ/
ครบั?  

A  ค่ะ/ครบั, ก็มกัจะเห็นขอ้ความใหก้ำาลงัใจของแฟนๆ 
ชาวต่างชาติและความตอ้งการท่ีอยากใหไ้ปทวัร ์
คอนเสิรต์ในต่าง ประเทศผ่านทาง SNS อยู่บ่อยๆ ค่ะ/
ครบั หลงัเดบิวตเ์ราเคยทวัรค์อนเสิรต์เล็กๆ ในเอเชีย
และไม่เคยลืมช่วงเวลานัน้เลยค่ะ /ครบั ความรกัและ
เสียงรอ้งตามท่ีไม่คาดคิดมาก่อนยงัเป็นความทรงจำา
ท่ีทำาใหช็้อกมากอยู่เสมอ และอยากจะรูส้กึถงึความ 
ประทบัใจนัน้อีกครัง้ค่ะ การแสดงคอนเสิรต์ในต่าง
ประเทศเป็นส่ิงท่ีพวกเราวางแผนกนัอยู่ตลอด, และ
คิดกนัอยู่ตลอดว่าจะ จดัตอนไหนดีค่ะ/ครบั

Q  สไตลก์ารท่องเท่ียงของท ัง้สองคนเหมือนกนัไหม
คะ/ครบั? อยากใหเ้ล่าถงึวิธีท่องเท่ียวของแต่ละ
คนค่ะ/ครบั

A  (ลีชานฮยอก) สำาหรบัผมเป็นสไตลท่ี์ชอบจองท่ีพกัท่ี
ถูกใจและเท่ียวอยู่แถวๆ นัน้เลยครบั และตอนท่ีออก
ไปเท่ียวก็ชอบ หาพืน้ท่ีเฉพาะของตวัเองท่ีใหค้วาม
รูส้กึเหมือนกบัการไปนั่งรา้นประจำาครบั ถงึจะไม่
ชอบสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวเยอะๆ, แต่ถา้ไดพ้บกบั
คนท่ีพูดคุยกนัไดส้บายๆ ก็จะย่ิงสนุกและต่ืนเตน้กว่า
เดิมครบั
(ลีซูฮยอน) ถา้เจอสถานท่ีสบายๆ กบัรา้นอร่อยๆ ก็จะ
มีความสุขมากค่ะ ชอบทัง้การเท่ียวคนเดียวและการ
เท่ียวกบัเพ่ือนค่ะ การไดข้บัรถชมวิวทะเล, ตัง้แคมป์ 
เป็นส่ิงท่ีฉนัปรารถนาอยู่เสมอค่ะ

Q  ช่วงนีท้ ัง้ละคร, มิวสิควิดีโอต่างๆ ยกกองมาถ่ายท�า
ท่ีจงัหวดัคย็องกีโดกนัเยอะมากค่ะ/ครบั ดงันัน้จงึ
มีแฟนๆ มากมายท่ี ตามมาเท่ียวสถานท่ีเหล่านัน้ 
อยากจะทราบว่าจะแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไหน
ใหก้บัแฟนๆ ท่ีก�าลงัวางแผนจะมาเท่ียวท่ี จงัหวดั
คย็องกีโดคะ/ครบั

A  อืม, ก่อนอ่ืนอยากแนะนำาใหท้วัรค์าเฟ่ในพุนดงัหรือซู
วอนค่ะ ถนนคาเฟ่แพคฮยอนดงก็ดีนะคะ ปีนีก้าแฟ
ดลัโกนาท่ีฮิตใน เกาหลีก็ดงึความสนใจไดจ้ากแฟน
คลบัชาวต่างชาติผ่าน SNS ใช่ไหมคะ/ครบั แถมใน
บา้นเรานอกจากกาแฟดลัโกนาแลว้ ก็ยงัมีของหวาน
ท่ีอร่อยๆ อีกมากค่ะ คงจะดีถา้ไดไ้ปท่ีถนนคาเฟ่ย่าน
แพคฮยอนดง และไดล้องทานกาแฟและของหวาน 
หลากหลายชนิดของเกาหลีค่ะ
ถา้เป็นแฟนๆ ท่ีสนใจเก่ียวกบับิวตีห้รือแฟชั่น แนะนำา
ใหล้องสวมชุดฮนับกท่ีหมู่บา้นเกาหลีโบราณในยงอิน

FOLLOW COVER STORY
AKMU

ค่ะ แต่งหนา้ใน แบบท่ีเขา้กบัชุดฮนับกและไปเดินเล่น
ท่ีหมู่บา้นเกาหลีโบราณจะตอ้งสนุกและเป็นความ
ทรงจำาท่ีดีแน่นอนค่ะ ทราบมาว่า ชุดพืน้เมืองของ
เกาหลีไดร้บัความสนใจจากทั่วโลกค่ะ เดีย๋วนีเ้หล่าไอ
ดอลก็สวมชุดฮนับกขึน้แสดงบนเวทีกนัดว้ยใช่ไหม
คะ ถา้เป็นแฟนๆ ท่ีช่ืนชอบแฟชั่นก็แนะนำาใหล้องไป
ดูสกัครัง้ค่ะ และท่ีขาดไม่ไดเ้ลยก็คือสถานท่ีถ่ายทำา
ละครนั่นเองค่ะ ถา้เป็นแฟนๆ ท่ีชอบละครเกาหลีล่ะ
ก็, แนะนำาใหไ้ปเท่ียวโพช็อนค่ะ เพราะท่ีแห่งนีมี้เหตุผล
พอท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีถ่ายทำาละครมากมายค่ะ 
มั่นใจว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีงดงามและ ประทบั
ใจแน่นอนค่ะ

Q  ในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ประเทศเกาหลีจดั
เป็นท่ีแบบไหนคะ/ครบั? คิดว่ามีเสน่หท่ี์ตรงไหน
เม่ือออกไปท่องเท่ียว คะ/ครบั?

A  ในตอนนีถ้า้จะใหนึ้กถงึ ‘เกาหลี’ ก็จะนึกถงึ ‘กระแส
เกาหลี’ ก่อนเลยค่ะ/ครบั ในจำานวนนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เกาหลีก็น่าจะเป็นแฟนๆ ท่ีมาจากกระแสเกาหลีกนั
เยอะนะคะ/ครบั สำาหรบัจงัหวดัคย็องกีโดนัน้ก็อยู่ใกล้
กบัโซล เหมาะกบัการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวนั
เดยท์ริปค่ะ/ครบั โดยเฉพาะอย่างย่ิง ท่ีน่ีมีสถานท่ีซ่ึง
มีความหมายทางประวติัศาสตรอ์ยู่มากมาย ในจำานวน
นัน้สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเลยก็คือ ป้อมปราการฮ
วาซ็องค่ะ/ครบั เป็นอีกจุดหน่ึงในใจกลางเมืองซูวอน
ท่ีสามารถชมวิวกลางคืนของซูวอนไดด้ว้ย การมอง
เพียงปราดเดียว ซ่ึงเป็นอะไรท่ียอดเย่ียมมาก อยาก
ใหล้องเดินไปตามถนนรอบป้อมปราการฮวาซ็องของ
ซูวอน
พรอ้มกบัชมวิวกลางคืนไปดว้ยค่ะ/ครบั แลว้ก็ยงัมี
ทวัรส์ถานีรถไฟเก่าท่ีเป็นท่ีรูจ้กัจากการถ่ายทำามิวสิค
วิดีโอ อย่างเช่นท่ี สถานีรถไฟย็องย็อกค่ะ/ครบั และ
ยงัมีอีกมากมายหลายแห่งท่ีแมว่้าจะไม่ใช่สถานท่ีท่อง
เท่ียวท่ีโด่งดงันกั แต่ก็เป็นสถานท่ี ท่ีโด่งดงัขึน้จาก
การเขา้ไปอยู่ในละคร, ภาพยนตร ์หรือมิวสิควิดีโอ
ของศิลปินหลายคนค่ะ/ครบั จะคิดว่าจงัหวดัคย็องกี
โด เป็นศูนยก์ลางของกระแสเกาหลีท่ีมีสมบติัลำา้ค่า
ซ่อนอยู่มากมายก็ไดค่้ะ/ครบั

Q  ค�าถามสุดทา้ยครบั/ค่ะ ท ัง้สองคนมีแพลนอะไรใน
อนาคตคะ/ครบั?

A  อยากทำาดนตรีเหมือนกบัท่ีทำาอยู่ตอนนีค่้ะ/ครบั 
ไม่อยากฝืนกบัทุกเร่ืองและอยากใหม้นัเป็นไปโดย
ธรรมชาติค่ะ/ครบั ถงึแมว่้าการทำาดนตรีท่ีไดร้บัความ
สนใจจะเป็นส่ิงสำาคญั แต่เช่ือว่าการทำาดว้ย ‘ใจจริง’ 
เป็นส่ิงท่ีสำาคญัย่ิงกว่าค่สะ/ครบั
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# 1 สีชมพูทรงเสน่ห์
สระน�า้ทะเล สวนสาธารณะฮนัอุล ชุมชนแพโกท 
เมืองชีองึ
มาเร่ิมทริปกนัท่ีบรรยากาศแบบต่างประเทศท่ี
ลงตวัของดวงอาทิตยแ์ละตน้มะพรา้วยามสุริยกาล

แนวชายฝ่ังทะเลระยะทาง 15km ทอดยาวตัง้แต่ย่านวอล
โกทไปจนถงึ MTV ชีฮวา ณ ท่ีแห่งนีซ่ึ้งถูกขนานนามว่า
เป็น K-Gold Coast มีสวนสาธารณะฮนัอุล ชุมชนแพ
โกทท่ีมีช่ือเสียงจากแสงอาทิตยอ์สัดงอนังดงาม ความ
โดดเด่นของทิวทศันบ์ริเวณหาดซอแฮอนัท่ีช่ืนชมได้
ตัง้แต่ตวัเมือง, ใหค้วามรูส้กึเหมือนอยู่ในต่างประเทศ
โดยไม่รูต้วั นอกจากนี ้ยงัมีสระนำา้ทะเลแบบเป็นมิตรกบั
ธรรมชาติท่ีสรา้งขึน้จากนำา้ทะเลจริงๆ คอยตอ้นรบันกั
ท่องเท่ียว ทำาใหส้ามารถเพลิดเพลินไปกบัดีไซน์
และทศันียภาพของตวัสระอนัน่าชม, หรือจะถ่ายภาพ
เก็บไวก็้ไม่เลว เม่ือขึน้ไปบนระเบียงท่ีมีราวกระจกเป็น
แนวโคง้เพรียวลม จะไดช่ื้นชมทะเลซอแฮสุดลูกหูลูกตา 
รวมถงึทิวทศันข์องเกาะซงโด เมืองวฒันธรรมนานาชาติ

   2590 ย่านจ็องวงั เมืองชีฮงึ จงัหวดัคย็องกีโด

# 2 วิบวับวิบวับ น่าอัศจรรย์
ถ�า้ควงัมย็อง
ออกจากช่วงเวลาแห่งความเป็นจริง มาเดินถ�า้และ
ด่ืมด�่ากบับรรยากาศอนัน่าอศัจรรย ์ท่ีใหค้วามรูส้กึ
เสมือนแหวกว่ายอยู่ในอวกาศ

ถำา้ควงัมย็องเก็บรกัษาประวติัศาสตรอ์นัหลากหลายไว้
ดงัเดิม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมายงัสถานท่ีแห่งนีจ้ะได้
สมัผสักบัความทนัสมยั, ความเป็นอุตสาหกรรม พรอ้มได้
คน้พบร่องรอยท่ียงัคงอยู่ในถำา้แห่งนี ้ประวติัท่ีน่าสนใจ
เม่ือครัง้ท่ีถำา้ถูกใชเ้ป็นโกดงักุง้ดองเค็มหลงัยกเลิกการ
ขุดเหมืองแร่ในปี ค.ศ. 1972  ปัจจุบนัดว้ยลกัษณะเฉพาะ
อนัน่าอศัจรรยแ์ละน่าคน้หาของถำา้ พืน้ท่ีใหม่ๆ ของถำา้
จงึถูกสรา้งใหเ้ป็นแหล่งศกึษาทางวฒันธรรมอนัหลาก
หลาย ดว้ยความร่วมมือของศิลปินมากมายจนเกิดเป็น
แหล่งศิลปวฒันธรรมแบบผสมผสาน ทำาใหถ้ำา้ไดร้บั
ความสนใจในระดบัโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือดวงไฟ
เล็กๆ สว่างไสวไปตามเสน้ทางคดโคง้ภายในถำา้, จะทำาให้
รูส้กึเหมือนหลุดเขา้ไปในโลกใบใหม่

   142 ถนนคาฮกัโร 85 บ็อนกิล เมืองควงัมย็อง จงัหวดัคย็องกีโด

# 3 ปลุกเร้าอารมณ์สุนทรี
สวนศิลปะอนัยาง
ปลุกความรูส้กึท่ีหลบัใหลของนกัท่องเท่ียวดว้ย
ประติมากรรมกระตุน้จินตนาการ

สถานท่ีท่ีเคยเป็นไร่องุ่นรสหวานหอมบริเวณแนวคลอง
ซมัซ็องช็อนแห่งเขาควานอกัซาน ปัจจุบนัไร่องุ่นไดก้ลาย
เป็นจุดรวมตวัของนกัเดินเขา ท่ีตัง้ใจมาด่ืมดำ่ากบักล่ิน
อายบนภูเขา เม่ือปี ค.ศ. 2005 ไดเ้ร่ิมมี ‘โปรเจกตศิ์ลปะ
สาธารณะอนัยาง’ เป็นงานแสดงผลงานศิลปะหลาก
หลายรูปแบบ ซ่ึงถูกนำามาจดัวางท่ามกลางธรรมชาติได้
อย่างลงตวั จนทำาใหก้ลายเป็นสถานท่ีของเหล่าศิลปินท่ี
มีความพิเศษมาก เม่ืออยู่ในพืน้ท่ีจดัแสดงงานศิลปะคุณ
จะเพลิดเพลินไปกบัเสน่หข์องผลงานท่ีถูกนำามาจดัวาง
ของบรรดาศิลปินผูมี้ช่ือเสียงระดบัประเทศ กว่า 52 ชีวิต 
ซ่ึงผลงานเหล่านีไ้ม่ไดมี้ไวแ้ค่เพียงใหช่ื้นชมเท่านัน้ แต่
สามารถสมัผสัและเขา้ไปอยู่ในตวังานไดอี้กดว้ย จงึช่วย
ใหรู้ส้กึว่าไดเ้ขา้ใกลค้วามเป็นศิลปะเขา้ไปอีกขัน้ 

   ถนนสวนศิลปะ เขตมนัอนักู เมืองอนัยาง จงัหวดัคย็องกีโด

# 4 ทั้งโมเดิร์น ทั้งเทรนดี้
พิพิธภณัฑแ์สงไฟยางจู
ปิดทา้ยทริปพิเศษกบั Red Velvet ในพิพิธภณัฑท่ี์มี
ประวติัศาสตรแ์ห่งแสงสว่าง 

ช่ืนชมกบัแสงไฟหลากหลายรูปแบบได ้ณ ท่ีแห่งนี ้
‘พิพิธภณัฑแ์สงไฟยางจู’ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑแ์สงไฟแห่ง
เดียวในประเทศ ท่ีสามารถช่ืนชมอดีต, ปัจจุบนั และ
อนาคตของแสงไดผ่้านหอจดัแสดงแสงไฟยุคโบราณ, 
หอจดัแสดงแสงไฟยุคก่อนปัจจุบนั, หอจดัแสดงแสงไฟ
ยุคปัจจุบนั ไม่เพียงเท่านีย้งัจะไดพ้บกบัเหล่าผลงานอิน
เตอรแ์อคทีฟในธีมต่างๆ ได ้ณ ส่วนจดัแสดงแสงแห่ง
จินตนาการ อีกทัง้ ยงัมีส่วนท่ีเก็บสะสมหลอดไฟแอนทีค
ซ่ึงมีความเป็นศิลปะแบบยุโรปสมยัก่อน
ปัจุบนั อีกทัง้ สามารถปิดทา้ยวนัเดยท์ริปจงัหวดั
คย็องกีโดดว้ยประสบการณท่ี์บรรยากาศเปล่ียน
แปลงไปตามแสงไฟ 

   235-48 ถนนควงัจ็อกโร ต�าบลควงัจ็อกมย็อน เมืองยางจู จงัหวดัคย็องกีโด

ไอรีนและซลึกี จาก Red Velvet ก�าลงัเดินหนา้กิจกรรมยูนิตคร ัง้แรกอย่างกระตือรือรน้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ‘โนรี(Naughty)’ ซึ่งเป็นแผนงานชิน้ท่ีสองต่อจาก มอนสเตอร ์(Monster) ก�าลงัไดร้บัความสนใจเป็น
อย่างมากจากแบ็คกราวนข์องมิวสิควิดีโอ ซึ่งเป็นสถานท่ีต่างๆ ของจงัหวดัคย็องกีโด เสน่หท่ี์ต่างกนัของ
ทัง้คู่ปรากฏใหเ้ห็นอย่างเด่นชดัในสถานท่ีแห่งนี ้เรามาท่องเท่ียวจงัหวดัคย็องกีโดไปตามฉากในมิวสิค
วิดีโอนีก้นัเลย

ท่องเท่ียวทริปพิเศษไปกับ Red Velvet

LOCATION & TRIP 
RED VELVET -  IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"

# 1

L o v e l y

# 2

M y s t e r i o u s

# 3

A r t i s t i c

# 4

M o d e r n
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โอเรนจิน่า(ORANGINA) บิวตีบ้ล็อกเกอรรุ่์นท่ี 1 จากเมืองไทย ผูซ้ึ่งรกัในความเป็นเกาหลี
ท่ีหลากหลายทัง้วฒันธรรม, ซุปเปอรส์ตารเ์กาหลี, ความงาม ฯลฯ เธอผูเ้คยมาท่องเท่ียว
เกาหลีแลว้หลายหน ในแต่ละคร ัง้ท่ีมาก็มกัจะบอกว่าพบเจอกบัเสน่หใ์หม่ๆ อยู่เสมอ ธีม

การท่องเท่ียวจงัหวดัคยองกีโดในครัง้นีท่ี้ไดว้างแผนไวคื้อ K-STAR ไปตามรอยสถานท่ีถ่าย
ท�าซีร่ีส ์<ลุน้รกัฉบบัโบนสั> ท่ีช่ืนชอบ ลองแต่งหนา้ตามจอนจีฮยอนท่ีเป็นซุปเปอรส์ตาร ์
ตน้แบบของเธอ ถ่ายภาพและใชเ้วลาสนุกๆ ร่วมกนัในนิทรรศการหุ่นขีผ้ึง้ซุปเปอรส์ตาร ์
เกาหลี เบิกบานสนุกสนานในช่วงเวลาของการท่องเท่ียวไดอ้ย่างไม่มีช่องว่างใหเ้บ่ือหน่าย 

ดงันัน้ท่านท่ีไดอ่้านบทความนีก็้อย่ามวัรีรอ ลองตามไปเท่ียวชมกนัเลย
INFLUENCER ORANGINA

www.youtube.com/user/orangina555

K-STAR 
JOURNEY 

TO GYEONGGI-DO 
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#SHINE #GYEONGGI

ในพิพิธภณัฑศิ์ลปะ Mimesis สามารถพบกบั
นิทรรศการท่ีน่าสนใจไดบ่้อยครัง้ ซ่ึงในครัง้ท่ีโอเรน
จินาไดม้าเท่ียวยงัท่ีแห่งนี ้เป็นช่วงของนิทรรศการ
ท่ีมีช่ือว่า <BOOK+IMAGE7: before reading> 
เป็นการจดันิทรรศการโดยนำาภาพประกอบจาก 
20 นกัวาด มาจบัคู่กบันวนิยายของนกัเขียนวยัรุ่น 
20 คน ซ่ึงสามารถมีช่วงเวลาไดจ้ดจ่อกบัความรูส้กึ
ของตวัเองขณะท่ีชมภาพและจินตนาการในสถานท่ี
ท่องเท่ียวแปลกใหม่นีไ้ด้
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วิธีสนุกกบัโรงภาพยนตร ์
หากเป็นแฟนคลบัภาพยนตรเ์กาหลี การวางแผนเย่ียม
ชมโรงภาพยนตรใ์นระหว่างการท่องเท่ียวก็เป็นอีกหน่ึง
ความคิดท่ีดี เพราะสามารถเขา้ชมผลงานชิน้ล่าสุด
ท่ียงัไม่ลงโรงในไทยและคน้หาซุปเปอรส์ตารเ์กาหลี
คนใหม่เป็นของตวัเองได ้แต่ทัง้นีท้ ัง้นัน้การไปท่ีโรง
ภาพยนตรก็์ไม่ใช่เพ่ือแค่ดูภาพยนตรอ์ย่างเดียวเท่านัน้ 
เพราะนอกจากภาพยนตรแ์ลว้ก็ยงัมีกิจกรรมน่าสนุก
อีกมาก ถา้ไปถงึก่อนเวลาเขา้ฉาย แนะนำาใหเ้ล่นใหส้นุก
เหมือนเด็กนอ้ยในหอ้งรวมตูเ้กมหรือหอ้งทดลองเล่น
เกมเสมือนจริง VR แมก้ระทั่งรายการวาไรตีท่ี้นกัแสดง
หญิง 5 คน มาร่วมกนัรบัประทานอาหารและพูดคุยกนั
เพ่ือผ่อนคลายท่ีช่ือว่า <Bob Bless You> ก็เคยมากินโชว ์
ท่ีโรงภาพยนตรม์าแลว้ และไดส้รา้งความน่าตกใจดว้ย
การตัง้โตะ๊อาหารท่ีอดัแน่นไปดว้ยของกินเล่นทุกชนิด
จากรา้นคา้ ทัง้นาโชสท่ี์รา้นดว้ยชีสซอสรสชาติหวาน
เค็มแบบไม่มีท่ีว่าง, หมกึรสชาติเย่ียมทัง้ตวัท่ีมาเจอกบั
รสชาติของเนย หรือตอนท่ีรูส้กึหิว ฮอตดอกกบัโคก้ก็
เขา้กนัดีไม่นอ้ย และในโรงภาพยนตรม์ลัติเพล็กซบ์าง
แห่งก็มีการจำาหน่ายไก่ทอดและเบียรเ์ป็นเซ็ตอีกดว้ย 
ออ้! ถา้โชคดี อาจพบกบัเหล่าดารานกัแสดงท่ีไปยงัโรง
ภาพยนตรเ์พ่ือกล่าวทกัทายในวนัฉายภาพยนตรร์อบ
ปฐมทศันไ์ดเ้ช่นกนั

TOP 3 โรงภาพยนตรม์ลัติเพล็กซท่ี์ต ัง้อยู่ภายในชอ้ปป้ิง
มอลล ์เมกะบ็อกซ ์สตารฟิ์ลด ์โกยาง  
สถานท่ีท่ีโอเรนจิน่าไดแ้วะเขา้ไปชมโรงภาพยนตรคื์อ  
เมกะบ็อกซ ์ซ่ึงตัง้อยู่ในสตารฟิ์ลด ์สาขาโกยางและฮานมั 
นอกจากจะชม ภาพยนตรแ์ลว้ ก็ยงัสนุกสนานเพลิดเพลิน
กบัส่ิงอ่ืนไดอี้กมากมาย เร่ิมตน้ท่ีการชอ้ปป้ิง, รบัประทาน
อาหาร, การละเล่น ตลอดจนเก่ียว กบัความงามท่ีหลาก
หลาย โดยเฉพาะหากไปยงัโซนบิวตี ้วิลเลจท่ี อยู่ภายในชอ้ป
ป้ิงมอลล ์จะสามารถพบกบัพืน้ท่ีแห่งความงามแบบ วนั
สต็อปได ้ทัง้แฮรช็์อป, เทอราพีเซ็นเตอร,์ เนลช็อป ตลอดจน
คอส เมติกช็อป

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตด็อกยางกู ถนนโกยางแดโร 1955 

CGV เวสเทิรน์โดม
สถานท่ีซ่ึงอยู่ห่างจากพิพิธภณัฑศิ์ลปะ Chang Ucchin ออก
ไป 1km ยงัมีแหล่งศิลปะอีกแห่งท่ีกำาลงัรอนกัท่องเท่ียวอยู่ 
นั่นก็คือ สวนศิลป์ Gana หากไดเ้ขา้ไปยงัท่ีแห่งนี ้ส่ิงแรกท่ี
จะดงึดูดสายตาคือสวนสาธารณะท่ีมีประติมากรรมตัง้อยู่
บนผืนหญา้ท่ีกวา้งขวาง พืน้ท่ีภายในสวนศิลป์ท่ีสรา้งขึน้โดย
นกัประติมากรรมท่ีมีช่ือเสียง ทัง้บลูสเปซ, เรดสเปซ, เยล
โล่สเปซ ฯ ต่างก็สรา้งความสนุกใหเ้กินคาด นอกจากนีย้งั
เพลิดเพลินไปกบัอีกหลากหลายพืน้ท่ีไดต้ามความชอบของ
แต่ละคน อาทิ โรงละคร, คาเฟ่ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิลซานดงกู ถนนจองบลัซานโร 24 

ล็อตเตซี้เนม่า ล็อตเตพ้รีเมียมพาจูเอา้ทเ์ล็ต
หากไปเมืองพาจู การชอ้ปป้ิงสินคา้เอา้ทเ์ล็ตก็เป็นอีก
หน่ึงคอรส์ท่ีจำาเป็น ก่อนอ่ืนจองภาพยนตรท่ี์อยากดูใน
โรงภาพยนตร ์จากนัน้ก่อนท่ีภาพยนตรจ์ะเร่ิมฉายก็ไป
เพลิดเพลินใหเ้ต็มท่ีกบัสินคา้เอา้ทเ์ล็ต ต่ืนเตน้ดีใจเม่ือได้
เจอกบัสินคา้ลดราคาหลงัผ่านช่วงเวลาการเป็นไอเท็มท่ี
ทำาใหด้วงตาลุกโชนมาแลว้ จากนัน้ชวนกนัไปสำารวจรา้น
อร่อยในเอา้ทเ์ล็ต หากเวลาเขา้ฉายภาพยนตรใ์กลเ้ขา้มา ก็
หมายความว่าถงึเวลาท่ีตอ้งไปซือ้อาหารว่างก่อนเขา้โรง
ภาพยนตรก์นัแลว้ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจูชี ถนนฮเวดงกิล 390 

FUNNY SPOT
อควา แพลนเน็ต 
ท่ีแห่งนีคื้ออควาเรียมขนาดใหญ่ท่ีสุดในเขตเมืองหลวง ตัง้
อยู่ระหว่างสวนสาธารณะโฮซูและสวนนำา้ One Mount โดย
ฉลามยกัษท่ี์อา้ปากกวา้งตอ้นรบัอยู่ตรงทางเขา้สรา้งความ
คาดหวงัใหก้บัเหล่านกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ในแท็งกน์ำา้
หลกัขนาดใหญ่ก็มีการแสดงใตน้ำา้ท่ีหลากหลาย ท่ีโอเช่ียน 
อารีน่า ชัน้ 3 ก็สามารถพบกบัแมวนำา้ซ่ึงเป็นมาสคอตของ
สถานท่ีแห่งนีไ้ด ้ไม่เพียงเท่านัน้ หากไดล้งไปยงัชัน้ใตดิ้นซ่ึง
เป็นโซนของ Alive Star ก็ยงัสามารถสรา้งประสบการณท่ี์
ดีไดก้บัหุ่นขีผ้ึง้รูปเหมือนซุป’ตารแ์ละศิลปะภาพลวงตาได้
อย่างหลากหลาย

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอินซานซอกู ถนนฮนัรยูเวิรล์โร 282  
 031-960-8500  ทุกวนั 10:00-19:00 
 บุคคลทั่วไป 32000KRW เด็ก, ผูสู้งอายุ 29000KRW
 www.aquaplanet.co.kr/ilsan/index.jsp

ส่ิงประดิษฐสี์สม้บน
กล่องป๊อบคอรน์ คือ

เทรดมารค์ของโรง
ภาพยนตรแ์ห่งนี้

อุโมงคก์น้มหาสมุทรของอควาเรียม 
ปลาหลากหลายชนิดในแท็งกน์ำา้ขนาด
ใหญ่กำาลงัแหวกว่ายไปมาอย่างใจเย็น

“จงัหวดัคยองกีโด
เหมือนเป็นสถานท่ีท่อง

เท่ียวท่ีสนุกซ่ึงสรา้งสไตล ์
การท่องเท่ียวเฉพาะตวั

เองได”้

Bucket List  
วนัแรกของทริป
โรงภาพยนตรม์ลัติ
เพล็กซ์

DAY 1. 
AM 10:00 @StarField Goyang
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มาย วอนนาบี สไตล่ิง
ก่อนการมาเท่ียวครัง้นี ้ไดร้บัคำาถามว่าชอบซุป’ตาร ์
เกาหลีหญิงคนไหน แมจ้ะตอบไดย้ากในทนัทีเพราะมี
หลายคนมาก แต่จากทัง้หมด 2 คนแรกท่ีนึกถงึก็คือ 
จอนจีฮยอนท่ีทัง้ไรเ้ดียงสาและสง่างาม, พคัมินยอง
ท่ีทัง้สวยและน่ารกั ถา้หากไดร้บัการแต่งหนา้ในแบบ 
K-STYLE ท่ีเกาหลี ก็คิดว่าอยากจะแต่งหนา้ตามแบบ
คนใดคนหน่ึงจากสองคนนี้
สำาหรบัผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบัอุปกรณก์ารแต่งหนา้
ของเกาหลีคงรูจ้กักบัอมอรแ์ปซิฟิคอยู่ไม่นอ้ย ซ่ึงเคย
ไดยิ้นมาว่านอกจากเกาหลีแลว้ ก็ยงัเป็นธุรกิจท่ีเซเล็ป
ในหลากหลายประเทศช่ืนชอบอีกดว้ย โดยวนันีไ้ดม้าท่ี
ศูนยธุ์รกิจอมอรแ์ปซิฟิค สาขาพูช็อน ในสถานท่ีแห่งนี้
ไดช่ื้นชมผลิตภณัฑจ์ากแบรนดท์ัง้หลายซ่ึงผลิตขึน้โดย
อมอรแ์ปซิฟิคและยงัไดท้ดลองผลิตภณัฑต่์างๆ อีกทัง้
ยงัสามารถรบัคำาปรกึษาเฉพาะทางและรบัคำาแนะนำา
เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัตนเองจากพนกังานได้
อีกดว้ย ถงึแมว่้าจะไม่สามารถซือ้ผลิตภณัฑสิ์นคา้ได ้
แต่การไดช่ื้นชมไอเท็ม K-BEAUTY ท่ีหลากหลายและ
ไดต้ ัง้สมาธิกบับิวตีฮี้ลล่ิงนีก็้ถือว่าคุม้มากแลว้ และยงั
สามารถรบัประสบการณห์ลากหลายเก่ียวกบัความงาม
และเขา้ร่วมคลาสต่างๆ ท่ีจดัเตรียมโดยศูนยไ์ดเ้ช่นกนั 
ซ่ึงหน่ึงในบริการท่ีประทบัใจคือการเช็คสภาพผิวในโซน
ทดสอบ, การเช็คองคป์ระกอบของร่างกายผ่านการวดั
ดว้ยเคร่ือง InBody และการเช็คคะแนนสุขภาพสมอง
สองขา้ง ระดบัสมาธิ ดชันีความเครียด ฯ ดว้ยเคร่ือง 
Omnifit Mindcare โดยส่ิงท่ีสนุกท่ีสุดคือช่วงเวลาของ
การไดร้บัการแต่งหนา้สไตลจ์อนจีฮยอน แน่นอนว่า
เน่ืองจากการถ่ายทำานัน้ทำาใหช่้วงเวลาการแต่งหนา้สุด
พิเศษตอ้งเก็บเป็นความลบั! และเน่ืองดว้ยคนแต่ละ
ประเทศจะมีสีผิวหรือโทนผิวท่ีแตกต่างกนั เม่ือตอ้งเผย
ผิวจงึตอ้งเลือกอย่างละเอียดเป็นพิเศษ จงึจะไดเ้มคอพั
ท่ีเป็นธรรมชาติและประสบความสำาเร็จสูง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพูช็อนชี ถนนชินฮงึโร อาคารชินฮนักุก 161 ช ัน้ 7   
 032-328-9870  09:00-18:00 (ปิดท�าการวนัเสาร,์ วนัอาทิตย ์เขา้เย่ียมชม

ไดต้ลอดโดยไม่ตอ้งจองล่วงหนา้)

BEAUTY SPOT 
CHICOR
ชีโคร ์(CHICOR), สถานท่ีซ่ึงเปรียบเสมือนสวนสนุกสำาหรบั
ผูท่ี้ช่ืนชอบบิวตีไ้อเท็ม ณ ท่ีแห่งนีเ้ป็นช็อปเฉพาะทางดา้น
ความงามประเภทหน่ึงท่ีไดส้รา้งบิวตีค้อลเลคชั่นขึน้อย่าง
พิถีพิถนั โดยสามารถพบกบัอุปกรณด์า้นความงามท่ีหลาก
หลายไดน้อกเหนือจากผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผมและร่างกาย, 
ไอเท็มเก่ียวกบัเล็บต่างๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีในช็อปท่ีดงึดูด
สายตาก็คือ ‘Beauty Stage’ โตะ๊เคร่ืองแป้งท่ีมีกระจกรอบ
ตวัซ่ึงสาดส่องดว้ยแสงไฟสำาหรบัการแต่งหนา้ มีผลิตภณัฑ์
อนัหลากหลายถูกจดัเรียงไวต้ ัง้แต่ผลิตภณัฑข์องต่าง
ประเทศท่ีเคยซือ้ติดต่อซือ้ไดโ้ดยตรงเท่านัน้ ไปจนถงึ
แบรนดใ์นประเทศยอดฮิตบนตลาดออนไลน์
สาขาโกยาง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตด็อกยางกู ถนนโกยางแดโร 1955 สตาร ์
ฟิลด ์สาขาโกยาง 2F

 10:00-22:00 (ทุกวนั)
สาขาฮานมั

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองฮานมัชี ถนนมีซาแดโร 750 หา้งสรรพสินคา้ชินเซกเย 
สตารฟิ์ลด ์สาขาฮานมั 1F

 11:00-21:00 (ปิดท�าการตามวนัหยุดของหา้ง) 
 www.chicor.com/chicor

 “โปรเจกตแ์ต่งตาม
จอนจีฮยอน! น่า
จะเป็นความทรง

จำาท่ีคงอยู่ยาวนาน
เลยค่ะ”

หนึ่งวนัท่ีสวยขึน้ศูนย ์
ธุรกิจอมอรแ์ปซิฟิค 
เมืองพูช็อน

DAY 2. 
AM 10:00 @Bucheon Amorepacific Business Center
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สู่ <ลุน้รกัฉบบัโบนสั> โดยลีจงซอก&ลีนายอง
เมืองพาจู มีช่ือเสียงมากจากการเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีทำาใหรู้ส้กึถงึอารมณศิ์ลปะ อาทิ หมู่บา้นศิลปะ Heyri, 
เมืองหนงัสือ ฯ อีกทัง้อาคารหลากหลายท่ีดงึดูดสายตา
ย่ิงทำาใหก้ารเดินเล่นนัน้น่าสนุกย่ิงขึน้ ผลพวงดงักล่าว
ทำาใหเ้มืองนีป้รากฏเป็นโลเคชั่นในภาพยนตรห์รือซีร่ีส ์
อยู่บ่อยครัง้ หลงัจากไปสืบมา ‘Forest of Wisdom’ 
ในลิสตว์นัสุดทา้ยของทริปยงัเป็นแบ็คกราวนใ์นซีร่ีส ์
เร่ือง <ลุน้รกัฉบบัโบนสั> ท่ีลีนายองและลีจงซอกได้
แสดงฉากโรแมนติกสุดหวานแหววกนัอีกดว้ย ครัง้นี้
เป็นการมาครัง้แรก แต่ไม่มีความรูส้กึว่าแปลกตาเลย
สกันิดเดียว ซ่ึง Forest of Wisdom ถูกแบ่งออกเป็น
หลายโซน รูส้กึว่ามีพืน้ท่ีกวา้งขวางมาก พอไดเ้ดินไป
มุมนูน้มุมนี ้ตามหาสถานท่ีท่ีเป็นฉากในซีร่ีส ์ทำาใหมี้
ความสุขมากจริงๆ ‘Forest of Wisdom’ อาจเรียกได้
ว่าเป็นทัง้หอ้งสมุดสาธารณะและพืน้ท่ีของวฒันธรรม
แบบผสมผสาน โดยหนงัสือท่ีบริจาคโดยนกัวิชาการ, 
ปัญญาชน, ศูนยวิ์จยั, สำานกัพิมพ ์ไดถู้กจดัประเภท
เป็นวรรณกรรม, ประวติัศาสตร,์ ปรชัญา, วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ, ศิลปะ ฯลฯ ท่ีไม่ว่าใครก็สามารถหยิบอ่านได ้
หนงัสือราว 150000 เล่มท่ีถูกจดัเรียงอยู่ตามชัน้หนงัสือ
บนตูห้นงัสือท่ีมีความสูง 8 เมตร สามารถสรา้งงความ
ประทบัใจใหไ้ดไ้ม่ยาก คนท่ีหลงรกัชัน้หนงัสือสุด
อลงัการจนตอ้งโพสท่าหยิบหนงัสือถ่ายภาพไวเ้ป็นช็อต
แห่งชีวิตก็มีเยอะมากตามคาด และนอกจากจะมีหอ้ง
สมุดและเกสเฮา้สแ์ลว้ หากลงไปท่ีชัน้ใตดิ้น 1 ก็จะพบ
กบั ‘พิพิธภณัฑก์ารพิมพต์วัอกัษร’ ท่ีเก็บตวัอกัษรไวม้าก
ท่ีสุดในโลก

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจูชี ถนนฮเวดงกิล145 ศูนยข์อ้มูลวฒันธรรมการ 
พิมพแ์ห่งเอเชีย  031-955-0082  อาคาร 1 10:00-17:00 
อาคาร 2 10:00-20:00, อาคาร 3 00:00-24:00 

 forestofwisdom.or.kr

AROUND SPOT 2. 
CASA MEAL, พาจู
หลงัจากไดช้ารจ์พลงัดว้ยวฒันธรรมท่ีหลากหลายในเมือง
พาจูมาตัง้แต่เชา้ตรู่และไดถ่้ายภาพแห่งชีวิตท่ีมีพืน้หลงั
เป็นฉากในละครแลว้ ก็ถงึเวลาท่ีทอ้งจะเร่ิมหิว สำาหรบัผูท่ี้มี
ความสนใจเก่ียวกบัการตกแต่งภายในและอุปกรณต์กแต่ง
ภายในในชีวิตประจำาวนั หากไดกิ้นอาหารก่อนเท่ียงในตอนนี้
คงจะถูกใจน่าดู ในสถานท่ีแห่งนีซ่ึ้งตัง้อยู่ในรา้นเฟอรนิ์เจอร ์
ภายในแบรนด ์Casamia สามารถลองชิมเมนูมือ้ก่อนเท่ียง
อย่างเฟรนชโ์ทส ออมเล็ต ฯ หรือพาสตา้และพิซซ่าหลาก
หลายรสชาติได ้หลงักำาจดัความรูส้กึหิวไดแ้ลว้ก็ขึน้ไปยงัชัน้ 
3 ท่ีทำาเป็นโซนรา้นคา้ มาแอบดูเทรนดก์ารตกแต่งภายใน
ของผูท่ี้มีความสนใจสูงเก่ียวกบัการตกแต่งภายในบา้นกนั
สกัหน่อย

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจูชี ถนนมุนบลัโร 127   031-8035-6622 
 วนัธรรมดา 11:00-20:00(มือ้เท่ียง 11:00-14:00, มือ้ก่อนเท่ียงถงึ 14:00 น.) 

วนัสุดสปัดาห ์11:00-20:00 (งดมือ้กลางวนัในสุดสปัดาห)์ 

AROUND SPOT 1. 
พิพิธภณัฑ ์MIMESIS เมืองพาจู
อาคารสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ท่ีสวยงามดว้ยเสน้โคง้
และสีขาวละมุนละไม เป็นท่ีสะดุดตาอย่างชดัเจนท่ามกลาง
เมืองหนงัสือท่ีเต็มไปดว้ยอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ เม่ือ
เขา้ไปดา้นใน แสงธรรมชาติท่ีลอดเขา้มาตกกระทบกบัผนงั
สีขาวปลอดทำาใหรู้ส้กึถงึบรรยากาศลกึซึง้ท่ียากจะบรรยาย 
โดย Memesis ไดผ้ลิตหนงัสือแนวศิลปะในหลากหลาย
แขนง อาทิ วิจิตรศิลป์, ดีไซน,์ สถาปัตยกรรม, วฒันธรรม, 
ภาพยนตร,์ ภาพถ่าย, นิรุกติศาสตร ์ฯ ซ่ึงจดัพิมพโ์ดยสำานกั
พิมพผู์เ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะอย่าง ‘openbooks’ ลองไปนั่ง
ริมหนา้ต่างท่ีบุค๊สค์าเฟ่ชัน้ 1 เพลิดเพลินไปกบักาแฟและ
หนงัสือ พรอ้มกบัถ่ายภาพช็อตแห่งชีวิตดว้ยการใชส้นาม
หญา้ท่ีตกแต่งอย่างดีท่ีอยู่นอกกระจกใสเป็นฉากหลงั

 253 ถนนมุนบลัโร เมืองพาจู จงัหวดัคยองกีโด  031-955-4100 
 ฤดูใบไมผ้ลิ•ฤดูใบไมร่้วง 10:00-18:00, ฤดูหนาว 10:00-17:00, 

ฤดูรอ้น 10:00-19:00  ผูใ้หญ่ 5000KRW, นกัเรียน 4000KRW   
 mimesisart.co.kr

หนึ่งวนัในละคร
เดินเล่นในเมือง
หนงัสือพาจู

DAY 3. 
AM 10:00 @Paju Book City



22 23

ออกไปท่องเท่ียวยงัคาพย็องตามละครหลาก
หลายแนว อาทิ <ยยัตวัรา้ยกบันายต่างดาว>, 
<รกัม ัย้นะ เลขาคิม>, <คดีเล่หล์วงรกั>, <หยุด
หวัใจไวลุ้น้รกั> ฯลฯ หากลองศกึษาดู คาพย็อง
นัน้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมกัถูกเลือกอย่าง
ไม่มีลงัเลส�าหรบัการท่องเท่ียวในสุดสปัดาห์

ท่องเท่ียวอย่าง
เรา้ใจในคาพย็อง

คาพย็อง สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเผยเสน่ห์
ทางธรรมชาติเต็มท่ีในหลายมุมมอง
ตามแต่ละฤดูกาล รูส้กึไดถ้งึความ
ใกลชิ้ดธรรมชาติ และความน่ารกั
ของธรรมชาติ

หมู่บา้นฝรั่งเศส มีความสนุกตรงท่ีไดเ้ดินเท่ียวเล่นตาม
ตรอกซอกซอยพรอ้มกบัคน้พบสถานท่ีถ่ายทำาละคร 

อีกทัง้ในพืน้ท่ีท่ีตกแต่งไดอ้ย่างน่ารกั ก็เหมาะกบัการ
เก็บภาพบรรยากาศไวเ้ป็นท่ีระลกึ

หมู่บา้นจ�าลอง LE PETITE FRANCE, คาพย็อง ฉากจูบของ
จอนจีฮยอนและคิมซูฮยอน
มีช่ือเสียงมากจากการเป็นสถานท่ีถ่ายทำาละครเกาหลี <ยยัตวั
รา้ยกบันายต่างดาว> ฉากจูบของคิมซูฮยอนและจอนจีฮยอนซ่ึง
เป็นหน่ึงในฉากดงัของละครเร่ืองนีมี้ท่ีแห่งนีเ้ป็นฉากหลงั และ
ฉากท่ีฮยอนบินปรากฏตวัจากบนัไดไปทางโรงละครกีนโยลและ
อนุสรณส์ถานแซ็งแตกซูวเ์ปรีในเร่ือง <เสกฉนัใหเ้ป็นเธอ> รวม
ถงึการถ่ายทำาการเล่นกล่องดนตรีของยูแจซอกในรายการวาไร
ตี ้<รนัน่ิงแมน>
โดยหมู่บา้นฝรั่งเศสท่ีมีช่ือเสียงจากการเป็นสถานท่ีถ่ายทำา 
เป็นการนำาทศันียภาพของหมู่บา้นเล็กๆ ในฝรั่งเศสมาสรา้งไวท่ี้น่ี 
ซ่ึงนอกจากจะมีพืน้ท่ีสุดแสนจะน่ารกัแลว้ ยงัมีการเปิดการแสดง
ท่ีหลากหลายอีกดว้ย อาทิ ละครหุ่นกีนโยล, การแสดงกล่อง
ดนตรี เป็นตน้ ซ่ึงควรทดลองเป็นเจา้ชายนอ้ยผ่านเทคโนโลยีโลก
เสมือน(VR) และตอ้งไปดูโซนถ่ายภาพ Wall of Love ซ่ึงจำาลองมา
จากกำาแพงแห่งความรกับนเนินมงมาตรข์องประเทศฝรั่งเศส

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบลช็องพย็องมย็อน ถนนฮูบนัโร 1063   
 031-584-8200  จนัทร-์ศุกร ์09:00-18:00 
 เด็ก 36 เดือน ~ ประถมศกึษา 6000KRW, มธัยมตน้และมธัยมปลาย 8000KRW, ผูใ้หญ่ 

10000KRW  www.pfcamp.com

GAPYEONG SEE IT

 หมู่บา้นจำาลอง Le Petite France – 24.38km (รถยนต ์40 นาที) – Garden of Morning Calm – 28.55km (รถยนต ์48 นาที)  –  
K26 – 14.62km (รถยนต ์30 นาที) – Ananti Penthouse, Seoul ‘La Foret’ – 23.53km (รถยนต ์39 นาที) – SS Resort

CITY GUIDE
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K26, คาพย็อง สถานท่ีฝึกสอนด�าน�า้สกูบาอย่าง
เช่ียวชาญขนาดใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ในประเทศเกาหลี กิจกรรมเอ็กซต์รีมเป็นท่ีนิยมมาก 
และความนิยมของสกายไดรฟ์ว่ิงและสกูบาไดรฟ์ว่ิงก็
สูงขึน้มาก โดยสถานท่ีแห่งนีมี้สระใตน้ำา้ขนาด 5m เป็น
สถานท่ีฝึกสอนดำานำา้สกูบาท่ีมีส่ิงอำานวยความสะดวก
และพืน้ท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของโลก เป็นท่ีรูจ้กัในดา้น
เดียวกนัของต่างประเทศ ซ่ึงมีชาวจีนเขา้มาเรียนเป็น
จำานวนมาก สามารถเรียนรูก้บัผูฝึ้กสอนแบบ 1:1 ได้
ตลอด 2 ชั่วโมง หลงัจากท่ีไดเ้รียนรูแ้ลว้ หากตอ้งการฝึก
ในคอรส์ท่ีไดใ้บรบัรอง ระยะเวลา 3 ชั่วโมงต่อ 1 วนั 
ประมาณ 3~4 วนัก็เพียงพอ 

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบลช็องพย็อนมย็อน ถนนโคแจกิล 
262-57   031-585-5757  จนัทร-์ศุกร ์09:00-22:00, วนัเสารแ์ละวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์08:00-21:00 

 หยุดวนัอาทิตยจ์นัทร-์ศุกร ์33000KRW, วนัเสารแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 
55000KRW (ค่าเขา้พืน้ฐาน), 53000KRW (ค่าเขา้ตลอดวนั)

GARDEN OF MORNING CALM จนถงึตอนนีก็้ยงังดงาม!
สวนดอกไมซ้อฮาวอนในฤดูใบไมผ้ลิและฤดูรอ้น, ดอก
เบญจมาศและใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง, ตน้สนท่ี
ปกคลุมไปดว้ยหิมะในฤดูหนาว ทัง้หมดนีต่้างก็เป็นความ
โดดเด่น ซ่ึงในบางครัง้ทีมถ่ายทำาก็มาท่ีน่ีเพ่ือเก็บฉาก
โรแมนติก การด์เนอรท่ี์อยากใหส้วนภายใน Garden of 
Morning Calm นัน้ดูสวยขึน้มาอีกหน่อย จงึช่วยกนัเช็ด
ถูดูแลดอกไมข้องสวน ซ่ึงผ่านไป 10 ปีก็แสดงใหเ้ห็นถงึ
ลกัษณะท่ีหลากหลายเสมอมา ท่ีสวนแห่งนีไ้ดน้ำาเทศกาล
ไฟเขา้มาจดัแสดงเป็นท่ีแรกของประเทศ และตอนนีก็้มี
กิจกรรมท่ีใหล้องสวมชุดฮนับกในสวนไดอี้กดว้ย รวมถงึ
มีหนงัสือท่ีแปลเป็นภาษาองักฤษ, ญ่ีปุ่น, จีนสำาหรบันกั
ท่องเท่ียวชาวต่างชาติวางไวใ้หต้รงทางเขา้      

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบลซงัมย็อน ถนนซูมกวอน 432   
 1544-6703  จนัทร-์อาทิตย ์08:30-20:00  
 เด็ก 6000KRW, เยาวชน 7000KRW, ผูใ้หญ่ 9500KRW 
 www.morningcalm.co.kr

ANANTI PENTHOUSE, SEOUL, LA FORET คาพย็อง
รา้นอาหารท่ีมีสเตก๊รสชาติอร่อย
‘La Foret’ ท่ีมีความหมายว่า ‘สวนป่า’ ในภาษาฝรั่งเศส 
เป็นรา้นอาหารท่ีสามารถเพลิดเพลินในมือ้อาหารไป
พรอ้มกบัทิวทศันธ์รรมชาติท่ีสวยงามไดส้มช่ือ สามารถ
ชิมอาหารท่ีหลากหลายไดท้ัง้อาเซียน อิตาเลียน ฯ โดย
บุฟเฟ่ตมื์อ้กลางวนับนโตะ๊ตน้ปาลม์ของท่ีน่ีโดดเด่นใน
เร่ืองของเมนูแนะนำาท่ีหลากหลายและบุฟเฟตส์ลดักว่า 
30 ชนิดท่ีปรุงขึน้จากผกัสดส่งตรงจากสวนท่ีผ่านแค่
กระบวนการหมุนเวียนภายในฟารม์เท่านัน้ เมนูแนะนำา
ของ La Foret คือสเตก๊ท่ีทำาใหด้า้นนอกสุกอย่างรวดเร็ว
เพ่ือคงความฉำ่าของเนือ้ไว ้จากนัน้นำามาย่างดว้ย ‘Jasper 
Grill’ เตาอบคุณภาพเย่ียมซ่ึงใหร้สชาติท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ ทัง้นี,้ สามารถใชบ้ริการไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งเป็น
สมาชิกและไม่ตอ้งจองล่วงหนา้ สำาหรบัผูท่ี้ตอ้งการ
ทานเมนูมือ้กลางวนั หากมาในวนัจนัทรถ์งึวนัศุกรจ์ะ
ประหยดักว่าการมาในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย์

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบลซอรกัมย็อน ถนนยูมย็องโร 1007-90 
 031-580-3330~2 
 จนัทร-์อาทิตย ์07:00-10:30, 12:00-14:30, 18:00-21:30 
 (บุฟเฟ่ตมื์อ้กลางวนับนโตะ๊ปาลม์ La Foret) จนัทร-์ศุกร ์ผูใ้หญ่ 35000KRW 

เด็กเล็ก 49 เดือนขึน้ไป ไม่เกิน 14 ปี 21000KRW (เมนูแนะน�า) สเตก๊หมูด�าอิเบริ
โก ้ส่วนสนันอกติดกระดูก 60000KRW 

 theananti.com/kr/seoul

SS RESORT, คาพย็อง หนึ่งคืนในรีสอรท์คุณภาพสูงท่ี
กระตุน้ความรูส้กึ   
เจา้ของรีสอรท่ี์กลบัมาจากการเรียนต่อในสหรฐัอเมริกา
ผูซ่ึ้งช่ืนชอบกีฬาทางนำา้ ไดส้รา้งรีสอรท์คุณภาพสูง
ท่ีสามารถสนุกไปกบักีฬาทางนำา้ไดใ้นคาพย็อง การ
ตกแต่งภายในมีการจดัวางเฟอรนิ์เจอรโ์บราณราคา
สูงและเฟอรนิ์เจอรเ์หล็กแบบโมเดิรน์ แสดงใหเ้ห็นถงึ
ความคลาสสิคพรอ้มกบัความหรูหรา ประกอบไปดว้ย
หอ้งพกัแขกรวมทัง้หมด 10 หอ้ง โดยมี 6 หอ้งท่ีตวัชัน้ 1 
และอีก 4 หอ้งท่ีชัน้ 2 จากความสะอาดและการเป็นพืน้ท่ี
ของวฒันธรรมกิจกรรมยามว่างท่ีปลอดโปร่ง ทำาใหเ้ห็น
แม่นำา้ฮนัตอนใตไ้ดจ้ากหอ้งพกัแขกดว้ยการมองเพียง
ปราดเดียว
มีอุปกรณส์ำาหรบักิจกรรมทางนำา้ครบครนั และหาก
แขกท่ีมาพกัตอ้งการใชบ้ริการจะไดร้บัส่วนลดเพ่ิมเติม 
หลงัจากสนุกสนานกบักีฬาแลว้ก็สามารถเพลิดเพลิน
และพกัผ่อนอย่างสบายใจไดท่ี้ลานบารบี์คิวและคาเฟ่ 
สำาหรบัอาหารจะสามารถสั่งเวลาใดก็ไดต้ามสะดวก
ตัง้แต่ 9:00 น. จนถงึ 21:00 น. ทัง้ยงัรบัประทานอาหาร
ก่อนเท่ียงสไตลอ์เมริกนัไดอี้กดว้ย อาหารมือ้ก่อนเท่ียง
มีปริมาณมากเหมาะกบัการรบัประทาน 2 คน สนนราคา
อยู่ท่ี 16000KRW โดยเติมขา้ว ผกั และแกงไดไ้ม่อัน้
เน่ืองจากผกักาดหอมนัน้ไดจ้ากการปลูกขึน้เอง

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบลคาพย็องอบึ ถนนบุกฮนัคงับยอนโร 494
 070-8808-9514  เช็คอิน 15:00, เช็คเอา้ท ์11:00 
 ราคา 200000KRW(วนัธรรมดา, โลวซี์ซั่น), 300000KRW(สุดสปัดาห,์ ไฮ

ซีซั่น) สอบถามเพ่ิมเติมได ้ 
  ssresort.co.kr

EAT IT + BOOK ITDO IT

©Ananti Penthouse



26 27

AROUND SPOT  
FIRST GARDEN, พาจู 
แหล่งวฒันธรรมการละเล่นท่ีมีเร่ืองราว  
ณ สถานท่ีซ่ึงห่างออกไปจากเมืองโกยางเพียง 10km 
มีเมืองพาจูท่ีโดดเด่นในเร่ืองพืน้ท่ีอนัทรงเสน่หท่ี์มี
บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ดว้ยเหตุนี ้สถานท่ีท่องเท่ียว
ในเมืองพาจูจงึมีช่ือเสียงดา้นการเป็นสถานท่ีถ่ายทำา
รายการต่างๆ เช่นกนั และหน่ึงในนัน้ก็คือ First Garden 
โดยหากตอ้งการเดินเล่นจะใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
หรือหากตอ้งการเพลิดเพลินกบัโปรแกรมต่างๆ อย่าง
อิสระจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีการตกแต่งท่ีทำา
อย่างพิถีพิถนั แสดงใหเ้ห็นถงึความทุ่มเทเอาใจใส่ มี
แพใหล้องนั่งไดอ้ยู่เหนือหนองนำา้ และภาพถ่ายหนา้จอ
ป้ายประกาศจากรายการท่ีปรากฏพืน้ท่ีแต่ละแห่งของ
สวนทำาใหต้อ้งหยุดเดิน ตลอดทุกคืนของ 365 วนั จดั
เทศกาลแฟนตาซีธีมกาแล็คซีซ่ึงมีแสงไฟระยิบระยบั
ส่องสว่างทอ้งฟ้ายามคำ่าคืน

 ท่ีอยู่ จงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจู ถนนทบัซกัโกลกิล 260  031-957-6861
 10:00-22:00   ค่าบริการ บิก๊ 3 แพ็คเกจ 18000KRW,  

บิก๊ 5 แพ็คเกจ 25000KRW  www.firstgarden.co.kr

เมืองโกยางมีกิจกรรมสนุกสนานท่ีหลากหลาย ชอ้ปป้ิงมอลล ์
แบบวนัสต็อป และแหล่งวฒันธรรมท่ีดีงาม เป็นเมืองท่ีไม่มีช่วง
เวลาใหเ้บ่ือหน่าย นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งรวมของการถ่ายท�า
วิดีโอมากมายตัง้แต่รายการวาไรตีไ้ปจนถงึภาพยนตร ์เม่ือย่าง
กา้วไปตามเสน้ทาง เลิฟสตอร่ีและฉากสวยๆ ในละครก็ผุดขึน้
มาในหวัไม่หยุด

โกยาง, ความสนุก
แห่งการคน้พบ

นิทรรศการ <Into the Car> ซ่ึงถูกจดั
เตรียมไวท่ี้ฮุนไดมอเตอรส์ตูดิโอประจำา
โกยาง สามารถเขา้ชมขัน้ตอนการ
ผลิตรถยนตไ์ดโ้ดยตรง ราวกบักลาย
เป็นการท่องเท่ียวสุดพิเศษท่ีสามารถ
เขา้ใจเก่ียวกบัรถยนตไ์ดล้กึซึง้ย่ิงขึน้

GOYANG SEE IT + DO ITCITY GUIDE

Tip
First Garden มีช่ือเสียงจากการเป็นโลเคชั่นของละครและ
วาไรตีท่ี้หลากหลาย หากไดเ้ย่ียมชม ทิวทศันท่ี์คุน้เคยก็
จะปรากฏสู่สายตา เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเป็นสถานท่ีถ่ายทำา
ตัง้แต่ละคร อาทิ <หวัใจไม่ลืมเธอ>, <The Undateables> ไป
จนถงึรายการ <รนัน่ิงแมน>, <The Returns of Superman>

 ฮุนไดมอเตอรส์ตูดิโอ โกยาง – 10.62km (รถยนต ์34 นาที) – First Garden พาจ – 1.30km (รถยนต ์4 นาที) – เตาถ่านอิตาลี โกยาง 
– 6.16km (รถยนต ์20 นาที) – WHITE BRICK โกยาง – 3.75km (รถยนต ์13 นาที) – MVL Hotel โกยาง

HYUNDAI MOTORSTUDIO, โกยาง 
ข ัน้ตอนอนัน่าทึ่ง กว่าจะเป็นรถยนตห์นึ่งคนั   
ณ นิทรรศการรถยนตซ่ึ์งจดัอยู่ใน ฮุนไดมอเตอร ์เป็น
ธีมปารค์รถยนตป์ระเภทใหป้ระสบการณต์รงท่ีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ถูกจดัอยู่บนอาคารเหนือพืน้ดิน 9 
ชัน้ ใตพื้น้ดิน 5 ชัน้ โดยในสถานท่ีแห่งนีส้ามารถชมขัน้
ตอนการผลิตตัง้แต่การหลอมเหล็ก ผลิตและประกอบ
ตวัรถ ทำาสี ตลอดจนการประกอบอะไหล่ ทัง้ยงัสามารถ
ฟัง ไดยิ้น สมัผสัขัน้ตอนทัง้หมดก่อนจะเป็นรถยนต ์
ฮุนไดคนัหน่ึงไดโ้ดยตรง
จากส่วนหน่ึงของขัน้ตอนการผลิตรถ กระบวนการ
ทำางานร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนตก์ลายเป็นพืน้ท่ี
เรียนรูใ้หม่สำาหรบัเด็กๆ รวมทัง้กระบวนการวิจยัลม, การ
เคล่ือนไหวของรถ และการสรา้งเสียง เป็นการกระตุน้
ประสาทสมัผสัทัง้หา้ของเด็กๆ สำาหรบันิทรรศการแบบ
ธีมนัน้สามารถเขา้ชมไดฟ้รีโดยไม่ตอ้งจองล่วงหนา้ แต่
นิทรรศการ In to the Car ท่ีถูกจดัขึน้พิเศษจำาเป็นตอ้ง
ทำาการจองก่อนล่วงหนา้ มีคิดสเ์วิรค์ช็อปท่ีเรียนรูไ้ดจ้าก
การเล่นรถ หากสมคัรทวัรภ์าษาองักฤษก็จะดำาเนินการ
ดว้ยภาษาองักฤษ 100% สุดทา้ย, สามารถแสดงบตัรเขา้
ชมไดจ้นถงึเวลา 17:30 น.

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอินซานซอกู ถนนคินเท็กซโ์ร 217-6  
 1899-6611  นิทรรศการพิเศษ 10:00-19:00, นิทรรศการธีม 09:00-20:00, 

ทดลองนั่ง 10:00-17:00, ปิดวนัจนัทรV์  ผูใ้หญ่ 10000KRW, เยาวชน 7000KRW, 
เด็กและผูสู้งวยั 5000KRW  motorstudio.hyundai.com/goyang
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ETALY HWADEOK, โกยาง พิซซ่าเตาถ่านสไตล ์
เกาหลีโบราณท่ีอร่อยกว่าดว้ยความกรอบและบาง
เป็นจุดท่ีสามารถชิมรสพิซซ่าเตาถ่านไดใ้นบา้นเกาหลี
โบราณซ่ึงถูกตกแต่งอย่างโมเดิรน์ ณ ท่ีแห่งนีท้ำาพิซซ่า
และพาสตา้จากวตัถุดิบปริมาณนอ้ยท่ีซือ้สดใหม่ทุกวนั 
โดยพิซซ่าเตาถ่านนัน้ไดจ้ากการนวดแป้งเองโดยตรง
แบบไม่ใหห้นาเกินไป เพ่ือความกรอบอนัเป็นเอกลกัษณ ์
ส่วนพาสตา้นัน้เป็นการย่างชีสบนพาสตา้ท่ีเพ่ิงเคยเห็น
เป็นครัง้แรกในชีวิต รสอร่อยท่ีติดวนอยู่ทั่วทัง้ปากทำาให้
คนท่ีมาแลว้ตอ้งกลบัมาอีกครัง้อย่างแน่นอน 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยาง เขตอิลซานดงกู ถนนโกบงโร770บ็อนกิล 
26-47 บา้นเกาหลีโบราณ ชัน้ 1  031-977-4013

 องัคาร-อาทิตย ์12:00-21:00, หยุดวนัจนัทร ์  
 Funghi Quattro Pizza 14000KRW Diablo Pizza 16000KRW,  

พาสตา้เตาถ่าน 17000KRW, ลนัชเ์ซ็ต A 36000KRW

THE MVL HOTEL, โกยาง ชารจ์พลงักายและใจ
เดินทางจากกรุงโซลไปยงัโรงแรมชัน้นำาใหม่ล่าสุดใน
ตอนเหนือของจงัหวดัคยองกีโด โฮเคชั่นท่ีไดม้าใช้
เวเคชั่นในโฮเทล, เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัฮิปสเตอรผู์้
ช่ืนชอบ สเตยเ์คชั่น (Stay-cation) จากการไดพ้กัใน
โรงแรมพรอ้มกบัชารจ์พลงักายและใจ ภายในโรงแรม
แสดงใหเ้ห็นถงึประเพณีเกาหลีสุดโมเดิรน์ อาทิ ตะเกียง
โบราณหุม้ดว้ยผา้ไหมสีแดงและนำา้เงิน, โบวผู์กติดเสือ้
ฮนับก เป็นตน้ ภายในหอ้งก็มีความหรูหราและสะอาด
สะอา้นจากดีไซนท่ี์ต่อยอดจากลวดลายโบราณ แมจ้ะ
เป็นชานเมืองท่ีเงียบสงบ แต่ในระยะการเดิน 5 นาที ก็จะ
พบกบั One Mount, Aqua Plannet อีกทัง้ยงัใกลก้บัหา้ง
สรรพสินคา้ฮุนไดและช็อปป้ิงมอลล ์Emart ดว้ยการเดิน
ทางโดยรถประมาณ 5 นาที โรงแรม MVL เปิดใหบ้ริการ
สระว่ายนำา้กลางแจง้ในช่วงฤดูรอ้น มีการเตรียมร่ม, หอ้ง
อาบนำา้ ตลอดจนสระเด็กไวใ้ห ้หากมากนัเป็นครอบครวัก็
สามารถใชบ้ริการไดอ้ย่างสะดวกสบาย โดยในช่วงเย็นจะ
มีบริการบารบี์คิว(BBQ)ริมสระว่ายนำา้ แมจ้ะอยู่ใจกลาง
เมืองแต่ก็พรอ้มดว้ยส่ิงอำานวยความสะดวกท่ีจะช่วยให้
สนุกสนานกนัไดใ้นสถานท่ีพกัผ่อนแห่งนี้
แขกท่ีมาเขา้พกั สามารถรบัสิทธิลดราคารา้นคา้ท่ีอยู่
ในตวัโรงแรมได ้โดยลด 10% ในรา้นอาหารบุฟเฟ่ต ์
CUCINA M, รา้นอาหารจีน Jungnim, คาเฟ่ IL LAGO 
และซาวน่าลด 50% อีกทัง้ในช่วงวนัตรุษเกาหลี, ส่งทา้ย
ปี, คริสตม์าส ก็ไดมี้การเตรียมกิจกรรมไวม้ากมาย

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิลซานดงกู ถนนแทกกึโร 20   
 031-927-7700  เช็คอิน 15:00, เช็คเอา้ท ์12:00 
 (หอ้งพกั) 2 ท่าน ซูพีเรียดบัเบิล้หรือทวิน 192600KRW, 2 ท่าน แฟมิล่ีทวิน 

241900KRW (ธีมบสั) ไปกลบั 10000KRW  www.mvlhotel.com/goyang

WHITE BRICK, โกยาง คาเฟ่ท่ีตกแต่งดว้ยของ
ตกแต่งเป่ียมไปดว้ยความสุนทรีย ์
มีช่ือเสียงมากในโลกออนไลนจ์ากการเป็นรา้นอุปกรณ์
ตกแต่งภายในท่ีมีไลฟ์สไตลเ์ป็นเอกลกัษณแ์บบยุโรป
ตอนเหนือ ในปี 2018 มีการสรา้งคาเฟ่ท่ีเป็นช็อปออฟ
ไลนบ์นพืน้ท่ีแห่งหน่ึงในอิลซาน เพ่ือใหส้ามารถเห็นตวั
ผลิตภณัฑไ์ดจ้ริง ซ่ึงองคป์ระกอบของเมนูท่ีเขา้กบัการ
ตกแต่งภายในก็มีความสุนทรียโ์ดดเด่นไม่เหมือนใคร 
อีกทัง้ยงัโดดเด่นจากเคร่ืองด่ืมและขนมหวาน โดยใน
ฤดูรอ้นท่ีมีผลไมต้ามฤดูกาลซ่ึงมีรสชาติเฉพาะตวัจะใช้
มะเด่ือ, เสาวรส ส่วนในฤดูหนาวจะใชส้ม้เขียวหวาน 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิลซานดงกู ถนนคยองอยึโร 577-49  
  031-919-2962 
  จนัทร-์ศุกร ์11:00-20:00, เสาร-์อาทิตย ์11:00-21:00, หยุดวนัจนัทร ์
 Americano 3500KRW, Brick Toast 6500KRW,  

Butter Toast of Impression 3500KRW 
   www.whitebrick.co.kr

EAT IT + BOOK IT

©The MVL Hotel
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ธีมปารค์ส่ีฤดูท่ี BTS เคย
เล่นกนัอย่างสนุกสนาน

ONEMOUNT, โกยาง
เป็นสถานท่ีท่ีไปเพ่ือหลบความรอ้นในฤดูรอ้น และไปเพราะหิมะตกในฤดู
หนาว สโนวป์ารค์ ในวนั เมานท์ ท่ีสรา้งขึน้บนคอนเซปตห์มู่บา้นซานตา้ของ
ยุโรปตอนเหนือมีหิมะตกตลอดทัง้ปี ในรายการ ‘Run BTS!’ ตอนท่ี 16 ไดมี้
การถ่ายทำาท่ีลานเล่ือนหิมะและไอซลิ์งกข์อง Snow Park ในธีม ‘กีฬาโอลิมปิก’ 
ทัง้เกมชิงเล่ือนหิมะห่วงยาง, เคอรลิ์ง, การแข่งขนัเล่ือนหิมะ และภายใน
อาคารซ่ึงห่างจากทางนำา้แข็งสำาหรบัเล่นเล่ือน 300m ก็จะพบกบัลานนำา้แข็ง, 
โซนเคอรลิ์ง, เล่ือนสุนขั ประเภทของเล่ือนมีหลากหลายแบบแต่ท่ีเด็กส่วน
ใหญ่ชอบกนัคือเล่ือนกระดาน ทัง้นีเ้น่ืองจากโซนไอซลิ์งกจ์ะตอ้งสวมรองเทา้
ธรรมดา จงึแนะนำาใหส้วมเป็นรองเทา้กีฬา
ส่วนวอเตอรป์ารค์ก็เป็นสถานท่ีถ่ายทำา ‘Run BTS!’ ตอนท่ี 13 ในธีม ‘สปายท่ี
กลบัมาอีกครัง้’ โดย วี หน่ึงในเมมเบอร ์BTS ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก
จากการสไลดอ์อกมาจากท่อยกัษด์ว้ยความเร็วซ่ึงราวกบัตวัเบาเหมือนตุก๊ตา
กระดาษ และวอเตอรป์ารค์ท่ีมีเคร่ืองเล่นความสูงเทียบเท่ากบัอาคารเป็น 
ตวัเพ่ิมความเรา้ใจไดอ้ย่างดี สระว่ายนำา้กลางแจง้ท่ีอยู่บนดาดฟ้าท่ีมีวิวโล่ง
สบายดว้ยสไตลรู์ฟท็อปก็เป็นอีกความภาคภูมิใจ ท่อสไลดคู่์ท่ีเป็นเคร่ืองเล่น
นำา้ก็มอบความหวาดเสียวใหเ้ป็นของขวญัจากความโปร่งใสของท่อสำาหรบั 2 
คน เม่ืออยากพกัสกัครู่ก็ไปคลายความเหน่ือยลา้ไดท่ี้โซนสปาดา้นในและ 
โซนบบัเบิล้สปาแผนโบราณ
วนั เมานท์ มีทัง้วอเตอรป์ารค์, สโนวป์ารค์, สปอรต์คลบั, ชอ้ปป้ิงมอลล ์อีกทัง้
ยงัมีเทศกาลไฟ ทำาใหที้มถ่ายทำาเขา้มาเก็บบรรยากาศท่ีน่ีอยู่บ่อยครัง้ และจาก
ความไม่อยากรบัอิทธิพลจากฤดูกาล รวมถงึอยู่ไม่ไกลจากใจกลางกรุงโซล
ทำาใหค้รอบครวัท่ีชอบท่องเท่ียวทัง้ 4 ฤดูมาท่ีน่ีกนัเยอะมาก สำาหรบับตัรเขา้ใช้
บริการ หากจองกบัโซเช่ียลคอมเมิรซ์ของเกาหลีจะไดร้าคาท่ีประหยดักว่า

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิลซานซอกู ถนนฮนัรยูเวิรล์โร 300  1566-2232 
 (วอเตอรป์ารค์) จนัทร-์ศุกร ์ดา้นใน 10:00-18:00, ดา้นนอก 12:00-17:00 / เสาร-์อาทิตย ์ดา้นใน 10:00-

20:00, ดา้นนอก 11:00-19:00 (สโนวป์ารค์) จนัทร-์ศุกร ์ดา้นใน 10:00-18:00, เสาร-์อาทิตย ์10:00-19:00 
 (วอเตอรป์ารค์) 60000KRW (สโนวป์ารค์) 30000KRW  onemount.co.kr

Mini Interview ใน Snow Park จะมีหิมะตกลงมา 1 ครัง้ต่อ 1 ชั่วโมง ทุกๆ วนัเป็น
วนัคริสตม์าส และดว้ยฉากหลงัท่ีเป็นหมู่บา้นซานตา้ จงึสามารถถ่ายเซลฟ่ีเหนือ
จินตนาการไดไ้ม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหน ท่ีสโนวป์ารค์ท่ีเป็นปราสาทนำา้แข็งตลอด 4 
ฤดูกาล เชิญมาเล่นเล่ือนหิมะกว่า 100 ประเภท และสนุกไปกบัฤดูหนาวท่ีไม่สามารถ
พบท่ีอ่ืนไดอี้ก ลีจงฮยอก หวัหนา้ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ

One Mount ท่ีอา้งอิงมาจากสวนสนุกท่ีสนุกได้
ทัง้ครอบครวั มีนกัท่องเท่ียวกว่า 130000 คน
ต่อปี มาตามหาหิมะท่ีตกตลอด 4 ฤดูกาล และ
สถานท่ีแห่งนีท่ี้สามารถรูส้กึถงึฤดูรอ้นและ
หนาวไดพ้รอ้มกนั สามารถเก็บภาพเซลฟ่ีท่ีน่า
พอใจไดไ้ม่ว่าจะถ่ายจากมุมไหน

Whirling Dervish, สไลดล์งจาก
ระดบัความสูง 50 เมตรเหนือพืน้
ดิน และหวาดเสียวจากร่างกายท่ี
หมุน 360 องศา ในท่อท่ีมืดสนิท

ก่อนจะล่ืนลงมา

Ice Lake, ทะเลสาบนำา้แข็งขนาด
ใหญ่กว่า 1,200m2 ท่ีตัง้อยู่ใจกลาง
สโนวป์ารค์ดา้นใน สามารถสนุกไป
กบัการละเล่นหลากหลายได ้อาทิ 

เล่ือนหิมะ, สเก็ตนำา้แข็ง ฯลฯ
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EVERLAND, ยงอิน 
เป็นสถานท่ีถ่ายทำา <Run BTS!> เรียลวาไรตีท่ี้มีวง BTS มาออกรายการ ตอน
ท่ี 24 จากทัง้หมดเป็นการถ่ายทำาในธีม BTS & Zombies โดยมีกฎให ้BTS จาก
การไล่พวกซอมบีไ้ปดว้ยเกมซอมบีซ้าฟารี, ซีเคร็ทมิชชั่น, ปลาเป็นปลาตาย 
จงึจะไดบ้ตัรปลดปล่อยอิสระใหก้บัเด็กๆ ในการออกอากาศท่ีถ่ายใหเ้ห็น
เมมเบอรส์บัสนอลหม่านกนัอยู่ในรถบสัสรา้งเสียงหวัเราะใหเ้ป็นอย่างมาก 
ซ่ึงเพ่ือการถ่ายทำา BTS ในสถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ปิดใหบ้ริการโซนซาฟารีในตอน
กลางคืน
หากประชาชนชาวเกาหลีบอกว่าเคยไปมาแลว้หน่ึงครัง้ก็ดูไม่แปลกอะไรและ
เป็นเร่ืองธรรมชาติมากท่ีเอเวอรแ์ลนดจ์ะถูกนบัเป็นสถานท่ีตอ้งไปในบรรดา
สวนสนุกท่ีเป็นตวัแทนของเกาหลี สถานท่ีแห่งนีถู้กแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 
Global Fair, American Adventure, Magic land, Utopian Adventure และ 
Utopia โดยเฉพาะ Utopia ท่ีเป็นสวรรคบ์นดินของเหล่าสตัวม์หศัจรรคท่ี์ยงั
หายใจอยู่ เป็นสถานท่ีท่ีสามารถเรียนรูเ้ก่ียวกบัซาฟารี เป็นท่ีช่ืนชอบของทุก
คนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นเพศใดหรือวยัใด และสำาหรบั Adventure ท่ีมีเคร่ือง
เล่นน่าหวาดเสียว แมจ้ะบอกว่าสนุกแต่รอนาน หรืออาจบอกว่าเสียเวลารอไป
ฟรีๆ แต่ย่ิงรอนานเท่าไหร่ ก็ควรค่าแก่การรอคอยแน่นอน เพราะเป็นเคร่ือง
เล่นท่ีเป็นท่ีนิยมและสนุกหวาดเสียวสุดๆ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองยงอินชี อ�าเภอชออินกู ต�าบลโพกกอบึ ถนนเอเวอรแ์ลนด ์199   
 031-320-5000  จนัทร-์ศุกร ์10:00-22:00 
 บตัรเขา้เล่นรายสปัดาห ์เด็กเล็ก 44000KRW, เยาวชน 47000KRW, ผูใ้หญ่ 56000KRW 
 www.everland.comสำาหรบัครอบครวัท่ีมีเด็กเล็ก การซือ้บตัรรายปี

และใชก้บัการท่องเท่ียวแบบครอบครวัในระยะ
ยาวก็เป็นอีกหน่ึงวฒันธรรมท่ีดี เน่ืองจากท่ีเอ
เวอรแ์ลนดมี์เทศกาลและการแสดงตลอด 1 ปี แม้
จะซือ้บตัรรายปีแต่ก็ถือว่าคุม้มาก

Tip 
การจดัคอรส์เอเวอรแ์ลนดต์ามสถานการณ์

คอรส์แอทเทค
ท่ีสนุกไดอ้ย่าง
เรา้ใจ

Hurricane – Championship Rodeo – Columbus Adventures –  
Double Rock Spin – Rolling X Train – Let’s Twist – Bumper Car – 
T Express – Safari World

ถา้จู่ๆ ฝนก็ตก? Robot VR - Championship Rodeo – Panda World – Friendly Monkey Valley – 
Finding Superbird – Space Tour – Roatating House – Shooting Ghost – 
Safari World – Royal Jubilee Carrouse – Bumper Car

คอรส์ความสุขร่วม
กบัเด็กๆ

KIZCOVERY – Panda World – Aesop Village – Flash Pang Pang –  
Peter Pan – I am an Elephant – Magic Cooking House – Kids Village –  
Royal Jubilee Carrouse – Safari World - Finding Superbird

นกัท่องเท่ียวท่ี
กตญัญูต่อพ่อแม่

Panda World –Racing Coaster – Flying Rescue – Aesop Umbrella Road – 
Flash Pang Pang – Peter Pan - I am an Elephant – Magic Swing –  
Royal Jubilee Carrouse – Festival Train -  Safari Word

서서서 서서서서서 서서서 서서서 서 서서 서서서 
서서서서 서서서서.

พระราชวงัท่ีปรากฏในเทพนิยาย และสวนดอกไม้
ท่ีตกแต่งอย่างสวยงามภายในเอเวอรแ์ลนด ์
ตลอดจนสวนสนุกท่ีเล่นเคร่ืองเล่นไดอ้ย่าง

หลากหลาย มีสถานท่ีมากมายท่ีดีต่อการเก็บ
ภาพสวยๆ ไวเ้ป็นท่ีระลกึ เรามาเก็บความทรงจำา

ของวนัท่ีไดอ้อกนอกเมืองไปเท่ียวเล่นอย่าง
สนุกสนานไวก้นัเถอะ

ซุป’ตารด์งัระดบัโลกก็กลาย
เป็นเด็กได!้
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SPORTS MONSTER, ฮานมั
เป็นสถานท่ีถ่ายทำา <Run BTS!> ตอนท่ี 42 ดว้ยคอนเซปต ์‘ไอดอลผูเ้ป็น
ปฏิปักษก์บักีฬา’ โดยมีเป้าหมายใหเ้มมเบอรเ์ป็นมาสเตอรข์องโซนกีฬา 3 
ประเภทใหไ้ด ้วีครำ่าครวญเพราะความกลวัจากการโหนเชือก แฟนคลบัท่ีได้
เห็นผ่านการออกอากาศต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกนัว่าวีนัน้น่ารกัมากจนกลาย
เป็นประเด็นรอ้นในโลกออนไลนอ์ยู่ช่วงหน่ึง สถานท่ีซ่ึงสามารถสนุกไปกบั
กีฬาหลากหลายประเภทไดด้ว้ยชุดสบายๆ คือสปอรต์ธีมปารค์แห่งแรกของ
โลกท่ีถูกแบ่งออกเป็น 4 โซนดว้ยกนั
เร่ิมตน้ท่ีโซน BASIC มีการจดัเตรียมคอรด์กีฬาฟรีสไตลไ์ว ้ซ่ึงผูใ้ชง้าน
สามารถตัง้กฎแลว้เล่นสนุกกนัไดต้ามใจชอบ โดยมีทัง้หมด 6 ประเภท ยก
ตวัอย่างเช่น มอนสเตอรค์อรด์ ซ่ึงเป็นการผนวกกนัของไฟ LED และหนา้
จอท่ีมีทัง้เสียงและภาพสุดหรูปรากฏอยู่บนพืน้, สกายกราวนบ์นชัน้ดาดฟ้า, 
สกายเบสบอลท่ีคนสูง 150cm ขึน้ไปเท่านัน้ท่ีสามารถใชบ้ริการได,้ สกายฟุต
ซอลขนาดมาตรฐานระดบันานาชาติ ฯ ต่อมาคือโซน EXCITING กีฬาชูต๊ติง้
และจมัพป้ิ์งกว่า 5 ประเภทท่ีจะช่วยคลายความเครียดใหส้ลายหายไป ต่อ
มาคือโซน ADVENTURE ท่ีพรอ้มดว้ยกีฬาท่ีใหผู้ฝึ้กเล่นหนา้ใหม่ไปจนถงึ
ผูเ้ช่ียวชาญไดท้า้ทายความหวาดเสียวดว้ยกิจกรรมแอดเวนเจอรท่ี์เต็มไป
ดว้ยลูกเล่นมากมาย สุดทา้ยโซน DIGITAL สวนสนุกแนวดิจิทลัท่ีสนุกไดก้บั
กิจกรรมเสมือนจริง
หลงัชำาระเงินค่าเขา้เล่น จะไดร้บัสายรดัขอ้มือสปอรต์มอนสเตอร ์โดยสามารถ
ชำาระเงินผ่านสายรดัขอ้มือและตรวจสอบปริมาณการออกกำาลงักายและ
ดรรชนีกิจกรรมได ้แต่ตอ้งระมดัระวงัเน่ืองจากตอ้งเสียค่าธรรมเนียมต่าง
หากเม่ือเกิดการสูญหาย ทัง้นี,้ ไม่สามารถเขา้ใชบ้ริการไดห้ากสูงไม่ถงึ 120cm

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองฮานมัชี ถนนมีซาแดโร 750 สตารฟิ์ลด ์ฮานมั ชัน้ 4  1668-4832  
 จนัทร ์– ศุกร ์10:00-21:00  ผูใ้หญ่ 25000KRW, เยาวชนและเด็กเล็ก 20000KRW 
 www.sportsmonster.co.kr

Mini Interview สามารถสนุกไดทุ้กเพศทุกวยัแมไ้ม่ทราบกฎระเบียบอ่ืนหรือไม่มี
ความรูแ้บบผูเ้ช่ียวชาญ สามารถเล่นบาสเกตบอลหรือฟุตบอลคนเดียวไดจ้ากการ
มองผ่านหนา้จอ มีตวัซพัพอรต์ช่วยสวม, ต่อ และหยุดอุปกรณป์ระจำาอยู่ในแต่ละ
พืน้ท่ี และไม่มีกีฬาท่ีระดบัความยากสูงเกินไป นกัท่องเท่ียวจงึสามารถเล่นสนุกได้
อย่างเต็มท่ีเช่นกนั ถา้ใหบ้อกเคล็ดลบัอย่างหน่ึงก็อยากใหเ้ตรียมเหรียญ 100KRW 
มาดว้ย เพราะจำาเป็นในการใชล็้อกเกอร ์โกด็อกแจ ผูจ้ดัการ

ท่ีโซนดิจิทลัของ
สปอรต์มอนส
เตอร,์ ฮานมั 
สามารถสนุกไดก้บั
การจินตนาการถงึ
กีฬาท่ีหลากหลาย
ไดแ้มม้าคนเดียว

เสน้ออกก�าลงักายเป็นศูนยก็์ไม่
เป็นไร

อารต์ คลามบิง้(art 
climbing)ท่ีเป็นยอดฮิตท่ีสุด 
ผูเ้ล่นหนา้ใหม่ก็สามารถเล่น
ไดต้ามคำาแนะนำาของไกด ์

หมดกงัวลเร่ืองสภาพอากาศ ลองมา
เล่นกีฬาประเภทลูกบอลในร่มกนัให้
สนุกสุดเหว่ียง!
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สถานีอิลย็อง, ยางจู
Army มากมายทั่วโลกมาเยือนเกาหลีเพ่ือมาเท่ียวในทริป BTS Tour ทวัรนี์้
เป็นการตามรอยสถานท่ีท่ีเป็นฉากของภาพประกอบอลับัม้, สถานท่ีถ่ายทำา
มิวสิควิดีโอ ฯลฯ ของวง BTS ถ่ายภาพยืนยนัการมาเยือนโดยมีฉากหลงัแบบ
ในมิวสิควิดีโอแลว้แชรล์งโซเชียลมีเดีย ของตวัเอง องคก์ารส่งเสริมการท่อง
เท่ียวเกาหลีไดด้ำาเนินการสำารวจความนิยม ‘TOP 10 สถานท่ีช่ือดงัของเกาหลี
ตามรอย BTS’ โดยมี 5 อนัดบัแรกคือ ป้ายรถเมลห์นา้ชายหาด Hangho, 
ชายหาดเล่นนำา้ทะเล Dadaepo เมืองปูซาน, ถนน Metasekwaieo, Line 
Friends สาขาอีแทวอน และสถานีอิลย็อง เมืองยางจู จงัหวดัคยองกีโด ซ่ึง
ในวนัท่ีฮนัซอนดลัไดม้าท่ีสถานีอิลย็อง ก็มี Army จากหลากหลายชาติ อาทิ 
ไตห้วนั, จีน, ญ่ีปุ่น ฯ มาเท่ียวในท่ีแห่งนี้
ปัจจุบนั สถานีอิลย็องเป็นสถานีท่ีปิดใหบ้ริการเดินรถไฟแลว้ โดยท่ีน่ีเป็นจุด
เร่ิมถ่ายทำาฉากแรกของมิวสิควิดีโอ <Spring Day> ทัง้ทางรถไฟท่ีทอดยาว, 
ประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนาน, บรรยากาศเงียบสงบไรค้วามวุ่นวาย ทัง้หมดนี้
ลว้นแต่มีมนตรเ์สน่ห ์ขณะท่ีฟังเพลง <Spring Day> ของ BTS แนะนำาใหเ้ดิน
ไปตามทางรถไฟพรอ้มทบทวนฉากในมิวสิควิดีโอก็เป็นไอเดียท่ีดี หรือช่วง
ท่ีเพลยลิ์สตข์องคุณกลบัมาเล่นซำา้ หากไดน้ั่งบนเกา้อีท่ี้ว่างอยู่และวางแผน
ทริปท่ีเหลือก็เป็นความคิดท่ีไม่เลว 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองยางจูชี ต�าบลจางฮงึมย็อน หมู่บา้นซมัซงัรี 327  
 031-855-5582

Mini Interview ปัจจุบนัผลิตคอนเทน้ทห์ลากหลายเมืองของเกาหลีและแชรใ์หก้บั
กลุ่ม Digital Nomad ทั่วโลกครบั เน่ืองจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแมแ้ต่คนเกาหลี
ก็ยงัไม่รูจ้กัเสน่หข์องแต่ละท่ีอีกมาก ขณะท่ีทำาคอนเทน้ทก็์ไดร้บัความรูส้กึใหม่ๆ 
อยู่เสมอ โดยเฉพาะในแต่ละฤดูกาลของสถานีอิลย็องท่ีใหบ้รรยากาศต่างกนั ซ่ึง
นอกจากการมาในฤดูหนาวเหมือนใน <Spring Day> ก็สวยงามอยู่แลว้ แต่ในฤดู
ใบไมผ้ลิท่ีดอกไมเ้ร่ิมจะบานหรือในฤดูใบไมผ้ลิท่ีถูกยอ้มไปดว้ยลวดลายหลากสี ก็
จะไดจุ้ดถ่ายภาพท่ีดีไรท่ี้ติเช่นกนั ฮนัซอนดลั อินฟลูเอนเซอร ์

เน่ืองจากเป็นรางรถไฟท่ีเลิกใชง้าน แมจ้ะเก่า
และขึน้สนิมแต่ก็สามารถถ่ายภาพท่ีดูดีและให้
ความรูส้กึเก่าๆ ได ้และจากบรรยากาศดงักล่าว 
เม่ือลงมายืนบนทางรถไฟ จะใหค้วามรูส้กึว่า
เหมือนไดห้ายตวัไปยงัโลกอ่ืน

ทิวทศันจ์าก
ประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน 
ราวกบัถูกซอ้น
ทบักบัฉากท่ีวี 
BTS กำาลงัรอ
รถไฟ

ไปท่ีน่ีเม่ือไหร่
ก็พบ Spring Day

INSSA:  ค�าเรียกผูท่ี้คูลและมีความฮิป

TRAVEL LIKE  
AN 인싸INSSA



38 39

เมโลดี ้ฟอเรสท ์แคมป์, คาพย็อง
ป้อนอาหารหูดว้ยนกัดนตรีช ัน้น�าของ 
เกาหลี
เป็นเทศกาลดนตรีเพลงฮิตล่าสุดของ
ประเทศท่ีจดัขึน้ในเดือนกนัยายนของ
ทุกปี สามารถเพลิดเพลินไปกบัดนตรี
และธรรมชาติไดอ้ย่างใกลชิ้ดในจุดตัง้
แคมป์คาพย็อง และฟังเพลงคุณภาพ
เย่ียมหลายประเภทจากศิลปินหลาก
ช่วงอายุท่ีเป็นชัน้นำาของเกาหลี ทัง้
บลัลาด, โฟลค์, ร็อค ฯ ในปี 2019 นี ้
ประกอบดว้ยไลนอ์พัท่ีไม่ธรรมดาเช่น
เดียวกบัปีก่อนๆ อาทิ ยุนจงชิน, Heize, 
OKDAL, god, 10cm ฯ และในระหว่าง
การแสดงช่วงเย็นซ่ึงเป็น Signature 
Performance ท่ีมีช่ือว่า ‘Under The 
Night Sky’ เม่ือไฟดบัหมดทุกดวงแลว้ 
สามารถนอนราบไปกบัพืน้และเพลิด
เพลินกบัโชวพ์รอ้มดูดาวไปดว้ยได ้ทัง้นี,้ 
มีรถชทัเทิลบสัคิดค่าใชจ่้ายใหบ้ริการจาก 
3 จุด เช่น สถานีซาดงั สถานีฮบัจอง ฯลฯ

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบล 
คาพย็องอบึ หมู่บา้นทลัจอนรี 1-1 จุดตัง้แคมป์เกาะ
จาราซอม  

 สปอรต์ไลท ์02-567-8977 
 จดังาน 2 วนั ในเดือนกนัยายนของทุกปี  

ก�าหนดการปี 2019 วนัท่ี 7~ 8 กนัยายน 
 บตัร 1 วนั 88000KRW, บตัร 2 วนั 121000KRW,  

ชทัเทิลบสัเท่ียวเดียวต่อ 1 ท่ีนั่ง 14000KRW
 www.melodyforestcamp.com

เทศกาลเพลงแจส๊นานาชาติ เกาะ
จาราซอม, คาพย็อง 
ท่วงท�านองเพลงแจส๊เม่ือฤดูใบไม ้
ร่วงมาเยือน 
‘เกาะจาราซอม’ ท่ีมีเนินเหมือน
ตะพาบนำา้ตามช่ือในภาษาเกาหลี ได้
มีการจดัเทศกาลเพลงซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กั
กนัดีในฤดูใบไมร่้วง เทศกาลเพลงแจส๊
ของเกาะจาราซอมในฤดูใบไมร่้วงท่ี
สวยงามของทุกๆ ปี จะมีการกำาหนด
หน่ึงประเทศและเชิญนกัดนตรีตวัแทน
ของประเทศนัน้ๆ มาทำาการแสดงร่วม
กบันกัดนตรีแจส๊ของเกาหลี ในปีนีมี้
ความภาคภูมิใจกบัประวติัศาสตรอ์นั
ยาวนานกว่า 16 ปี ทัง้ยงัสามารถชม
การแสดงสุดฟินไดจ้ากนกัดนตรีแจส๊
ช่ือดงัจากทัง้ในและต่างประเทศ ใน
ทุกๆ ปีกำาหนดการงานเทศกาลจะแตก
ต่างกนัไปเล็กนอ้ย สามารถซือ้บตัรได้
ผ่านเว็บไซตอ์อนไลน ์โดยจะมีส่วนลด
ท่ีต่างกนัไปตามช่วงเวลาจำาหน่าย ย่ิง
ซือ้เร็วก็จะย่ิงประหยดัไดม้ากกว่า 

 จงัหวดัคยองกีโด อ�าเภอคาพย็องกุน ต�าบล
คาพย็องอบึ หมู่บา้นทลัจอนรี 1-1 เกาะจาราซอม   

 031-581-2813 
 เดือนตุลาคมของทุกปี, จดังาน 3 วนั 
 (จ�าหน่ายบตัรออนไลน)์ เยาวชน  

1 ใบ 35000KRW, ผูใ้หญ่ 1 ใบ 50000KRW,  
ผูใ้หญ่ 2 ใบ 80000KRW, ผูใ้หญ่ 3 ใบ 100000KRW 
(จ�าหน่ายบตัรหนา้งาน) เยาวชน 1 ใบ 40000KRW, 
ผูใ้หญ่ 1 ใบ 55000KRW 

 www.jarasumjazz.com

01
02

ทุกๆ ปี จงัหวดัคยองกีโดจะเรา้ใจ
ไปดว้ยเทศกาลดนตรีประจ�าฤดู
ใบไมผ้ลิและใบไมร่้วง
เป็นท่ีนิยมมากขนาดท่ีหากไม่รีบ
จองตัว๋ก็เขา้ชมไดย้าก จงึควร
ดูตารางจดังานของแต่ละพืน้ท่ี
ใหดี้

เทศกาลเพลง
ท่ีจะสั่นสะเทือน
หวัใจคุณ

เวิรล์ ดีเจ เฟสติวลั, ควาช็อน 
ปารตี์ ้EDM ท่ีเพ่ิมระดบัการเตน้ของหวัใจ
‘เวิรล์ ดีเจ เฟสติวลั’ ครัง้ท่ี 13 ในปีนี ้ก็
จดัขึน้ท่ีโซลแลนด,์ ควาช็อนเช่นเคย 
โดย WDF (ตวัย่อจากคำาว่า World DJ 
Festival) ไดร้บัความสนใจรอ้นระอุ
จากวยัรุ่น จนเทศกาลนีไ้ดถู้กเรียก
ว่า ‘GodDF’ แผดเผาบรรยากาศดว้ย
การเชิญศิลปินมาจากทั่วโลก พรอ้ม
บรรยากาศท่ีทะลุขีดสุดความรอ้นแรง
จาก Fashion People และ StyleGuy 
ทัง้นี,้ เทศกาลอยู่ห่างจากย่านคงันมั 
20 นาที เร่ิมตัง้แต่ 13:00 น. ไปจนถงึ 
11:30 น. 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองควาช็อนชี ถนนกวงัเมียงโร 181  
 02-509-6000 
 จนัทร ์– ศุกร ์10:00-21:00, ศุกร ์– อาทิตย ์

10:00-22:00 
 บตัรใชบ้ริการไดไ้ม่จ�ากดั เด็ก 38000KRW, 

เยาวชน 41000, ผูใ้หญ่ 44000KRW 
 www.seoulland.co.kr

[ㅍㅍㅍ] เพลยก์ราวด ์ปิกนิก 
เฟสติวลั, โกยาง  
ปิกนิกท่ีเพลินเพลินไปกบัเสียงเพลง
ในฤดูใบไมผ้ลิก็จะเร่ิมมีเทศกาล
เพลงนอ้ยใหญ่จดัขึน้ทั่วทุกสารทิศ 
เม่ือถงึเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ 
ลานกิจกรรมกลางแจง้ Norumok, 
ArumNuri, Goyang จะมีการจดังาน  
[ㅍㅍㅍ] เพลยก์ราวน ์ปิกนิก เฟสติวลั  
เทศกาลเพลงเอ็นจอยเบาๆ ตามช่ือ ปู
เส่ือลงบนหญา้เสมือนมาปิกนิก ด่ืม
คราฟทเ์บียรท่ี์ช่วยดงึอารมณใ์ห้
สนุกสนาน พลางขยบัไหล่ใหเ้ขา้กบัเสียง
เพลง ทัง้นี,้ เขา้ชมไดฟ้รีหากอายุตำ่า
กว่า 12 ปี และใหน้ั่งชมดนตรีไดโ้ดยไม่มี
ระบบจองล่วงหนา้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิลซานดงกู 
ถนนจุงองัโร 1286  

 1577-7766 
 จดัเทศกาล 2 วนั ในเดือนพฤษภาคม 
 บตัรเพลย ์1 วนั 19800KRW, แพ็คเกจบตัรเพลย ์

1 วนั 3 เบียร ์33000KRW 
 www.artgy.or.kr/aram/ 

introduction.aspx

03 04

K-STYLE  
HOT PLACES
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KAKAO FRIENDS 
วางจ�าหน่ายผลิตภณัฑร่์วมกบั TWICE 
สินคา้ท่ีอยากไดแ้มส้มัผสัผ่านแค่ทางสายตามารวมกนัอยู่ในท่ีน่ีท่ีเดียว โดย 
Kakao Friends ท่ีไดร้บัความนิยมมากมายทัง้ในและต่างประเทศ ไดมี้การจดั
จำาหน่ายผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชไ้ดทุ้กท่ีในชีวิตประจำาวนั อาทิ ประเภทเคร่ือง
เขียน ประเภทชุดรบัประทานอาหาร ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในบา้น เป็นตน้ ใน
เดือนตุลาคม ปี 2019 Kakao Friends จะวางจำาหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ไดร่้วมงาน
กบันกัรอ้งเกิรล์กรุป๊ TWICE โดยเม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2019 ไดเ้ปิดตวัเข็ม
กลดัท่ีระลกึจากการ Drawing และ Art Work ดว้ยตนเองของเมมเบอรท์ัง้ 9 
คน ซ่ึงในเดือนตุลาคม ผลิตภณัฑอ์อฟฟิเชียลท่ี TWICE ร่วมงานโดยตรง ทัง้
ประเภทการท่องเท่ียว, ชีวิตประจำาวนั, ความงาม ประมาณ 20 ชนิด ก็จะถูก
วางจำาหน่ายดว้ยเช่นกนั มีช็อปในจงัหวดัคยองกีโดทัง้หมด 6 สาขา คือ สาขา
หา้งฮุนได เมืองพนักโย, สาขาสตารฟิ์ลด ์เมืองโกยาง, สาขาสตารฟิ์ลด ์เมือง
ฮานมั, ซูวอน สาขา AK, สาขาล็อตเตพ้รีเมียมเอา้ทเ์ล็ต  เขตคีฮงึ และจุดพกั
รถคีฮงึ ทัง้นี,้ โฮมเพจของ Kakao Friends มีทัง้ภาษาเกาหลี, องักฤษ, ญ่ีปุ่น, 
จีน และมีการจดัส่งสินคา้ทุกชิน้ทั่วโลกเม่ือสั่งซือ้สินคา้ผ่านอินเตอรเ์น็ต ใน
ทุกๆ เดือนสามารถดาวนโ์หลดวอลเปเปอรอ์อฟฟิเชียลสำาหรบัโทรศพัทแ์ละ
หนา้จอ PC ไดท่ี้โฮมเพจ จงึสามารถสรา้งภาพพืน้หลงัใหม่ๆ ไดทุ้กเดือน

ถ่ายภาพยืนยนั
เม่ือมาถงึ  
KAKAO FRIENDS
ท่ีเป็นท่ีนิยมจากคน
ทัง้ชาติ

MERCHANDISE

06
พวงกุญแจยืด~ 

เหล่าตวัการตู์น Kakao สุดน่ารกัท่ี
บินบนทอ้งฟ้า พวงกุญแจการตู์นตวั

เต็มท่ียืดออกไดอ้ย่างอิสระดว้ยโซ่
ยืด จงึสามารถคลอ้งตรงไหนก็ได้

ตามตอ้งการ
 พวงกุญแจ Flying เต็มตวั_Apeach 

8000KRW

04
ผา้คาดผมอารมณดี์

ท่ีคาดผมสวมใส่สบายดว้ยเนือ้
สมัผสัท่ีนุ่มและไม่รดัตงึศีรษะจน

เกินไป แฮรแ์บนดนี์มี้ความกวา้ง
กว่า 8cm ช่วยเก็บผมท่ีหล่นลง

มาไดไ้ม่พลาดแมแ้ต่เสน้เดียว
 ท่ีคาดผมส�าหรบัลา้งหนา้  Apeach 

12000KRW

03
โมเดลพลาสติก RYAN 

ประกอบเองไดต้ามใจฉนั
สนุกกบัการประกอบส่ิง

ประดิษฐ~์ สามารถประกอบได้
โดยไม่ตอ้งใชก้าว สำาหรบัโมเดล 

1 ตวั ประกอบดว้ยหมวกหู
กระต่าย, หมวกรูปเทา้ของ Tube 
อย่างละ 1 ชิน้ และแขนอีก 3 เซ็ต

 โมเดลพลาสติก Ryan (Muzi&Tube) 
15000KRW  

02
เพลิดเพลินกบัเวลาน�า้ชา, แกว้
เซรามิค 
จองเวลานำา้ชาอนัแสน
เพลิดเพลินดว้ย Ryan และ 
Apeach สุดน่ารกั แกว้มคัรุ่น 
Lazy Sunday มีสองลายให้
สะสมในดีไซน ์Little Ryan และ 
Little Apeach

 แกว้เซรามิค Little Apeach 
12000KRW

05
HONEY LINE SET ท่ีแปลงร่างเป็นผึง้

ใหม่ Honey Line จาก Kakao Friends ท่ีวางแผงไปเม่ือ
เดือนเมษายนของปีนี ้เป็น Honey Friends ท่ีมาในชุด
ผึง้สุดน่ารกัส�าหรบัออกเก็บน�า้ผึง้หวานหอมในวนัท่ี

อากาศแจ่มใส
 นาฬิกาแขวนผนงัไรเ้สียง 25000KRW, ตุก๊ตา Honey 
Friends รูป Ryan และ Tube ตวัละ 35000KRW, น�า้ผึง้

ธรรมชาติ 12000KRW

01
ตวัการตู์นน�า้หอม 4 พ่ีนอ้ง  
กล่ินหอมจากตวัการตู์นท่ีสดช่ืน~ เร่ิม
จากตวัการตู์นนำา้หอม Ryan สำาหรบั
เกาะหนา้จอ ไปจนถงึตวัการตู์นนำา้หอม 
Apeach สำาหรบัรถยนตท่ี์ช่วยดูดซบักล่ิน
ยาง เป็นตวัการตู์นนำา้หอมสำาหรบัใชใ้นร่ม
ท่ีสามารถติดไวต้รงท่ีใดก็ได ้ทัง้ Neo และ 
Apeach กล่ินดอกไมห้อมหวานล็อกเขา้
กบัช่องลมไดด้ว้ยคลิป ไม่ว่าจะซือ้ตวัไหน
ก็พงึพอใจ 100%

 Ryan 19900KRW, Apeach 12500KRW, ตวั
การตู์นน�า้หอมส�าหรบัติดในรถยนต ์Apeach, Neo 
13900KRW

01 02
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ท่ีคาดผมส�าหรบัลา้งหนา้, ไดรเ์ป่าผม, เคร่ืองส�าอางท่ีมีใบหนา้สุดน่ารกัของ Apeach ท่ีช่วยเติมเต็มความ
รูส้กึของหญิงสาวท่ีสดใส รวมไปถงึ  Ryan เพ่ือนซีท่ี้ไวใ้จได ้ท่ีมีไอเท็มใหเ้ลือกชอ้ปอย่างหลากหลาย อย่างเช่น 
ตุก๊ตาและหมอนหนา้ Ryan เพ่ือใหเ้ป็นตุก๊ตาตวัโปรดของบรรดาเด็กๆ และไอเท็มตามฤดูกาลเป็นโอกาสท่ี

ไดร้วบรวมไอเท็มหายากท่ีไม่คาดคิด ซึ่งพบไดเ้ฉพาะในแต่ละช่วงฤดูเท่านัน้ 

SHOPPING TIPS

รบัความรกัมากมายไดจ้าก Ryan 
ท่ีดูน่าไวใ้จ,

Muzi ท่ีไม่รูต้วัตนท่ีแทจ้ริง, และ 
Tube ท่ีกลายเป็นเป็ดบา้เม่ือโกรธ
จากความใกลชิ้ดเหมือนเพ่ือนท่ี
อยู่เคียงขา้งจากพวกเขาเหล่านี้
Apeach ท่ีน่ารกัและเต็มไปดว้ย

ความแบว๊ คือหน่ึงในคาแร็กเตอร ์
ท่ีไดร้บัความนิยมมากท่ีสุด
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LINE FRIENDS
ตวัการตู์น BT21 ท่ีไดร่้วมงานกบั BTS
Line Friends ท่ีเร่ิมตน้ดว้ย Brown & Friends ท่ีไดก้ำาเนิดเป็นสติก๊เกอร ์และ
ไดข้ยายขอบเขตท่ีกวา้งขึน้จากผลิตภณัฑรู์ปตวัการตู์น ไปจนถงึผลิตภณัฑ์
สำาหรบัใชใ้นชีวิตประจำาวนั ปัจจุบนัสามารถพบแบรนดร์ะดบัโกลบอลไดใ้น 7 
ประเทศทั่วโลก เม่ือเดือนสิงหาคม ปี 2019 ไดเ้ปิดตวัลิมิเต็ดอิดิชั่นท่ีมีเฉพาะ
ในสาธารณรฐัเกาหลี โดยกลอ้ง Leiga ช่ือดงัจากเยอรมนัอายุกว่า 100 ปี และ 
BT21 ไดร่้วมงานกนั กลายเป็นกลอ้งโพราลอยดใ์หม่ล่าสุด Leiga Sofort ดว้ย
ดีไซนท่ี์ใหอ้ารมณนิ์วโทรและความพิเศษท่ีไดค้รอบครองแรรไ์อเท็ม ช็อป 
Line Friends ในจงัหวดัคยองกีโดมีอยู่สาขาอยู่ในฮุนไดเอา้ทเ์ล็ตและเอเวอร ์
แลนด ์เมืองยงอิน โดย Line Friends Store ท่ีอยู่ในเอเวอรแ์ลนด ์เมืองยงอิน 
ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถชมความพิเศษของเอเวอรแ์ลนดท่ี์เป็น
สวนสนุกกลางแจง้พรอ้มกบัดูเสือ้กนัฝนหลากหลายสไตลไ์ด ้นึกถงึเด็กๆ 
ท่ีมาเยือนท่ีน่ีอย่างมาก แต่ตุก๊ตาหลายขนาดหลายแบบท่ีไดจ้ดัวางไวก็้ยงัเป็น
ท่ีสะดุดตา  หากซือ้ผลิตภณัฑจ์ากท่ีน่ี จะไดร้บัเอเวอรแ์ลนดพ์อ้ยต ์ซ่ึงในกรณี
ท่ีมีบตัรส่วนลดเอเวอรแ์ลนดจ์ะสามารถรบัส่วนลดร่วมกนัได ้น่ีจงึเป็นการ
ชอ้ปป้ิงท่ีไดเ้ปรียบย่ิงกว่า

05
เชิญพบกบัการนอนท่ีแสนสบาย 
ส่วนท่ีสมัผสักบัดวงตาเป็นผา้ฝ้าย 
100% จงึมีความนุ่มและสบายดวงตา 
มีการประยุกตใ์ชก้บัถุงซิปล็อค จงึเป็น
แพ็คเกจท่ีช่วยดูแลผา้ปิดตาใหส้ะอาด
และไม่เป้ือนฝุ่นไดง่้าย  

 ผา้ปิดตาครึ่งหนา้ BT21 11000KRW

06
มาอาบน�า้ดว้ยกนันะ
เรือ Brown และเรือ Sally เป็น
ตุก๊ตาเรือลอยนำา้ท่ีเม่ืออยู่เหนือนำา้
จะกลายเป็นปืนฉีดนำา้ ประกอบไป
ดว้ย เรือ Brown 1 ชิน้, เรือ Sally 1 
ชิน้ และไมพ้าย 2 ชิน้

 เซ็ตเล่นน�า้ในอ่าง Brown&Sally 17000KRW

03
สวยขึน้เม่ือมอง BROWN

เม่ือเปิดฝารูปใบหนา้ออกจะพบกบั
กระจกและหวีท่ีซ่อนอยู่ เน่ืองจากเป็น
ขนาดท่ีกะทดัรดัและหยิบเขา้กระเป๋า

กางเกงหรือกระเป๋าเคร่ืองส�าอางได้
ง่าย จงึไปดว้ยกนัไดทุ้กท่ี
 หวีกระจกพกพา Brown 

14000KRW

04
สลิปเปอรผ์า้น่ารกัน�า้หนกัเบา

ความพยายามสุดไรเ้ดียงสา, 
 กำาเนิดเป็นสลิปเปอรท่ี์ผลิต

จากผา้นำา้หนกัเบาสวมใส่สบาย 
พรอ้มสนุกไปกบัการสวมฮูด้สี

เหลืองให ้CHIMMY  
 รองเทา้ใส่ในบา้น BT21 CHIMMY 

13000KRW

02
กระบอกน�า้สวย เบา แข็งแรง
จากการผลิตดว้ยแกว้ท่ีใสสะอาด รวม
กบั Tritan วสัดุเป็นมิตรกบัธรรมชาติ
ท่ีมีขอ้ดีตรงท่ีเป็นพลาสติกไม่แตกได้
ง่าย จงึมีทัง้ความเบาและความแข็ง
แรง รวมทัง้มีถุงท่ีตรงกบัตวัการตู์น
บนขวด แมจ้ะใส่เคร่ืองด่ืมท่ีมีความ
เย็นก็ไม่เปียกมือ

 ขวดน�า้ Triton ลาย BT21 SHOOKY 15000KRW

01
LEONARD น ั่งอยู่บน BROWN  
จากการพบกนัท่ีคาดไม่ถงึของ 
Brown และ Leonard จงึเป็น
ตุก๊ตาท่ีมีความสำาคญัย่ิงขึน้ไป
อีก เน่ืองจาก Leonard เป็นตุก๊ตา
แม่เหล็กจงึสามารถติดอยู่กบัท่ีได้
ง่าย โดยจะเล่นดว้ยกนัหรือแยก
กนัเล่นก็ได ้ 

 ตุก๊ตานั่ง Brown&Leonard 20cm, 
28000KRW

01 02

03 04

06

05

Line Friends หลากหลายไปดว้ยไอเท็มกว่า 1790 ประเภท ส่วนตวัการตู์น BT21 ท ัง้ 8 ตวั ท่ีนอนหลบัฝันดีอยู่ใน 
Universtar มีหวัของ Tata ท่ีเช่ือมโยงอยู่กบัทุกผลิตภณัฑเ์ป็นคาแร็กเตอรท่ี์ไดร้บัความรกัมากมาย โดยท่ีสาขา

เอเวอแลนด ์ยงอิน ซึ่งมีหลากหลายครอบครวัไปเยือน มีตุก๊ตาขนาดเล็กท่ีเป็นท่ีช่ืนขอบของเด็กๆ และมี
ผลิตภณัฑใ์นชีวิตประจ�าวนัสุดน่ารกัเป็นท่ียอดนิยมอย่างมาก

Sally ตวัเล็กน่ารกั เป็นตวัการตู์นออริ
จินลัจากสงักดั BROWN & FRIENDS 

ท่ีมีเสน่หแ์บบคาดไม่ถงึ ทัง้ความ
แปลกประหลาดและความคิด

แปลกแนว โดย Line Friends มีตวั
การตู์น Brown & Friends และ BT21 
ถงึ 19 ประเภท ซ่ึงตวัการตู์นท่ีเป็น
ยอดฮิตหลกัๆ คือ Brown, James, 

Moon รวมถงึ TaTa, Van และ Cooky

MERCHANDISESHOPPING TIPS

LINE FRIENDS
ช้อปป้ิงแบบได้
เปรียบย่ิงกว่า
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สวนแสงดาว OOOZOOO, อีช็อนเหมือน
อยู่อวกาศในทุกค�่าคืนท่ี
Light Theme Illumination Park จะเห็นดวงไฟและ
ผลงานมิเดียอารท์ท่ีสวยงามส่ืออารมณ ์รวมถงึโชวก์าร
เคล่ือนไหวของแสงไฟสุดประณีต เม่ือผ่านโซนถ่ายภาพ
ของท่ีน่ีจะสะดุดตากบัสถานท่ีท่ีเคยเห็นใน SNS มากมาย 
โดยพบกบัแสงไฟ, ดอกไมใ้น 5 คอนเซปต ์ทัง้ พบปะ, 
สงัสรรค,์ หลงรกั, ใฝ่ฝัน และบุปผา รวมถงึนิทรรศการอ่ืนๆ 
ไดใ้นคราวเดียว

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ต�าบลมาจงัมย็อน ถนนด็อกอีโร154บ็อนกิล 287-
76 (อยู่ภายในจุดพกัรถ Deokpyeong Eco-Service)  

 031-645-0002  เดือนธนัวาคม – กุมภาพนัธ ์13:00-22:00, เดือนมีนาคม – 
พฤศจิกายน 11:00-23:00  www.ooozooo.co.kr

DONGWHA HEALING CAMP, พาจู
โลกเสมือนเทพนิยายท่ีสรา้งดว้ยแสงไฟ
ในเสน้ทางเพ่ือไปพบกบัดวงจนัทรป์ระดิษฐ ์ทุกครัง้ท่ี
หายใจจะพบกบัทิวตน้สนแดงท่ีทอดยาวไม่มีท่ีสิน้สุด
จนรูส้กึเหมือนไดอ้าบธรรมชาติและหลอดไฟหา้สีท่ีพา
กนัอวดแสงสดใส เม่ือตกกลางคืนท่ีแห่งนีซ่ึ้งกลายเป็น
โลกแห่งแสงก็จะกลายเป็นสวนสตัวเ์ล็กๆ ท่ีจะไดพ้บกบั
นกแกว้, แกะ, เมียรแ์คท, กระรอก ฯ และยงัเป็นลานเล่น
เล่ือนหิมะไดท้ัง้ส่ีฤดูกาลอีกดว้ย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจูชี ต�าบลพาพย็องมย็อน ถนนพาพย็องซนั
โร363บ็อนกิล 32-9  
  031-952-2002  เช็คอิน 15:00, เช็คเอา้ท ์10:00  

 www.dwhealingcamp.com

ARA MARINA, กิมโป 
เทศกาลดอกไมไ้ฟทุกคืนวนัเสาร ์
ชมแสงอาทิตยอ์สัดงท่ีงดงามไดต้ามสายนำา้อารา, คยอง
อิน และเป็นส่ิงอำานวยความสะดวกมารีน่าท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในเขตมหานคร สามารถชอ้ปป้ิงไดท่ี้ฮุนได พรีเม่ียม 
เอา้ทเ์ล็ต ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีสุด หากไปท่ี
ท่าเรือก็จะสามารถขึน้เรือยอรช์และเก็บประสบการณ์
การล่องเรือได ้โดยเฉพาะทุกๆ คืนวนัเสาร ์เม่ือใชบ้ตัร
กำานลัล่องเรือกลางคืนจะสามารถจองท่ีนั่งท่ีดีได ้เพ่ือรบั
ชมการแสดงบนเรือและดอกไมไ้ฟสุดอลงัการ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองกิมโปชี ต�าบลโคโชนอบึ หมู่บา้นจ็อนโฮรี   
 031-999-7800  www.waterway.or.kr

STARLIGHT VILLAGE PHOTOLAND, อนัซาน
เพราะถ่ายรูปสวยจงึไดช่ื้อว่า โฟโตแ้ลนด ์
สวนป่าแห่งแสงท่ีสวยงามซ่ึงหลุดพน้จากตวัเมือง มี
เอกลกัษณต์รงท่ีสามารถถ่ายภาพในหลากหลายคอน
เซปตร่์วมกบัหุ่นจำาลองสตัวก์ว่า 200 ตวัได ้ตน้ไม้
มากมายแน่นชนดัไปดว้ยหลอดไฟ และโซนถ่ายภาพใน
แต่ละจุดมีทัง้เพนกวิน, นกฟลามิงโก, แพนดา้, ฮิปโปฯ, 
นายทหารตวันอ้ย ฯลฯ รอคอยพวกเราอยู่ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอนัซานชี เขตซงัรกกู ถนนซูอินโร 1723   
 031-484-5050 
 จนัทร ์– ศุกร ์16:00-23:00, วนัเสารแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์15:00-24:00 
 www.ansanstar.net

หอคอยชมแสงอาทิตยอ์สัดง, อนัซาน
ดวงอาทิตยสี์ชาดท่ีลบัฟ้าลงขา้งหอคอยสีแดง
ณ ทะเลตะวนัตก สามารถชมสะพานอินชอนและแสง
อาทิตยอ์สัดงท่ีสวยงามได ้โดยหอคอยจะอยู่ห่างจาก
ท่ีจอดรถประมาณ 1.5km หาเจอไดแ้น่นอนหากเห็น
ประภาคารสีแดงและประติมากรรมรูปดวงอาทิตยค์าด
แนวกอ้นเมฆ เก็บภาพดวงอาทิตยท่ี์กำาลงัลบัขอบฟ้าขา้ง
ประภาคารหรือจะวางเฟรมภาพดว้ยประติมากรรม ก็จะ
ไดภ้าพท่ีเก็บความสุนทรียไ์วไ้ดไ้ม่นอ้ย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอนัซานชี เขตดนัวอนกู แขวงแดบูบุกดง 23  
 เปิดตลอดปีไม่มีวนัหยุด

เสน้ทางเดินเรืออารา คยอง
อิน เป็นสายนำา้ท่ีเร่ิมตัง้แต่
ประตูนำา้แม่นำา้ฮนัอารา ซ่ึงอยู่
ใกลก้บัสะพานแฮงจูแด-กโย
(แขวงแกฮวาดง เขตคงัซอ
กู กรุงโซล) ผ่านเมืองกิมโป 
ผ่านเขตคเยยางกูของเมือง
อินชอน ผ่านเขตซอกูของ
เมืองอินชอน และออกสู่ทะเล

หลงัดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้า เป็นเวลาท่ีจงัหวดัคยองกีโดจะไดเ้ผย
ความโรแมนติกท่ีซ่อนอยู่ เม่ือดวงไฟตามถนนเร่ิมติดทีละดวงสอง
ดวงใหส้าวเทา้กนัอย่างรีบเร่ง เพราะมีกิจกรรมท่ีจะปักลวดลายลง
บนค�่าคืนแห่งการท่องเท่ียวรอคอยคุณอยู่ ต ัง้แต่จุดท่ีดวงอาทิตย ์
ตกดินท่ีพาใหล้มหายใจสะดุด ไปจนถงึเทศกาลดอกไมไ้ฟสุดอลงัการ

ค�่าคืนแห่ง
แหล่งท่องเท่ียว
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หากก�าลงัวางแผนทวัรต์ลาดกลางคืนท่ี
สามารถคน้พบรสชาติของการท่องเท่ียว
ได ้แนะน�าใหล้องศกึษา 3 แห่งต่อไปนี ้
โดยสามารถเลือกใหต้รงกบัสไตลก์าร
เท่ียวและความชอบส่วนตวัของคุณได้

ตลาดกลางคืนท่ี
เป่ียมไปดว้ยชีวิตชีวา

เพลิดเพลินกบัเมนู
จากทั่วทุกมุมโลก

ไปพรอ้มกบัการ
แสดงเปิดหมวก

ตลาดซงฟรานซิสโก, พย็องแท็ก 
ตามรถมา้สีชมพูไปยงัซานฟรานซิสโก
ทอ้งฟ้ายามคำ่าคืนเหนือรางรถไฟ มีแสงไฟกระพริบของ
เคร่ืองบินอนัเป็นสญัลกัษณข์องฐานทพัอากาศพย็อง
แท็ก ท่ีแห่งนีมี้ความเป็นต่างชาติจนถูกเรียกว่า ‘อีแท
วอนแห่งพย็องแท็ก’ หรือ ‘ซงฟรานซิสโก’ ในวนัเสาร ์
และอาทิตยข์องทุกสปัดาหจ์ะมีการเปิดตลาดกลางคืน
ดว้ยรถเปิดทา้ยขายอาหารสีชมพู สามารถสมัผสักบั
ดนตรีเปิดหมวก, ของกิน, ของชอ้ป และความบนัเทิงได้
ในคราวเดียว 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี ถนนจุงองัชีจงัโร25บ็อนกิล 11-4   
 เปิดตลอดปีไม่มีวนัหยุด

รถขายอาหาร ตลาด
กลางคืนซูวอนนมั
มุน มีช่ือเสียงขึน้มาก
หลงัไดร้บัคำาปรกึษา
จากรายการ <Baek 
Jong-won’s Alley 
Restaurant>

ตลาดหา้สีโอซาน มี
การแบ่งธีมออกเป็น 5 
สี ท่ีเสน้ทางสีแดงเป็น
สญัลกัษณข์องความ
กระตือรือรน้และความ
หนุ่มสาว ในทุกวนัศุกร ์
และวนัเสารช่์วงเย็นจะ
มีตลาดกลางคืนเปิดให้
เย่ียมชม

DAY AND NIGHT

ตลาดกลางคืนหา้สี โอซาน ตลาดกลางคืนท่ีตอ้งรอ้ง โอ!้
ตลาดพืน้เมืองหา้สีโอซานซ่ึงมีอายุกว่า 100 ปี จะมีการ
เปิดตลาดกลางคืนในทุกคืนวนัศุกรแ์ละเสาร ์ย่ิงคำ่าคืน
ของตลาดยาวนานขึน้เท่าไร ก็ย่ิงไดยิ้นเสียงเจีย๊วจา๊วน่า
สนุกสมกบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวมากเท่านัน้ สามารถพบ
กบัเมนูจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ เคบบัจากตุรกี ปอเป๊ียะ
จากจีน เป็นตน้ รวมทัง้มีอาหารประเภทแป้งทัง้ตอ๊ก
บกกี, ฮอตดอก หรือจะเป็นปลาไหลย่าง ผดัไสอ่้อนก็ได้
รบัความนิยมไม่แพก้นั นอกจากจะอร่อยกบัอาหารแลว้
ยงัจะไดเ้พลิดเพลินกบัดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโอซานชี ถนนโอซานโร272บ็อนกิล 22    
 031-376-4141  ศุกร-์เสาร ์17:00-23:00

ONLY NIGHT

รถขายอาหาร ตลาดซูวอนนมัมุน 
ความสนุกท่ีเลือกทานได ้10 อย่าง
เร่ิมตน้ท่ีเสน้ทางท่ีไม่มีรถจากตลาดประตูพลัดลัมุน 
เร่ือยมาระหว่างสะพานจีดง-กโย  เม่ือใดท่ีรถขายอาหาร
กว่า 10 เมนูมาจอดต่อกนัก็จะเห็นผูค้นจะเร่ิมรวมตวักนั
เป็นกลุ่มๆ โดยเอกลกัษณข์องท่ีน่ีคือเมนูท่ีไม่ซำา้กนั ยก
ตวัอย่างเช่น สเต็ก, เมนูกุง้, ทาโกะยากิ, รามยอน ฯ ท่ี
เพียงแค่มองก็กระตุน้ต่อมอยากอาหารจนนำา้ลายสอ  

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอน เขตพลัดลักู ถนนพลัดลัมุนโร 9     
 จนัทร ์– อาทิตย ์17:00-22:00

ONLY NIGHT

NIGHT MARKET
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BEST PICKS

#RUNNING MAN 

#HISTORY 

#SCENIC

#ARTISTIC 
#CAFE

#STREET 
#EAT 

#SNACK 

#HOTHOTHOT

#DRINK 

#COCKTAIL 

#MARKET 

#KOREAN FRUITS 

#COSMETICS 
#SPA 

#SLEEP 

#EASY ACCESS

Based on HASHTAGS!

ตามการจารกึแสวงบุญของเหล่า Army ไปสมัผสัวฒันธรรมพืน้เมืองของเกาหลี เยือน

แหล่งท่ีสมัผสัไดถ้งึความเป็นศิลปะ ตลอดจนคาเฟ่ท่ีตอ้งไปเพ่ือการเป็นอินไซเดอร ์

รวบรวมไอเท็มท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัคยองกีโดอย่างพิถีพิถนั เม่ือ

เปิดหนา้กระดาษ จงัหวดัคยองกีโดก็จะปรากฏอยู่ในมือคุณ
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BEST PICK

1

#RUNNING MAN
สมาชิก 7 คน ของ ‘รนัน่ิงแมน’ รายการวาไรตีท่ี้มีช่ือเสียงจากเกาหลี ไดถ่้ายท�าเกมการแข่งขนัในทั่วท ัง้

จงัหวดัคยองกีโด มาสนุกไปกบัการผจญภยัตามพวกเขาเหล่านีก้นัเลย!

01 0302

หมู่บา้นจ�าลอง LE PETITE 
FRANCE, คาพย็อง
ถ่ายท�าตอน ‘ตามหาชุดเจา้ชาย
นอ้ยร่วมกบั 2PM’
นอกจากสถานท่ีสุดน่ารกัแลว้ ยงั
สามารถพบกบัการแสดงท่ีหลาก
หลายได ้อาทิ ละครหุ่นกีนโยล, 
การแสดงหุ่นชกัสายเชิด, การ
แสดงกล่องดนตรี ฯลฯ รวมถงึ
การจ�าลองภาพเสมือนจริง(VR) ท่ี
จะไดพ้บกบัเจา้ชายนอ้ย และโซน
ถ่ายภาพ Wall of Love ท่ีจ�าลอง
มาจากก�าแพงแห่งความรกัของ
เนินมงมาตร ์ประเทศฝรั่งเศส 
และอีกมากมาย 

 จงัหวดัคย็องกีโด อ�ำเภอคำพย็องกุน 
ต�ำบลช็องพย็องมย็อน ถนนโฮบนัโร 1063  

 031-584-8200 
 www.pfcamp.com

08

พิพิธภณัฑก่์อนประวติัศาสตร ์
JEONGOK, ย็อนช็อน
ถ่ายท�าตอน ‘ตอนนีพ้วกเราไปท่ี
ยุคก่อนประวติัศาสตร’์
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ถูกสรา้งใน
โบราณสถานยุคหินเก่าหมู่บา้น 
Jeoongok-ri ท่ีถูกสรา้งขึน้เพ่ือ
ใชใ้นประวติัศาสตรยุ์คหินของ
โลกอีกครัง้หลงัการคน้พบขวาน
มือประเภทเคร่ืองหินอาชูเล่ียน
แห่งแรกของเอเชียตะวนัออก  มี
การจดัโปรแกรมการเรียนรูแ้ละ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย หากลอง
เขา้ร่วมดูก็ไม่เสียหลาย 

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอย็อนช็อนกุน ต�ำบล
จ็อนกกอบึ ถนนพย็องฮวำโร443บ็อนกิล 2  

 031-830-5600 
 jgpm.ggcf.kr

11

เฮิรบ์วิจเลจ, ย็อนช็อนถ่ายท�าตอน
‘ความลบัของสมุนไพรในหอ้งเพาะช�า’
นอกจากสวนกลางแจง้ท่ีจดัเทศกาลลาเวนเดอรใ์นฤดู
ใบไมผ้ลิ, เทศกาลแองเจโลเนียในฤดูใบไมร่้วงแลว้ เรือน
เพาะช�าสมุนไพรขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีกว่า 1,238m² ก็ไดร้บั
ความนิยมเช่นกนั โดยมีสมุนไพรกว่า 100 ชนิด และตน้ไม้
กึ่งโซนรอ้นกว่า 20 ชนิด ในบรรดาตน้ไมท้ ัง้หมดนี ้มีตน้
มะกอกอายุ 5 รอบรวมอยู่ดว้ย ซ่ึงเป็นตน้มะกอกท่ีมีอายุ
มากท่ีสุดในประเทศ

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอย็อนช็อนกุน ต�ำบลวงัจิงมย็อน  
หมู่บำ้นบุกซมัรี 222  

 031-833-5100 
 herbvillage.co.kr

07

JOSEON ROYAL RESIDENCE, ย็อนช็อน
ถ่ายท�าตอน ‘GAME OF THRONES’
Yeomgeundang แต่เดิมท่ีเคยตัง้อยู่ขา้งหลุมฝังศพขงจือ๊
ในย่านมย็องนุนดง ไดถู้กยา้ยมาสรา้งยงัสถานท่ีปัจจุบนั
ในโครงสรา้งเดิม จากพืน้ท่ีท่ีมีไวส้�าหรบัเชือ้พระวงศแ์ละ
ชนชัน้อภิสิทธิเ์ท่านัน้ ตอนนีไ้ดเ้กิดใหม่เป็นสถานท่ียอด
นิยมท่ีใหทุ้กคนไดส้มัผสักบัวฒันธรรมในประวติัศาสตร์

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอย็อนช็อนกุน ต�ำบลย็อนช็อนอบึ ถนนฮย็อนมุนโร 
339-10    031-834-8383  www.chosun1807.com

10

09

เฮิรบ์ไอสแ์ลนด,์  โพช็อน
ถ่ายท�าตอน ‘เร่ิมเกมร่วมกบัดาว
ดงัโอลิมปิก’
เป็นพิพิธภณัฑพื์ชสมุนไพรขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีจะมอบการ
ผ่อนคลายใหท้ัง้ร่างกายและ
จิตใจ และสามารถเพลิดเพลิน
จากการชมสมุนไพรไดต้ลอดทัง้
ปี มีบริการรถชทัเทิลบสัท่ีเดิน
ทางออกจากกรุงโซลในตอนเชา้
และบ่าย สามารถจองไดผ่้านช่อง
ทางออนไลน ์ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโพช็อนชี ต�ำบล
ชินบุกมย็อน ถนนช็องชินโร947บ็อนกิล 35  

 031-535-6494 
 www.herbisland.co.kr

12HYUNDAI MOTORSTUDIO, 
โกยาง 
ถ่ายท�าตอน ‘THE KING OF 
BOOKING RACE’
ท่ีฮุนได มอเตอรส์ตูดิโอ
(HYUNDAI MOTORSTUDIO) 
นอกจากจะมีโปรแกรมทดลอง
ขบัในหลากหลายธีม อาทิ ทดลอง
นั่งรถใหม่, นั่งรถรีมูซีน ฯ ก็ยงั
เปิดโปรแกรมใหค้วามรูม้ากมาย 
เช่น คิดสเ์วิรค์ช็อป ทวัรส์�าหรบั
เด็ก คลาสความปลอดภยัจราจร
ส�าหรบัเด็กสู่ความฝันแห่งทาง
เดินของชีวิต เป็นตน้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยำงชี เขตอิล
ซำนซอกู ถนนคินเท็กซโ์ร 217-6   

 1899-6611 
 motorstudio.hyundai.com/goyang

05

วนัเมานท์, โกยางถ่ายท�าตอน  
‘วนัหยุดพกัรอ้น
ของสมาชิกรนัน่ิงแมน’
ธีมปารค์ท่ีประกอบไปดว้ย 
วอเตอรป์ารค์, สโนวป์ารค์, 
เทศกาลไฟ, สปอรต์คลบั และ
ชอ้ปป้ิงมอลล ์ทัง้ยงัมีส่ิงอ�านวย
ความสะดวก เช่น ฟู๊ดคอรด์, 
หอ้งใหน้มบุตร เป็นตน้ ซ่ึงไม่
เพียงแต่มาเล่นสนุกกบัเพ่ือนๆ 
ไดเ้ท่านัน้ แต่ครอบครวัท่ีมีเด็ก
เล็กก็มาเท่ียวเล่นไดอ้ย่าง
สะดวกสบาย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยำงชี เขต 
อิลซำนซอกู ถนนฮนัรยูเวิรล์โร 300 

 1566-2232  onemount.co.kr

06

โซลโซล

จ ังหว ัดคยองก ีจ ังหว ัดคยองก ี

สนามบิน
นานาชาติอินชอน
สนามบิน
นานาชาติอินชอน
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สวนสาธารณะเชิงโบราณคดี 
เกาะโออีโด, ชีฮงึการถ่ายท�าตอน 
‘THE FAMILY RACE ของเหล่า
เมมเบอรท่ี์กลาย เป็น 8 พ่ีนอ้ง’
พบกบัซากโบราณวตัถุซ่ึงเป็น
กองซากหอยจากช่วงยุคหินใหม่ 
สามารถประดิษฐเ์คร่ืองประดบั
ตกแต่งสมยัก่อนประวติัศาสตรไ์ด้
ผ่านโปรแกรมท่ีเปิดเป็นประจ�า มี
มุมหนงัสือป๊อบอพัท่ีสรา้งขึน้เป็น
วตัถุโบราณช่วงยุคหินใหม่ รวมถงึ
มีหอ้งเรียนรูส้�าหรบัเด็กและการ
เรียนรูม้ากมาย เหมาะต่อการสรา้ง
ประสบการณท่ี์ดี

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองชีฮงึชี ถนนซอแฮ
อนัโร 113-27 

 031-310-3460  
 oidomuseum.siheung.go.kr

หมู่บา้นพืน้เมืองเกาหลี, ยงอิน
ถ่ายท�าตอน ‘YOU WHO CAME 
FROM THE STAR, ตามหา
กุญแจแลว้ขึน้ยานอวกาศ’
ธีมปารค์เชิงวฒันธรรมพืน้เมือง
อนัเป็นตวัแทนของสาธารณรฐั
เกาหลี เย่ียมชมบา้นและหมู่บา้น
พืน้เมืองสมยัโชซอน, การ
แสดงและการละเล่นพืน้เมือง
สนุกสนานท่ีจดัใหช้มตลอดทัง้ปี 
สมัผสักบัความพิเศษของหมู่บา้น
พืน้เมืองเกาหลีและจิตวิญญาณ
ความเป็นพืน้เมืองในแบบโชซอน

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองยงอินชี เขต 
คีฮงึกู ถนนมินซกโชนโร 90  

 031-288-0000 
 www.koreanfolk.co.kr

ถ�า้กวงัเมียง
ถ่ายท�าตอน ‘THE TOY RACE, ตามหาของเล่น
ท่ีหายไป’
ในปี 1912 รฐับาลญ่ีปุ่นไดพ้ฒันาท่ีแห่งนีข้ึน้เพ่ือ
แย่งชิงทรพัยากร โดยภายหลงัยุติการขุดเหมือง
แร่ท่ีแห่งนีก็้ถูกใชเ้ป็นโกดงักุง้ดองเกลือกว่า 40 ปี
ต่อมาในปี 2011 เมืองกวงัเมียงไดซื้อ้ถ�า้แห่งนี ้และ
ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นถ�า้ธีมปารค์ เพ่ือใหค้รอบครวั
ไดส้มัผสักบัวฒันธรรม, ประวติัศาสตร ์อาทิ บา้น
ผีสิง, เคร่ืองจ�าลองเสมือนจริง VR เป็นตน้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองกวงัเมียงชี ถนนคำฮกัโร85 
บ็อนกิล 142  

 070-4277-8902 
 www.gm.go.kr

พิพิธภณัฑก์ารตู์นเกาหลี, พูช็อน
ถ่ายท�าตอน ‘NEWYEAR’S SPECIAL RACE ร่วมกบั
ลีซอจิน, ลีซงึกี, มุนแชวอน’
โซนท่ีใหส้มัผสักบัแหล่งจดัเก็บและขอ้มูลดิบเก่ียวกบั
การตู์น ทัง้ตน้ฉบบัก่อนปี 1970 กว่า 20000 แผ่นและ
การตู์นเล่มเด่ียวกว่า 6000 เล่ม, หอ้งขอ้มูลเฉพาะ
ทาง, โรงฉายอนิเมชั่น 4D ขนาด 70 ท่ีนั่ง ฯลฯ หาก
เป็นผูท่ี้ช่ืนชอบการตู์นตอ้งไดแ้วะไปท่ีน่ี 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพูช็อนชี ถนนกิลจูโร 1  032-310-3090 
 www.komacon.kr/comicsmuseum

04

แฮปป้ีแลนด ์วอเตอรป์ารค์, 
ฮวาซองถ่ายท�าตอน ‘ตามรอย
เทพนิยาย HAPI, GOD OF NILE’
ประกอบไปดว้ยบ่อน�า้รอ้นท่ีเป็น
น�า้รอ้นธรรมชาติ 100%, วอเตอร ์
ปารค์ และสวนสาธารณะสมุนไพร 
ส�าหรบัในวอเตอรป์ารค์นัน้สามารถ
สนุกไดก้บัหลายกิจกรรม เช่น สระ
ว่ายน�า้ในร่ม, บ่อน�า้กลางแจง้ ฯ 
ทัง้นี,้ ช่วงเวลาเปิดใหบ้ริการจะแตก
ต่างกนัไปตามฤดูกาล อาทิ ช่วงไฮซีซั่น 
ช่วงโลวซี์ซั่น ฯ จงึแนะน�าใหเ้ช็คก่อน
ไปใหแ้น่ชดั  

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองฮวำซ็องชี  
ต�ำบลพลัทนัมย็อน ถนนชีช็องโร 888

 1577-5752 
 www.hapyland.co.kr
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#HISTORY
แหล่งท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีเพลิดเพลินไดก้บัวฒันธรรมพืน้เมืองเกาหลี

K-STORY

พลบัพลาบงัฮวาซูรยูจอง ป้อมฮวาซ็อง, ซูวอน ตามหา 
ดอกไมแ้ละเดินเล่นตามทิวตน้หลิว
ความสวยงามอลงัการยามค�่าคืนท่ีมากกว่าตอนกลางวนั เป็น
ทรพัยส์มบติัแห่งสาธารณรฐัเกาหลีล�าดบัท่ี 1709 โดยไม่เพียง
แต่เป็นส่ิงอ�านวยความสะดวกใหก้บัทหารท่ีถูกสรา้งขึน้ในสมยั 
โชซอนเท่านัน้ แต่ยงัมีหนา้ท่ีเป็นศาลาท่ีไวม้องดูทศันียภาพอีก
ดว้ย โดยปกติแลว้จะไม่สามารถเขา้ออกพลบัพลาท่ีมีอายุอยู่มา
จนถงึปัจจุบนันีไ้ด ้แต่ก็พกัผ่อนหย่อนใจจากการทอดสายตา
ลงมาจากป้อมฮวาซ็องได ้พลบัพลาบงัฮวาซูรยูจอง มีความ
หมายคือ ‘ตามหาดอกไมแ้ละเดินเล่นตามทิวตน้หลิว’ ซ่ึงมีความ
งดงามและเขา้กนัไดดี้กบัทิวทศันโ์ดยรอบ 

จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนซูวอนช็อนโร392บ็อนกิล 44-6  
 031-290-3600  เปิดตลอดปีไม่มีวนัหยุด

BEST PICK

5

ศูนยว์ฒันธรรมพืน้เมืองซูวอน วนัท่ีเหมาะกบัการลุ่มหลงไปกบั
กล่ินอายความเป็นเกาหลี
ศูนยว์ฒันธรรมพืน้เมืองซูวอน อยู่ห่างจากป้อมปราการฮวาซ็อง,  
ซูวอน 5 นาที มีอาคารท่ีใหค้วามรูส้กึแปลกใหม่ราวกบัต่อยอดมา
จากบา้นเกาหลีโบราณคอยตอ้นรบัเหล่านกัท่องเท่ียว ดว้ยเหตุนี ้
ขณะท่ีเขา้ไปดา้นในจงึรูส้กึถงึความคุน้เคยและสบายใจ สถานท่ี
แห่งนีมี้การจดัโปรแกรมเรียนรูท่ี้หลากหลาย อาทิ ซอสพืน้เมือง 
เหลา้พืน้เมือง เคก้ขา้ว ชาพืน้เมือง เป็นตน้ โดยการเรียนรูวิ้ธีท�าเคก้
ขา้วเป็นการใชอุ้ปกรณท์�าเคก้ขา้วท่ีมีการจดัเตรียมไวใ้หล่้วงหนา้
จงึสามารถท�าตามไดอ้ย่างง่ายดาย รวมถงึนกัท่องเท่ียวชาวต่าง
ชาติก็สามารถฟังเขา้ใจไดง่้ายอีกดว้ย ทัง้นี,้ ยงัเพลิดเพลินไปกบัน�า้
ชาท่ีจดัให ้เขา้กนัไดดี้กบัเคก้ขา้วรูปดอกไมท่ี้ท�าขึน้ดว้ยตนเอง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู แขวงจำงอนัดง 18-11  
 031-247-5613  เปิดบริกำรทุกวนั 09:00-18:00 (หยุดวนัจนัทร)์ 
 www.swcf.or.kr (ตรวจสอบก�ำหนดกำร, ค่ำใชจ่้ำยในโปรแกรมเรียนรู ้และอ่ืนๆ 

ไดท้ำงโฮมเพจ)

ป้อมปราการนมัฮนัซานซอง ป้อมปราการนมัฮนัซานซอง ตวัแทนแห่งเกาหลี ท่ีรกัษาประวติัศาสตรย์าวนาน
กว่าพนัปี
ภาพยนตรเ์ร่ือง ‘The Fortress ป้อมปราการอปัยศ’ ถูกลงฉายในต่างประเทศกว่า 28 ประเทศ และไดร้บัประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างมาก ป้อมปราการนมัฮนัซานซองแห่งนีจ้งึเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลก สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นป้อมปราการตวัแทน
ของประเทศเกาหลีท่ีคงรกัษาความเป็นเอกลกัษณม์าไวไ้ดไ้ม่ต�่ากว่า 1000 ปี มีคอรส์ส�ารวจทัง้หมด 5 คอรส์ ใชเ้วลา
ตัง้แต่ 1 ชั่วโมง ไปจนถงึ 3 ชั่วโมง 20 นาที เสน้ทางของป้อมปราการนมัฮนัซานซองแมจ้ะไม่ขรุขระ แต่ก็เป็นเสน้ทาง
บนเขา้ท่ีมีความชนั แนะน�าใหส้วมรองเทา้กีฬาท่ีสวมใส่สบาย และเตรียมอาหารหรือน�า้ท่ีสามารถทานไดง่้ายขึน้ไปดว้ย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองกวำงจูชี ต�ำบลนมัฮนัซำนซองมย็อน ถนนนมัฮนัซำนซอง 731  031-743-6610  
 พระต�ำหนกัท่ีประทบัป้อมปรำกำรนมัฮนัซำนซอง (เมษำยน – ตุลำคม) จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-18:00 น. (พฤศจิกำยน – มีนำคม) จนัทร ์– อำทิตย ์

10:00-17:00  www.gg.go.kr/namhansansung-2
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©องคก์รการท่องเท่ียวคยองกี

อิมจินกกั พย็องฮวา นูรี ปารค์, พาจู สวนสนัติภาพท่ีสมัผสัลม
ท่ีพดัผ่านเกาหลีใตแ้ละเกาหลีเหนือ
ในงานฉลองสนัติภาพโลก ปี 2005 สวนแห่งนีไ้ดถู้กสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นสญัลกัษณค์วามปรองดอง, เท่าเทียม, สนัติภาพของ
เกาหลีใตแ้ละเกาหลีเหนือ ดว้ยท�าเลท่ีตัง้ทางใตซ่ึ้งห่างจาก
เสน้แบ่งเขตทหารออกไป 7km จงึง่ายต่อการเย่ียมชมมากกว่า
ใน Panmunjom เน่ืองจากไม่ตอ้งผ่านขัน้ตอนขออนุญาตท่ี
ยุ่งยาก โดย Panmunjom ท่ีเป็นอาคารหลกั ไดส้รา้งขึน้เพ่ือผู้
พลดัพรากจากถ่ินก�าเนิดเกาหลีเหนือในปี 1972 สามารถร่วม
ทวัร ์DMZ เพ่ือเขา้ไปยงัเขตหวงหา้มไดจ้ากพลบัพลา Imjingak 
รวมถงึชมหอคอยโดราท่ีเห็นลกัษณะของประเทศเกาหลีเหนือ
ไดด้ว้ยตาตนเอง และร่วมทวัรไ์ปยงัอุโมงคล์�าดบั 3 ท่ีขุดโดย
ทหารเกาหลีเหนือ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลมุนซนัอบึ หมู่บำ้นมำจองรี 618-13   
 031-956-8300  เปิดบริกำรทุกวนัตลอดปี  imjingak.co.kr



54 55

#SCENIC
สถานท่ีท่ีแฝงตวัเขา้กบัธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวัซึ่งเหมาะส�าหรบัเก็บความ

ทรงจ�าอนัแสนพิเศษในการเดินทาง 

วอเตอรว์อลค์ เกาะเจบูโด, ฮวาซ็อง 
เดินบนทะเลหลงัอาทิตยอ์สัดง
เกาะเจบูโดท่ีเล็กและสะอาดตามีท�าเลท่ีตัง้อยู่
ขา้งป้อมฮวาซ็อง ถา้หากทางเดินบนทะเลเปิด
วนัละสองครัง้ จะสามารถเดินเขา้ไปยงัเกาะได ้มี
นกัท่องเท่ียวมากมายท่ีมายงัเกาะเชบูโดเพ่ือมา
ดูทิวทศันส์วยงามนี ้โดยจุดเร่ิมตน้ทางเดินบน
ทะเลนีมี้ประติมากรรมท่ีมีช่ือว่า ‘วอเตอรว์อลค์’ 
เม่ือน�า้ทะเลขึน้มาเต็มท่ีแลว้ไดเ้ดินบนบนัได 
44m จะไดค้วามรูส้กึเหมือนเดินอยู่บนทะเล และ
สามารถชมพระอาทิตยต์กท่ีสวยงามจากทิศ
ตะวนัตกของสถานท่ีแห่งนีไ้ด ้ทัง้นี,้ ละครเร่ือง 
<รกัมัย้นะ เลขาคิม?> ฉากท่ีพคัซอจุนและพคั
มินยองไดถ่้ายฉากโรแมนติกท่ีเป็นการเช็คความ
รูส้กึระหว่างกนั ก็ไดถ่้ายท�าในวอเตอรว์อลค์ของ
เกาะเจบูโดแห่งนี้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองฮวำซ็องชี ต�ำบลซอชินมย็อน หมู่
บำ้นซงกโยรี 377-46

FARMLAND, อนัซอง 
ประสบการณอ์นัยอดเย่ียมท่ีสุดคือการไดล้งมือท�าดว้ยตนเอง
ธีมปารค์แนวสนามมา้ท่ีพรอ้มดว้ยสระว่ายน�า้และเคร่ืองเล่น 
สามารถเขา้ชมการแสดงสตัวเ์ลีย้ง, ใหอ้าหารสตัว,์ ข่ีมา้, รีดนม 
และงานฝีมือได ้โดยท่ีฟารม์แลนดแ์ห่งนี ้สามารถเพลินเพลิน
ไปกบัดอกไมส้วยงามท่ีบานตามฤดูกาลได ้อาทิ เรพซีด, ขา้ว
ไรย,์ กุหลาบ, บวั, คอสมอส ฯ ตัง้แต่เดือนเมษายน ไปจนถงึ
เดือนพฤศจิกายน ทัง้นี,้ ส่ิงอ�านวยความสะดวกบางส่วนจะมี
ช่วงเวลาใชง้านแตกต่างกนัออกไป แนะน�าใหต้รวจสอบล่วง
หนา้ผ่านโฮมเพจ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอนัซองชี ต�ำบลคงโดอบึ ถนนแดชินดูกิล 28   
 031-8053-7979 
 กุมภำพนัธ ์– พฤศจิกำยน 10:00-18:00, ธนัวำคม – มกรำคม 10:00-17:00 
 nhasfarmland.com
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K-LANDSCAPE

FIRST GARDEN, พาจู พืน้ท่ีวฒันธรรมการละเล่นท่ีมีเร่ืองราว  
แมจ้ะใชเ้วลาเดินเล่นประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถา้หากตอ้งการเพลิดเพลินกบั
โปรแกรมหรือส่ิงอ่ืนอย่างอิสระจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชั่วโมง เม่ือเขา้ไปในแต่ละ
คอนเทน้ทข์องแต่ละสถานท่ี ก็จะเห็นการประดบัประดาตกแต่งเต็มรูปแบบจน
ยากท่ีจะอดใจผ่านไปเฉยๆ ได ้สามารถล่องแพใน ‘Marsh Eco Park’ ได ้ใชช่้วง
เวลาท่ีสนุกสนานไดล้องท�าตามฉากท่ีไดอ้อกทีวีร่วมกบัคู่รกัและเพ่ือหนา้ป้าย
ประกาศท่ีอยู่ในต�าแหน่งต่างๆ แปลงท่ีดินกว่า 20000 พย็องของเฟิรส์การเ์ดน้ 
เป็นการสรา้งเนินและท่ีราบแบบเดียวกบัแควน้ตอสกานาของประเทศอิตาลี จงึ
รูส้กึไดถ้งึกล่ินอายของความเป็นอิตาลี

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ถนนทบัซกัโกลกิล 260  031-957-6861  
 จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-22:00  www.firstgarden.co.kr
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©วอเตอรว์อลค์ เกาะเจบูโด

©Art Valley

สวนพฤกษศาสตรแ์ละวฒันธรรมบย็อกโช่จี, พาจู สถานท่ีถ่ายท�าละคร, ภาพยนตรช่ื์อดงั
มีช่ือเสียงจากการเป็นสถานท่ีถ่ายท�าละคร, ภาพยนตร ์และ CF อาทิ <ชีวิตเพ่ือชาติ หวัใจเพ่ือเธอ>, <ลุน้รกั
ฉบบัโบนสั> ฯ โดยเร่ิมก่อสรา้งเม่ือปี 1996 และระหว่างช่วงเวลากว่า 10 ปี ก็ถูกประกอบขึน้ดว้ยการเติมกล่ิน
อายความเป็นเกาหลีและยุโรปเขา้ไป ในระหว่างปีจะมีเทศกาลตามฤดูกาล โดยมีเทศกาลทิวลิปในฤดูใบไมผ้ลิ, 
เทศกาลพืชในร่มโป่งในฤดูรอ้น, เทศกาลดอกเบญจมาศและใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง, เทศกาลไฟในฤดู
หนาว ทัง้นีย้งัสามารถฝึกฝนเรียนรูเ้ชิงธรรมชาติได ้อาทิ ป้ันเซรามิค ยอ้มผา้จากดินเหลือง ขุดมนัหวานในฤดู
ใบไมร่้วง เป็นตน้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลควำงทนัมย็อน หมู่บำ้นชำงมนัรี 166-1  031-957-2004  
 จนัทร ์– อำทิตย ์09:00-18:00  www.bcj.co.kr

สวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยา แก็ทโกล
 ปิกนิกอย่างสนุกสนานในสถานท่ีท่องเท่ียว
สวนสาธารณะเชิงนิเวศวิทยา Gaetgol ท่ีมีช่ือเสียงจากป่าตน้ออ้ท่ี
กวา้งใหญ่ เม่ือลมท่ีพดัจนท�าใหต้น้ออ้โบกสะบดั ท�าใหจิ้นตนาการ
ว่าไดเ้ห็นการเคล่ือนไหวของลมไดด้ว้ยตาเปล่า ส่วนตน้ซากุระท่ี
เติบโตแน่นขนดัอยู่สองขา้งทาง เม่ือถงึฤดูใบไมผ้ลิดอกไมสี้ชมพู
ก็จะผลิบาน ใหค้วามรูส้กึราวกบัเดินอยู่ท่ามกลางขนมสายไหม 
และช่วงเขา้ฤดูรอ้นจะไดเ้ห็นตน้หญา้สีเขียวท่ีเติมโตเต็มพืน้จน
ไม่เห็นช่องว่าง หากไดน้ั่งปิกนิกบนสนามหญา้นัน้ก็คงจะดีไม่นอ้ย 

ทัง้ยงัมีทิวทศัน ์อาทิ บงึ นาเกลือ ฯ ให้
ชมอยู่ประปราย สุดทา้ย, ภายในสวน
สาธารณะมีหอคอยท่ีสามารถมองลงมา
ชมทศันียภาพทัง้หมดไดใ้นคราวเดียว 
โดยหอคอยแห่งนีเ้ป็นฉากท่ีพคัโบกอม
และซงเฮคโยจบัมือกนัเดินขึน้ไปในละคร
เร่ือง <หวัใจพบรกั>

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองชีฮงึชี ถนนทงซอโร 287  
 031-488-6900

กลุ่มเกษตรกรมีดมึ, พย็องแท็ก 
หลงรกัขนมปังและของกินท่ีท�าจากขา้วพย็องแท็ก
ดว้ยดินท่ีดี, น�า้ท่ีอุดมสมบูรณ ์ตลอดจนลมทะเลท่ีพดัผ่าน จงึท�าให้
ขา้วท่ีเจริญเติบโตในทอ้งนาของพย็องแท็กอุดมไปดว้ยสารอาหาร
และมีรสชาติอร่อย จงึมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก กลุ่มเกษตรกรมีดมึ
ไม่เพียงแต่จะผลิตขา้วอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงัผลิตสินคา้ท่ีท�าจาก
ขา้วในหลากหลายรูปแบบอีกดว้ย โดยมีการพฒันาเป็นขนมปังขา้ว, 
ชา, มกัก็อลลี รวมถงึเป็นส่วนหน่ึงของอาหาร อาทิ แยม ซอส เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีขนมปังท่ีท�าขึน้จากการใชก้ารหมกัแบบธรรมชาติท่ี
ช่วยใหอ่ิ้มสบายทอ้งเม่ือไดท้าน โดยขนมปังขา้วพย็องแท็กไม่ไดแ้ค่ท่ี
น่ีเท่านัน้ แต่ยงัหาซือ้ไดท่ี้สตารบ์คัทั่วประเทศ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี ต�ำบลโอซองมย็อน ถนนชงัชินตลึกิล 284    
 070-8836-9807

ART VALLEY, โพช็อน 
การเปล่ียนแปลงท่ีงดงามของเหมืองหินทิง้รา้ง
จากการถูกปล่อยปะละเลยตัง้แต่ปี 2003 เหมืองหินท่ีเลิกขุดแลว้ก็ได้
ก�าเนิดใหม่เป็นพืน้ท่ีศิลปวฒันธรรมแบบผสมผสาน หากนั่งรถไฟราง
เดียวจากจุดจ�าหน่ายตัว๋ออกไปจะไดพ้บกบัทะเลสาบช็อนจูโฮ โดย
ทะเลสาบนีเ้กิดขึน้จากการขุดหินแกรนิต จากนัน้ก็มีส่ิงมีชีวิตและน�า้
ฝนไดไ้หลเขา้ไป จงึมีความลกึของน�า้สูงสุดถงึ 20m มีส่ิงอ�านวยความ
สะดวกโดยรอบ อาทิ หอคอย, หอศิลป์, คาเฟ่ ฯ และยงัสามารถสมัผสั
กบัประสบการณก์ารท�างานฝีมือ, แฮนดอ์ารต์ไดอี้กดว้ย ทัง้นี,้ การ
เขา้ชมอาจปิดรบับตัรก่อน 1 – 2 ชั่วโมง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโพช็อนชี ต�ำบลชินบุกมย็อน ถนนอำรต์แวลล่ีโร 234    
 031-538-3483   มีนำคม – ตุลำคม องัคำร – อำทิตย ์09:00-22:00 จนัทร ์

09:00-19:00, พฤศจิกำยน – กุมภำพนัธ ์เล่ือนขึน้จำกเดิม 1 ช ั่วโมง 
 artvalley.pocheon.go.kr
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พืน้ท่ีท่ีมีคอนเซปตส์มบูรณแ์บบจากการเพ่ิมความสุนทรีทางศิลปะ

K-TREND

THE HILL HOUSE, ยางพย็อง 
วิวแม่น�า้ฮนัตอนใตท่ี้ราวภบัภาพพาโนราม่า
จากโรงแรม The Hill House ท่ีตัง้อยู่ห่างจาก
ใจกลางกรุงโซลประมาณ 50 นาที เม่ือมองลง
มาจะเห็นทิวทศันแ์ม่น�า้ฮนัตอนใตแ้ละสวนท่ีเป็น
ระเบียบสวยงามมุมกวา้งราวกบัภาพพาโนราม่า 
ตวัอาคารแนวโบราณท่ีมีประวติัศาสตรย์าวนาน
กว่า 30 ปี ไดก้ลายเป็นสถานท่ีถ่ายท�าหลกัของ
ละครท่ีมีฉากหลงัคุณภาพสูง ในปัจจุบนัมีผูค้น
ท่ีมาเยือนในวนัพิเศษมากมาย อาทิ วนัท�าความ
รูจ้กัญาติผูใ้หญ่ งานแต่งงาน เป็นตน้ โดยเฉพาะ
ในงานแต่งงานก็สามารถปรบัเปล่ียนบรรยากาศ
ของสถานท่ีต่างๆ ใหต้รงกบัสไตลท่ี์ตอ้งกายได ้
เช่น การเ์ดน้เวดดิง้ เรดฟลาวเวอรเ์วดดิง้ เป็นตน้ 

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอยำงพย็องกุน ต�ำบลคงัฮำมย็อน 
ถนนคงันมัโร 49  031-771-0001  www.thehillhouse.co.kr

FOREST OF WISDOM, พาจู
พืน้ท่ีวฒันธรรมการอ่านท่ีสรา้งขึน้
โดยปัญญาชนและประชาชน
สถานท่ีแห่งนีท่ี้มีตูห้นงัสือสูง 8 เมตร 
และหนงัสือกว่า 15000 เล่ม จงึได้
ช่ือว่าเป็น Forest of Wisdom โดย
อาคารท่ี 1 เป็นหนงัสือท่ีบริจาคโดย
นกัวิชาการ, ปัญญาชน, ศูนยวิ์จยั ส่วน
ในอาคารท่ี 2 เป็นหนงัสือท่ีตีพิมพจ์าก
ส�านกัพิมพท่ี์มีช่ือเสียง และอาคารท่ี 
3 เป็นเกสเฮา้ทแ์ละหอ้งสมุด ซ่ึงหาก
ไปยงัชัน้ล็อบบีจ้ะพบกบัหนงัสือท่ี
บริจาคโดยพิพิธภณัฑแ์ละหอ้งแสดง
ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะชัน้ใตดิ้น 1 มี 
‘พิพิธภณัฑตี์พิมพต์วัอกัษร’ ซ่ึงเก็บตวั
อกัษรไวม้ากท่ีสุดในโลกนัน้ไดร้บัความ
สนใจจากผูท่ี้ช่ือชอบหนงัสือมากมาย

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ถนนฮเวดงกิล 145 
 031-955-0082  
 อำคำร 1 และ 2 10:00-20:00,  

อำคำร 3 00:00-12:00 
 forestofwisdom.or.kr

HERB ISLAND, โพช็อน
พงึพอใจในสมัผสัท ัง้หา้และฟ้ืนฟู
พละก�าลงัดว้ยสมุนไพร
เป็นพิพิธภณัฑพื์ชสมุนไพรแห่ง
แรกของโลกท่ีประกอบเป็นธีม โดย
สามารถสนุกสนานเพลิดเพลินไป
กบัเทศกาลเทพนิยายแสงไฟท่ีจดั
อยู่ตลอดเวลาไดต้ามช่วงระยะเวลา 
ทัง้เทศกาลฟลาวเวอร ์(มกราคม – 
พฤษภาคม), เทศกาลลาเวนเดอร,์ 
เทศกาลอาบกล่ินหอม (มิถุนายน – 
ตุลาคม), เทศกาลคานิวลั (ตุลาคม), 
เทศกาลเก็บเก่ียวสดใหม่ (ตุลาคม) 
ไม่เพียงเท่านี,้ ยงัมีเทศกาล, อีเวน้ท,์ 
โปรแกรมท่ีใหเ้ขา้ร่วมไดอี้กมากมาย 
เช่น สมัผสัลูกหมีและลา, หมู่บา้น
ไดโนเสาร,์ ซานตา้เฮา้ส ์ฯ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโพช็อนชี ต�ำบล 
ชินบุกมย็อน ถนนช็องชินโร947บ็อนกิล 35 

 031-535-6494  จนัทร ์– ศุกร ์09:00-
22:00, วนัเสำรแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์09:00-
23:00  www.herbisland.co.kr

SIMMONS TERRACE, อีช็อน  
รบั Docent Tour และหวงัว่าจะหลบัสบาย
ระบบผลิตท่ีนอนท่ีไดร้บัการยอมรบัระดบัโลก และศูนย ์R&D 
เพ่ือการวิจยัการนอนหลบัท่ีมีอุปกรณร์ะดบัโลกต่างๆ มารวม
อยู่ในท่ีเดียว โดย Simmons Factorium ซ่ึงเป็นศูนยวิ์จยัท่ีเรียก
ว่าไดเ้ป็นหวัใจของ Simmons ประจ�าเกาหลีใต ้ไดมี้การจดั 
Docent Tour ณ Brand Museum Heritage Alley สามารถจอง 
Factorium Tour ไดต้ามกติกาการสมคัรท่ีหนา้โฮมเพจ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ถนนซำชิลโร 988  031-631-4071 
 จนัทร ์– ศุกร ์11:00-20:00, เสำร ์– อำทิตย ์11:00-21:00 
 www.simmons.co.kr
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ORANGERIE, ยางจู  
คาเฟ่สวนพฤาษศาสตรท่ี์เรียกคืนความผ่อนคลาย 
ภายในคาเฟ่มีตน้ไม,้ กอ้นหิน, ล�าธารและบ่อน�า้ท่ีมีปลา
ตวัเล็กแหวกว่ายไปมา โดยคาเฟ่ท่ีตอ้งเขา้ไปในสวน
พฤกษศาสตรเ์ป็นท่ีถูกพูดถงึจากความสวยงามท่ีไม่เคย
พบเห็นท่ีไหนมาก่อน และดว้ยตวัคาเฟ่น Orangerie ท่ีอยู่
ร่วมกบัสวนพฤกษศาสตรจ์งึเป็นคาเฟ่ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
หากพ่อแม่และลูกๆ ไดม้าท่ีแห่งนีค้งจะถูกใจไม่ใช่นอ้ย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองยำงจูชี ต�ำบลแพคซ็อกอบึ ถนนคำซนัโร 423-19
 จนัทร ์– อำทิตย ์11:00-21:00  070-7755-0615

IJIN SANG HOE, อีช็อน
รา้นขนมปังท่ีมีลีฮโยริเป็นขาประจ�า 
พรอ้มสินคา้พืน้เมืองช่ือดงัในท่ีเดียว
มี Maison de Petit Four ท่ีมีช่ือเสียง
จากการมีลีฮโยริเป็นขาประจ�าเขา้มา
ตัง้ไวท่ี้น่ี ถงึแมจ้ะมีขนมปังหลากหลาย
แบบ แต่แนะน�าใหรี้บหน่อยเพราะ
ขนมปังของ Maison de Petit Four  
มกัจะขายหมดอย่างรวดเร็ว จาก 
บรรดาเบเกอร่ีท่ีอบใหม่ดว้ยความใส่ใจ
ในวตัถุดิบสดใหม่วนัต่อวนั มีสินคา้พืน้
เมืองช่ือดงัเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือ Rice 
Cheese Bauguette ถา้หากไดท้าน
กบักาแฟท่ีผ่านกระบวนการคั่วอย่างดี 
ทั่วทัง้ปากก็จะไดส้มัผสักบัความหอม
อร่อยลงตวั 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ต�ำบลมำจงั
มย็อน ถนนซออีช็อนโร 656  
  070-8888-8882  10:00-22:00  

 instagram.com/ijinsanghoe

FOR A DAY พลัดงั, นมัยางจู  
ชมทิวทศันจ์ากบงักะโลกลางแจง้
เป็นสถานท่ีท่ีใชเ้วลาในบงักะโลกลางแจง้ได ้
โดยสามารถเปิดหรือปิดกระโจมส่ีทิศไดต้าม
สภาพอากาศ และเน่ืองจากในสภาพอากาศ
หนาวไดมี้การเตรียมแผ่นรองนั่งไฟฟ้าไวท่ี้เกา้อี ้
จงึสามารถเพลิดเพลินกลางแจง้อย่างอบอุ่น 
วาฟเฟิลฮ่องกงเป็นเอกลกัษณข์องคาเฟ่แห่ง
นี ้โดยในวาฟเฟิลมีผลไมต้ามฤดูกาลเรียงอยู่
ดา้นในอย่างแน่นขนดั อาหารชัน้หน่ึงของท่ีน่ี
คือรสชาติจากการชมแม่น�า้ฮนัท่ีสะทอ้นแสง
อาทิตยส่์องประกายในช่วงกลางวนัและการชม
วิวทิวทศันท่ี์สวยงามในยามค�่าคืน

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองนมัยำงจูชี อ�ำเภอวำบูอบึ ถนนค
ยองคงัโร926บ็อนกิล 8-7   031-577-2505  

 จนัทร ์– อำทิตย ์11:00-24:00

HONG JONGHEUN BAKERY, คุนโพ เบเกอร่ีจากผู ้
เช่ียวชาญชาวเกาหลีใตท่ี้จะปลุกประสาทรบัรส
หากตอ้งการชิมเบเกอร่ีจากเชฟช่ือดงัชาวเกาหลีใตอ้าจ
จะตอ้งรอนานสกัหน่อย ซ่ึงความอร่อยก็ส่วนของความ
อร่อย แต่ท่ีผูค้นมากมายมาท่ีน่ีนั่นก็เป็นเพราะการไดช้ม
วิวทิวทศันแ์ละไดใ้ชเ้วลาพกัผ่อนไดอ้ย่างอิสระ ผลิตภณัฑ์
ยอดนิยมคือขนมปังฝรั่งเศสไสไ้ข่ปลา ซ่ึงเป็นเมนูท่ีขาย
หมดเกลีย้งในพริบตา เน่ืองจากมีความเค็มพอดีและความ
หนึบของขนมปัง โดยอีกหน่ึงเมนูท่ีเชฟช่ือดงัแนะน�าคือ 
ขนมปังม็อคค่าครีมคาปูชิโน่ ท่ีครีมหวานหอมในขนมปัง
เนือ้นุ่มจะเป็นตวัปลุกประสามสมัผสัรบัรสของคุณ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองคุนโพชี ถนนบ็อนย็องโร 252  
 031-406-3316  09:00-23:00
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©Herb Island, โพช็อน

©Simmons Terrace

เซราเปีย, อีช็อน
เร่ิมท่ีนิทรรศการผลงานศิลปะเซรามิคระดบั
โลก ตลอดจนประสบการณจ์ริง
เซราเปีย, แลนดม์ารค์ของอีช็อน เป็นธีมปารค์
แนวครอบครวัท่ีมีความหมายจากค�าว่า ยูโทเปียท่ี
สรา้งขึน้จากเซรามิค โดยท่ีศูนยเ์ซรามิคระดบัโลก
อีช็อนท่ีเป็นส่ือหลกัของสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นเจา้ของ
ผลิตภณัฑเ์ซรามิคยุคใหม่ระดบัโลกกว่า 2000 
ชิน้ และไดมี้การแสดงผลงานศิลปะเซรามิค
จากทั่วทุกมุมโลกผ่านงานแสดงศิลปะและ
นิทรรศการพิเศษท่ีหลากหลาย ทัง้นี,้ ยงัมีท่ีพกั
และส่ิงอ�านวยความสะดวกเพ่ืออ�านวยใหศิ้ลปิน
ไดต้ ัง้สมาธิกบัการสรา้งสรรคผ์ลงาน และมีพืน้ท่ี
วฒันธรรมแบบผสมผสานท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถ
พูดคุยกบัศิลปินผูส้รา้งผลงานไดอี้กดว้ย

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ถนนคยองชุงแด
โร2697บ็อนกิล 263  031-631- 6501  

 09:00-18:00, หยุดทุกวนัท่ี 1 มกรำคมของทุกปี วนัจนัทร ์
ของทุกสปัดำห ์และวนัเทศกำล  

 www.kocef.org/02museum/04.asp
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DREAMY CAMERA, ยางพย็อง  
ขอใหค้วามฝันของคุณเป็นจริง!
เจา้ของสถานท่ีแห่งนี ้เช่ือว่าจะสามารถท�าความ
ฝันใหเ้ป็นจริงไดผ่้านกระบวนการคิดทบทวน
ความฝันของตวัเองขณะท่ีมองรูปภาพในทุกๆ 
วนั จงึไดถ่้ายทอดกระบวนการและโนวฮ์าวท่ีจะ
ท�าความฝันนัน้ใหเ้ป็นจริงไปสู่ลูกคา้ หากเขียน
ส่ิงท่ีอยากท�าก่อนตายใส่กระดาษท่ีถูกจดัเตรียม
ไวใ้นคาเฟ่ ก็จะไดร้บั ‘ภาพความฝัน’ ท่ีถ่ายดว้ย
กลอ้งโพราลอยดฟ์รี

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอยำงพย็องกุน ต�ำบลยงมุนมย็อน 
ถนนฮนัโซลกิล 35   031-771-3264 

 องัคำร – เสำร ์11:00-18:00, หยุดวนัอำทิตย,์ วนัจนัทร ์
และวนัเทศกำล 

 dreamycamera.synology.me

BEST PICK
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ถนนสายคาเฟ่แพค
ฮย็อนดง, ซ็องนมั
ถนนสายคาเฟ่พนัโกอนัเป็นท่ีต ัง้ของคาเฟ่สุด
เทรนดี ้รา้นของตกแต่งท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย ปรากฏเป็นฉากหลงัของ
ละครแนวโรแมนติกบ่อยครัง้ต ัง้แต่ <รกันีต้อ้ง
โรมานซ>์ ไปจนถงึ <ยยัตวัรา้ยกบันายต่างดาว>

ถนน Haengnidangil,  
ซูวอน

ถนน Haengnidangil ท่ีใหบ้รรยากาศแบบนิวโทร ท ัง้
รา้นอาหาร, คาเฟ่ ฯลฯ ท่ีปรบัปรุงใหม่จากบา้นเก่าแก่

ย่ิงไดข้ึน้ไปชมพระต�าหนกัท่ีประทบัฮวาซ็องจากชัน้
ดาดฟ้าของคาเฟ่ก็ย่ิงไดร้บัความอ่ิมเอมใจ

และดว้ยทศันียภาพท่ีเงียบสงบ จงึมีช่ือเสียงจากการ
เป็นสถานท่ีถ่ายท�าภาพยนตรเ์ช่นกนั

1  I’M HOME แบ็คกราวนใ์นซีร่ีส ์
รูปลกัษณภ์ายนอกเรียบรอ้ยสีครีม, ประตูโทนสีฟ้า, ป้ายสี
เหลือง ทัง้หมดนีด้งึดูดสายตาของผูค้นท่ีผ่านไปมา โดยมีทารต์, 
แซนดวิ์ช และอาหารมือ้ก่อนเท่ียงเป็นเมนูท่ีไดร้บัความนิยม 
และขอแนะน�าน�า้แข็งไสนมถั่วแดงเกาหลีท่ีประกอบดว้ยกอ้น
นมบนถั่วแดง, ผงขา้วคั่ว และโมจิแป้งขา้วเหนียว

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซ็องนมัชี เขตบุนดงักู ถนนพนักโกยย็อกโร10บ็อนกิล 3-1  
 070-4418-0415  10:00-24:00 (เปิดตลอดปีไม่มีวนัหยุด)

1  CAFÉ 7209 สนุกสนานไปกบัการปิกนิกแบบสาวนอ้ย 
เซ็ตปิกนิกแซนดวิ์ชและเคร่ืองด่ืมในตะกรา้หวาย ท่ีมาพรอ้มกบัผา้ปู
เป็นท่ีนิยมมากเป็นพิเศษ มีเมนูยอดฮิตคือ ‘Einspanner’ ท่ีแต่งหนา้
ดว้ยครีมสดโรยเกลือ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนชินพุงโร23บ็อนกิล 54  
 031-302-1111  12:00-22:00, หยุดทุกวนัพฤหสับดี

2  PETERSON COFFEE คาเฟ่โมเดิรน์สุดสุนทรีย ์
เม่ือใดท่ีเห็นผนงัตกึสีขาว 4 ชัน้ เขียนดว้ยลายมือเป็นภาษา
องักฤษว่า ‘Paterson Coffee’ โปรดอย่าลงัเลและใหล้องเขา้ไป
เลย โดยทางซา้ยของประตู 2 บาน มีเคานเ์ตอรส์�าหรบัสั่งอาหาร 
ส่วนทางดา้นขวานัน้พรอ้มดว้ยท่ีนั่งกวา้งขวาง เมนูยอดฮิตของ
ท่ีน่ีคือเคก้ฟักทอง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนฮวำซอมุนโร 33  
 070-4257-0515  12:00-22:00 

3  JUNG JIYOUNG COFFEE ROASTERS 
ดาดฟ้าคาเฟ่ ฟีลล่ิงนิวโทร 
ชัน้ 1 เป็นพืน้ท่ีของเคานเ์ตอร ์เบเกอร่ีและหอ้งคั่วเมล็ดกาแฟ 
โดยคอนเซปตข์องชัน้ท่ี 2 ประกอบไปดว้ยหลายหอ้ง และเม่ือขึน้
ไปยงัชัน้ดาดฟ้าแลว้มองทอดลงมาจะมองเห็นก�าแพงและประตู
จางอนัมุนของป้อมฮวาซ็อง

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนจองโจโร905บ็อนกิล 13  
 070-7773-2017  12:00-22:00, หยุดวนัจนัทร ์

4  FLOWER CHEOVANG 
จิตใจท่ีอยากซือ้ดอกไมใ้นสถานท่ีท่องเท่ียว 
รา้นดอกไม ้2 ชัน้ท่ีหนา้ตาเหมือนหอ้งใตห้ลงัคา เม่ือมองลงมา
จะเห็นทิวทศันป์ระตูฮวาซอมุนท่ีเงียบสงบไดใ้นคราวเดียว และ
ดงึดูดความนิยมตรงท่ีเม่ือตอ้งการซือ้ดอกไมจ้ะไดใ้บสั่งดอกไม้
ท่ีหนา้ตาเหมือนถุงใส่ยา นอกจากมีคลาสเรียนประจ�าแลว้ก็ยงัมี
วนัเดยค์ลาสดว้ย จงึเป็นข่าวดีส�าหรบันกัท่องเท่ียว

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนฮวำซ็องมุนโร17บ็อนกิล 4 ช ัน้ 2  
 070-8844-2624  12:00-19:00, หยุดวนัพุธ

 
5  O’BROTHERS CAFÉ & BARBER 

รา้นตดัผมและคาเฟ่ท่ีปรบัปรุงจากบา้นพกัอาศยั 2 ช ัน้
น่าสนุกตรงลกัษณะการแบ่งหอ้งหลายหอ้งจากโครงสรา้ง
ภายในดัง้เดิมของบา้น โดยหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดใชเ้ป็นรา้นตดัผม 
ส่วนกาแฟสามารถสั่งไดจ้ากชัน้ท่ี 2 รา้นตัง้อยู่หนา้ถนนท่ีลอ้ม
รอบป้อมฮวาซ็อง จงึสามารถชมวิวก�าแพงผ่านกระจกใสไดอ้ย่าง
เต็มอ่ิม

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนฮวำซ็องมุนโร17บ็อนกิล 54  
 010-6221-8728

สถานีพนักโย 
สายชินบุนดงั

รถไฟฟ้าใตดิ้น สาย 1 
สถานีซูวอน

ป้อมประตูพลัดลัมุน 
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I’M HOME

CAFÉ 7209
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CAFÉ & BARBER

JUNG JIYOUNG 
COFFEE 

ROASTERS 

FLOWER 
CHEOVANG

ON THE STAIRS

 HOW'S HOUSE

WILLIAMS 
BUGER

2

ซูวอนฮวาซอง ประตู
จงัอนัมุน

ป้อมฮวาซ็อง

สวนสาธารณะจุงอนั 
ศูนยว์ฒันธรรมพืน้
บา้นซูวอน 

อนุสรสถานณก์ษตัริยจ์องโจ

ประตูฮวาโฮงมุน

2  WILLIAMS BURGER 
รา้นท่ีท�าเบอรเ์กอรเ์ป็นเบอรเ์กอรไ์ดดี้ท่ีสุด
โดยปกติการสั่งอาหารจานด่วนท่ีน่ีจะตอ้งรอประมาณ 15~20 นาที 
แต่รสชาติท่ีเขา้กนัของแพตตีท้�ามือ น�า้เนือ้ท่ีไหลเยิม้ออกมาจาก
เบคอน และชีส 3 อย่าง ก็ชดเชยการรอคอยท่ียาวนานได้

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซ็องนมัชี เขตบุนดงักู แขวงแพคฮยอนดง 579-4  
 031-8016-7676 
 (วนัธรรมดำ) 12:00-21:00, (วนัสุดสปัดำห)์ 11:00-21:00, (เวลำพกั) 

15:00-17:30 

3  ON THE STAIRS รา้นอาหารกึ่งบารท่ี์รวมเสน่หจ์ากท ั่วโลก
รา้นอาหารท่ีสามารถรบัประทานอาหารประเภทพิซซ่าหรือพาสตา้
ท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์บา  ๆไปพรอ้มกนัได ้และเป็นคาเฟ่ท่ี
สามารถชิมชาออรแ์กนิคและทารต์ไข่ท่ีอบเองโดยรา้นนีไ้ดอี้กดว้ย 
อีกทัง้ยงัมีของใชเ้ป็นมิตรกบัธรรมชาติ เช่น เทียนไขถั่วเหลือง กา้น
น�า้หอม สบู่ ฯ วางจ�าหน่ายอยู่ตามชัน้วางใกลก้บับนัได

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซ็องนมัชี เขตบุนดงักู แขวงแพคฮยอนดง 564-3   
 031-701-8899  
 (วนัธรรมดำ) 11:00-01:00 (วนัสุดสปัดำห)์ 11:00-02:00

4  HOW'S HOUSE ฟีลล่ิงแบบยูโรเป้ียน
เจา้ของรา้นท่ีเคยเป็นผูเ้ขียนค�าโฆษณาใหก้บับริษทัโฆษณา 
นอกจากจะเป็นผูท่ี้รกัในของใชใ้นชีวิตประจ�าวนัแลว้ ยงัไดเ้ปิดรา้น
ท่ีมีหวัใจหลกัมาจากความชอบของตวัเองขึน้ มีเอกลกัษณต์รง
ของใชใ้นบา้นสญัชาติยุโรป อาทิ ถว้ยโปแลนดสี์สนัสดใส ผลิตภณัฑ์
จากผา้ลินินท่ีมาจากฝรั่งเศสและเนเธอรแ์ลนด ์ฯลฯ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซ็องนมัชี เขตบุนดงักู แขวงแพคฮยอนดง 562-1  
 031-8016-5662  10:00-20:00 (หยุดวนัอำทิตย)์  
 www.howshouse.co.kr
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NAMMUN CHICKEN, ซูวอน รสชาติท่ีไม่เคยสมัผสัมาก่อน
ท่ีถนนเมนูไก่ซูวอน ไม่ว่าจะเป็นวนัธรรมดาหรือวนัหยุดก็
หนาแน่นไปดว้ยผูค้น ถา้จะใหพู้ดแบบเว่อร ์ๆ  หน่อยก็คือ
ผูค้นกว่าครึ่งนัน้มาท่ีน่ีเพ่ือกินไก่เสิรฟ์ทัง้ตวั โดยแต่ละรา้น
มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานและปรุงรสชาติไก่จากโนวฮ์าว
เฉพาะตวั หน่ึงในนัน้คือ Nammun Chicken ท่ีภายหลงั
ภาพยนตรเ์ร่ือง <Extreme Job> ไดฉ้ายออกไปก็มีผูค้นเขา้มา
เยือนไม่ขาดสาย โดยเฉพาะไก่ทัง้ตวัทอดซอสเกาหลีท่ีอยู่เต็ม
หมอ้เหล็กหลอม เม่ือไดล้องครัง้หน่ึงแลว้จะอยากกินอีกเร่ือยๆ 
เหมือนเสพติด หรือจะนั่นขนมปังท่ีเสิรฟ์มาดว้ยออกครึ่งหน่ึง
แลว้ใส่ไก่กบัผกัสลดัเขา้ไปเหมือนแซนดวิ์ช ก็จะไดร้สชาติท่ี
พิเศษเช่นกนั

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนจ็องโจโร800บ็อนกิล 16    
 1522-8818  จนัทร ์– ศุกร ์12:00-20:30

IMKUMNIM SSALBABJIP, อีช็อน
‘Imgeumnim Ssalbabjip’ ท่ีเคยถูกแนะน�าในรายการ 
Wednesday Food Talk เป็นการท�าขา้วหมอ้หินดว้ยขา้วสาร
ท่ีปลูกเอง และเสิรฟ์บนโตะ๊ท่ีมีกบัขา้วอุดมสมบูรณ ์อีกทัง้
ความเขา้กนัของซุปเตา้เจีย้วหมกัท่ีปรุงรสจากธรรมชาติโดย
ไม่ใส่ผงชูรสกบัขา้วสวยอีช็อนท่ีมีความนุ่มหนึบ ยงัไดร้บัค�า
ชมอย่างมากจากคุณย่าฮวงัฮเยซอง ผูไ้ดร้บัรางวลัมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้สาขาอาหารชาววงั

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ต�ำบลชินดุนมย็อน ถนนคย็องชุงแดโร 3134   
 031-632-3646  จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-21:00  
 www.imkumnim.com 

THE BIG BITE, พย็องแท็ก
ทริปอาหารแนวอเมริกนั 
ในบรรดาค่ายทหารต่างชาติของอเมริกา มี Humphreys 
เป็นค่ายขนาดใหญ่ท่ีสุดของพย็องแท็ก โดยมีท่ีดิน
ขนาดกวา้งกว่าเนือ้ท่ีเกาะยออีโดประมาณ 5 เท่า, กวา้ง
กว่า Pangyo New Town กว่า 1.6 เท่า ซ่ึงในบรรดารา้น
อาหารแนวครอบครวั The Bigbike มกัจะถูกนบัรวมว่ามี
ความโดดเด่นอยู่เสมอ นอกจากภายนอกจะดูดีแลว้ ยงัมี
อาหารปริมาณเยอะมากๆ ก็ยงัท�าใหรู้ส้กึเหมือนมาอยู่ใน
อเมริกาอีกดว้ย
เมนูยอดฮิตคือสเต็กและพาสตา้ หากเป็นไปไดแ้นะน�าให้
ไปกบัเพ่ือนๆ มากกว่า 3 คนขึน้ไป

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี ต�ำบลแพ็งซ็องอบึ ถนนอนัจ็อง
ซุนฮวนัโร 187  

 031-656-3083  องัคำร – อำทิตย ์11:30-22:00, หยุดวนัจนัทร ์ 
 thebigbite.modoo.at

BONSUWON GALBI ซอสซ่ีโครงยกัษก์�าเนิดมากจากไหน
ตน้ก�าเนิดซ่ีโครงยกัษม์าจากซูวอน ท่ีว่ากนัว่าเน่ืองจากมีขนาดเป็น
เอกลกัษณใ์หญ่กว่าซ่ีโครงของพืน้ท่ีอ่ืนจงึไดช่ื้อว่า ซ่ีโครง ‘ยกัษ’์ หรือ
อาจบอกไดว่้าจากการเปิดตลาดคา้ววัควายขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
จนถงึปี 1940 ซูวอนจงึไดเ้ป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเล่ืองลือดา้นซ่ีโครง 
โดยในรา้นซ่ีโครงในซูวอนแต่ละรา้นจะมีสูตรซอสท่ีเป็นเอกลกัษณ์
แตกต่างกนัไป ซ่ึงปกติหากบอกว่าเป็นซ่ีโครงยกัษซู์วอนก็ตอ้งนึกถงึ
ซ่ีโครงคลุกซอส สถานท่ีท่ีแนะน�าใหล้องไปทานคือท่ี Bonsuwon 
Galbi เร่ิมจากขนาดของอาคารท่ีชนะขาดลอย การซือ้ใจดว้ยเคร่ือง
เคียงท่ีหลากหลาย ตลอดจนซ่ีโครงคุณภาพเย่ียม ท�าใหมี้ขาประจ�า
อยู่ไม่ขาด แนะน�ารสชาติพิเศษโดยใหล้องทานเนือ้ซ่ีโครงท่ีชุ่มน�า้มนั
อย่างพอดีคู่กบัหอมดอง 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนจุงบูแดโร223บ็อนกิล 41    
 031-211-8434  วนัธรรมดำและวนัเสำร ์11:30-21:30, วนัอำทิตยแ์ละวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์11:30-20:00
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ระยะทางท่ีมีรสชาติขณะเดินเล่นในคยองกีโด

K-FOOD

JAYEONKONG, อยึวงั เตา้หูส้ดใหม่ท่ี
ท�าขึน้ทุกเชา้
Jayeonkong ท่ีตัง้อยู่บนตีนเขาโมรกัซาน
บริเวณทะเลสาบแพคอุนโฮซูเป็นรา้นท่ี
เช่ียวชาญในเมนูเตา้หู ้ผลิตเตา้หูใ้นตอน
เชา้ของทุกวนัดว้ยถั่วท่ีเจริญเติบโตในเขต
มุนกย็องและซงัจู โดยในฤดูใบไมผ้ลิจะ
สามารถลิม้ลองพืชผกัท่ีเพาะปลูกในแปลง
ผกัสวนครวัไดต้ามใจชอบ เหมาะส�าหรบั
การไดส้นุกสนานไปกบัหลากหลายผูค้น 

ทัง้วนัรวมญาติ, ปารตี์บ้ริษทั, งานเลีย้งรุ่น ฯลฯ ส่วนเมนูแนะน�าท่ี
สามารถเพลินเพลินไดเ้ต็มโตะ๊ก็มีทัง้ เตา้หูอ่้อน, หมูสามชัน้ตม้และ
เตา้หู,้ เตา้หูเ้ปรีย้วหวาน, แกงกากเตา้หู ้ฯลฯ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอยึวงัชี ถนนมุนฮวำเยซุลโร 163   031-422-0059 
 จนัทร ์– อำทิตย ์11:30-21:30  jykong.modoo.at
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FARMER’S TABLE, พาจู ณ ท่ีแห่งนี,้ 
เทใจใหไ้วนม์ากกว่าดอกไม ้
สถานท่ีแห่งนีซ่ึ้งตัง้อยู่ในอาคาร Heiry 
Artinus มีช่ือเสียงจากซีร่ีสช่ื์อดงัมาก
มาย อาทิ <รกัฉบบัใหม่ หวัใจส่ีดวง>, 
<The Wind Blows>, <Familiar Wife> 
ฯลฯ ดว้ยระเบียงท่ีกวา้งขวางและการตก
แต่งสีสนัสดใสสไตลช์นบท จงึเหมาะจะ
เป็นภาพท่ีไดล้งบนอินสตาแกรม เมนู
หลกัคือ พิซซ่าเตาถ่าน, พาสตา้ และ
สเต็กซอสสมุนไพร อีกทัง้ยงัมีไวนท่ี์
คนรกัไวนต์อ้งไปเยือน รวมถงึคราฟท์
เบียรก็์เป็นท่ีนิยมเช่นกนั

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลทนั 
ฮย็อนมย็อน ถนนแฮร่ีมำอลึกิล 59-77  
  031-948-6225 

  องัคำร – อำทิตย ์11:30-21:00

ม็กฮยางวอน, นมัยางจู เนือ้ย่างไฟพุลโกกี ท่ี
ยงัคงรสชาติแบบด ัง้เดิม 
สถานท่ีแห่งนีต้ ัง้อยู่บริเวณตีนเขาซูรกัซาน 
ซ่ึงไดร้บัความช่ืนชมและแนะน�าจากรายการ 
<Wednesday Food Talk> ว่าตอ้งมาลอง
ทานขา้วห่อเนือ้ย่างไฟพุลโกกี ซ่ึงเซทอาหาร
ชุดขา้วห่อเนือ้ย่างพุลโกกีกระทะรอ้นของท่ีน่ี
ขึน้ช่ือมากเร่ืองความอร่อย เม่ือสั่งชุดขา้วห่อ
เนือ้ย่างพุลโกกี ทางรา้นจะจดัเตรียมอาหาร
อย่างพิถิพิถนั เช่น ขา้วสามสี พรอ้มเสริฟให้
ท่านลิม้ลองอย่างเต็มโตะ๊อาหาร เมนูชุดขา้ว
ห่อเนือ้ย่างพุลโกกีสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ดว้ยวิธีกินท่ีตอ้งน�า
ผกัมาห่อขา้วสามสีและเนือ้ย่างพุลโกกีพรอ้ม
ใส่เคร่ืองเคียงต่าๆ ลงไปแลว้ยดัเขา้ปากอย่าง
เต็มค�า ท�าใหส้ามารถรบัรูร้สชาติแบบเกาหลี
ไดใ้นค�าเดียว   

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองนมัยำงจู ถนนดอ๊กนึงโร  
หมำยเลข 1071 เลขท่ี 34-12
  031-527-2255  จนัทร-์อำทิตย ์11:00-22:00
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GARDEN OF FOREST, โกยาง รา้นอาหารท่ีกลายร่างอยู่ในป่า
ประทบัใจดว้ยการตกแต่งตัง้แต่ทางเขา้ถงึหอ้งดา้นในท่ีเสมือน
เขา้ไปในป่า ซ่ึงสถานท่ีแห่งนีมี้หนา้ต่างกระจกขนาดใหญ่อยู่มาก
จงึสมบูรณแ์บบดว้ยแสงแดดท่ีสาดส่องเขา้มา เม่ือใดท่ีกลอ้งสาด
แฟลช ทุกท่ีก็กลายเป็นโฟโตโ้ซน และมีช่ือเสียงจาการเป็นสถานท่ี
ถ่ายท�าละครและโฆษณา  ลีดเดอรว์ง BTS ท่ีอาศยัอยู่ใกล้ๆ  ก็เคย
เล่าว่าเคยมาท่ีนี ้และนอกจากลายเซ็นของ RM แลว้ ก็ยงัมีลายเซ็น
ของซุป’ตารท่ี์มีช่ือเสียงอีกมากมาย ซ่ึงถงึแมจ้ะนิยมทานเมนูก่อน
เท่ียงกนัมาก แต่ถา้เป็นการมาครัง้แรก แนะน�าใหล้องชิม Paese 
Pasta หมอ้ดินท่ีมีรสจดัจา้นจากซอสปรุงพิเศษ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยำงชี เขตอิลซำนดงกู ถนนมูกุงฮวำโร141บ็อนกิล 8-8   
 031-918-1186  จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-24:00  forestgarden70.modoo.at
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ODENG SIKDANG, อยึจองบู 
รา้นอร่อยท่ีสืบต่อกนัมากว่า 3 รุ่น
สมกบัเป็นพูแดจีแกอนัดบั 1 ล่าสุดของเกาหลี สถานท่ีซ่ึงไดอ้อก 
TV นบัครัง้ไม่ถว้นแห่งนีเ้ร่ิมตน้มาจากรา้นขา้งทางท่ีขายเคก้ปลา
ธรรมดา กลายเป็นรา้นพูแดจีแกท่ีคนตอ้งต่อคิวรอทาน จากวิธี
การปรุงท่ีสืบกนัมาจนถงึรุ่นท่ี 3 และการใชว้ตัถุดิบคุณภาพเย่ียม 
จงึไดย้ดึครองต�าแหน่งรา้นพูแดจีแกตวัแทนของเมืองอยึจองบู 
ถงึแมร้อบๆ จะมีรา้นพูแดจีแกอยู่มากมาย แต่ดว้ยคุณภาพของ
รสชาติน�า้ซุปท่ีทัง้เขม้ขน้และกลมกล่อมติดปาก ท่ีน่ีจงึเป็นรา้นท่ี
มีรสชาตินอกจากจะถูกปากคนเกาหลีแลว้ก็ยงัไดใ้จชาวต่างชาติ
ดว้ย โดยมีกิมจิ 
หวัไชเทา้สูตรโบราณไวค้อย ดบัความเผ็ดรอ้นของพูแดจีแก 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอยึจองบูชี ถนนโฮกุกโร1309บ็อนกิล 15  
 031-842-0006  จนัทร ์– อำทิตย ์08:30-20:30  
 odengsikdang.com
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หากก�าลงัหนกัใจเพราะขอบเขตท่ีตอ้งเลือกนัน้กวา้งเกินไป ถา้อย่างนัน้ลองมาอ่านไอเท็มแนะน�าต่อไปนีก่้อน เม่ือตอ้งเติมน�า้ตาล, ไล่
ความหิวโหย, หรือเม่ืออยากลองไอเท็มท่ีมีเอกลกัษณ ์มีผูเ้รียบเรียงท่ีมีประสบการณเ์ก่ียวกบัรา้นสะดวกซือ้มากกว่า 10 ปี ไดค้ดัสรร

รายการมาใหแ้ลว้ คงน่าเสียดายหากพลาดสเปเช่ียลไอเท็มท่ีวางขายแค่ในรา้นสะดวกซือ้เท่านัน้ ท ัง้นี,้ รา้นสะดวกซือ้ของเกาหลีท่ีเป็น
ช ัน้น�ามี CU, GS25, 7-Eleven และ emart24

การทา้ทายความเผ็ดของคนเกาหลีในยูทูปไดร้บัความนิยมมาก ถา้หากนกึถงึรสชาติเผ็ดก็ตอ้งนกึถงึเกาหลี โดยแบรนดท่ี์เป็น
ตวัแทนของความเผ็ดก็คือ BuldakSeries จาก Samyang ส่วนอาหารก็มีตอ๊กบกกีและขา้วผดั และเน่ืองจากมีระดบัความเผ็ดหลาย
แบบ ก่อนซือ้จงึตอ้งดูใหดี้ว่าเป็นรสชาติเผ็ดธรรมดาหรือเผ็ดมาก ส�าหรบัผูท่ี้ไดล้องความเผ็ดเป็นคร ัง้แรกส่วนใหญ่จะเลือกรสเผ็ด
ธรรมดาหรือผลิตภณัฑท่ี์มีชีสหรือเสน้เป็นส่วนประกอบ ก่อนทา้ทายความเผ็ดใหด่ื้มนม หลงัจากกินเผ็ดแลว้ใหกิ้น Cool-Peace หรือ

นมเปรีย้วท่ีมีรสหวาน

ฮอตฮิตดว้ยรสชาติเปรีย้ว
หวานของโยเกิรต์หลาก
หลายชนิด YOGURT ADE 
จาก 7-Eleven

และตอนนีอ้ลัมอนด์
ก็มีรสตอ๊กบกกีแลว้ 
TTEOK-BOKKI FLAVOR 
ALMOND

ขนมรสอินจ็อลมีหอมๆ ท่ี
ท�าจากอินจ็อลมี วตัถุดิบ
พืน้เมืองของเกาหลี ซือ้
ไดท่ี้ emart24 เท่านัน้ 
SOMJULMI 

ความอร่อยมาพบ
กบัตวัการตู์น Kakao 
เม่ือไดม้องก็เหมือน
อพัเกรดความสนุกขึน้
อีกขัน้ Kakao Friends x 
KwangCheonKim, DRIED 
SEAWEED

เป็นท่ีรูจ้กัผ่าน SNS โดย
เฉพาะชาวจีนท่ีช่ืนชอบ
เป็นพิเศษ ปูอดั CRAMI

โยเกิรต์ท่ีดงัอยู่แลว้ แต่ก็
ยงัท�าเยลล่ีรสโยเกิรต์ 
ออกมาใหไ้ดล้อง YOURT 
JELLY

ช็อคโกพ้าย สญัลกัษณ์
หวัใจความเป็นเกาหลีได้
เผยโฉมใหม่แลว้ ครีมสดท่ี
ละลายเขา้กบัคาราเมลเขม้
ขน้หอมหวาน  
FRESH CREAM PIE

รสชาติสดช่ือของ IMPACT 
MINT ท่ีโคจรมาพบกบั
ตวัการตู์น Kakao และดี
กว่าอีกขัน้เม่ือปราศจาก
น�า้ตาล IMPACT MINT

ความสนุกท่ีไดผ้สมท็อปป้ิง
หลายแบบเขา้กบัโยเกิรต์ 
VIYOTT

ความเขา้กนัของช็อคโก
ครีมอ่อนนุ่มและช็อคโก
แลตถั่วบนแป้งนุ่มเหนียว 
กรอบ หนึบ หวาน  
GHANA CREAMY CHEW

ดว้ยผิวสมัผสันุ่มน่ิมท่ีเป็น
เอกลกัษณ ์ความอ่อน
นุ่มท่ีไดร้บัความรกัจาก
ทั่วโลก MALANG COW, 
MILK&STRAWBERRY 
CANDY 

BuldakSeries รสเผ็ดจดัจา้นท่ีฮอตฮิตจากวิดีโอ
ชาเลน้จใ์นยูทูป แมค้วามเผ็ดนัน้จะท�าใหต้ายได ้

แต่แบบถว้ยและแบบซองก็ยงัขายดีเป็นเทน�า้เทท่า 
SAMYANG, BULDAK BOKKEUM MYUN

รสชาติตอ๊กบกกีท่ีภกัดีต่อความดัง้เดิม   
MIMINE, ORIGINAL TOPOKKI SOUP

อร่อยเพลิดเพลินไดง่้ายๆ กบั BBQ สไตลเ์กาหลี 
แพ็คเกจสูญญากาศง่ายต่อการปรุง No Brand, 
FROZEN SPICY PORK BELLY WITH GREEN 

ONION

ไฟแทบลุกในปากทนัทีท่ีกิน เกีย๊วเกาหลีท่ีอดัแน่น
ไปดว้ยซอสจาก BULDAK BOKKEUM MYUN 

SAMYANG, BULDAK GIANT GYOZA 

ดว้ยรสชาติเผ็ดปนหวานเขา้กบัไก่สไตลเ์กาหลี 
ทคักางจองท่ีเหมาะจะเป็นกบัแกลม้ Emart, 

TRADERS DEAL SWEET&SOUR CHICKEN

กบัแกลม้อนัเป็นท่ีโปรดปรานของชาวเกาหลี  
No Brand, GRILLED PORK RINDS

อาหารกึ่งส�าเร็จรูปทานง่าย ท่ีผนวกกบัรสเผ็ดและ
ไสต้นัท่ีคนเกาหลีชอบ ChungJungOne,  

ขา้วผดัไสต้นัรสเผ็ด

ทา้ทายกบัขา้วผดัปลาหมกึรสเผ็ดท่ีคนเกาหลีช่ืน
ชอบ ขา้วผดัปลาหมกึ

ความเผ็ดท่ีจางลงจากจล-มย็อนและชีส  
CHEESE JJOLMYEON TTEOKPOKKI

ชูครีมเนือ้ละมุนหวานหอม
ท่ีอยู่ในเนือ้เคก้อ่อนนุ่ม 
GORYEODANG, MOCHI 
ROLL CAKE

สเตดีเ้ซลเลอรท่ี์ไดร้บั
ความรกัเสมอมา  
นมรสกลว้ย

น�า้ผึง้รสหวานท่ีละลาย
เขา้กบัอลัมอนด ์
รสชาติหวานหอม 
Toms,  HONEYBUTTER 
ALMOND

รสชาติไก่และซ่ีโครงท่ี
ออกมาจากขนม Lotte, 
Confectionery, Doraon 
Outer รสไก่ซ่ีโครงซอส
เกาหลี

#SNACK #HOTHOTHOT
สงครามรอ้นของกินเล่นจากรา้นสะดวกซือ้!

#ขนมจากรา้นสะดวกซือ้แห่งยุค #ชอบนมกลว้ย #โมจิโรลเคก้สินคา้พิเศษในรา้นสะดวกซือ้  
#อลัมอนดห์ลายแบบเลือกไดถู้กปาก

มาลองอาหารเผ็ดๆ กนับา้งไหม? อาหารรสเผ็ดท่ีออกปฏิบติัการโชวร์สจดัจา้นแห่งเกาหลี 
#พูดถงึเกาหลีนกึถงึความเผ็ด #BuldakSeries #มีระดบัความเผ็ด #อพัเกรดสินคา้ดงั

BEST PICK
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BEST PICK
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BEST PICK
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BEST PICK

37

มกัก็อลลี
สดจากพืน้ท่ี 
อนัหอมกรุ่น

ไวนผ์ล
ไมร้ส
หวาน

น�า้ท่ีดีจะผลิตเหลา้ท่ีดี และการผสมผสานของวตัถุดิบช ัน้เย่ียมจะช่วยดงึรสชาติอนัเป็นท่ีสุดออกมา จากการพบกนัของน�า้และ
วตัถุดิบจากแหล่งผลิตท่ีดีของจงัหวดัคยองกีโด ก�าเนิดเป็นเหลา้พืน้เมืองท่ีมีรสชาติกลมกล่อม ปัจจุบนั,เจา้ของโรงกล ั่นท่ีอายุนอ้ย

และมีความใส่ใจ ไดพ้ยายามน�าเสนอเหลา้ท่ีมีรสชาติหลากหลาย นกัท่องเท่ียวจงึมีโจทยท่ี์ตอ้งเลือกตามความชอบของตวัเองจงึขยาย
กวา้งมากขึน้ ซึ่งการท่ีตอ้งเลือกก็อาจเป็นความเครียดท่ีมีความสุขได ้

(*ราคาอาจแตกต่างกนัไปตามแหล่งจ�าหน่าย)

1932 POCHEON IDONG 
FRESH MAKGEOLLI
มีช่ือเสียงในโพช็อนซ่ึงมี 
ค่ำยทหำรอยู่มำก เหล่ำ 
ทหำรท่ีปลดประจ�ำกำร 
ไปแลว้ยงัมำท่ีน่ีอยู่เพรำะ 
ยำกท่ีจะลืมรสชำติของ 
โพช็อนอีดงมกัก็อลลีไดล้ง  
โดยในปี 1985 ไดก้ล ั่น 
มกัก็อลลีดว้ยวิธีกำรพิเศษ 
โดยใชน้�ำ้จำกชัน้หินใตดิ้น 
ในช็องจอง เขำช็องกเยซำน 
รสชำติจงึมีควำมนุ่มเบำ 
เหมือนกอ้นเมฆ
ระดบัแอลกอฮอล:์ 6.0% 
รำคำ: 1700RW 
ผูผ้ลิต: Pocheon Idong 
Makgeolli Co.,Ltd

ANSEONGMACHUM, 
FRESH MAKGEOLLI
เป็นกำรใชข้ำ้ว 
Anseongmachum ซ่ึง 
เป็นขำ้วใหม่ท่ีผ่ำนกำร 
รบัรองคุณภำพจำกเมือง 
อนัซ็อง ผลิตโดยประธำน 
กรรมกำร ลีจองฮวำ ผู ้
เป็นเจำ้ของเทคนิค  
‘เหลำ้ซงจ็อล’  
ผูไ้ดร้บักำรก�ำหนด 
ใหเ้ป็นทรพัยสิ์นทำง 
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
ประจ�ำกรุงโซล มีรสชำติ 
สดช่ืนเป็นเอกลกัษณผ์สม 
ระดบัแอลกอฮอล:์ 6.0% 
รำคำ: 2000RW 
ผูผ้ลิต: Hanjuyangjo

JIPYONG FRESH 
MAKGEOLLI
ผลิตภณัฑอ์นั
เป็นตวัแทนของ 
‘JipyongJujo’ ท่ีภำค
ภูมิใจกบัประวติัศำสตร ์
ยำวนำนกว่ำ 90 ปีมีจุด
เด่นตรงควำมอ่อนนุ่มด่ืม
ง่ำย และควำมกลมกล่อม
ของรสหวำนจำงๆ
ระดบัแอลกอฮอล:์ 6.0%
ราคา: 1650RW
ผูผ้ลิต: Jipyongjujo

HONEYMOON WINE
ไวนท่ี์กลั่นจำกน�ำ้บริสุทธิ ์
จำกยำงพย็องและน�ำ้ผึง้ 
ท่ีเก็บโดยตรงจำกสวน 
กว่ำ 20 แห่งในจงัหวดั 
คยองกีโด มีกล่ินดอกไม ้
จำงๆ จำกน�ำ้ผึง้ มีรสและ 
กล่ินออกสม้ท่ีช่วยใหเ้กิด 
ควำมอยำกอำหำร จงึนิยม 
ด่ืมก่อนมือ้อำหำรกนัมำก
ระดบัแอลกอฮอล:์ 10% 
รำคำ: 35000KRW 
ผูผ้ลิต: Green farming 
association corporation

GRANDCOTEAU,  
ROSE WINE
เป็นกำรหมกัดว้ยเปลือก
องุ่น เม่ือกลั่นไดพ้อดี
แลว้ก็น�ำเปลือกออกให้
เหลือแต่เนือ้ผลไม ้ดว้ย
สีชมพูเจือจำงและนุ่ม
นวลจงึเป็นไวนป์ระจ�ำ
คู่รกั ซ่ึงในบำงครัง้ก็
ถูกเรียกว่ำเป็นไวนข์อง
หวำน รสชำติเปรีย้วฝำด
แต่นุ่มลิน้
ระดบัแอลกอฮอล:์ 12% 
รำคำ: 21000KRW 
ผูผ้ลิต: Green farming 
association corporation

RYO(驪)โซจูมนัหวาน
กล ั่น 25 
ดว้ยกำรกลั่นในแรงดนัสูง
จงึไดก้ล่ินหอมหวนจำก
มนัหวำนท่ีปลูกในภูเขำ
ยอจูซำน 100% และดงึ
รสชำติท่ีดีออกมำจำกกำร
พกัไวใ้นภำชนะดินเผำ มี
รสชำติอ่อนนุ่มด่ืมง่ำย
ระดบัแอลกอฮอล:์ 25.0% 
รำคำ: 25000RW 
ผูผ้ลิต: 
kuksundangyeojumyeongju 
Co.,Ltd

#DRINK
คอลเลคชั่นเหลา้พืน้เมืองจงัหวดัคยองกีโด

#รสชาติเหลา้พืน้เมือง #ไวนผ์ลไมสุ้ดสดช่ืน #มกัก็อลลีหวานหอม #คุณล่ะชอบแบบไหน?

โซจูกล ั่นท่ี
หลากหลาย

ประเภท 

MOONBAESOOL 
HERITAGE
เป็นเหลำ้ท่ีประธำนำธิบดีคิม
แดจุงและอดีตผูน้�ำสูงสุด
ของเกำหลีเหนือ  
คิมจ็องอิล ไดช้นแกว้
กนัเม่ือปี 2000 ในกำร
ประชุมสุดยอดระหว่ำง
เกำหลี ทัง้ยงัเป็นเหลำ้ท่ีใส
สะอำดซ่ึงเคยถูกทูลเกลำ้ฯ 
ถวำยแด่พระรำชำสมยัโคร
ยอ ปัจจุบนัด�ำเนินกำรผลิต
โดย ลีกีชุน ผูเ้ช่ียวชำญ
ล�ำดบัท่ี 7 ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชำญ
ดำ้นอำหำรพืน้เมือง
ระดบัแอลกอฮอล:์ 23.0% 
รำคำ: 50000RW 
ผูผ้ลิต: Moonbaesool 
Yangjowon

MIR25
หมกัดว้ยยีสตข์ำ้วสำลี
ท่ีผลิตในประเทศ โดย
ไม่ใส่วตัถุดิบอ่ืนๆ เพ่ิม
เติม และผลิตดว้ยวิธีพืน้
เมืองดว้ยกำรใชไ้หโซจู
เกำหลีโบรำณ มีกล่ินท่ี
หอมเต็มอ่ิมเม่ือเทียบกบั
ระดบัแอลกอฮอล ์และ
มีรสปนหวำนเล็กนอ้ย 
เหมำะมำกเม่ือทำนคู่กบั
สำมชัน้ย่ำง
ระดบัแอลกอฮอล:์ 25.0% 
รำคำ: 18000RW 
ผูผ้ลิต: SULSAEM

CHEONBI HYANG, 
วิสกี ้

เป็นเหลำ้หมกัคุณภำพ
สูงท่ีผลิตโดยกำรหมกั
ดว้ยแรงดนัสูงจำก 
CheonbiHyang มีกล่ิน
แรงจำกธญัพืชสุกและ
กำรรมควนั และถงึแม้
จะไม่ไดซ้ำบซ่ำนมำกนกั 
แต่ก็มีควำมรูส้กึเหมือน
ไฟลุกอยู่ทั่วปำกเหมือน
กบัช่ือ เหมำะมำกเม่ือ
ทำนคู่กบัแกงเผ็ดเป็ด
รมควนั
ระดบัแอลกอฮอล:์ 40.0% 
รำคำ: 50000RW 
ผูผ้ลิต: JoeunSul Co.,Ltd

HANJU, ขวดแกว้
ผลิตโดยประธำน 
กรรมกำร ลีจองฮวำ 
ผูเ้ป็นเจำ้ของเทคนิค 
‘เหลำ้ซงจ็อล’ ท่ีเป็น 
ผูไ้ดถู้กก�ำหนดใหเ้ป็น 
ทรพัยสิ์นทำงวฒันธรรม 
ท่ีจบัตอ้งไม่ไดป้ระจ�ำ 
กรุงโซล เม่ือด่ืมแลว้จะ 
หลงใหลไปกบัควำม 
รุนแรงทนัที มีขอ้ดีตรง 
ท่ีฟ้ืนตวัง่ำยไรอ้ำกำร 
ขำ้งเคียง และเน่ืองจำก 
มีรสแรงจงึเหมำะกบั 
อำหำรท่ีมีเนือ้หมูเป็น
ระดบัแอลกอฮอล:์ 35.0% 
รำคำ: 16800RW 
ผูผ้ลิต: Hanju Yangjo

#COCKTAIL
สูตรเหลา้

#หวานปานน�า้ผึง้ #เหลา้แนวใหม่ท่ีผูใ้หญ่คออ่อน(ผูใ้หญ่ท่ีด่ืมเหลา้ไม่เก่ง)ก็ช่ืนชอบ #เร่ืองเหลา้เหลา้ท่ีอยากจะเล่า

เหลา้สูตร PETITE PETITE  
Petitzel เยลล่ีพรอ้มด่ืมรสพีช + 
Soonhari โซจูรสพีช + น�า้แข็ง
น�า Petitzel เยลล่ีพรอ้มด่ืม(รสพีช)และ
โซจูรสพีช Soonhari ท่ีหาซือ้ไดง่้ายจาก
รา้นสะดวกซือ้ มาผสมเขา้ดว้ยกนั เจือ
จางรสโซจูดว้ยความน่ิมของเยลล่ีรสพีช 
ส�าเร็จเป็นเหลา้ Petite Petite รสหอม
หวาน วิธีท�าก็ง่ายดาย ก่อนอ่ืนใส่น�า้แข็ง
ประมาณครึ่งหน่ึงของแกว้ท่ีท�าจากแกว้
ใส เติมโซจูรสพีชลงไป 2 แกว้เหลา้เล็ก 
โดยปรบัปริมาณของโซจูไดต้ามความ
ชอบ หลงัจากนัน้เท Petitzel เยลล่ีพรอ้ม
ด่ืมลงในแกว้น�า้แข็งจนหมดถุง ย่ิงคน
วตัถุดิบสองอย่างใหเ้ขา้กนัมากเท่าไหร่
ก็จะย่ิงฟินมากเท่านัน้ แมม้องแค่สีชมพู
บวกกบักล่ินพีชก็แทบจะมวัเมาไปกบั
บรรยากาศ

 Petitzel เยลล่ีพรอ้มด่ืมรสพีช 2000KRW, 
Soonhari โซจูรสพีช 2000KRW

LIME MILK SOJU 
โซจู + เคร่ืองด่ืม Mojito Lime + นมขน้ 
+ น�า้แข็ง
Lime Milk Soju เป็นค็อกเทลท่ีเกิดขึน้
จากความลงตวัอย่างมหศัจรรยข์องนม
ขน้นุ่มๆ และกล่ินมะนาวเขม้ๆ ส่วนวิธีท�า
ก็ง่ายดาย ก่อนอ่ืนเทเคร่ืองด่ืมโมจิโต้
กบันมขน้ลงในแกว้ค็อกเทลและผสมให้
เขา้กนั จากนัน้ใส่น�า้แข็งบดละเอียดลง
ไปใหเ้ต็มแกว้ ถา้หากทุบน�า้แข็งบดไม่
ได ้แนะน�าใหซื้อ้จากรา้นสะดวกซือ้ และ
สุดทา้ยใส่โซจูลงไปครึ่งแกว้ (ขนาดแกว้
เป๊ก) ค็อกเทลท่ีไดจ้ะมีรสชาติท่ีหวานอม
เปรีย้วพากลืนลงคอไดง่้าย แต่ขอ้เสียคือ
อาจอร่อยจนด่ืมเพลินเกินก�าลงั จงึตอ้ง
ระวงัใหดี้เพราะเม่ือด่ืมไปเร่ือยๆ อาจ
เกินปริมาณแอลกอฮอลท่ี์ตวัเองรบัไหว

 โซจู 2000KRW, เคร่ืองด่ืม Mojito Lime 
2000KRW

โซแม็ก
โซจู + เบียร ์
โซแม็กท่ีเกิดจากการผสมกนัของโซจู
และเบียรเ์ป็นประเภทหน่ึงของค็อกเทล 
โดยเป็นค็อกเทลท่ีไดร้บัความนิยมมาก
ท่ีสุดในสาธารณรฐัเกาหลี โดยมีดราย
เบียรแ์ละโซจูเจือจางเป็นพืน้ฐานส�าหรบั
วิธีการท�านัน้ก็ง่ายมาก เร่ิมจากเทโซจูลง
ในแกว้เบียรท่ี์ว่างตามปริมาณความชอบ
ของแต่ละบุคคล พืน้ท่ีท่ีเหลือก็เทเบียร ์
ใส่ลงไปใหเ้ต็มก็เป็นอนัเสร็จสิน้ ว่ากนัว่า
อตัราส่วนทองค�าของโซจูและเบียรน์ัน้
อยู่ท่ี 3:7 ซ่ึงมีความนุ่มด่ืมง่ายท่ีสุด บาง
ครัง้การผสมโซจูและเบียรเ์ขา้ดว้ยกนัก็
ท�าดว้ยวิธีตอกชอ้นลงไปท่ีกน้แกว้ และ
เน่ืองจากเม่ือผสมแอลกอฮอลท่ี์มีระดบั
ต่างกนั ระดบัของแอลกอฮอลท่ี์สูงกว่า
จะลงไปนอนกน้อยู่ดา้นล่าง หากใหแ้รง
กระทบดว้ยการกระแทกในแนวด่ิงจะ
ช่วยใหร้ะดบัแอลกอฮอลสู์งลอยขึน้มา
ผสมกนัดา้นบน วิธีนีจ้งึใหผ้ลดีเช่นกนั
  โซจู 2000KRW เบียร ์3000KRW

ในวนัท่ีอยากด่ืมซกัแกว้แต่โซจูดนัขมเกินไป ก็เพ่ิมวตัถุดิบเขา้ไปท�าเป็นค็อกเทลรสขมเจือจาง ท ัง้นี,้ ห่างผสมผิดวิธีก็อาจพงัได ้ดงันัน้
จงึตอ้งท�าดว้ยความใส่ใจในสดัส่วนและวตัถุดิบ!
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#MARKET #KOREAN FRUITS
ทวัรต์ลาดโบราณ การชอ้ปป้ิงผลไมเ้กาหลีท่ีพลาดไม่ไดเ้ม่ือมาทวัรต์ลาด ตลาดโบราณ

BEST PICK
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ตลาดโบราณ, ซูวอน
ตลาดพืน้เมืองเป็นสถานท่ีท่ีรบัรูไ้ดถ้งึกล่ินอายของการใชชี้วิตของผูค้น มีอาหารในตลาดเป็นตวัดงึดูดประสาทรบักล่ิน ทัง้ขนมแป้งอบ
โฮตอ๊ก, แพนเคก้ถั่วเขียวท่ีค่อยๆ สุกในน�า้มนัเดือดๆ, เมนูแป้งต่างๆ เป็นตน้ หรือจะเป็นกางเกงตวัโคร่งลายพรอ้ยท่ีเรียกกนัว่ากางเกงผา้
พริว้เย็นสบายก็มียุคท่ีไดค้รองต�าแหน่งไอเท็มยอดฮิตบนโลก โซเชียลมีเดีย มาแลว้ ส่วนผา้ห่มก็เป็นไอเท็มท่ีสามารถพบไดท้ั่วไปในตลาด 
ดงันัน้ตลาดโบราณจงึเป็นอีกหน่ึง Hot Place ท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเท่ียวท่ีจงัหวดัคยองกีโด โดยเฉพาะตลาดท่ีตัง้อยู่ในซูวอนแห่งนี้
ณ รอบคลองซูวอนช็อนท่ีทอดยาวจากประตูพลัดลัมุนก็มีขบวนตลาดโบราณอีกกว่า 9 แห่งท่ีท�าการคา้กนัอย่างเนืองแน่น โดยทาง
ทิศตะวนัออกของตลาดพลัดลัมุนท่ีไดร้บัการสนบัสนุนมาตัง้แต่สมยัพระเจา้จองโจ เป็นตลาดศูนยก์ลางอาหารและวตัถุดิบ อาทิ 
ตลาด JidongSijang ตลาด MinarikwangSijang  ตลาด MotgolSijang เป็นตน้ ส่วนทางทิศตะวนัออกก็เป็นตลาดศูนยก์ลางเสือ้ผา้
และของใชใ้นชีวิตประจ�าวนั ยกตวัอย่างเช่น ตลาด YeongdongSijang, NammunFasion1(il)beonga เป็นตน้ ซ่ึงตลาดแต่ละแห่งมี
เอกลกัษณท่ี์ต่างกนัไป หากไดใ้ชเ้วลาเท่ียวชมก็จะสนุกไดแ้น่นอน

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู ถนนพลัดลัมุนโร 9  จนัทร ์– อำทิตย ์17:00-22:00

BTS แห่งวงการผลไม,้ สตรอว ์
เบอรร่ี์
สตรอวเ์บอรร่ี์เกาหลีมีความหวาน, 
ลูกใหญ่, เนือ้แน่นกว่าท่ีไหนๆ จงึ
เป็นผลไมท่ี้ไดร้บัความสนใจจากผู้
บริโภคต่างชาติมากท่ีสุด ถูกเรียก
ว่า ‘K-BERRY’ ซ่ึงไดร้บัการยอมรบั
ว่าเป็นผลไมร้ะดบัพรีเม่ียมชัน้น�า
ของเกาหลี

ผลไมป้ระจ�าฤดูหนาวของ
ประชาชน, สม้พืน้เมืองเกาหลี
รสชาติอมเปรีย้วอมหวานและ
ประกอบดว้ยวิตามินซีสูง จงึช่วย
กระตุน้ความอยากอาหารท่ีจางหาย
ไปในฤดูหนาว ผลไมแ้ห่งชนชาติ
เกาหลีท่ีไดร้บัความรกัจากคน
เกาหลีมากว่า 1000 ปีชนิดนี ้ส่วน
ใหญ่มีแหล่งผลิตมาจากเกาะเชจูโด

ความนิยมของผลไมจ๋ิ้ว, แอปเป้ิลจ๋ิว
แอปเป้ิลจิว๋ท่ีมีความกระจุม๋กระจิม๋
น่ารกัสามารถน�าเขา้ปากไดท้ัง้
ลูก แอปเป้ิลจิว๋ท่ีถูกพฒันาขึน้เพ่ือ
ครอบครวั 1 คนซ่ึงอาศยัอยู่เพียงคน
เดียวนี ้มีสารอาหารอยู่ทั่วทัง้เปลือก 
หากลา้งใหส้ะอาดแลว้ก็สามารถกิน
ไดท้ัง้เปลือก

สาล่ี ท่ีถูกเรียกว่า K-PEAR
สาล่ีเกาหลีท่ีอุดมไปดว้ยสารอาหาร
รสชาติหวานสดช่ืนเป็นท่ีนิยมเพราะ
เนือ้สมัผสัท่ีนุ่ม ถูกเรียกว่า เคแพร์
(K-PEAR) เพราะเป็นท่ีถูกปากคน
ทั่วโลก

สม้สีเลือดท่ีฮอตฮิตท่ีสุดใน
บรรดาพ่ีนอ้ง 
เป็นท่ีนิยมมากส�าหรบัเป็นผลไม้
ของฝากในเทศกาลของเกาหลี มี
เนือ้สมัผสัท่ีกรอบ มีขนาดท่ีใหญ่
กว่าสม้จีนทั่วไป 2 เท่า และเปลือก
ก็ปอกออกไดง่้ายกว่า ทัง้ยงัมีสีสม้
แดงท่ีเขม้กว่า ฤดูกาลของสม้พนัธุ ์
นีคื้อเดือนมกราคมถงึมีนาคม

เนือ้แน่นไม่เหมือนใคร, ชมัเวซ็องจู 
ชมัเวท่ีเป็นตวัแทนของประเทศคือ
ชมัเวซ็องจูท่ีมีถ่ินก�าเนิดมาจาก 
ซ็องจู โดยชมัเวซ็องจูท่ีไดร้บัความ
รบัจากคนเกาหลีก็มีความนิยมใน
ต่างประเทศท่ีไม่ธรรมดาเช่นกนั 
และดว้ยเนือ้สมัผสัท่ีทัง้แน่นและ
กรอบกว่าเมล่อน พรอ้มทัง้ความ
หวานจดั จงึเป็นท่ีตอ้งการอยู่เสมอ

CHANNEL แห่งวงการองุ่น, องุ่น
เขียว SHINMUSCAT 
องุ่น Shinmuscat มีราคาท่ีสูงจงึ
ไดช่ื้อว่าเป็น CHANNEL แห่งวงการ
องุ่น หรือในบางครัง้ก็ถูกเรียกว่า
เป็น Hermes แห่งวงการองุ่น โดย
องุ่นคุณภาพเย่ียมนีเ้ป็นองุ่นเขียวท่ี
ไรเ้ม็ด จงึเคีย้วกินไดท้ัง้เปลือก

กึ่งกลางระหว่างสม้พืน้เมือง
เกาหลีและสม้นอก, HALLABONG 
ไดร้บัความสนในจากผิวท่ีขรุขระ 
มีน�า้เยอะ หวานมาก และเนือ้ท่ีนุ่ม 
เป็นผลไมล้�า้ค่าท่ีนิยมหาซือ้มาฝาก
กนัหากไปท่ีเกาะเชจูโด 

ใหม่ล่าสุด, แตงโมแอปเป้ิล
แตงโมท่ีมีขนาดเล็ก น�า้หนกัเบา 
และปอกเปลือกกินไดง่้ายเหมือน
แอปเป้ิล โดยขนาดท่ีเป็น ¼ ของ
แตงโมทั่วไป ท�าใหบ้างครัง้ถูกเรียก
ว่าแตงโมจิว๋ และดว้ยความหวานจดั
ท่ีมาคู่กบัเปลือกบางๆ เธอจงึเป็น
ดาวดวงใหม่ของวงการแตงโม 

องุ่นช ัน้น�าสีม่วงโดดเด่น, องุ่น 
CAMPBELL EARLY
องุ่น Campbell Early ท่ีเป็นตวัแทน
ขององุ่นสีม่วงระดบัปรมาจารย ์มี
ขนาดท่ีใหญ่และเม็ดท่ีเล็ก ผูค้น
นิยมกินในช่วงรอ้นจดัของฤดู
รอ้น มีแหล่งก�าเนิดหลกัจากหลาย
แห่ง อาทิ นมัวอน, ย็องดง, ซงซนั, 
แดบูโด ฯ

ฟูจิท่ีขา้งในสุกจะหวานเหมือน
น�า้ผึง้
แอปเป้ิลท่ีเป็นท่ีนิยมและคุน้ชิน
ส�าหรบัคนเกาหลีก็คือพนัธุฟู์จิ ซ่ึง
มกัถูกเรียกว่าแอปเป้ิลฟูจิ เม่ือดา้น
ในเปล่ียนเป็นสีเหลืองจะมีรสหวาน
เหมือนทาน�า้ผึง้ เร่ิมกินไดต้ ัง้แต่
ฤดูใบไมร่้วง และสามารถเก็บไว้
กินไดน้านระยะยาวท่ีสุดเม่ือเทียบ
กบัพนัธุอ่ื์น

ของขวญัพิเศษของเกาหลี, ลูก
พลบัแหง้ย็องดง
ลูกพลบัไดร้บัความรบัมาอย่าง
ยาวนานดั่งท่ีไดป้รากฏในนิทาน
เกาหลีอยู่บ่อยครัง้ ลูกพลบัแหง้ท่ี
ท�าจากลูกพลบัสดอบแหง้ทัง้ลูก 
จากนัน้น�ามาแบ่งเป็น 3~4 ส่วน โดย
ลูกพลบัท่ีถูกท�าใหแ้หง้จนมีความ
หนึบนี ้เป็นของกินเล่นท่ีคนเกาหลี
มกัมีไวข้า้งตวัอยู่เสมอ
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OLIVE YOUNG Health&Beauty 
Drugstore 
ประกอบไปดว้ยสินคา้ของแบรนด์
ต่างๆ เร่ิมตัง้แต่ผลิตภณัฑส์กิน
แคร,์ บอดี,้ แฮร ์ไปจนถงึอุปกรณ์
ความงามท่ีหลากหลาย ไม่เพียง
เท่านี,้ ยงัมีอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ 
ของว่าง เคร่ืองด่ืมต่างๆ จนพูดได้
ว่าไม่มีอะไรท่ีไม่มี และขอ้เสียของ
การไม่มีส่ิงท่ีไม่มีน่ีเอง จงึท�าใหเ้กิด
กิเสสอยากไดท้ัง้ของท่ีจ�าเป็นและ
ไม่จ�าเป็น

BEST PICK
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ส�าหรบันกัท่องเท่ียวท่ีสนใจเก่ียวกบั Korean Beauty, น่ีคือขอ้มูลท่ีไม่ควรพลาด

01 
Powder4room   
WATER GLOW MAKE-UP FIXX
Make-up Fixer จาก SO.NATURAL 
สามารถเลือกใชไ้ดต้ามสภาพผิว 
ผลิตภณัฑท่ี์แนะน�าคือฟิกเซอรท่ี์จะช่วย
ใหเ้มคอพัดูมีความเงาแวววาว ซ่ึงเป็นการ
ใหค้วามชุ่มช่ืนแก่ผิวหลงัแต่งหนา้ คง
ความเงาวาว และช่วยใหเ้มคอพัไม่หลุด
ออกเม่ือผ่านไปเป็นเวลานาน

 18000KRW, SO.NATURAL

02 
MEDIHEAL  
Masking Ampoule Excelltoning Shot
แอมพูลสกดัเขม้ขน้สูงท่ีช่วยเพ่ิมความ
ขาวกระจ่างใสใหแ้ก่ผิวพรอ้มลดเลือนริว้
รอย มีส่วนประกอบของสารสกดั Asiatic 
pennywort จงึโดดเด่นดา้นประสิทธิภาพ
ท่ีช่วยปลอบประโลมและบ�ารุงผิว

 11000KRW, MEDIHEAL

03 
PHYTO NIACIN WHITENING MASK 
PACK
ภายในแผ่นมาสก์ท่ีติดทนและนุ่ม
เหมือนก�ามะหย่ี อดัแน่นไปดว้ยไวเทน
น่ิงเอสเซน้ท ์

 25g, 10 แผ่น 50000KRW, แนซิฟิก NACIFIC

04 
THESAEM, ECO SOUL SPARKLING EYE
บิวตีไ้อเท็มท่ีมีความแวววาวเป็นท่ีฮอตฮิต
จากเมคอพัของนกัรอ้งไอดอล จงึไดร้บั
ความนิยมสูงมาก ผลิตภณัฑท่ี์แนะน�าคือ 
ลิควิด กลิตเตอร ์ท่ีช่วยใหรู้ปตาแวววาว
ยาวนานเหมือนดารานกัแสดง 

 8000KRW, THESEAM

05 
KEEP COOL COOLING FOOT SPRAY
แนะน�าส�าหรบัผูท่ี้อ่อนไหวทางอารมณ์
เทา้ เม่ือฉีดสเปรยล์งไปยงัเทา้ท่ีเหน่ือย
ลา้ นอกจากไดไ้ดค้วามรูส้กึสดช่ืนแลว้ ยงั
ท�าใหเ้ทา้รูส้กึโล่งสบายนุ่มล่ืนอีกดว้ย เม่ือ
เทา้เหน่ือยลา้จากการเดินเป็นเวลานานก็
ลองหามาฉีดดู

 100ml, 12000KRW, ADALINE

06 
APLIN BAEKSEOLGI CREAM 
ช่วยเพ่ิมความขาวกระจ่างใสใหผิ้วและ
ลดเลือนริว้รอย เม่ือทาลงไปบนหนา้ก็จะ
ช่วยใหใ้บหนา้ดูขาวขึน้ ทัง้ยงัปรบัโทน
สีผิวใหดู้เป็นธรรมชาติ และช่วยใหผิ้วมี
ความนุ่มล่ืน

 50ml, 29000KRW, แอพลิน APLIN
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#SPA
เพลิดเพลิดกบัสปาและการพกัผ่อนในแหล่งท่องเท่ียว
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CHICOR สวนสนุกแห่งความงามส�าหรบัตวัฉนัเท่านัน้ 
ชีโคร ์(CHICOR), สถานท่ีซ่ึงเปรียบเสมือนสวนสนุกส�าหรบัผูท่ี้ช่ืนชอบบิวตีไ้อเท็ม ณ ท่ีแห่งนี้
เป็นช็อปเฉพาะทางดา้นความงามประเภทหน่ึงท่ีไดส้รา้งบิวตีค้อลเลคชั่นขึน้อย่างพิถีพิถนั โดย
สามารถพบกบัอุปกรณด์า้นความงามท่ีหลากหลายไดน้อกเหนือจากผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผมและ
ร่างกาย, ไอเท็มเก่ียวกบัเล็บต่างๆ โดยเฉพาะพืน้ท่ีในช็อปท่ีดงึดูดสายตาก็คือ ‘Beauty Stage’ 
โตะ๊เคร่ืองแป้งท่ีมีกระจกรอบตวัซ่ึงสาดส่องดว้ยแสงไฟส�าหรบัการแต่งหนา้ มีผลิตภณัฑอ์นั
หลากหลายถูกจดัเรียงไวต้ ัง้แต่ผลิตภณัฑข์องต่างประเทศ ไปจนถงึแบรนดใ์นประเทศยอดฮิต
บนตลาดออนไลน์
สาขาโกยาง:  จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยำงชี เขตด็อกยำงกู ถนนโกยำงแดโร 1955 สตำรฟิ์ลดโ์กยำง 2F 

 031-5173-1555  10:00-22:00 (ทุกวนั)
สาขาฮานมั:  จงัหวดัคยองกีโด เมืองฮำนมัชี ถนนมีซำแดโร 750บ็อนจี หำ้งสรรพสินคำ้ชินเซกเย สตำรฟิ์ลด ์สำขำฮำนมั 1F   

 031-8072-1735  11:00-21:00 (ปิดท�ำกำรตำมวนัหยุดของหำ้ง)  www.chicor.com

ROMAN BATH, ยงอิน น�า้พุรอ้นจากธรรมชาติท่ีช่วย
ดูแลและบ�ารุงผิวพรรณ, ความงาม
บ่อน�า้รอ้นท่ีใกลก้บักรุงโซลมากท่ีสุด รบัการนวดแบบ
กดจุดท่ีชัน้ 1 ของอาคาร และไดด่ื้มด�่ากบัการพกัผ่านใน
บ่อน�า้รอ้น รวมถงึหอ้งซาวน่าโคลนแดง ซ่ึงอีกดา้นก็จะ
มีจุดบริการเพน้ทเ์ล็บใหด้ว้ย โดยท่ีชัน้ 2 ประกอบดว้ย
หอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งน�า้แข็ง หอ้งออกซิเจน หอ้งหยก 
หอ้งแร่ควอตซ ์เป็นตน้ โดยชัน้ท่ี 3 มีหอ้งเตาถ่าน, หอ้ง
เยอรเ์มเนียม และจุดดูแลผิวพรรณ ภายนอกอาคาร 
สามารถจองหอ้งพืน้หินรอ้น, บงักะโลได ้ดงันัน้คอรส์ 2 
วนั 1 คืน ส�าหรบัดูแลผิวพรรณ, ความงามจงึเป็นท่ีนิยม  

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองยงอินชี เขตชออินกู ถนนจีซมัโร  470 ย็องจิน
ธีมปำรค์ บ่อน�ำ้รอ้น   จนัทร ์– อำทิตย ์00:00-24:00  

 031-335-1118  romanbath.co.kr

SPA PLUS, อีช็อน ผ่อนคลายผิวดว้ยน�า้รอ้นธรรมชาติ
เพลิดเพลินไปกบัน�า้แร่ในทุกแห่งไดท้ัง้วอเตอรป์ารค์, สปา
โซน, หอ้งซาวน่า สมกบัเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงดา้นน�า้พุรอ้น
มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะโซนสปา มีการใหบ้ริการน�า้พุรอ้น
คุณภาพเย่ียมตลอดทัง้ปี โดยท่ีแห่งนีย้งัประกอบไปดว้ย บ่อน�า้
รอ้นขนาดใหญ่, Bade Pool, สระเด็ก, ดอกเบญจมาศ, ตน้
ชางโพ, ไวน,์ องุ่น, วอลนทั, บ่ออีเวน้ท,์ บ่ออะโรม่า, อ่างจากุชช่ี 
เป็นตน้ สามารถเพลิดเพลินไปกบัการดูแลผิว และพกัผ่อนกบั
ครอบครวัหรือคู่รกัไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ถนนจุงรีช็อนโร115บ็อนกิล 45  
 สปำกลำงแจง้ 09:00-19:00, บ่อน�ำ้รอ้นใหญ่  

จนัทร ์– ศุกร ์06:00-19:00 เสำร ์– อำทิตย ์06:00-20:30 
 031-639-5116  www.mirandahotel.com

WOONGJIN PLAY CITY, พูช็อน ฮีลล่ิงสปาไปจนถงึ
ดูแลผิวพรรณในโนช็อน
วอเตอรป์ารค์และสปาท่ีใหญ่ท่ีสุดในเขตมหานคร ดว้ย
พืน้ท่ีภายในกว่า 5,830 พย็อง และภายนอกกว่า 1,200 
พย็อง เป็นธีมปารค์ท่ีประกอบไปดว้ยสนามฝึกซอ้ม
กอลฟ์ 200 เขตผูตี้ 360 หลา ส�าหรบัในส่วนของสปา 
มีทัง้ Bade Pool สปาท่ีนวดดว้ยแรงดนัน�า้สไตลยุ์โรป, 
Spa Vill ท่ีพกัผ่อนแบบเป็นส่วนตวัไดก้บัครอบครวัหรือ
คู่รกั และ Healing Spa ท่ีสามารถเพลิดเพลินไปกบัวิว
ธรรมชาติผ่านหนา้ต่างบานใหญ่ได ้ทัง้ยงัสามารถรบั
การฮิลล่ิงในโซนดูแลผิวพรรณไดด้ว้ยสปาท่ีตรงกบั
ตนเอง 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพูช็อนชี ถนนโจมำรูโร 2 โซนวอเตอรป์ำรค์และสปำ 
 จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-21:00, โซนสไลเดอร ์จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-

20:00, โซนซนัน่ีปำรค์ จนัทร ์– อำทิตย ์11:00-18:00  
 1577-5773  www.playdoci.com
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HERB VILLAGE, ย็อนช็อน 365 วนั, เทศกาลพนัธุพื์ช
ในฤดูใบไมผ้ลิมีการจดัเทศการลาเวนเดอร,์ ในฤดูใบไมร่้วงมีการ
จดัเทศกาลแองเจโลเนีย โดย Eco Theme Park Hurb Village 
ท่ีถูกสรา้งอยู่บนพืน้ท่ีประมาณ 57000m2 ประกอบไปดว้ยส่ิง
อ�านวยความสะดวกเม่ือเขา้พกั เร่ิมตน้ท่ีเรือนเพาะช�าและสวน
กลางแจง้ขนาดใหญ่, สระว่ายน�า้กลางแจง้, ลานบารบี์คิว เป็นตน้  
และส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในหลายอย่าง อาทิ ‘Club Flora’ 
รา้นอาหารสไตลอิ์ตาเลียน ‘Farmer’s Table’ เป็นตน้ เพนชั่นของ 
Hurb Village พรอ้มไปดว้ยหอ้งพกัทัง้หมด 40 หอ้ง ขนาดตัง้แต่ 
13 พย็อง ไปจนถงึ 32 พย็อง เช่น หอ้งพกัชัน้ลอยแบบครอบครวั, 
หอ้งเด่ียว, แฟมิล่ีรูม, หอ้งสไตลเ์กาหลี ฯลฯ ท่ีสามารถพกักบั
ครอบครวั, คู่รกั, เพ่ือนๆ ไดอ้ย่างสนิทสนมกลมเกลียว

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอย็อนช็อนกุน ต�ำบลวงัจิงมย็อน หมู่บำ้นบุกซมัรี 222
 031-833-5100  เช็คอิน 15:00, เข็คเอำ้ท ์11:00  herbvillage.co.kr

JIJIHYANG, พาจู หนึ่งคืนกบัหนงัสือ
แทนท่ีจะเปิด TV ในหอ้งนั่งเล่น มาลองเปิดหนงัสือ
ท่ีเรียงอยู่เต็มตูห้นงัสือแลว้จมด่ิงไปกบัความรู ้ท่ีน่ี
ประกอบไปดว้ยหอ้งทวิน, ทริปเป้ิล, หอ้งอุ่นอนดล
แบบเกาหลี สไตลมิ์นิมอล โดยมีช่ือของนกัประพนัธ ์
อนัเป็นท่ีสุดแห่งเกาหลี เฟอรนิ์เจอรจ์ากขอนไมใ้หญ่
ท่ีเห็นลายเนือ้ไมแ้ละเคร่ืองนอนท�าจากผา้ฝ้าย ท�าให้
รูส้กึถงึความผ่อนคลายแบบธรรมชาติ ท่ามกลาง
ตูห้นงัสือท่ีสวยงามและหนงัสือหลายหม่ืนเล่มของ
สถานท่ีแห่งนีท้�าใหร่้างกายและจิตใจไดร้บัความ
จรรโลง เป็น BookStay ท่ีสามารถผ่อนคลายได้
อย่างเงียบสงบ  

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ถนนฮเวดงกิล145 ศูนยข์อ้มูล
วฒันธรรมกำรพิมพแ์ห่งเอเชีย   

 เช็คอิน 15:00, เช็คเอำ้ท ์11:00   
 031-955-0090  www.jijihyang.com

DONGWHA HEALING CAMP, พาจู โลกเสมือนเทพนิยายท่ี
สรา้งดว้ยแสงไฟ
ในเสน้ทางเพ่ือไปพบกบัดวงจนัทรป์ระดิษฐ ์ทุกครัง้ท่ีหายใจจะ
พบกบัทิวตน้สนแดงท่ีทอดยาวไม่มีท่ีสิน้สุดจนรูส้กึเหมือนไดอ้าบ
ธรรมชาติ และ เม่ือตกกลางคืน ท่ีแห่งนีซ่ึ้งกลายเป็นโลกแห่งแสง
ก็จะกลายเป็นสวนสตัวเ์ล็กๆ ท่ีจะไดพ้บกบันกแกว้, แกะ, เมียรแ์คท, 
กระรอก ฯ และยงัเป็นลานเล่นเล่ือนหิมะไดท้ัง้ส่ีฤดูกาลอีกดว้ย 
หน่ึงคืนกบัการแคมป์ป้ิงในธรรมชาติท่ีเงียบสงบและสดใหม่ให้
ความรูส้กึเหมือนไดช้�าระลา้งร่างกายใหส้ะอาด

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลพำพย็องมย็อน ถนนพำพย็องซนัโร363
บ็อนกิล 32-9   031-952-2002  เช็คอิน 15:00, เช็คเอำ้ท ์10:00  

 www.dwhealingcamp.com

THE BLOOMVISTA, ยางพย็อง ล็อบบีท่ี้เป็นแกลอร่ีเล็กๆ
The Bloomvista มีความพิเศษจากแม่น�า้ฮนัตอนใตแ้ละวิวของ
ชุมชนหมู่บา้นชานเมืองท่ีท�าใหรู้ส้กึผ่อนคลาย บริเวณล็อบบี ้
แสดงผลงานของศิลปิน ลีแจโฮ ท่ีเป็นประติมากรระดบัโลก
และยงัเป็นแกลอร่ีเล็กๆ ท่ีแนะน�าศิลปินหนา้ใหม่ของยางพย็อง
 ส่วนหอ้งท่ีเป็นเอกลกัษณข์องท่ีน่ีคือหอ้งตวัการตู์นท่ีท�าสญัญา
กบับริษทั YOUNG TOYS แบรนดข์องเล่นชัน้น�าของเกาหลี 
มีการตกแต่งหอ้งเป็นสนามเด็กเล่น จดัวางทัง้ Secret Jouju, 
Kongsuni, Tobot ฯลฯ ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบของเด็กๆ เป็นอย่างมาก

 จงัหวดัคยองกีโด อ�ำเภอยำงพย็องกุน ต�ำบลคงัฮำมย็อน ถนนคงันมัโร 316    
 031-770-8888   เช็คอิน 14:00, เข็คเอำ้ท ์11:00 

  www.bloomvista.co.kr

จุดต ัง้แคมป์อิมจินกกัพย็องฮวานูรี,  
พาจู แคมป้ิงโดยไม่ใชเ้ตน้ท ์
ตัง้อยู่ใกลกับัสวนสาธารณะอิมจินกกั
พย็องฮวานูรี, พาจู เป็นจุดตัง้แคมป์
รวมท่ีมีพืน้ท่ี 34,000m2 ประกอบไป
ดว้ยโซนแคมป้ิงในธีมท่ีหลากหลาย 
จงึสามารถสนุกไดต้ามวิธีท่ีตอ้งการ 
โดยความพิเศษของโซนแคมป้ิงใหเ้ช่า
นี ้คือสามารถไปท่ีน่ีไดอ้ย่างเบาตวั
เบาใจไม่ตอ้งเตรียมอะไรทัง้สิน้ ในช่วง
ไฮซีซั่นและวนัหยุดยาว สามารถเช็คอิน
ไดต้ ัง้แต่ 15:00 น. เป็นตน้ไป แนะน�า
ใหต้รวจสอบขอ้มูลอีกครัง้ก่อนเขา้ใช้
บริการจงัหวดัคยองกีโด เมืองพาจูชี ต�าบล

 มุนซำนอบึ หมู่บำ้นมำจ็องรี 613-1  จงัหวดัคยองกีโด 
 1670-3856  
 เช็คอิน 14:00, เช็คเอำ้ท ์11:00 
 imjingakcamping.co.kr
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จุดเร่ิมตน้และจุดสิน้สุด
ประสบการณก์ารท่องเท่ียวใน
หน่ึงวนั 

RAMADA ENCORE HOTEL, พย็องแท็ก ความงดงามของวิว
พระอาทิตยต์กดินท่ีเจิดจรสั
สามารถชมทิวทศันพ์ระอาทิตยอ์สัดงของท่าเรือพย็องแท็กและ
สะพานซอแฮแด-กโยได ้และดว้ยภายในหอ้งท่ีมีบรรยากาศอบอุ่น 
จงึมีนกัท่องเท่ียวแบบกลุ่มมาเยือนเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะหอ้ง
สวีทรูมท่ีสะดุดตากว่าหอ้งอ่ืนดว้ยความกวา้งและการตกแต่งท่ี
หรูหรา ทัง้นีร้ถชทัเทิลบสัฟรีท่ีใหบ้ริการว่ิงไปกลบัในเสน้ทางค่าย
ทหาร Humphreys Camp และโรงแรมอยู่เป็นประจ�า แนะน�าให้
สอบถามล่วงหนา้ไดท่ี้ ฟรอ้นทก่์อนใชบ้ริการ 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี อ�ำเภอโพสบึอบึ ถนนพย็องแท็กฮงัโร184
บ็อนกิล 3-10   031-229-3600  เช็คอิน 15:00, เช็คเอำ้ท ์11:00  

 www.ramadaencorepyeongtaek.com

SINPUNGJAE, ซูวอน ทริปท่ีแนะน�า
โดยเจา้ของท่ีพกั
เกสเฮา้สบ์า้นเกาหลีโบราณดีต่อ
สุขภาพท่ีสรา้งขึน้โดยตน้สนและดิน
เหลืองเท่านัน้ เม่ือแวะเขา้ไปท่ีน่ีจะมี
คอรส์ท่องเท่ียวท่ีแนะน�าโดยเจา้ของ
เกสเฮา้ส ์หลงักลบัจากคอรส์กอง
บญัชาการซอจงัแด, ประตูฮวาฮงมุน, 
ศาลาบงัฮวาซูรยูจอง แนะน�าใหร้บั
ประทานมือ้เย็นท่ีรา้น YeonpoGalbi 
หรือรา้น DongHeungSikdang ทัง้นี,้ 
หอ้งใตห้ลงัคาท่ีชัน้ 2 ของเกสเฮา้ส ์
นัน้ไดร้บัความนิยมมาก จงึเป็นหอ้งท่ี
จองไดย้ากมากเช่นกนั และมีหอ้งท่ีท�า
อาหารแยกท่ีชัน้ 1 ดว้ย สะดวกสบาย
เม่ือมากบัครอบครวั

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู 
ถนนฮวำซอมุนโร42บ็อนกิล 34   

 031-242-5897, 010-4144-9339 
 เช็คอิน 14:00, เช็คเอำ้ท ์11:00  
 sinpungjae.modoo.at
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©Jijihyang, พาจู

©Ramada Encore Hotel, พย็องแท็ก

ACCOMMODATION

EDEN PARADISE HOTEL, อีช็อน งานละเอียดจนถงึพืน้ท่ีเล็กๆ
เป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่บนตีนเขาของภูเขาโดดือรมึซาน, อีช็อน ดว้ยพืน้ท่ี
ขนาด 36000m2 ดีไซนข์องโรงแรมออกแบบอย่างงดงามและละเอียด
ดว้ยแผนงานของ ชเวชียอง สถาปนิกผูเ้ป็นสุดยอดแห่งสาธารณรฐั
เกาหลี โดยสวนเอเดนขนาด 11000m2 เนืองแน่นไปดว้ยดอกไมแ้ละ
พืชพนัธุก์ว่า 200 ชนิด มีการตกแต่งแต่ละจุด อาทิ สวนทะเลสาบ สวน
หลากสีสนั สวนบลูเบอรร่ี์ ฯ ดว้ยคอนเซปตท่ี์หลากหลายจงึสามารถเดิน
ชมไดอ้ย่าง เพลิดเพลิน และจากค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมเม่ือเทียบกบัตวั
โรงแรม จงึถูกเลือกใหเ้ป็นโรงแรมท่ีมีราคาดีท่ีสุด อีกทัง้, ทีเฮา้สท่ี์คน
ไกลยงัตามมากิน ก็มีสโคนท�ามือท่ีเสิรฟ์พรอ้มกบัชารสเย่ียมเป็นท่ีเล่ือง
ลืออยู่ไม่ขาด

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอีช็อนชี ต�ำบลมำจงัมย็อน ถนนซออีช็อนโร 449-79  
 031-645-9100  เช็คอิน 15:00, เช็คเอำ้ท ์12:00  
 www.edenparadisehotel.com

อุทยานแห่งชาติบาราซาน, อยึวงั
อาบป่าจากในเตน้ท ์
อุทยานแห่งชาติบาราซาน, อยึวงั ท่ีมีเสน้
ทางใหเ้ดินไดก้ว่า 4.2km โดยเสน้ทางเดิน
เขานีเ้ช่ือมต่อกบัจุดตัง้แคมป์ โดยเสน้ทาง
เดินเขาของบาราซานประมาณ 1.8km มี
ทัง้บนัไดแห่งความหวงั Bara365 ไปจนถงึ
หอคอย Barasan จงึเหมาะกบัการอาบป่า
เป็นอย่างมาก ภายในอุทยานประกอบดว้ย
จุดตัง้เตน้กว่า 27 แห่ง ซ่ึงสามารถจองเตน้ท ์
ถาวรไดจ้าก 14 แห่ง ดา้นนอกของอุทยานใน
ระยะ 2km มีเสน้ทางส�ารวจป่าส�าหรบัเด็ก, 
แหล่งเรียนรูป่้าส�าหรบัเด็ก จงึเหมาะกบัการ
แวะเท่ียวเป็นครอบครวั  

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองอยึวงัชี ถนนบุกโกลอนักิล 96  
 031-8086-7482  จนัทร ์-อำทิตย ์09:00-18:00 
 barasan.uuc.or.kr
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#EASY ACCESS
มาดูสถานท่ีท่องเท่ียวใกลส้ถานีรถไฟใตดิ้นหลกัของคยองกีโดกนั!

สถานีซูวอน: AK PLAZA
แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีสรา้งดว้ยคอนเซปต ์
Aeon(อีออ้น) ล่าสุดของเกาหลี เป็นตกึท่ีค�านึง
ถงึธรรมชาติท่ีมีทัง้พลงังานแสงอาทิตย,์ การ
ติดตัง้พลงังาน, สวนนิเวศวิทยาบนดาดฟ้า ฯลฯ

 รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 1, จุดจอด KTX iTX
 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพลัดลักู 924 AK Plaza 

สำขำซูวอน   
 1661-1114  
 จนัทร ์– ศุกร ์10:30-20:00, เสำร ์– อำทิตย ์10:30-20:30  
 www.akplaza.com

สถานีกวาช็อน: โซลแลนด์
ธีมปารค์ล่าสุดในประเทศเกาหลีท่ีเปิดเม่ือปี 1988 สามารถเล่นเคร่ือง
เล่นไดก้ว่า 50 ชนิด เช่น VR Gate, King Viking ฯลฯ โดยในระหว่างปีมี
การจดั Luna Park ซ่ึงเป็นเทศกาลไฟตามแต่ละฤดูกาล

รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 4 เลขท่ี   จงัหวดัคยองกีโด เมืองควำช็อนชี ถนนกวงัเมียงโร 181  
 02-509-6000  จนัทร ์– พฤหสับดี 10:00-21:00, ศุกร ์– อำทิตย ์10:00-22:00 
 www.seoulland.co.kr

สถานีพย็องแท็ก: หอศิลป์พย็องแท็กโฮ, ทะเลสาบพย็อง
แท็ก, ท่าเรือพย็องแท็ก
ท่าเรือพย็องแท็ก เป็นท่าเทียบเรือท่ีมีมูลค่ามหาศาลจากการ
เปิดเสน้ทางเดินเรือโดยตรงกบัประเทศจีน ขณะท่ีอีกดา้นหน่ึง
มีหอศิลป์พย็องแท็กโฮท่ีอยู่ภายในชุมชนแหล่งท่องเท่ียวพย็อง
แท็กโฮ มีลกัษณะเป็นหอจดัแสดงรูปพีระมิด ทัง้ยงัเป็นฮอลล ์
เอนกประสงคท่ี์นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมไดฟ้รี ไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 1, จุดจอด KTX iTX
อาคารประชาสมัพนัธ ์ท่าเรือพย็องแท็ก 

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี ต�ำบลโพซึงอบึ ถนนพย็องแท็กฮงัโร 98 
(ภำยในสวนสำธำรณะชินดงั)   031-686-0632 

 จนัทร-์เสำร ์10:00-18:00, หยุดวนัอำทิตย/์วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
ชุมชนแหล่งท่องเท่ียวพย็องแท็กโฮ

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองพย็องแท็กชี ต�ำบลฮย็อนด็อกมย็อน ถนนพย็องแท็ก
โฮ 159   031-8024-8687 

สถานีกวงัเมียง: อิเกีย, ล็อตเตเ้อา้ทเ์ล็ต
เม่ือลง KTX, รถไฟฟ้าใตดิ้นสาย 1 ท่ีสถานี
กวงัเมียงแลว้เดินเทา้ต่ออีกประมาณ 15 นาที 
จะพบกบัอิเกียท่ีเป็นแบรนดข์องตกแต่งบา้น 
และล็อตเตเ้อา้ทเ์ล็ตท่ีเป็นชอ้ปป้ิงมอลลร์าคา
ประหยดั มีความสะดวกเน่ืองจากอยู่ในพืน้ท่ี เดียวกนั

  รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 1, จุดจอด KTX iTX

อิเกีย
 จงัหวดัคยองกีโด เมืองกวงัเมียงชี ถนนอิลจิกโร 17   
 1670-4532  จนัทร ์– อำทิตย ์10:00-22:00, หยุดวนัเทศกำล   
 www.ikea.kr  

ล็อตเตเ้อา้ทเ์ล็ต
 จงัหวดัคยองกีโด เมืองกวงัเมียงชี ถนนอิลจิกโร 17  
 จนัทร ์– พฤหสับดี 11:00-21:00, ศุกร ์– อำทิตย/์  

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์11:00-22:00, หยุดวนัเทศกำล   
 02-6226-2500  www.lotteshopping.com  

สถานีมุนซาน: พย็องฮวาแลนด/์ อิมจินกกั, พย็องฮวา นูรี ปารค์
จากสถานีอิมจินกกั แลว้เดินเทา้ต่ออีก 7 นาที จะพบกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียวของอิมจินกกัได ้อาทิ อิมจินกกั, พย็องฮวา นูรี ปารค์ 
พย็องฮวาแลนดฯ์ โดยเฉพาะ ปี 1972 อิมจินกกัท่ีตัง้อยู่ห่างจากเสน้
แบ่งเขตทหารไปทางตะวนัตก 7km เป็นจุดอธิฐานของความสงบสุข 
ส่วนท่ีพย็องฮวาแลนดก็์สามารถเพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นได ้อาทิ 
รถไฟพย็องฮวา, บัม้พค์าร ์ฯลฯ

 สำยคยองอีจุงองั 
พย็องฮวาแลนด ์  จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลมุนซำนอบึ ถนนอิมจินกกัโร 
148-33    031-953-4448 

 ฤดูรอ้น จนัทร ์– อำทิตย ์11:00-18:30, ฤดูหนำว 11:00-17:30 
พย็องฮวา นูรี ปารค์  จงัหวดัคยองกีโด เมืองพำจูชี ต�ำบลมุนซำนอบึ หมู่บำ้นมำจ็
องรี 618-13   031-956-8300

สถานีกวางกโยจุงองั: ล็อตเตเ้อา้ทเ์ล็ต สาขากวางกโย
สามารถชือ้สินคา้ลดราคากว่า 30~70% ไดจ้ากใจกลางการ
คมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีความใกลเ้คียงกบัแบรนดด์งัในหา้งสรรพ
สินคา้

 รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 1, จุดจอด KTX iTX

 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตย็องทงกู ถนนโดช็องโร 10   
 031-8064-2500 
 จนัทร ์– พฤหสับดี 11:00-21:00, ศุกร ์– อำทิตย/์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์11:00-22:00  
 www.lotteshopping.com

สถานีแดฮวา: KINTEX
ถา้ลานจดัแสดงขนาดใหญ่ของคงันมัมี COEX ท่ีอิลซานก็ตอ้ง
เป็น KINTEX ท่ีแห่งนีคื้อศูนยจ์ดัแสดงนิทรรศการ, การประชุม
ท่ีมีพืน้ท่ีจดัแสดงขนาดกวา้งกว่า 100000m2 ซ่ึงใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของเอเชีย ถูกสรา้งขึน้เพ่ือใหค้นรุ่นใหม่ไดใ้ชพ้ลงั ทัง้
ยงัมีการลดประมาณการปล่อยแกส๊จากหอ้งปรบัอากาศกว่า 
4000 ตนัต่อปี

 รถไฟฟ้ำใตดิ้น สำย 3 เลขท่ี 
 จงัหวดัคยองกีโด เมืองโกยำงชี เขตอิลซำนซอกู ถนนคินเท็กซโ์ร 217-60  
 031-810-8114  www.kintex.com

BEST PICK
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สถานีพนักโย: AVENUE FRANCE
ชอ้ปป้ิงมอลลแ์นวสตรีทแห่งแรกของเกาหลี 
ดว้ยคาเฟ่ตามระเบียงท่ีทอดยาวสองฟาก และ
วฒันธรรมอาหารในธีมต่างๆ จงึเป็นชอ้ปป้ิง
มอลลท่ี์เต็มไปดว้ยความรูส้กึแบบปารีส

 สำยชินบุนดงั, สำยคยองคงั 
 จงัหวดัคยองกีโด เมืองซ็องนมัชี เขตบุนดงักู ถนนดงพนั

กโยโร177บ็อนกิล 25 พนักโย Hoban Summit Place 
 031-8016-0101  จนัทร ์– อำทิตย ์11:00-22:00 
 www.avenuefrance.co.kr

BEST PICK
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INFORMATION INFORMATION

CITY TOUR BUS

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองซูวอน

คอรส์ท่ีจะไดช้มชีวิตและผลงานของพระเจา้ย็องโจ, 
จ็องโจ ในสมยัโชซอน ศกึษาประวติัศาสตรผ่์าน
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตรซู์วอนฮวาซ็อง ป้อมฮวาซ็อง 
ประตูฮวาฮงมุน ประตูจางอนัมุน ฯลฯ และท่องเท่ียว
เมืองซูวอนฮวาซ็อง เมืองใหม่แห่งโชซ็อนท่ียงัคงรกัษา
ประเพณีและบา้นเมืองไวไ้ดจ้นถงึปัจจุบนั พรอ้มเรียนรู้
วฒันธรรมพืน้เมืองผ่านการสวมชุดพืน้เมือง

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
เสน้ทางท่ี 1 : สถานีซูวอน – พิพิธภณัทบ์า้นสุขาแฮวูแจ – ประตูฮวาซอมุน – ประตูชงัอนัมุน – 
พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง – ประตูฮวาฮงมุน – ศูนยฝึ์กทหาร – พิพิธภณัฑซู์วอนฮวาซอง – สถานีซูวอน
เสน้ทางท่ี 2 : สถานีซูวอน – พิพิธภณัทบ์า้นสุขาแฮวูแจ – พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง – 
ศูนยฝึ์กทหาร – อาหารกลางวนั (รบัประทานอาหารอย่างอิสระ ในตลาดจีดง) – ประตูฮวาฮงมุน – 
พิพิธภณัฑซู์วอนฮวาซอง – สวนสาธารณะควงั-กโยเลค – สถานีซูวอน
เสน้ทางท่ี 3 : สถานีซูวอน – ประตูฮวาซอมุน – ประตูชงัอนัมุน – ประตูฮวาฮงมุน – 
พระราชวงัฮวาซองแฮงกุง – ศูนยฝึ์กทหาร – ตลาดจีดง –  ประตูพลัดลัมุน – สุสานยูงคอนรงึ – วดัยงจูซา  
–  สถานีซูวอน

จุดออกเดินทาง ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เมืองซูวอน หนา้ทางออก 4 สถานีซูวอน ช่วงเวลาใหบ้ริการ (คอรส์ครึง่วนั 
ซูวอน-ฮวาซ็อง) วนัองัคาร – วนัอาทิตยข์องเดือนมีนาคม – ตุลาคม (หยุดวนัเสาร)์ ออกเดินทาง 9.30, 13.50, 
(คอรส์เต็มวนั ซูวอน-กวงักโย) วนัเสารข์องเดือนมีนาคม – ตุลาคม ออกเดินทาง 9.50, (คอรส์เต็มวนั ซูวอน-ยูงก็อนนึง) 
วนัอาทิตย,์ ออกเดินทาง 9.30 ค่าบริการ 11,000~14,900KRW รายการค่าบริการท่ีรวม ค่าบตัรเขา้ชม, 
ค่าเรียนรู,้ เดินรถ, ไกด,์ อาหารกลางวนัแซนดวิ์ช(สปัดาหท่ี์ 4, 5) รายการค่าบริการท่ีไม่รวม ประกนันกัท่องเท่ียว, 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวั, อาหาร(สปัดาหท่ี์ 1, 2, 3) สอบถาม 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

รถบสัพูชอนซีตีท้วัร ์

เป็นการท่องเท่ียวท่ี ‘ฟันฟัน(funfun)’ ท่ีไดช้ม
วฒันธรรมท่ีสมบูรณข์องพูช็อนท่ีมีการรวมกนัของ
การตู์น, ภาพยนตร,์ ดนตรี ร่วมกบัไกดผู์ช้�านาญการ 
โดยเป็นทวัรป์ระจ�าท่ีประกอบไปดว้ยคอรส์ fan, ta, si, 
a และเป็นซิตีท้วัรท่ี์ประสานกบัเมืองใกลเ้คียง(ถ�า้กวงั
เมียง, เทศกาลร่องน�า้ เมืองชีฮงึ) จงึสามารถเลือกได้
ตามความชอบ แต่ตอ้งจองก่อนล่วงหนา้

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ 
fan(แนวธรรมชาติ), ta(แนววิทยาศาสตร)์, si(แนวประวติัศาสตร)์, a(แนวการตู์น) Guerrilla City 
Tour(รถทวัร ์2 ชัน้ / ทวัรต์อนกลางวนั / ทวัรท่ี์ประสานกบักวางมย็อง, ชีฮงึ)

จุดออกเดินทาง 10:00 ป้ายรถ ขา้งท่ีท�าการศาลาว่าการเมืองพูชอน  ช่วงเวลาใหบ้ริการ เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 
ทุกวนัเสาร,์ 10:00-16:20 ค่าบริการ 1 หม่ืนวอน  สอบถาม 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองฮวาซ็อง

เน่ืองจากเป็นซิตีท้วัรท่ี์ก�าหนดสถานท่ีแน่นอนล่าสุด
ในประเทศจงึจ�าเป็นตอ้งจองก่อนล่วงหนา้ และเพ่ือ
ลดการเกิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดค์วรงดการใช้
ส่ิงของส�าหรบัใชค้รัง้เดียวโดยการเตรียมแกว้น�า้ส่วน
ตวัและผา้ขนหนูมาดว้ยตนเอง โดยสามารถเรียนรูใ้น
พืน้ท่ีเกษตรกรรมไดจ้ากการใชเ้วลาเดินไม่นอ้ยกว่า 1 
ชั่วโมง ไปเย่ียมเยียนตลาดพืน้เมือง, รา้นอาหารทอ้ง
ถ่ิน ฯลฯ ทัง้ยงัสามารถประโยชนแ์ก่สงัคมไดด้ว้ยระบบ
บริจาคเงินเขา้ร่วมกิจกรรม 1% โดยอตัโนมติั

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
Breathing of Dinosaur(เท่ียวชมเชิงนิเวศวิทยา), Breathing of Culture(ประวติัศาสตร,์ 
วฒันธรรม), Breathing of Beach(ส�ารวจนกยา้ยถ่ิน/หาดโคลน/นาเกลือ), Breathing of 
Nature(เรียนรูป่้า/พืชพนัธุธ์รรมชาติ), Breathing of Wave(ส�ารวจเกาะ/ระบบนิเวศ), Theme 
Tour(เรียนรูห้มู่บา้นเกษตรกรรม/ข่ีมา้/ฟารม์เลีย้งสตัว/์เรือยอรช์/เทศกาล/ทวัรจิ์ตอาสา), Haruya Tour(2 
วนั 1 คืน, แคมป์ทวัร)์, ChakhanYeohang Haruya

จุดออกเดินทาง ทางออกท่ี 2 สถานีดงทนั, ฮวาซ็องซิตีมิ้เดียเซ็นเตอร,์ ตรงขา้มท่ีว่าการอ�าเภอบงดงัอบึ, 
ท่ีว่าการอ�าเภอฮยางนมัอบึ, ป้ายรถเมลห์นา้ศูนยโ์มดูนูริม ช่วงเวลาใหบ้ริการ เสาร-์อาทิตย,์ 09:00-17:00
ค่าบริการ 14,000KRW สอบถาม 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองอนัซาน

ประกอบไปดว้ยคอรส์ทวัรท่ี์เรียนรูไ้ดม้ากมาย อาทิ หอ
ศิลป์ดนัวอนท่ีจดัแสดงผลงานของ คิมดงฮเว จิตรกร
ท่ีเก่งท่ีสุดในสมยัโชซอน, สวนหนองออ้อนัซาน สวนบงึ
สรา้งขึน้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ฯลฯ อีกทัง้ยงั
มีหนองน�า้ท่ีรูส้กึไดถ้งึส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ ซ่ึงมีนก
ยา้ยถ่ินมาท่ีน่ีกว่า 20000 ตวัต่อปี

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์ท่ี 1: สถานีจุงองั — อนุสรณส์ถานชเว-ยงชิน — อนุสรณส์ถานซ็องโฮ(สวนพฤกษา) — 
อาหารกลางวนั — หอศิลป์ดนัวอน — สวนหนองออ้อนัซาน — สถานีจุงองั 
คอรส์ท่ี 2: สถานีจุงองั — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon Observatory) —  
เสน้ทางส�ารวจทะเล คอรส์ 1 — อาหารกลางวนั — สะพานชมทะเลทนัโด
คอรส์ท่ี 3: เขตเมือง — เลือกคอรส์ชมเกาะแทบูโดตามอธัยาศยั (กลุ่ม 20 คนขึน้ไป)
ธีมคอรส์ รถทวัร ์2 ช ัน้: จตุรสัควางฮวามุน — สถานีชินโดริม — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon 
Observatory — เสน้ทางส�ารวจทะเล คอรส์ 1 — อาหารกลางวนั — สะพานชมทะเลทนัโด — 
จตุรสัควางฮวามุน, สถานีชินโดริม

จุดออกเดินทาง (อนัซาน) 10:00 สถานีจุงองั, (รถทวัรก์รุงโซล 2 ชัน้) 09:30 สถานีควางฮวามุน, 10:00 สถานีชินโดริม
ช่วงเวลาใหบ้ริการ (อนัซาน) องัคาร – เสาร ์10:00-17:00 (รถทวัรก์รุงโซล 2 ชัน้) จนัทร-์ อาทิตย ์09:30-19:00
ค่าบริการ 6,000~18,900KRW สอบถาม 1899-7687, www.ansancitytour.com

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองชีฮงึ

มีสวนนิเวศวิทยา Gaetgol ท่ีสามารถชมร่องน�า้ทะเล
ตะวนัตกในสมยัก่อนและบรรยากาศนาเกลือได ้โดย
ร่องน�า้หน่ึงเดียวในเกาหลีแห่งนีถู้กสรา้งไวท่ี้นาเกลือ
โซแรเม่ือช่วงปี 1934 ~1936 ทัง้นี,้ ตอ้งจองตัว๋ก่อน
ล่วงหนา้ และเม่ือช�าระเงิน 10000KRW จะไดร้บัเงินท่ี
เป็นสกุลเงินประจ�าพืน้ท่ีคืน 8000KRW จงึเหมือนจ่าย
ค่าเท่ียวเพียง 2000KRW ถือว่าเป็นความคุม้อย่างท่ีสุด

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
Lotus Theme Park — ตลาดซมัมีชีจงั — อ่างเก็บน้ำา Murwang — สวนนิเวศวิทยา Gaetgol — เกาะโออีโด

จุดออกเดินทาง สถานีโออีโด 10:30, 14:00 ช่วงเวลาใหบ้ริการ วนัเสาร ์– วนัอาทิตยข์องเดือนเมษายน – ตุลาคม
ค่าบริการ 10,000KRW รวมค่ารถไปกลบั, ค่าเรียนรู,้ ค่าเขา้ชม, บริการวิทยากรแหล่งวฒันธรรม, ค่าไกด ์ฯลฯ 
โดยไม่รวมค่าอาหารกลางวนั, ประกนันกัท่องเท่ียว สอบถาม 031-310-2902, www.siheung.go.kr

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองคาพย็อง

ดว้ยดีไซนข์องตวัรถบสัรอบเมืองท่ีเพน้ทสี์ทั่วทุกมุม
กว่า 9 คนั จงึดงึดูสายตานกัท่องเท่ียวมากมาย ทริป
นีส้ามารถสนุกไปกบัประวติัศาสตรแ์ละสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงไดม้ากมาย เช่น เกาะจาราซอม
ท่ีมีเทศกาลเพลงแจส๊ทุกๆ ปี, เกาะนามิท่ีเคยเป็น
ศูนยก์ลางกระแสเกาหลีจากซีร่ีสเ์ร่ืองเพลงรกัใน
สายลมหนาว, สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสนัทนาการท่ีมี
จกัรยานราง ฯลฯ โดยตัว๋ท่ีซือ้ในวนัท่ีท่องเท่ียว 
มีขอ้ดีตรงท่ีสามารถใชข้ึน้ลงรถรอบเมืองในเสน้ทาง
ไดอ้ย่างอิสระ

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
A: สถานีขนส่งคาพยอง – สวนรถไฟคาพยอง  – เกาะจารา – สถานีคาพยอง – เกาะนามิ – กมึแทรีฮอลล ์
– อินเตอรแ์อคทีฟอารต์มิวเซียม – สามแยกพกจงัรี – หมู่บา้นวฒันธรรมฝรั่งเศส(Petite France) – 
หมู่บา้นโฮมยองรี – สถานีขนส่งชองพยอง
B: สถานีขนส่งคาพยอง – สถานีคาพยอง – เกาะนามิ – อินเตอรแ์อคทีฟอารต์มิวเซียม – 
สถานีขนส่งซอรกั – หมู่บา้นสวิส – หมู่บา้นเฮวกก๊รี – สถานีขนส่งชองพยอง – สถานีชองพยอง  – 
สวนพฤกษศาสตร ์Garden of Morning Calm

จุดออกเดินทาง 09:00-18:00 สถานีขนส่งคาพย็อง / 9:50, 11:30, 15:50, 17:30 สถานีขนส่งม็กดง 
ช่วงเวลาใหบ้ริการ องัคาร – อาทิตย ์(หยุดวนัจนัทร)์ ค่าบริการ 8000 วอน(ผูใ้หญ่), 6,000 วอน(เยาวชน), ไม่รวมค่าเขา้ 
สอบถาม 031-580-2114, www.gptour.co.kr

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองโกยาง

คอรส์ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในซ็องนมั ท่ีไดน้ั่งรถ
ทวัรส์บายๆ ตลอดวนั และสามารถมีประสบการณต์รง
ไดก้บัอาหารปาก, อาหารตาของซ็องนมัไดม้ากมาย 
โดยไกดจ์ะอธิบายเก่ียวกบัแต่ละสถานท่ีใหอ้ย่างใส่ใจ
จนสามารถเขา้ใจเก่ียวกบัซ็องนมัไดม้ากย่ิงขึน้ เปิดให้
บริการทุกวนัเสาร ์โดยมีคอรส์ท่ีแตกต่างกนัไปตาม
แต่ละสปัดาห ์คอรส์ทัง้หมดแบ่งออกเป็นสปัดาหท่ี์ 1 
ไปจนถงึสปัดาหท่ี์ 5 และมีค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัไป 3 
ราคา ส�าหรบัผูใ้หญ่และเด็กจ่ายในราคาเท่ากนั

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
ครึง่วนัเชา้ วฒันธรรม, ประวติัศาสตร์ ซอโอรงึ — โครยอ-คงยางวงัรงึ
ครึง่วนับ่าย วฒันธรรม, ประวติัศาสตร์ ป้อมแฮงจู — อนุสรณส์ถานอีชินอยึซอนแซง — 
รูปป้ันสลกัหิน บบัฮลัมอนี
ครึง่วนัเชา้ วฒันธรรมใจกลางเมือง อนุสรณส์ถานครบรอบ 600 ปี เมืองโกยาง — 
The National Women’s History Exhibition Hall — พิพิธภณัฑบ์า้นโกยางและเมล็ดขา้ว
ครึง่วนับ่าย วฒันธรรมใจกลางเมือง พิพิธภณัฑเ์ด็ก — บา้นพกัตากอากาศยุคโบราณบย็อกเจกวนัจี — 
ป้อมแฮงจู — เรียนรูก้ารรบแห่งแฮงจู — อนุสรณส์ถานอีชินอยึซอนแซง

จุดออกเดินทาง 08:00 สถานีศาลากลางโซล ทางออก 3, 08:30 สถานีมหาวิทยาลยัการศกึษาโซล ทางออก 9, 09:00 
ศาลากลางซองนมีั ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวนัองัคาร – อาทิตย ์(หยุดวนัจนัทร)์
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่รวมอาหารกลางวนั, ค่าเขา้ชม, ค่าใชบ้ริการ สอบถาม 031-909-9000,  
www.goyang.go.kr/citytour

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองกวางจู 

กวางจู เป็นเมืองท่ีมีทิวทศันแ์ม่น�า้ฮนัตอนใตแ้ละทะเล
สาบพลัดงัโฮท่ีสวยงาม คอรส์ทวัรจ์งึมีเสน่หม์ากเช่น
กนั แนะน�าใหจ้องก่อนล่วงหนา้เม่ือมีการก�าหนดวนั
เดินทางท่องเท่ียวแลว้ มีนกัวิเคราะหเ์ฉพาะทาง เป็นผู้
เล่าประวติัศาสตรส์งครามแมนจู ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัป้อมปราการนมัฮนัซานซองท่ีไดร้บัการยอมกบั
เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก  ทัง้นีจ้ะมีการปรบัเปล่ียน
คอรส์ทุกๆ 6 เดือน แนะน�าใหเ้ลือกคอรส์หลงัตรวจ
สอบท่ีหนา้เว็บไซต ์

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ (เป็นการน�าสถานท่ีบางแห่งดา้นล่างมารวมกนัเป็นคอรส์)
พระต�าหนกัป้อมปราการนมัฮนัซานซอง / พลบัพลาซูออจงัแด ป้อมปราการนมัฮนัซานซอง  
บา้นผูเ้สียสละ Sin Ik-hui / พิพิธภณัฑอ์อลกุล / พิพิธภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาคยองกีโด / 
เรียนรูใ้นหอศิลป์ย็องอนึ
สวนป่าโคจีดมัฮวาอมั / สวนนิเวศวิทยาคย็องอนั / สวนสาธารณะพลัดลัมุนอนัแก / หมู่บา้นซนัดูรนึ / 
สวนพฤกษศาสตรยู์ล-บม

จุดออกเดินทาง 7:30 ทางออกท่ี 3 สถานีซิตีฮ้อลล,์ 8:00 ทางออกท่ี 9 สถานีคโยแด , 09:00 สถานีคย็องกีกวางจู 
ช่วงเวลาใหบ้ริการ 6 กรกฎาคม(เสาร)์ – 16 พฤศจิกายน(เสาร)์ ค่าบริการ 15,000KRW  
ค่าบริการท่ีรวม ค่ารถไปกลบั, ค่าเรียนรู,้ ค่าเขา้ชม, บริการวิทยากรแหล่งวฒันธรรม, ค่าไกด ์ฯลฯ  
ค่าบริการท่ีไม่รวม อาหารกลางวนั, ประกนันกัท่องเท่ียว สอบถาม 02-318-1664, www.gjcity.go.kr

เดินไปตามถนน, ชารจ์พลงัความเป็นเกาหลีสุดเทรนดี ้
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รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองพาจู

มีโปรแกรมทวัรท่ี์ใหบ้ริการตามวนักว่า 13 รายการ โดย
มีคอรส์วนัเดย ์7 รายการ, คอรส์คา้งคืน 2 วนั 1 คืนใน
วนัหยุดสุดสปัดาห ์(O/Gam/Man/Jok) 4 รายการ และ
คอรส์ Starlight Tour 2 วนั 1 คืน 2 รายการ โดยเมือง
แห่งหนงัสือพาจู ท่ีเป็นนิคมการพิมพข์นาดใหญ่ใน
ประเทศ มีความอุดมสมบูรณด์า้นการท่องเท่ียวทัง้
ทางดา้นวฒันธรรม, ระบบนิเวศ, ประวติัศาสตร,์ การ
สนบัสนุนการท่องเท่ียว ยกตวัอย่างเช่น อุทยานบย็อก
โชจี หมู่บา้นนกกระจอกเทศอูนึง, โบราณสถานยูลก็ก
อีอีและอิมจินกกั ฯลฯ

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์วนัจนัทร ์:  วดัโพควงัซา – ทานอาหารกลางวนัอย่างอิสระ – สะพานแขวนทะเลสาบมาจงั – 
สวนพฤกษศาสตรบ์ยอกโชจี
คอรส์วนัองัคาร : โบราณสถานร�าลกึถงึอาจารยฮ์วงัฮี&พนักุจอง – สะพานมิตรภาพการรวมประเทศ – 
สถานีโดราซนั(ทานอาหารกลางวนัอย่างอิสระ) – หอสงัเกตการณโ์ดรา – อุโมงคห์มายเลข 3/หอวิดีทศัน ์
DMZ
คอรส์วนัพุธ :  สวนสนุกฮนัน่ีแลนด ์– ตลาดโบราณกมึโช่นทงอิล(ทานอาหารกลางวนัอย่างอิสระ) 
– อนุสรณส์ถานผูถู้กลกัพาตวัไปเกาหลีเหนือช่วงสงคราม6.25&สถานท่ีท่องเท่ียวอิมจีกกั – 
สวนสาธารณะอิมจิกกัพย็องฮวานูรี
คอรส์วนัพฤหสับดี :  เรือโบราณฮวงัโพท็ดแพร่องแม่น้ำาอิมจิน – ตลาดโบราณจอกซอง – ฟารม์ซนัมอรู 
– สะพานแขวนคมัอกัซนั 
คอรส์วนัศุกร ์:  พาจู 
โบราณสถานร�าลกึถงึอีอี&ชาอุนซอวอน – ตลาดนดัมุนซนั(ทานอาหารกลางวนัอย่างอิสระ) – 
อนุสรณส์ถานผูถู้กลกัพาตวัไปเกาหลีเหนือช่วงสงคราม6.25&สถานท่ีท่องเท่ียวอิมจีกกั – 
สวนเฟิรส์การเ์ดน้ 
คอรส์วนัเสาร ์: พาจู สุสานจงัรงึ – แคมป์การเรียนรู ้Gyeounggi Future Education Campus – โพรวองซ/์
พาจูศูนยอ์าหารรา้นอร่อย(ทานอาหารกลางวนัอย่างอิสระ) – พาจู เมืองแห่งหนงัสือ 
คอรส์วนัอาทิตย ์:  สะพานแขวนทะเลสาบมาจงั – ทงอิลทงซนั พืน้ท่ีพิเศษการท่องเท่ียว – โอดูซนั 
หอสงัเกตการณก์ารรวมชาติ

จุดออกเดินทาง 09:00 สถานีซาดงั ทางออก 1 ลานจอดรถกงยอง, 09:30 สถานีโซล ทางออก 2(หนา้ Culture Station 
Seoul 284), 10:10 สถานีแทฮวา ทางออก 4, 10:30 สถานีอุนจอง ทางออก 1 ป้ายรถโดยสาร  ช่วงเวลาใหบ้ริการ 
ตามแต่ละวนัของแต่ละธีมและการจดัคอรส์ ค่าบริการ 6000 วอน  ~ 77000 วอน
สอบถาม 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr

รถไฟสาย DMZ รถบสัทวัรเ์มืองย็อนช็อน

DMZ (เขตปลอดทหาร) สถานท่ีซ่ึงมีความหมายสอง
อย่างในคราวเดียวคือ ความเจ็บปวดและความสนัติสุข
ปราศจากอาวุธ ตัง้อยู่ ณ เขตแบ่งเหนือใตท่ี้เกิดขึน้
จากสงครามเกาหลีตัง้แต่ 25 มิถุนายน หากนั่งรถไฟ
จากกรุงโซลจะใชร้ะยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และ
เน่ืองจากมีอตัราความเร็วท่ีไม่เหมือนกบั KTX จงึ
สามารถเพลิดเพลินไปกบัการชมทิวทศันข์า้งทางได ้
โดยภายหลงัการสงบศกึไดข้าดร่องรอยของมนุษย ์จงึ
มีธรรมชาติท่ีสะอาดตาคงอยู่มาจนถงึปัจจุบนั เหมาะ
กบัการผ่อนคลายดว้ยสมุนไพร หรือเรียนรูร้ะบบนิเวศ
และวฒันธรรม

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
มกราคม-มีนาคม น้ำาตกแจอิน — ศูนยว์ฒันธรรมน้ำาฮนัทนัคงั — หอคอยแทพุง — 
พิพิธภณัฑจ็์อนก็กซ็อลซา — สถานีย็อนช็อน
เมษายน – ตุลาคม น้ำาตกแจอิน — ศูนยว์ฒันธรรมน้ำาฮนัทนัคงั — หอคอยแทพุง — Herb Village — 
สถานีย็อนช็อน

จุดออกเดินทาง 09:27 สถานีโซล, 09:50 สถานีช็องนยางนี, 10:28 สถานีอยึจองบู ช่วงเวลาใหบ้ริการ พุธ – 
อาทิตย ์(หยุดจนัทร-์องัคาร) ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวนัเสาร ์แตกต่างกนัตามเสน้ทาง ค่าบริการ 35,000KRW 
รวมตัว๋ไป-กลบั, ทวัร ์DMZ Dreaming, Yeoncheon (ค่าต่อรถ, ค่าเขา้ชมต่างๆ , ค่าด�าเนินการ) ไม่รวมอาหารกลางวนั, 
ประกนันกัท่องเท่ียว, ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ สอบถาม 1544-7755, www.dmztourkorea.com

รถบสัซิตีท้วัรเ์มืองโกยาง 

เมืองโกยางท่ีเคยเป็นจุดชุมนุมบนเรือหน่ึงเดียวจาก
ประเทศจีน ในวนัเรียกรอ้งอิสรภาพครัง้ท่ี 1 ปี 1919 มี
สวนประวติัศาสตรแ์ฮงจู ซ่ึงสามารถเห็นปากแม่น�า้
ฮนัไดใ้กลท่ี้สุด เป็นเมืองท่ียงัคงรกัษาประเพณีและ
วฒันธรรมไวไ้ดอ้ย่างยาวนาน โดยรถบสัซิตีท้วัรท่ี์จดั
คอรส์หลากหลายตามวนั สามารถพาชมโบราณสถาน
การเรียกรอ้งอิสรภาพของสาธารณรฐัเกาหลีไดใ้น
ราคาประหยดัเพียง 5000KRW

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัองัคาร (คอรส์ 1) : ศูนยว์ฒันธรรมลาตินอเมริกา – 
ส�านกัวิชาในศาลเจา้ลทัธิขงจือ๊โกยางฮยางโก – การต่อสูข้องพย็อกเจควนั                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัองัคาร (คอรส์ 2) : บา้นหลงัคามุมจากบมักาชีโชกา – ถนนพมัรีดนักิล – 
ท�าขนมคุก๊กี(้จ่ายค่าเรียนต่างหาก)                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพุธ (คอรส์ 1) : ฮุนไดมอเตอรส์ตูดิโอ(จ่ายค่าเขา้ต่างหาก) – คินเท็ก(KINTEX)                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพุธ (คอรส์ 2) : พิพิธภณัฑอ์อกแบบรถยนตโ์ฟมา(FOMA)(จ่ายค่าเขา้ต่างหาก) 
– พิพิธภณัฑก์ารบินและอวกาศ                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพฤหสับดี (คอรส์ 1) : สารคดีประวติัศาสตรสุ์สานซอซมัรงึ – 
ถนนดอกไมว้อนดงั(จ่ายค่าเรียนต่างหาก)    
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพฤหสับดี (คอรส์ 2) : ทวัรพื์น้ท่ีระบบนิเวศพืน้ท่ีชุ่มน้ำาจงัฮงั    
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัศุกร ์(คอรส์ 1) : โกยางอควาสตูดิโอ – ฟารม์ Let’s run วอนดงั   
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัศุกร ์(คอรส์ 2) : สถานีคูอิลซนั – EBS – น้ำาพุรอ้งเพลง                                
คอรส์โรงหนงัคืนวนัเสาร/์ทวัรก์ลางคืน : ป้อมแฮงจูซนัซอง – สวนประวติัศาสตรแ์ฮงจู – น้ำาพุรอ้งเพลง                                     
คอรส์พยากรณอ์ากาศวนัอาทิตย/์มอน่ิงทวัร ์: แทรคกิง้เขาพุกฮนัซนั – วดัฮงึกุกซา    

จุดออกเดินทาง 10:00,14:00 สถานีจองพลัซนั ทางออก 2ี ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวนัองัคาร – อาทิตย ์(หยุดวนัจนัทร)์ 
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่รวมอาหารกลางวนั, ค่าเขา้ชม, ค่าใชบ้ริการ  
สอบถาม 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

INFORMATION

ลีมูซีนสนามบินนานาชาติอินชอน

 จุดจ�าหน่ายบตัรโดยสาร 
(ท่ีจ�าหน่ายบตัรโดยสาร ดา้นใน) อาคาร T1 ชัน้ 1 ท่ีจ�าหน่ายบตัรโดยสาร ประตู 
Gate 4/21, ท่ีจ�าหน่ายบตัรโดยสาร ประตู Gate 9/ 48, T2 ชัน้ใตดิ้น ชัน้ 1 
(ท่ีจ�าหน่ายบตัรโดยสาร ดา้นนอก) อาคาร T1 ชัน้ 1 หนา้ประตู Gate 4, 6, 7, 
8, 11, 13
ช่วงเวลาจ�าหน่ายบตัรโดยสาร 06:00~22:00 (แต่ ประตู Gate 8 เวลา 
06:00~22:40)
ราคา 5,000 วอน ~ 15,000 วอน   
สอบถาม 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

 เสน้ทางเดินรถ
หมายเลข 7000     สนามบินนานาชาติอินชอน – อนัซนั 
หมายเลข 3200     สนามบินนานาชาติอินชอน – โกยงั/วอนดงั
หมายเลข 3300      สนามบินนานาชาติอินชอน –อิลซนั
หมายเลข  5300     สนามบินนานาชาติอินชอน – ซองนมั
หมายเลข 7001      สนามบินนานาชาติอินชอน – พูช่อน 
หมายเลข  8837     สนามบินนานาชาติอินชอน – สถานีทงทนั/พยองจอม
หมายเลข 8852      สนามบินนานาชาติอินชอน – ซูจี/ยงอิน 
หมายเลข 8877   สนามบินนานาชาติอินชอน –ซูวอน ควงั-กโย/
หมู่บา้นพืน้เมือง 
หมายเลข  A4000     สนามบินนานาชาติอินชอน – ทงซูวอน 
หมายเลข A4200     สนามบินนานาชาติอินชอน – อนัยงั/กุนโพ
หมายเลข A8834      สนามบินนานาชาติอินชอน – พย็องแท็ก/อนัซ็อง
หมายเลข 9000      สนามบินนานาชาติอินชอน – คิมโพ

ลีมูซีนสนามบินกิมโป

จุดจ�าหน่ายบตัรโดยสาร 
(อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ)  ชัน้ 1 ประตู Gate 5 ดา้นใน
(อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ)  ชัน้ 1 หนา้ประตู Gate 1 
ป้ายรถโดยสารหมายเลข 6, ซือ้จากพนกังานบริเวณจุดจ�าหน่าย
ช่วงเวลาจ�าหน่ายบตัรโดยสาร 06:00-22:00
ราคา 5,000 วอน ~ 15,000 วอน   
สอบถาม 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

รถบสัลีมูซีนสนามบินคย็องกี

เสน้ทางเดินรถ
หมายเลข 4300 ซูวอน – สนามบินคิมโพ
หมายเลข 4000 ทงซูวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4100 ยองทง – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4200 กุนโพ(ซนับน) – สนามบินนานาชาติอินชอน

ราคา 6,000 วอน ~ 12,000 วอน   
สอบถาม 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr

* สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรถโดยสาร 
รถโดยสารรอบกรุงโซล : ดาซาน คอลเซ็นเตอร ์(02-120)
รถโดยสารรอบคย็องกี : คย็องกี คอลเซ็นเตอร ์(031-120)
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TAXI

INTERNATIONAL TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน 
อินเตอรเ์นช ัน่แนลแท็กซ่ี (ส�าหรบัชาวต่างชาติ) 
ท่ีต ัง้เคาเตอร ์
(T1 โถงผูโ้ดยสารขาเขา้) 00:00~24:00, เคาเตอรท่ี์ 23 ระหว่างประตู Gate 
4 และ 5, 070-5102-1191/1195
(T2 โถงผูโ้ดยสารขาเขา้) เคาเตอรด์า้นขวาของประตู Gate 4, 032-743-
6805
สอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr

SMART TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน สมารท์แท็กซ่ี 
(ส�าหรบัชาวต่างชาติ) 
ท่ีต ัง้เคาเตอร ์
(T1) เวลาท�าการ 07:00-23:00, ชัน้ 1 ระหว่างทางออก Exit 8-9 
เคาเตอรห์มายเลข 46
(T2) เวลาท�าการ 14:00-20:00, ชัน้ 1 บริเวณทางออก Exit 4
สอบถาม 
1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi

INTERNATIONAL TAXI สนามบินคิมโพ อินเตอรเ์นช ัน่แนลแท็กซ่ี 
(ส�าหรบัชาวต่างชาติ) 
ต�าแหน่งบูธ
(ชัน้ 1 โถงผูโ้ดยสารขาเขา้) 10:00-23:00, ระหว่างประตูหมายเลข GATE 1 
และ 2, 070-5102-1190
สอบถาม 
1644-2255, www.intltaxi.co.kr

บริการเช่ือมต่อเสน้ทางไปกลบัสนามบิน

บริการระบบขนส่งเช่ือมต่อสนามบิน สถานีควงัมยอง
บริการระบบขนส่งเช่ือมต่อสนามบิน เป็นบริการเช่ือมต่อการเดินทาง
เพ่ือความสะดวกของผูใ้ชบ้ริการในเสน้ทาง KTX สถานีควงัมยอง – สถานี
ยองดงึโพ
หากใชบ้ริการเช่ือมต่อการเดินทางรถไฟความเร็วสูง KTX กบัรถลีมูซีน
สนามบิน จะไดร้บัส่วนลดค่าโดยสารรถลีมูซีนสนามบิน 20%(3000 วอน) 
และเพ่ิมความสะดวกดว้ยบริการเช็คอินและโหลดสมัภาระจากกรุงโซลท่ี 
City Air Terminal (CALT) ท�าใหน้ั่งรถลีมูซีนไปสนามบินไดอ้ย่างสะดวกสบาย

ช่วงเวลาใหบ้ริการ
(เท่ียวแรก) 05:30 สถานียองดงึโพ, 06:23 KTX สถานีควงัมยอง 
(เท่ียวสุดทา้ย) 22:00 สถานียองดงึโพ, 22:52(จนัทร-์ศุกร)์ / 22:55 
(เสาร,์ อาทิตย,์ วนัหยุดราชการ) KTX สถานีควงัมยอง

เสน้ทางเดินรถ
(รถไฟใตดิ้น) KTX สถานีควงัมยอง – สถานีคมึช่อนกูช่อง – สถานีดกซนั 
– สถานีคาซนัดิจิตอลคอมแพล็กซ ์– สถานีคูโร – สถานีชินโดริม – สถานี
ยองดงึโพ 

สอบถาม 
1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

AIRPORT ACCESS



Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance  

throughout the year.

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage
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