
GYEONGGI-DO 
HALLYU  
TOURISM 
GUIDE 

JOURNEY TO  
INSPIRATION

#GYEONGGI-DO 

#K-FOOD 

#K-LOCATION 

#K-BEAUTY

ภาษาไทย

G
Y

EO
N

G
G

I-D
O

 H
A

LLY
U

 TO
U

R
ISM

 G
U

ID
E

TH
A

I



min

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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ทิะเลเห่ล่อีง มีืวิวพระอีาทิิตื่ยต์ื่กดิ้นทีิ�สวยงามื พรอ้ีมืกบัทุ่ิงนาทีิ�ทิอีด้ยาวอีอีกไป และสนัเขาอีนังด้งามืทีิ�บรรจีบกนั ตื่ลอีด้เสน้ทิางเดิ้น 
ประวติัื่ศาสตื่ร ์สถาปัตื่ยกรรมื อีาห่ารรสเลิศ และวฒันธรรมืขอีงจีงัห่วดั้คยอีงกีโด้ ผู้สมืผู้สานเขา้กบั ธรรมืชีาติื่ทีิ�น่าอีศัจีรรยนี์� กลิ�น

อีายขอีงคยอีงกีโด้เผู้ยอีอีกมืาได้อ้ีย่างสมืบ้รณแ์บบ ผู่้านความืกลมืกล่นระห่ว่างประเพณีกบั ความืทินัสมืยั และการอีย่้ร่วมืกนัระห่ว่าง
นกัเดิ้นทิางกบัพ่ �นทีิ�เปิด้โล่ง แห่ล่งท่ิอีงเทีิ�ยวบางส่วนทีิ�นี � เป็นสถานทีิ�ถ่ายทิำา ฉากในภาพยนตื่ร ์ห่ร่อีละครโทิรทิศัน ์ห่ร่อีอีย่้ในส่�อีสรา้ง

แรงบนัด้าลใจีให่ก้บัผู้ลงานด้นตื่รี ตื่อ้ีงขอีบคุณสถานทีิ� ท่ิอีงเทีิ�ยวแห่่งนี� ทีิ�ทิำาให่ค้ยอีงกีโด้ กลายเป็นบา้นขอีง K-Wave และเปล่งประกาย
เสน่ห่ด์้ ั�งเดิ้มือีอีกมืาให่ผู้้้ค้นได้ย้ลโฉมื

ท่ิาเร่อี Jeongokhang เห่ม่ือีนเทิพนิยายทีิ�ปรากฎบนปกอีลับั�มืขอีงเพลงด้้โอี AKMU แสด้งฉากทีิ�แตื่กต่ื่างขอีงมืห่าสมุืทิร ทีิ�มีืชีีวิตื่ชีีวา 
ในช่ีอีง YouTube ขอีงแร็ปเปอีร ์Young-ji นกัท่ิอีงเทีิ�ยวสามืารถเดิ้นชีมื วดั้โบราณทีิ�สวยงามื ตื่ามืรอียนางเอีก จีากละครโทิรทิศัน ์และ

สามืารถพกัผู่้อีนในสวนอีนัเงียบสงบได้ ้เพลิด้เพลินไปกบัช่ีวงเวลาอีนัเงียบสงบ อีีกครั�งในห่อ้ีงนั�ง เล่นขอีงบา้นห่ลงัเก่า สถานทีิ�นี �
เห่ม่ือีนมีืเสียงกระซิบให่คุ้ณชีา้ลง และใชีชี้ีวิตื่เห่ม่ือีนคนทิอ้ีงถิ�น สมัืผู้สัความืมืห่ศัจีรรยข์อีง สี�ฤด้้กาล พรอ้ีมืกบัฮมัืเพลงขอีง BTS ทีิ�

ป่าซอีอ้ีรี ติื่ด้ตื่ามืคยอีงกีโด้บนโซเชีียลมีืเดี้ย 
คน้พบจุีด้ห่มืายปลายทิางอีนัลำ �าค่าทีิ�ซ่อีนอีย่้ และวาด้แผู้นทีิ�การเดิ้นทิางขอีงคุณเอีง ไปใน 31 เม่ือีง และมืณฑ์ลต่ื่าง ๆ ในคยอีงกีโด้



เม่ือีงและมืณฑ์ลทิั�ง 31 แห่่ง ในคยอีงกีโด้ทิั�งห่มืด้ลว้นมีืเร่�อีงราวทีิ�เป็นเอีกลกัษณ ์และเป็นสถานทีิ�ทีิ�น่าสนใจี ทีิ�จีะ
ทิำาให่ ้คุณต่ื่�นตื่าต่ื่�นใจี บางครั�งสถานทีิ�เห่ล่านี�ถ้กนำามืาเป็นพ่ �นห่ลงัขอีงภาพทีิ�สวยงามื นกัท่ิอีงเทีิ�ยวสามืารถเดิ้น
ตื่ามืรอียตื่วัละคร เอีกทีิ�พวกเขาช่ี�นชีอีบ เพ่�อีเรียนร้วิ้ถีการเดิ้นทิางแบบให่ม่ื มีืแห่ล่งรวมืคนทิอ้ีงถิ�น เพ่�อีช่ีวยนกั
เดิ้นทิางสำารวจีสถานทีิ�ให่ม่ื ๆ และมีืขอ้ีเสนอีแนะต่ื่าง ๆ จีากอิีนฟล้เอ็ีนเซอีร ์ทีิ�ช่ีวยแนะนำาสถานทีิ�ในอีีกมุืมืมือีง

ห่น่�ง นกัท่ิอีงเทีิ�ยวจีะได้ร้บัแรงบนัด้าลใจี ขณะสำารวจีสถานทีิ�ทีิ�น่าด้ง่ด้้ด้ใจีแห่่งนี�

follow me
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสรา้งแรงบนัดาลใจูใหก้บัครีเอเตอร ์

แชีรบ์ทิสมัืภาษณก์บัเห่ล่าคนด้งัขอีง K-Wave ทีิ�ทิำากิจีกรรมืสรา้งสรรค ์แสด้งบุคลิกอีนัเป็นเอีกลกัษณ ์และเดิ้นทิางไปทิั�ว 
คยอีงกีโด้กบัอิีนฟล้เอ็ีนเซอีรส์อีงราย ทีิ�ร่วมืสนุกไปกบัทิวัร ์K-Wave ในคยอีงกี

แพร อิีนฟล้เอ็ีนเซอีรจ์ีากประเทิศไทิย ทีิ�เรียนภาษาเกาห่ลีและกำาลงัศก่ษาอีย่้ในประเทิศเกาห่ลี ห่ลงัจีากห่ลงให่ลในละคร เกาห่ลี 
เธอียอ้ีนรอียฉากโรแมืนติื่กทีิ�ตื่วัเอีกขอีงละครโทิรทิศันม์ืาเย่อีน และบนัทิก่การเดิ้นทิางขอีงเธอี นายแบบแฟชีั�น Eric Warner 

ผู้้ช่้ี�นชีอีบทุิกสิ�งทีิ�สวยงามื เดิ้นทิางไปทิางใตื่ข้อีงคยอีงกีโด้ ในทิวัรน์กัชิีมื เขากลบัมืาใชีชี้ีวิตื่ประจีำาวนัด้ว้ยความื ทิรงจีำาทีิ�มีืความืสุขมืากมืาย

CITY GUIDE 
การชมืจุูด K-Wave ในคยองกี

คน้พบเสน่ห่ข์อีงห่า้เม่ือีง (โกยาง, พาจ้ี-ยอีนชีอีน, ยงอิีน, ซอีงนมัื, และซ้วอีน) ในคยอีงกีโด้ จุีด้ชีมืเม่ือีงทีิ�มีืความืโด้ด้เด่้น 
ค่อีจุีด้ทีิ�ตื่รงกบัสี�ห่มืวด้ห่ม่้ืใน "DO IT (ทิำา)" "SEE IT (ชีมื)" "EAT IT (กิน)" และ "BOOK IT (จีอีง)" ในแต่ื่ละเม่ือีง

แผู้นทีิ�ภาพประกอีบสำาห่รบัแต่ื่ละเม่ือีง ยงัแนะนำาสถานทีิ�ท่ิอีงเทีิ�ยวในบริเวณโด้ยรอีบ ซ่�งช่ีวยให่น้กัเดิ้นทิางสรา้งเสน้ทิาง 
ท่ิอีงเทีิ�ยวได้ด้้ว้ยตื่นเอีง อ่ีานบทิความื TIP เพ่�อีเพลิด้เพลินกบัสถานทีิ�ท่ิอีงเทีิ�ยวเห่ล่านี�ได้ดี้้ยิ�งข่ �น

LIKE A LOCAL
เคล็ดลบัการเดินทางจูากคนในพืน้ท่ี

ห่ากคุณตื่อ้ีงการเดิ้นทิางในคยอีงกีโด้ในร้ปแบบให่ม่ื อีย่าล่มือ่ีานขอ้ีม้ืลต่ื่อีไปนี� ใน “Like a Local (เห่ม่ือีนคนทิอ้ีงถิ�น)” 
มีืเน่�อีห่าดี้ ๆ ถง่ 10 ธีมื ได้แ้ก่ “วิธีเทีิ�ยวชีมืให่ส้นุกกบัมืห่าสมุืทิรขอีงคยอีงกีโด้” โด้ยแร็ปเปอีรรุ่์น MZ Lee Young-ji, “เสน้ทิางทิวัร ์

BTS,” “ทิิวทิศันย์ามืค่ำาค่นแสนงด้งามื” และ “จุีด้ถ่ายร้ป Instagram” แลว้คุณจีะพบขอ้ีม้ืลทีิ�น่าสนใจี เกี�ยวกบัแต่ื่ละห่วัขอ้ี 
จีากความืคิด้เห็่นขอีงคนในพ่ �นทีิ�

COLUMN 
ครบเคร่ืองเร่ืองอาหารเกาหลี

เรียนร้เ้กี�ยวกบัความืห่ลากห่ลายขอีงอีาห่ารเกาห่ลี "กิมืจิี" ลกัษณะขอีงกิมืจิีคยอีงกีโด้ ประวติัื่แอีลกอีฮอีลใ์นเกาห่ลี และรบั 
คำาแนะนำาเกี�ยวกบัเคร่�อีงด่้�มืแบบด้ั�งเดิ้มืทีิ�มีืในคยอีงกีโด้ คน้พบเร่�อีงราวทีิ�น่าสนใจีเกี�ยวกบัขา้ว และด้้ขา้วประเภทิต่ื่าง ๆ จีากคยอีงกีโด้ 

ทีิ�มีืรสชีาติื่ทีิ�แตื่กต่ื่างกนัในแต่ื่ละภ้มิืภาค

GOOD STAY
ท่ีพกัสำาหรบัหลากรสนิยมื

คยอีงกีโด้มีืทีิ�พกัให่เ้ล่อีกมืากมืาย ไม่ืว่าจีะเป็นห่อ้ีงพกัแบบฮนัอีก สำาห่รบัผู้้ที้ิ�ตื่อ้ีงการสมัืผู้สัความืเงียบ และความืสงบขอีง 
สภาพแวด้ลอ้ีมืทีิ�สวยงามื ห่ร่อีพกัโรงแรมืห่ร้ ทีิ�มีืบริการรบัรอีงทีิ�สมืบ้รณแ์บบ เห่มืาะกบัการฟื�นฟ้กายใจี ห่ร่อีเกสตื่เ์ฮาส ์

สำาห่รบัผู้้ที้ิ�ตื่อ้ีงการแบ่งปันประสบการณก์ารเดิ้นทิาง และนอีนป่าพกัผู่้อีนห่ย่อีนใจี สำาห่รบัผู้้ส้นใจีห่ลีกเรน้ไปอีย่้กบั ธรรมืชีาติื่

FOUR SEASONS
คยองกีโดในแต่ละฤดูกาล

เราขอีแนะนำาสถานทีิ�บางแห่่งทีิ�คุณสามืารถเพลิด้เพลินกบัความืงามืขอีงฤด้้กาลทิั�งสี� รวมืทิั�งเสน้ทิางชีมืด้อีกซากุระ และสกี 
รีสอีรท์ิทีิ�มีืหิ่มืะสีขาวปกคลุมืทุ่ิง

LIKE A LOCAL LIKE A LOCAL   
ประภาคารเมืองอนัซนั  ประภาคารเมืองอนัซนั  

P55P55

Website
en.ggtour.or.kr

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook 
ggtour.en

Youtube
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โซล

สนามบินนานาชาติอินชอนสนามบินนานาชาติอินชอน

อ ินชอน

จังหว ัดชุงช ็องเหนือจ ังหว ัดชุงช ็องเหนือ

ชุงชองใต ้ช ุงชองใต ้

จ ังหว ัดค ังว ็อนโดจังหว ัดค ังว ็อนโด

คิมโพคิมโพ
อึยจองบูอึยจองบู

ยางจูยางจู

ทงดูช็อนทงดูช็อน

ย็อนช็อนย็อนช็อน

โพช็อนโพช็อน

คาพย็องคาพย็อง

คูรีคูรี

นัมยังจูนัมยังจู

ฮานัมฮานัม ยังพย็องยังพย็อง
พูช็อนพูช็อน

ซีฮึงซีฮึง

ควังมย็องควังมย็อง
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ท่ิาเร่อี Jeongokhang

สมาชิิกสองท่่านของ AKMU แล่่นเรืือในสไตล่ข์องตวัเองอนัเป็็นเอกล่กัษณ์์
ท่ั�งสองร่ืวมแรืงร่ืวมใจท่ำางานร่ืวมกนั บางครืั�งมีล่กัษณ์ะเฉพาะที่�โดดเด่นของ

แต่ล่ะคน แล่ะบางครืั�งสนบัสนุนซึ่่�งกนัแล่ะกนั. 
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ยืืนหยืดัดว้ยืตวัเอง
เป็็นช่ิวงเวล่าของการืเติบโตร่ืวมกนั
เหมือนการืออกไป็เที่�ยืว
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เรืาตอ้งการืจะไป็ทิ่ศท่างเดียืวกนั แล่ะท่ำาเพล่งที่�แสดงถึง่ความร้ืส้ก่ของเรืาในตอนนี�
เรืาตอ้งการืให้ทุ่กอย่ืางเป็็นไป็อย่ืางเป็็นธรืรืมชิาติ อย่ืางจริืงใจ
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อ่ีมื, ถา้ได้ร้อ้ีงเพลงบนเนินเขาแห่่งสายลมื คงเป็นการ
ปลอีบโยนห่วัใจีทีิ� เห่น่�อียลา้ให่อ้ีบอุ่ีนข่ �นได้ค่้ะ

Q  AKMU ติดต่อส่ือสารกบัแฟนคลบักนัดว้ยวิธีีการแบบ
ไหนคะ/ครบั? สำาหรบัคุณซูฮยอนคือการเป็็นบิวตีค้รี
เอเตอร,์ ซ่่งดู สนุกมืากเลยนะคะ/ครบัท่ีติดต่อส่ือสาร
กบัแฟนคลบัไดม้ืากขึ้่น้

A  (ลีชีานฮยอีก) ด้ว้ยด้นตื่รีเป็นอีย่างแรกเลย เพราะเป็น
ความืรกัทีิ�ได้ม้ืาจีากด้นตื่รีครบั แทินทีิ�จีะพบกนับ่อียๆ 
ผู้มืมีืความื ร้ส้ก่ว่าอียากจีะแสด้งให่เ้ห็่นถง่ด้นตื่รีทีิ�ยอีด้
เยี�ยมืแมืพ้บกนัแค่ครั�งเดี้ยวครบั นอีกจีากนี�ก็วางแผู้นไว้
ว่าจีะติื่ด้ต่ื่อีส่�อีสารทิาง งานศิลปะในสาขาทีิ�ห่ลากห่ลาย
ยิ�งข่ �นอีย่างเช่ีนห่นงัส่อีห่ร่อีร้ปภาพครบั 
(ลีซ้ฮยอีน) ปกติื่สนใจีห่ลายอีย่าง, แลว้ก็มีืสิ�งทีิ�อียากทิำา
อีย่้เยอีะเลยค่ะ คิด้ว่าถา้ได้แ้ชีรสิ์�งเห่ล่านี�ร่วมืกบัแฟนๆ 
และได้ ้
แบ่งปันเร่�อีงราวร่วมืกบัผู้้ค้นมืากมืายก็คงจีะสนุกดี้ จีง่
เริ�มืทิำารายการลงย้ท้ิปค่ะ ต่ื่อีไปก็อียากจีะติื่ด้ต่ื่อีส่�อีสาร
ด้ว้ยวิธีสนุกๆ ทีิ�ห่ลากห่ลายยิ�งข่ �นค่ะ

Q  รูส้ก่ว่าจูะเขีึ้ยนเนือ้เพลงโดนใจูไดเ้ก่งมืากๆ เลยค่ะ/
ครบั ถา้มีืคำาท่ีชอบเป็็นพิเศษคำานัน้คือคำาว่าอะไรคะ/
ครบั? อยากให ้
บอกคำาท่ีชอบและตีความืคำานัน้ในแบบขึ้องตวัเองให ้
กบัแฟนๆ ชาวต่างชาติไดฟั้งหน่อยค่ะ/ครบั

A  คำาทีิ�ชีอีบค่อีคำาว่า ‘ความืใสซ่�อี’ ค่ะ/ครบั ไม่ืว่าจีะเม่ื�อีก่อีน
ห่ร่อีตื่อีนนี�ก็ยงัชีอีบคำานี�ไม่ืเปลี�ยนค่ะ/ครบั เพียงแต่ื่ถา้
เม่ื�อีก่อีน ความืไรเ้ดี้ยงสาถ้กรวมือีย่้ในคำานี�ด้ว้ย, ก็คิด้
ว่าตื่อีนนี�คุณสมืบติัื่และความืสามืารถด้า้นศิลปะทีิ�มีืมืา
ตื่ั�งแต่ื่เกิด้ขอีงตื่วัเอีงใน 

Q  ต ัง้แต่เดบิวตม์ืาปี็นีก็้นบัเป็็นปี็ท่ี 7 แลว้นะคะ/ครบั 
และอคัดงมิืวสิเชียนก็เป็ล่ียนช่ือใหม่ืเป็็น ‘AKMU’ ดว้ย 
ตอนเดบิวต ์กบัตอนนี,้ เกิดการเป็ล่ียนแป็ลงกบัท ัง้
สองคนอย่างไรบา้งคะ/ครบั?

A  ใช่ีแลว้ค่ะ/ครบั ก่อีนอ่ี�นเลย การเปลี�ยนช่ี�อีวงเป็น ‘AKMU’ 
อีย่างเป็นทิางการเป็นการเปลี�ยนแปลงทีิ�ยิ�งให่ญ่มืาก 
ความืห่มืายขอีงคำาว่า อีคัด้งมิืวสิเชีียน มืาจีากคำาว่า ‘รคั’ 
ทีิ�แปลว่าสนุกสนาน และ ‘ด้ง’ ทีิ�แปลว่าเด็้กค่ะ/ครบั ถง่
แมืว่้าใน ตื่อีนนั�นช่ี�อีวงจีะเห่มืาะกบัความืเป็นเด็้กและ
สไตื่ลเ์พลงทีิ�ตื่อ้ีงการ แต่ื่เม่ื�อีกลายเป็นผู้้ใ้ห่ญ่จีง่ใชี้
ช่ี�อี ‘AKMU’ ทีิ�เป็นเคร่�อีง บ่งบอีกว่าเราอีอีกมืาย่นใน
โลกด้นตื่รีทีิ�กวา้งข่ �นค่ะ/ครบั และเช่ีนเดี้ยวกบัช่ี�อีวงทีิ�
เปลี�ยนแปลงไป เราก็กำาลงัพยายามืกนั อีย่างไม่ืสิ �นสุด้
เพ่�อีการเติื่บโตื่ทิั�งในแบบเดี้�ยวและแบบค่้ค่ะ/ครบั

Q  อยากทราบว่าล่าสุดมีืผลงานอะไรกนัอยู่คะ/ครบั ดู
เหมืือนว่าคุณซูฮยอนจูะไดใ้กลชิ้ดกบัแฟนคลบัใน
ป็ระเทศมืากขึ้่น้ ผ่านรายการ <บีกิน อะเกน> ถา้ได ้
ถ่ายทำา <บีกิน อะเกน> ในจูงัหวดัคย็องกีโด คิดว่าจูะ
ถ่ายทำาท่ีไหนดีคะ/ครบั?

A  <บีกินอีะเกน> ฉบบัโคเรีย เป็นความืตื่ั�งใจีทีิ�จีะปลอีบโยน
คนทีิ�เห่น่�อียลา้ทิั�งกายและใจีจีากโรคโควิด้ 19 ด้ว้ยการ
แสด้ง ในทีิ�สาธารณะภายในประเทิศค่ะ ซ่�งได้ท้ิำาการ
แสด้งไปแลว้ในสถานทีิ�สำาคญัๆ ห่ลายทีิ� เช่ีนในพย็อีงชีาง, 
แด้ก้ค่ะ แต่ื่ถา้เป็น ในจีงัห่วดั้คย็อีงกีโด้ คิด้ว่าอียากให่้
เป็นทีิ� ‘อิีมืจิีนกกั พย็อีงฮวา น้รี’ ในพาจ้ีค่ะ โชีวค์งอีอีกมืา
สวยมืากๆ เลยล่ะค่ะ เพราะว่า จีริงๆ แลว้ ‘อิีมืจิีนกกั พย็
อีงฮวา น้รี’ ก็ติื่ด้อีนัด้บั TOP 50 สถานทีิ�ทีิ�ไม่ืควรพลาด้ใน
เกาห่ลี และเป็นสถานทีิ�ทีิ�มีืช่ี�อีเสียงมืาก 
จีากการถ่ายทิำารายการ, ละคร ห่ร่อีภาพยนตื่รค่์ะ 

ถึามตอบกบัอคัมิว
AKMU, พ่ีนอ้งนกัดนตรีท่ีต ัง้ใจเปล่ียนแปลง
ขอบเขตดนตรีทัง้ในแบบเด่ียวแบบคู่ใหก้วา้ง
ขวางและหลากหลายขึน้ เร่ิม ค่อยๆ ติดใจไปกบั
เสียงกีตา้รอ์ะคูสติคอนัอบอุ่น เสียงรอ้งอนัสดใส
งดงาม รวมถงึเพลงท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยความ
หลกัแหลม
และจินตนาการแปลกใหม่ของพวกเขา เหล่า
แฟนคลบัต่างใหค้วามสนใจและคาดหวงักบัการ
เปล่ียนแปลงครัง้นี ้มาฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรี, 
ความหนุ่มสาว, การท่องเท่ียว จากสองคนท่ีถือว่า
การทำาเพลงเป็นความฝันของพวกเคา้

TWO 
& 

ONE

FOLLOW COVER STORY

AKMU INTERVIEW
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ปริมืาณสุทิธิ 100 เปอีรเ์ซ็นตื่ ์บอีกได้ว่้าเป็น ‘ความืใสซ่�อี’ 
ค่ะ/ครบั ไม่ืว่าใครก็แอีบต่ื่อีส้อ้ีย่้คนเดี้ยวเพ่�อีสิ�งนั�นใช่ี
ไห่มืคะ/ครบั ความืเจ็ีบปวด้ทิางจิีตื่ใจีทีิ�ได้ม้ืาในตื่อีนนั�น
แน่นอีนว่าเป็นการต่ื่อีส้เ้พ่�อีตื่วัเราเอีงค่ะ/ครบั

Q  ถา้นิยามืคำาว่า K-POP คิดว่าเป็็นแบบไหนคะ/ครบั? 
และคิดว่า AKMU กำาลงัทำาดนตรีในสีสนัแบบไหนอยู่
คะ/ครบั?

A  แน่นอีนว่า K-POP เป็นคำาทีิ�น่าภาคภ้มิืใจีค่ะ แต่ื่บางครั�งก็
ร้ส้ก่ว่าคำาว่า POP ในภาษาขอีงเราไม่ืได้จ้ีำาแนกด้ว้ยด้นตื่รี 
แต่ื่ เป็นการจีำาแนกด้ว้ยภาษามืากกว่าค่ะ/ครบั ก่อีนอ่ี�น
น่กถง่การเตื่น้และการถ่ายทิอีด้ทีิ�อีอีกมืาแบบอีลงัการ 
แต่ื่จีริงๆ แลว้ใน สาขา K-POP ยงัมีืด้นตื่รีทีิ�ไม่ืใช่ีลกัษณะ
นั�นอีย่้อีีกมืากค่ะ/ครบั เพราะฉะนั�นจีง่คิด้ว่าบางครั�งก็
จีำาเป็นทีิ�จีะตื่อ้ีงนำาตื่วั K อีอีก และกา้วขา้มือีอีกมืา เราไม่ื
ตื่อ้ีงการให่ ้AKMU เป็นสาขา K-POP เท่ิานั�นค่ะ/ครบั แค่
อียากให่เ้ป็นด้นตื่รีห่ลากห่ลายแนวทีิ�มีื 
คุณภาพค่ะ/ครบั

Q  ช่วงนีก้ระแสเกาหลีต ัง้แต่ K-POP ไป็จูนถง่ละครเป็็นท่ี
นิยมือย่างมืาก ทำาใหมี้ืแฟนคลบัชาวต่างชาติเพ่ิมืมืาก
ขึ้่น้ รูส้ก่ถง่ ความืนิยมืท่ีมืากขึ้่น้ไหมืคะ/ครบั?  

A  ค่ะ/ครบั, ก็มืกัจีะเห็่นขอ้ีความืให่ก้ำาลงัใจีขอีงแฟนๆ ชีาว
ต่ื่างชีาติื่และความืตื่อ้ีงการทีิ�อียากให่ไ้ปทิวัรค์อีนเสิรต์ื่ใน
ต่ื่าง ประเทิศผู่้านทิาง SNS อีย่้บ่อียๆ ค่ะ/ครบั ห่ลงัเด้บิ
วตื่เ์ราเคยทิวัรค์อีนเสิรต์ื่เล็กๆ ในเอีเชีียและไม่ืเคยล่มืช่ีวง
เวลานั�นเลยค่ะ /ครบั ความืรกัและเสียงรอ้ีงตื่ามืทีิ�ไม่ืคาด้
คิด้มืาก่อีนยงัเป็นความืทิรงจีำาทีิ�ทิำาให่ช็้ีอีกมืากอีย่้เสมือี 
และอียากจีะร้ส้ก่ถง่ความื ประทิบัใจีนั�นอีีกครั�งค่ะ การ
แสด้งคอีนเสิรต์ื่ในต่ื่างประเทิศเป็นสิ�งทีิ�พวกเราวางแผู้น
กนัอีย่้ตื่ลอีด้, และคิด้กนัอีย่้ตื่ลอีด้ว่าจีะ 
จีดั้ตื่อีนไห่นดี้ค่ะ/ครบั

Q  สไตลก์ารท่องเท่ียงขึ้องท ัง้สองคนเหมืือนกนัไหมืคะ/
ครบั? อยากใหเ้ล่าถง่วิธีีท่องเท่ียวขึ้องแต่ละคนค่ะ/ครบั

A  (ลีชีานฮยอีก) สำาห่รบัผู้มืเป็นสไตื่ลที์ิ�ชีอีบจีอีงทีิ�พกัทีิ�
ถ้กใจีและเทีิ�ยวอีย่้แถวๆ นั�นเลยครบั และตื่อีนทีิ�อีอีก
ไปเทีิ�ยวก็ชีอีบ ห่าพ่ �นทีิ�เฉพาะขอีงตื่วัเอีงทีิ�ให่ค้วามืร้ส้ก่
เห่ม่ือีนกบัการไปนั�งรา้นประจีำาครบั ถง่จีะไม่ืชีอีบสถาน
ทีิ�ทีิ�มีืนกัท่ิอีงเทีิ�ยวเยอีะๆ, แต่ื่ถา้ได้พ้บกบัคนทีิ�พ้ด้คุยกนั
ได้ส้บายๆ ก็จีะยิ�งสนุกและต่ื่�นเตื่น้กว่าเดิ้มืครบั 
(ลีซ้ฮยอีน) ถา้เจีอีสถานทีิ�สบายๆ กบัรา้นอีร่อียๆ ก็จีะมีื
ความืสุขมืากค่ะ ชีอีบทิั�งการเทีิ�ยวคนเดี้ยวและการเทีิ�ยว
กบัเพ่�อีนค่ะ การได้ข้บัรถชีมืวิวทิะเล, ตื่ั�งแคมืป์ เป็นสิ�งทีิ�
ฉนัปรารถนาอีย่้เสมือีค่ะ

Q  ช่วงนีท้ ัง้ละคร, มิืวสิควิดีโอต่างๆ ยกกองมืาถ่ายทำา
ท่ีจูงัหวดัคย็องกีโดกนัเยอะมืากค่ะ/ครบั ดงันัน้จูง่มีื
แฟนๆ มืากมืายท่ี ตามืมืาเท่ียวสถานท่ีเหล่านัน้ อยาก

จูะทราบว่าจูะแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไหนใหก้บั
แฟนๆ ท่ีกำาลงัวางแผนจูะมืาเท่ียวท่ี จูงัหวดัคย็องกี
โดคะ/ครบั

A  อ่ีมื, ก่อีนอ่ี�นอียากแนะนำาให่ท้ิวัรค์าเฟ่ในพุนด้งัห่ร่อีซ้วอีน
ค่ะ ถนนคาเฟ่แพคฮยอีนด้งก็ดี้นะคะ ปีนี�กาแฟด้ลัโกนา
ทีิ�ฮิตื่ใน เกาห่ลีก็ด้ง่ความืสนใจีได้จ้ีากแฟนคลบัชีาวต่ื่าง
ชีาติื่ผู่้าน SNS ใช่ีไห่มืคะ/ครบั แถมืในบา้นเรานอีกจีา
กกาแฟด้ลัโกนาแลว้ ก็ยงัมีืขอีงห่วานทีิ�อีร่อียๆ อีีกมืาก
ค่ะ คงจีะดี้ถา้ได้ไ้ปทีิ�ถนนคาเฟ่ย่านแพคฮยอีนด้ง และ
ได้ล้อีงทิานกาแฟและขอีงห่วาน ห่ลากห่ลายชีนิด้ขอีง
เกาห่ลีค่ะ ถา้เป็นแฟนๆ ทีิ�สนใจีเกี�ยวกบับิวตีื่ �ห่ร่อีแฟชีั�น 
แนะนำาให่ล้อีงสวมืชุีด้ฮนับกทีิ�ห่ม่้ืบา้นเกาห่ลีโบราณในยง
อิีนค่ะ แต่ื่งห่นา้ใน 
แบบทีิ�เขา้กบัชุีด้ฮนับกและไปเดิ้นเล่นทีิ�ห่ม่้ืบา้นเกาห่ลี
โบราณจีะตื่อ้ีงสนุกและเป็นความืทิรงจีำาทีิ�ดี้แน่นอีนค่ะ 
ทิราบมืาว่า ชุีด้พ่ �นเม่ือีงขอีงเกาห่ลีได้ร้บัความืสนใจีจีาก
ทิั�วโลกค่ะ เดี้�ยวนี�เห่ล่าไอีด้อีลก็สวมืชุีด้ฮนับกข่ �นแสด้ง
บนเวทีิกนัด้ว้ยใช่ีไห่มืคะ ถา้เป็นแฟนๆ ทีิ�ช่ี�นชีอีบแฟชีั�น
ก็แนะนำาให่ล้อีงไปด้้สกัครั�งค่ะ และทีิ�ขาด้ไม่ืได้เ้ลยก็ค่อี
สถานทีิ�ถ่ายทิำาละครนั�นเอีงค่ะ ถา้เป็นแฟนๆ ทีิ�ชีอีบละคร
เกาห่ลีล่ะก็, แนะนำาให่ไ้ปเทีิ�ยวโพช็ีอีนค่ะ เพราะทีิ�แห่่งนี�มีื
เห่ตุื่ผู้ลพอีทีิ�ถ้กเล่อีกให่เ้ป็นสถานทีิ�ถ่ายทิำาละครมืากมืาย
ค่ะ มืั�นใจีว่าจีะเป็นสถานทีิ�ท่ิอีงเทีิ�ยวทีิ�งด้งามืและ 
ประทิบัใจีแน่นอีนค่ะ

Q  ในฐานะท่ีเป็็นสถานท่ีท่องเท่ียว ป็ระเทศเกาหลีจูดัเป็็น
ท่ีแบบไหนคะ/ครบั? คิดว่ามีืเสน่หท่ี์ตรงไหนเม่ืือออก
ไป็ท่องเท่ียว คะ/ครบั?

A  ในตื่อีนนี�ถา้จีะให่น่้กถง่ ‘เกาห่ลี’ ก็จีะน่กถง่ ‘กระแส
เกาห่ลี’ ก่อีนเลยค่ะ/ครบั ในจีำานวนนกัท่ิอีงเทีิ�ยวทีิ�มืา
เกาห่ลีก็น่าจีะเป็นแฟนๆ ทีิ�มืาจีากกระแสเกาห่ลีกนัเยอีะ
นะคะ/ครบั สำาห่รบัจีงัห่วดั้คย็อีงกีโด้นั�นก็อีย่้ใกลก้บัโซล 
เห่มืาะกบัการเป็นสถานทีิ�ท่ิอีงเทีิ�ยวแบบวนัเด้ยท์ิริปค่ะ/
ครบั โด้ยเฉพาะอีย่างยิ�ง ทีิ�นี� มีืสถานทีิ�ซ่�งมีืความืห่มืาย
ทิางประวติัื่ศาสตื่รอ์ีย่้มืากมืาย ในจีำานวนนั�นสถานทีิ�ทีิ�ไม่ื
ควรพลาด้เลยก็ค่อี ป้อีมืปราการฮวาซ็อีงค่ะ/ครบั มีืจุีด้
ห่น่�งในใจีกลางเม่ือีงซ้วอีนทีิ�สามืารถชีมืวิวกลางค่นขอีง
ซ้วอีนได้ด้้ว้ย 
การมือีงเพียงปราด้เดี้ยว ซ่�งเป็นอีะไรทีิ�ยอีด้เยี�ยมืมืาก 
อียากให่ล้อีงเดิ้นไปตื่ามืถนนรอีบป้อีมืปราการฮวาซ็อีง
ขอีงซ้วอีน พรอ้ีมืกบัชีมืวิวกลางค่นไปด้ว้ยค่ะ/ครบั แลว้
ก็ยงัมีืทิวัรส์ถานีรถไฟเก่าทีิ�เป็นทีิ�ร้จ้ีกัจีากการถ่ายทิำา
มิืวสิควิดี้โอี อีย่างเช่ีนทีิ� สถานีรถไฟย็อีงย็อีกค่ะ/ครบั 
และยงัมีือีีกมืากมืายห่ลายแห่่งทีิ�แมืว่้าจีะไม่ืใช่ีสถานทีิ�
ท่ิอีงเทีิ�ยวทีิ�โด่้งด้งันกั แต่ื่ก็เป็นสถานทีิ� ทีิ�โด่้งด้งัข่ �นจีาก
การเขา้ไปอีย่้ในละคร, ภาพยนตื่ร ์ห่ร่อีมิืวสิควิดี้โอีขอีง
ศิลปินห่ลายคนค่ะ/ครบั จีะคิด้ว่าจีงัห่วดั้คย็อีงกีโด้ เป็น
ศ้นยก์ลางขอีงกระแสเกาห่ลีทีิ�มีืสมืบติัื่ลำ �าค่าซ่อีนอีย่้
มืากมืายก็ได้ค่้ะ/ครบั
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#1 สีชิมพ้ท่รืงเสน่ห์
สระนำา้ทะเล สวนสาธีารณะฮนัอุล ชุมืชนแพโกท เมืืองชีอง่
มืาเร่ิมืทริป็กนัท่ีบรรยากาศแบบต่างป็ระเทศท่ีลงตวั
ขึ้องดวงอาทิตยแ์ละตน้มืะพรา้วยามืสุริยกาล

แนวชายฝ่ังทะเลระยะทาง 15km ทอดยาวตัง้แต่
ย่านวอลโกทไปจนถงึ MTV ชีฮวา ณ ท่ีแห่งนีซ้ึ่งถูก
ขนานนามว่าเป็น K-Gold Coast มีสวนสาธารณะฮนั
อุล ชุมชนแพโกทท่ีมีช่ือเสียงจากแสงอาทิตยอ์สัดง
อนังดงาม ความโดดเด่นของทิวทศันบ์ริเวณหาดซอ
แฮอนัท่ีช่ืนชมไดต้ ัง้แต่ตวัเมือง, ใหค้วามรูส้กึเหมือน
อยู่ในต่างประเทศโดยไม่รูต้วั นอกจากนี ้ยงัมีสระนำา้
ทะเลแบบเป็นมิตรกบัธรรมชาติท่ีสรา้งขึน้จากนำา้
ทะเลจริงๆ คอยตอ้นรบันกัท่องเท่ียว ทำาใหส้ามารถ
เพลิดเพลินไปกบัดีไซน ์และทศันียภาพของตวัสระ
อนัน่าชม, หรือจะถ่ายภาพเก็บไวก็้ไม่เลว เม่ือขึน้ไป
บนระเบียงท่ีมีราวกระจกเป็นแนวโคง้เพรียวลม จะ
ไดช่ื้นชมทะเลซอแฮสุดลูกหูลูกตา รวมถงึทิวทศัน์
ของเกาะซงโด เมืองวฒันธรรมนานาชาติ

   2590 จีอีงวงัด้อีง เม่ือีงซิฮง่ชีี จีงัห่วดั้คยอีงกีโด้

#2 วิบวบัวิบวบั น่าอศัจรืรืยื ์
ถำา้ควงัมืย็อง
ออกจูากช่วงเวลาแห่งความืเป็็นจูริง มืาเดินถำา้และ
ด่ืมืดำ่ากบับรรยากาศอนัน่าอศัจูรรย ์ท่ีใหค้วามืรูส้ก่
เสมืือนแหวกว่ายอยู่ในอวกาศ
 
ถำา้ควงัมย็องเก็บรกัษาประวติัศาสตรอ์นัหลากหลายไวด้งั
เดิม เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมายงัสถานท่ีแห่งนีจ้ะไดส้มัผสักบั
ความทนัสมยั, ความเป็นอุตสาหกรรม พรอ้มไดค้น้พบร่อง
รอยท่ียงัคงอยู่ในถำา้แห่งนี ้ประวติัท่ีน่าสนใจเม่ือคร ัง้ท่ีถำา้
ถูกใชเ้ป็นโกดงักุง้ดองเค็มหลงัยกเลิกการขุดเหมืองแร่ในปี 
ค.ศ. 1972  ปัจจุบนัดว้ยลกัษณะเฉพาะอนัน่าอศัจรรยแ์ละ
น่าคน้หาของถำา้ พืน้ท่ีใหม่  ๆของถำา้จงึถูกสรา้งใหเ้ป็นแหล่ง
ศกึษาทางวฒันธรรมอนัหลากหลาย ดว้ยความร่วมมือของ
ศิลปินมากมายจนเกิดเป็นแหล่งศิลปวฒันธรรมแบบผสม
ผสาน ทำาใหถ้ำา้ไดร้บัความสนใจในระดบัโลก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเม่ือดวงไฟเล็ก  ๆสว่างไสวไปตามเสน้ทางคดโคง้
ภายในถำา้, จะทำาใหรู้ส้กึเหมือนหลุดเขา้ไปในโลกใบใหม่

   142 ถนนคาฮกัโร 85 บ็อีนกิล เม่ือีงควงัมืย็อีงชีี จีงัห่วดั้คยอีงกีโด้

ท่่องเท่่�ยวท่ริิปพิิเศษไปกับั RED VELVET

# 1

L o v e l y

# 2

M y s t e r i o u s

LOCATION & TRIP

RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"
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#3 ป็ลุ่กเรืา้อารืมณ์สุ์นท่รีื
สวนศิลป็ะอนัยาง
ป็ลุกความืรูส้ก่ท่ีหลบัใหลขึ้องนกัท่องเท่ียวดว้ย
ป็ระติมืากรรมืกระตุน้จิูนตนาการ
 
สถานท่ีท่ีเคยเป็นไร่องุ่นรสหวานหอมบริเวณแนว
คลองซมัซ็องช็อนแห่งเขาควานอกัซาน ปัจจุบนัไร่
องุ่นไดก้ลายเป็นจุดรวมตวัของนกัเดินเขา ท่ีต ัง้ใจมา
ด่ืมดำ่ากบักล่ินอายบนภูเขา เม่ือปี ค.ศ. 2005 ไดเ้ร่ิมมี 
‘โปรเจกตศิ์ลปะสาธารณะอนัยาง’ เป็นงานแสดงผล
งานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถูกนำามาจดัวางท่า
มกลางธรรมชาติไดอ้ย่างลงตวั จนทำาใหก้ลายเป็น
สถานท่ีของเหล่าศิลปินท่ีมีความพิเศษมาก เม่ืออยู่
ในพืน้ท่ีจดัแสดงงานศิลปะคุณจะเพลิดเพลินไปกบั
เสน่หข์องผลงานท่ีถูกนำามาจดัวางของบรรดาศิลปิน
ผูมี้ช่ือเสียงระดบัประเทศ กว่า 52 ชีวิต ซึ่งผลงาน
เหล่านีไ้ม่ไดมี้ไวแ้ค่เพียงใหช่ื้นชมเท่านัน้ แต่สามารถ
สมัผสัและเขา้ไปอยู่ในตวังานไดอี้กดว้ย จงึช่วยให้
รูส้กึว่าไดเ้ขา้ใกลค้วามเป็นศิลปะเขา้ไปอีกขัน้ 

   ถนนสวนศิลปะ เขตื่มืนัอีนัก้ เม่ือีงอีนัยาง จีงัห่วดั้คย็อีงกีโด้

#4 ท่ั�งโมเดิรืน์ ท่ั�งเท่รืนดี�
พิพิธีภัณัฑ์แ์สงไฟยางจูู
ปิ็ดทา้ยทริป็พิเศษกบั Red Velvet ในพิพิธีภัณัฑ์ท่ี์
มีืป็ระวติัศาสตรแ์ห่งแสงสว่าง
 
ช่ืนชมกบัแสงไฟหลากหลายรูปแบบได ้ณ ท่ีแห่งนี ้
‘พิพิธภณัฑแ์สงไฟยางจู’ ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑแ์สงไฟ
แห่งเดียวในประเทศ ท่ีสามารถช่ืนชมอดีต, ปัจจุบนั 
และอนาคตของแสงไดผ่้านหอจดัแสดงแสงไฟยุค
โบราณ, หอจดัแสดงแสดงไฟยุคก่อนปัจจุบนั, หอจดั
แสดงแสงไฟยุคปัจจุบนั ไม่เพียงเท่านีย้งัจะไดพ้บกบั
เหล่าผลงานอินเตอรแ์อคทีฟในธีมต่างๆ ได ้ณ ส่วน
จดัแสดงแสงแห่งจินตนาการ อีกทัง้ ยงัมีส่วนท่ีเก็บ
สะสมหลอดไฟแบบแอนทีคซึ่งมีความเป็นศิลปะแบบ
ยุโรปในสมยัก่อนปัจจุบนัอีกหลายส่วน สามารถปิด
ทา้ยวนัเดยท์ริปในจงัหวดัคย็องกีโดดว้ยประสบการณ์
ท่ีบรรยากาศเปล่ียนแปลงไปตามแสงไฟ

   235-48 ถนนควงัจ็ีอีกโร ตื่ำาบลควงัจ็ีอีกมืย็อีน เม่ือีงยางจ้ี จีงัห่วดั้คย็อีงกีโด้

ไอรีนและซลึกี จาก Red Velvet กำาลงัเดินหนา้กิจกรรมยูนิตคร ัง้แรกอย่างกระตือรือรน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
‘โนรี(Naughty)’ ซึ่งเป็นแผนงานชิน้ท่ีสองต่อจาก มอนสเตอร ์(Monster) กำาลงัไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก
จากแบ็คกราวนข์องมิวสิควิดีโอ ซึ่งเป็นสถานท่ีต่างๆ ของจงัหวดัคย็องกีโด เสน่หท่ี์ต่างกนัของทัง้คู่ปรากฏให้
เห็นอย่างเด่นชดัในสถานท่ีแห่งนี ้เรามาท่องเท่ียวจงัหวดัคย็องกีโดไปตามฉากในมิวสิควิดีโอนีก้นัเลย

# 3

A r t i s t i c

# 4

M o d e r n
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K-LOCATION 

JOURNEY TO GYEONGGI 
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THE 
SENTIMENTAL 

OF TRAVEL
เข้า้ถึงึจิิตวิิญญาณข้องตวัิเอกในละคร  

แต่งแตม้สีีสีนัการเดิินทางให้ส้ีวิยงามและโรแมนติก ผ่่านสีถึานที�และกาลเวิลาเข้า้ส่่ีใจิกลางข้องเร่�อง
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ท่่องไปในสถานท่่�และกาลเวลาดั่ ่�งความฝัันท่่�  
“Wolhwawon”
เช้า้วันัท่ี่�เง่ียบสงีบ แพรไปเท่ี่�ยวั “Wolhwawon” สวัน
สไตล์จ่์ีนในเกาหล่์ แล์ะเป็นฉากล์ะครโที่รที่ศันแ์ห่งี
แรกของีที่วััรน่์� สถานท่ี่�น่ �โด่่งีด่งัี จีากการถ่ายที่ำาล์ะคร
เร่�องี “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” เป็นฉาก
ท่ี่�ตวััเอกค่อ อ่ จ่ีอนึ (หร่อท่ี่�ร้จ้ีกักนัในนาม “IU”) แล์ะ
อ่ จุีนกิ พบกนั ครั�งีแรกในพระราช้วังัีของีจีกัรพรรดิ่ 
แล์ะเป็นสถานท่ี่�คงัี ฮานึล์ สารภาพรกัต่อ อ่ จ่ีอนึ หล์งัี
จีากเท่ี่�ยวัช้มภ้มิที่ศันแ์ปล์กตาของี Wolhwawon ซึึ่�งี
ก่อสรา้งีตามสไตล์ก์วัางีตุง้ีโบราณของีจ่ีนแล์ว้ั ก็มา
ถ่ายร้ปฉากหล์งัีเป็นสนามหญ้า้แล์ะสะพานเก็บไวัเ้ป็น
ท่ี่�ระล์กึ จีากนั�น ใช้เ้วัล์าผ่่อนคล์าย อารมณด์่ว้ัยการ
เดิ่นเล่์นตามสบายไปรอบ ๆ อุที่ยาน Hyowon Park ซึึ่�งี
เป็นท่ี่�ต ั�งีของี Wolhwawon

 399, ด่งีซ้ึ่วัอน-โร, ปัล์ด่ลั์-ก้, ซ้ึ่วัอนซ่ึ่ คยองีก่โด่
 1899-3300   วันัธรรมด่า 09.00 น.-22.00 น.
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ท่่ามกลางความเขีียวขีจีีขีองฤดููร้อ้น
แสงอาทิ่ตยย์ามเช้า้สาดูส่อง Wolhwawon

เดิูนเล่นบนสะพานที่�สวยงามใน Wolhwawon
ดู่�มดูำ�าความงดูงามขีองสถาปััตยกร้ร้มไมแ้กะสลกัอนัวิจิีตร้บร้ร้จีง

สถานที่�ถ่ายท่ำาละคร้ในคยองกีโดูที่�เร้าจีะไปัเยี�ยมช้มในท่ริ้ปันี�

เผยความงดูงามออกมาไดูม้ากที่�สุดูจีริ้ง ๆ
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วด่ั่ “Seoknamsa Temple”  
วด่ั่โบราณกบ่บน่ไดั่หิินท่่�สวยงาม
หากคุณตอ้งีการเขา้ถงึีควัามล์กึซึึ่ �งีที่างีพุที่ธศาสนาของีเกาหล่์ 
เราขอแนะนำาใหเ้ท่ี่�ยวัช้มวัดั่ Seoknamsa Temple ซึึ่�งีตั�งีอย่้บน
ภ้เขา Seounsan ในฐานะท่ี่�เป็นช้าวัพุที่ธ แพรรอช้มสถานท่ี่�น่ �
มากท่ี่�สุด่ จีากในบรรด่าสถานท่ี่�ถ่ายที่ำาล์ะครที่ั�งีหมด่ วัดั่แห่งี
น่�อย่้บนไหล่์เขาท่ี่�เง่ียบสงีบ ใหค้วัาม ร้ส้กึสงีบที่างีใจี ในล์ะคร
โที่รที่ศันเ์ร่�องี “Guardian: The Lonely and Great God” ตวััล์ะคร
เอก กงีย้ เข่ยนช่้�อนอ้งีสาวัคนเล็์กแล์ะกษัตัริย ์โครยอ ล์งีบนโคม
อธิษัฐานแล์ะปล่์อยใหล่้์องีล์อยไป บนัได่หินจีากที่างีเขา้ถงึีหอ้งี
โถงี Daeungjeon Hall สวัยงีามโด่ด่เด่่น วัดั่น่�สรา้งีขึ �นใน รชั้สมยั
พระเจีา้มุนม้แห่งีซิึ่ล์ล์า แสด่งีประวัติัศาสตรท่์ี่�ที่รงีคุณค่ายาวันาน 
แล์ะถ้กกำาหนด่ใหเ้ป็นสถานท่ี่�สวัด่อธิษัฐานขอควัามเจีริญ้รุ่งีเร่องี 
แล์ะควัามอย่้ด่่ม่สุขของีประช้าช้นในยุคตน้ราช้วังีศโ์ช้ซึ่อน

  3-120 ซึ่งัีช้นเซึ่มาล์-กิล์ กมึกวัางี-มยอน เม่องีอนัซึ่องีซ่ึ่ จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่ 
 031-676-1444

ฉันัอธิิษฐานให้้เธิอ
เฉักเช่้นวนัที่�คิม ชิ้น

ลอยโคมอธิิษฐานให้้กบัน้องสาวที่�ร้กั
ขีองเขีา และพร้ะร้าช้าใน “Guardian: 

The Lonely and Great God”
เม่�อสายลมฤดููร้อ้นแสนงามพดัูเขีา้มา

จีากภููเขีาอีกดูา้น
พดัูกร้ะดิู�งช้ายคาโบสถว์ดัู 

Seoknamsa Temple เสียงดูงัไพเร้าะ
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Orangerie
เป็นคาเฟ่่ท่ี่�เป็นท่ี่�ร้จ้ีกัจีากล์ะครแล์ะ
โฆษัณาที่างีโที่รที่ศัน ์ม่ภ้มิที่ศันท่์ี่�ม่
เอกล์กัษัณโ์ด่ด่เด่่นด่ว้ัยพ่ช้เขตรอ้น ใน
ล์ะครโที่รที่ศันเ์ร่�องี “Tale of the Nine-
Tailed” คาเฟ่่น่�เป็นสถานท่ี่�คิมบอมผ่สม
เหล์า้ล์งีในกาแฟ่ของี ล่์ ด่องี วุั �ก เพ่�อสรา้งี
ควัามตงึีเคร่ยด่ใหก้บัเน่�อเร่�องี จุีด่ท่ี่�หล์าย
คนอยากนั�งีค่อบริเวัณช้ั�น 2 ซึึ่�งีมกัจีะถ้ก
จีบัจีองีจีนเต็มพ่ �นท่ี่�อย่างีรวัด่เร็วั เพราะม่
ทิี่วัที่ศันง์ีด่งีาม หากคุณสนใจีการตกแต่งี 
ด่ว้ัยธรรมช้าติแล์ะตน้ไม ้เราขอแนะนำา
คาเฟ่่แห่งีน่� เพราะม่ตน้ไมส่้เข่ยวัหล์าก
หล์ายช้นิด่ขายด่ว้ัย แพรร้ส้กึได่ร้บัพล์งัี
จีากทิี่วัที่ศันเ์ข่ยวัขจ่ี เบ่ �องีหนา้สายตาเธอ

  423-19 กิซึ่นัโร แบคซึ่อกอบึ เม่องียงีจ้ีซ่ึ่ 
จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 070-7755-0615
 ทุี่กวันั 11.00 น.-21.00 น. เปิด่บริการตล์อด่ปี
  อเมริกาโน่: 8,000 KRW  
สม้ที่ต่ �โคโคนทัี่แมงีโก:้ 12,000 KRW
 @orangerie_official
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ร่้�นร้มยก์บัการ้จิีบช้าในเร่้อนกร้ะจีกขีนาดูให้ญ่่
กวาดูสายตาไปัร้อบ ๆ ขีณะสูดูกลิ�นห้อมขีองช้า
จีะเห็้นตน้ไมก้่�งโซนร้อ้นมากมายห้ลายช้นิดูดููสดูช่้�น
ร้วมถง่ตน้ห้นวดูปัลาห้มก่แคร้ะ แกว้สาร้พดัูน่ก และมอนสเตอร่้า

ใช้เ้วลาช่้วงบ่ายที่� Orangerie ช้าร้จีพ์ลงัจีากความสดูช่้�นเขีียวขีจีี
และร่้�นร้มยก์บั “ความสุขี”
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สะพานข้า้มแม่นำ �าลอยฟ้้า  
Hantangang River Sky Bridge ถนนท่่�มาส่่คุณ
เรามาเย่อนฉากถ่ายที่ำาภาพยนตรแ์ห่งีสุด่ที่า้ยของี
เรา ค่อสะพานขา้มแม่นำ �าล์อยฟ้่า Hantangang River 
Sky Bridge เม่�อพระอาทิี่ตยใ์กล์ ้ตกดิ่น สถานท่ี่�น่ �
โด่่งีด่งัีจีากการถ่ายที่ำาล์ะครเร่�องี “Crash Landing 
on You” เป็นฉากท่ี่�ฮยอน บิน แล์ะซึ่อน เยจิีน ขา้ม
สะพานด่ว้ัยกนั สะพานน่�จีะแกว่ังีไปมาแมข้า้มเพ่ยงี
คนเด่่ยวั ที่ำาใหร้้ส้กึต่�นเตน้หวัาด่เส่ยวัได่ ้เม่�อกา้วัไป
บนสกายวัอล์คพ่์ �นแกว้ักล์างีสะพานล์อยฟ้่า คุณจีะ
ร้ส้กึ เหม่อนล์อยอย่้กล์างีอากาศ แล์ะสนุกกบัควัาม
ต่�นกล์วััท่ี่ามกล์างีควัามปล์อด่ภยั เพราะสะพานน่�
ได่ร้บัการออกแบบสรา้งีมาอย่างีมั�นคงีแข็งีแรงี 
รองีรบัผ้่ใ้หญ่้ขา้มพรอ้มกนัได่ถ้งึี 1,500 ราย

  207 บิด่ลั์จิีนางีกิล์ ยองีบุก-มยอน เม่องีโพช้อนซ่ึ่ 
จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 09.00 น.-18.00 น.
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Mirinae Holy Site
Mirinae Holy Site เป็นสถานศกัดิ่ �สิที่ธิ �ท่ี่�สำาคญั้ของี
ศาสนจีกัรคาที่อลิ์กในเกาหล่์ ปรากฎอย่้ในล์ะครโที่รที่ศัน์
เร่�องี “Guardian: The Lonely and Great God” ภายในสถาน
ศกัดิ่ �สิที่ธิ �แห่งีน่� ม่สุสานของีนกับุญ้แอนด่ร้วั ์คิม แที่กอน 
นกับุญ้คนแรกในเกาหล่์ แล์ะองีคก์ารย้เนสโก ยกย่องีให้
เป็นอนุสรณส์ถานโล์กในปี ค.ศ. 2021 ภายในสถานท่ี่�
ศกัดิ่ �สิที่ธิ �แห่งีน่�ม่โบสถข์นาด่ใหญ่้ เพ่�อระล์กึถงึีผ้่พ้ล่์ช่้พที่างี
ศาสนาช้าวัเกาหล่์ 103 ราย โบสถน่์�ปรากกฎอย่้ในล์ะครเร่�องี 
“Guardian” โด่ยใช้เ้ป็นสถานท่ี่�ท่ี่�คิม โกอนึเร่ยกกงีย้มาหา 
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ี่�สวัยงีาม ม่บที่บาที่สำาคญั้ที่ำาให้
ฉากน่�สวัยงีามสมบ้รณแ์บบ 

  416 มิรินาซึ่องีจิี-โร ยงัีซึ่องี-มยอน เม่องีอนัซึ่องีซ่ึ่ จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 031-674-7762  09.00 น.-17.00 น.  www.mirinai.or.kr

INFLUENCER. แพร  HIPRAE  BABOPRAE
แพรเป็นสาวัไที่ยท่ี่�แช้รป์ระสบการณก์ารท่ี่องีเท่ี่�ยวัเกาหล่์ 
รวัมถงึีคอนเที่นตป์ระจีำาวันั แล์ะคอนเที่นตด์่า้นวัฒันธรรม ช่้องี YouTube 
“Hi Prae” ของีเธอโด่ยม่สมาชิ้กติด่ตามมากถงึี 640,000 ราย เม่�อเร็วั ๆ น่� 
เธอได่ง้ีานเป็นที่ั�งีนกัแสด่งี แล์ะเอนเที่อรเ์ที่นเนอรท่์ี่�ปรากฎตวััในซิึ่ที่คอมของี 
Netflix เร่�องี “So Not Worth It” แล์ะวัาไรต่ �โช้วัข์องีเกาหล่์ใตช่้้�อ “South Korean 
Foreigners” เราไปเย่�ยมช้มสถานท่ี่�ถ่ายที่ำาล์ะครในจีงัีหวัดั่ คยองีก่โด่พรอ้มแพร 
ผ้่ม่้ช่้�อเส่ยงีท่ี่�สามารถแนะนำาสถานท่ี่�สวัยงีามในเกาหล่์ได่อ้ย่างีสด่ใสร่าเริงี
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THE 
TASTE OF 
TRAVEL

ร่วิมแชรป์ระสีบการณ ์ทำาควิามร่จ้ิกัเกาห้ลีให้ล้กึซึ้ึ �ง พรอ้มกา้วิส่่ีโลกแห่้ง
อาห้ารรสีชาติเลิศ ร่ปลกัษณส์ีวิยงาม

K-TASTE 

JOURNEY TO GYEONGGI 
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Doosoogobang  
อาหิารตามฤด่ั่กาล
อาหารวัดั่เป็นวัฒันธรรมการรบัประที่านอาหารท่ี่�เป็น
เอกล์กัษัณข์องีเกาหล่์ เป็นอาหารเพ่�อสุขภาพ ช่้วัยใหผ้้่้
บริโภคแข็งีแรงี เพราะอาหาร แต่ล์ะช้นิด่ใช้ส่้วันประกอบ
จีากธรรมช้าติ นำามาปรุงีด่ว้ัยควัามตั�งีใจีแล์ะใส่ใจี  
Doosoogobang เป็นรา้นอาหารท่ี่�คุณสามารถลิ์ �มล์องีอาหาร 
มงัีสวิัรติัเกาหล่์แบบด่ั�งีเดิ่ม ซึึ่�งีแสด่งีถงึีหล์กัปรชั้ญ้าของี
แม่ช่้จีองี ควัอน ผ้่เ้ช่้�ยวัช้าญ้ด่า้นอาหารวัดั่ อาหารวัดั่น่�
ปราศจีากสารปรุงีแต่งี กลิ์�นรสสงัีเคราะห ์ปรุงีด่ว้ัยสมุนไพร
กลิ์�นฉุนตามฤด้่กาล์ท่ี่�ด่่ต่อสุขภาพ 5 ช้นิด่ (กระเท่ี่ยม หวัั
หอมเข่ยวั กุย้ช่้ายป่า ตน้หอม แล์ะมหาหิงีค)์ ช่้วัยใหอ้าหาร
นั�นม่รสช้าติต่างี ๆ ได่อ้ย่างีแที่จ้ีริงี ที่ำาใหอ้าหารวัดั่เป็นตวัั
เล่์อกเมน้อาหารกล์างีวันัท่ี่�สมบ้รณแ์บบ Doosoogobang ท่ี่�
หมายถงึี สถานท่ี่�ท่ี่�พระฝึึกการไม่รอรบัการขอรบับริจีาค ซึึ่�งี
เป็นวิัธ่หนึ�งีของีการฝีึกปฏิิบติั แล์ะเก็บอาหารท่ี่�เหล่์อไวัแ้บ่งี
ปันใหแ้ก่ผ้่ข้าด่แคล์น รา้นน่�ไม่ม่ เมน้อาหาร แล์ะจีะเร่ยก
เมน้แบบง่ีาย ๆ ว่ัา “อาหารวันัน่�” ซึึ่�งีจีะเปล่์�ยนแปล์งีไปตาม
ส่วันประกอบตามฤด้่กาล์แล์ะช่้วังีเวัล์าของีปี

  80 ถนนควังัีก่โฮซ้ึ่กองีวัอนโร เขตยองีที่งีก้ เม่องีซ้ึ่วัอนช่้ จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 031-548-1912  ทุี่กวันั 11.30 น.-20.00 น.
 “อาหารวันัน่�” 18,000 KRW
 @doosoogobang 

สาร้ะสำาคญั่ขีองการ้เดิูนท่างค่อไม่เร่้งรี้บ
คุณสามาร้ถกา้วเดิูนไดูช้้า้ลง

ห้ร่้อสำาร้าญ่กบัม่�ออาห้าร้ไดูน้านขี่ �น

อาห้าร้ที่�ร้า้น Doosoogobang
ปัรุ้งจีากส่วนปัร้ะกอบตามฤดููกาลเท่่านั�น

ค่อย ๆ ลิ �มร้สอาห้าร้อย่างสำาร้าญ่ ในขีณะที่�

ครุ่้นคิดูถง่ชี้วิตที่�ตอ้งทิ่ �งภูาร้ะส่วนเกิน
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Shilla Galbi อาหิารท่่�อบอุ่นใจ
เราเล่์อกลิ์ �มล์องีเน่�อซ่ึ่�โครงีย่างีซ้ึ่วัอนเป็นอาหารม่ �อ
สุขภาพ รา้น Shilla Galbi เป็น 1 ใน 3 รา้นเน่�อซ่ึ่�โครงี
ย่างีท่ี่�ม่ช่้�อเส่ยงีในบรรด่า รา้นซ่ึ่�โครงีเน่�อจีากหล์าย
รา้นในซ้ึ่วัอน รา้นน่�โด่่งีด่งัีจีากเน่�อซ่ึ่�โครงี hanwoo 
เกรด่ 1 ปรุงีสด่ใหม่ไม่ผ่่านการแช่้แข็งี เน่�อซ่ึ่�โครงีชุ่้ม
นำ �าซึ่อส ท่ี่�ช้าวัต่างีช้าติสามารถเล่์อกอร่อยได่ ้เพราะไม่
เผ็่ด่จีนเกินไปน่� ด่องีเน่�อด่ว้ัยเกล่์อเพ่�อรกัษัารสช้าติ
สด่โด่ยเฉพาะเน่�อซ่ึ่�โครงี ด่ว้ัยการคลุ์กเคล์า้ เคร่�องี
ปรุงีรสอย่างีที่ั�วัถงึี แต่เดิ่มช้าวัเกาหล่์นิยมที่านเน่�อ
ซ่ึ่�โครงีกบัผ่กั เราขอแนะนำาใหท้ี่านเน่�อซ่ึ่�โครงีสด่
จิี �มเกล่์อ คุณจีะพงึีพอใจีในรสช้าติแล์ะ กลิ์�นสะอาด่
ของีเน่�อซ่ึ่�โครงีสด่ท่ี่�รา้น Shilla Galbi น่� อย่างีไรก็ด่่ 
เน่�อซ่ึ่�โครงีชุ่้มซึ่อสน่�ยงัีสามารถเขา้กนัได่ด่้่อย่างีน่า
อศัจีรรยก์บัผ่กัรสเปร่ �ยวัหวัาน ตามฤด้่กาล์อ่กด่ว้ัย 

  538 ด่งีซ้ึ่วัอน-โร ยองีที่งีก้ เม่องีซ้ึ่วัอนซ่ึ่ จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 031-212-2354
 Daily 11.00 น. – 22.00 น. ปิด่บริการในวันันกัขตัฤกษั์
  เน่�อซ่ึ่�โครงีพร่เม่�ยม (1 ท่ี่าน) 49,000 KRW  
เน่�อซ่ึ่�โครงีชุ่้มซึ่อสพร่เม่�ยม (1 ท่ี่าน) 46,000 KRW  
เน่�อซ่ึ่�โครงี Hanwoo พร่เม่�ยม 69,000 KRW  
เน่�อซ่ึ่�โครงี Hanwoo ชุ่้มซึ่อส 53,000 KRW
 www.shillagalbi.co.kr
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Saesori Mulsori  
ปรุงดั่ว้ยความรอ้นตำ�าคงท่่�ในบา้นเกาหิล่
แบบโบราณ
สถานท่ี่�เปิด่คาเฟ่่น่�ได่ร้บัการด้่แล์รกัษัามา
ตั�งีแต่กล์างียุคโช้ซึ่อน เม่�อสมยัท่ี่�คุณตา
ของีเจีา้ของีรา้นซึึ่�งีเป็นรุ่นท่ี่� 14 ยงัีม่ช่้วิัตอย่้ 
บริเวัณโด่ยรอบ บา้นเกาหล่์แบบด่ั�งีเดิ่มหล์งัี
น่� ม่ตน้ zelkova อายุกว่ัา 300 ปี ศาล์าที่รงี
แปด่เหล่์�ยม สระนำ �า แล์ะบ่อนำ �า ที่ำาใหล้้์กคา้
ร้ส้กึเหม่อนเดิ่นที่างี มายงัีสถานท่ี่�ท่ี่�ห่างีไกล์ 
ขา้วัตม้ถั�วัหวัานนุ่มช่้วัยใหอุ่้นที่อ้งี โด่ยโรย
หนา้ด่ว้ัยวัอล์นทัี่ เกาล์ดั่ ไพนน์ทัี่ แปะก�วัย แล์ะ
ช้ะเอมผ่งี เพ่�อใหม่้ส่สนั แล์ะรสช้าติเขม้ขน้

  10 โอยานมัโร 38 บอน-กิล์ ซ้ึ่จีองีก้ เม่องีซึ่องีนมัซ่ึ่ 
จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่
 031-723-7541
 ทุี่กวันั 11.00 น.-22.00 น. ปิด่บริการวันันกัขตัฤกษั์
  ขา้วัตม้ถั�วัหวัาน 11,000 KRW ช้า Jujube 10,000 KRW  
ช้าเย็นเบอรร่์�หา้รส 10,000 KRW เซ็ึ่ต Gyeongdan 5000 KRW
 solicafe.site123.me
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ยามเช้า้ในบา้นแบบโบร้าณ
เริ้�มขี่ �นดูว้ยลำาแสงอาทิ่ตยส์าดูส่องช้ายคาบา้น

เจีา้ขีองบา้นปัรุ้งถั�ว Azuki ดูว้ยความใส่ใจี
เคี�ยวและคนเป็ันเวลานาน

เพ่�อท่ำาขีา้วตม้ถั�วห้วานที่�ให้้ความอบอุ่นห้วัใจี
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Eedoga  
เสน่หิอ์ลง่การข้องหิวาน
หล์งัีจีากท่ี่� “Youn’s Kitchen” รายการโช้วัเ์พ่�อควัามบนัเทิี่งี
ของี TVN ถ้กเผ่ยแพร่ไปยงัีต่างีประเที่ศ ควัามนิยมขนมหวัาน
ของีเกาหล่์ก็เพิ�มส้งีขึ �น เราแวัะท่ี่�รา้น Eedoga เพ่�อชิ้มขนม
หวัานแบบด่ั�งีเดิ่มของีเกาหล่์ แล์ะเร่ยนที่ำาเคก้ขา้วั ล้์กกวัาด่ 
แล์ะคุกก่ �แบบโบราณ เม่�อปี ค.ศ. 2013 สองีสาวั พ่�นอ้งีท่ี่�ม่
ควัามตั�งีใจีที่ำาขนมหวัานเพ่�อสุขภาพแบบโบราณ ท่ี่�แมเ้ด็่ก ๆ 
ก็ที่านได่อ้ย่างีเอร็ด่อร่อย ได่ร่้วัมกนัเปิด่หล์กัส้ตรสอนการที่ำา
เคก้ขา้วั ล้์กกวัาด่ แล์ะเปิด่หล์กัส้ตรสอนที่ำาขนม การที่ำาเคก้
แบบโบราณ เม่�อเราไปถงึี อ่ริคเขา้เร่ยนหล์กัส้ตรพร่วิัวั ซึึ่�งีม่
การที่ำาเคก้ขา้วัร้ปพระจีนัที่ร ์ครึ�งีเส่ �ยวั แล์ะด่อกไมป้ระด่บั
เคก้ขา้วัฤด้่รอ้นท่ี่�เร่ยกว่ัา Jeungpyeon หล์กัส้ตรน่�สอนหล์กั
การพ่ �นฐานการที่ำาเคก้ขา้วั แล์ะใหค้วัามร้ม้ากขึ �น เก่�ยวักบั
เคก้ขา้วัเหน่ยวั แล์ะเคก้ขา้วัแบบไม่เหน่ยวั เราขอแนะนำา
หล์กัส้ตรน่�สำาหรบัผ้่ส้นใจีการที่ำาขนมหวัานเกาหล่์แบบ
ด่ั�งีเดิ่ม แล์ะตอ้งีการ ปรุงีของีว่ัางีท่ี่�ด่่ต่อสุขภาพแล์ะเช่้�อถ่อได่้
ไวัร้บัประที่านเองี 

  26-3 ซึ่องีบก 2-โร 76 บอน-กิล์ ซ้ึ่จ่ี-ก้, เม่องียงีอินซ่ึ่ จีงัีหวัดั่คยองีก่โด่ 
(หอ้งี211 ด่ร่มที่าวัเวัอร)์
 010-9772-2730
 www.eedoga.co.kr

INFLUENCER. อ่ริค วอรน์เนอร  ERIC94KOREA
เราเดิ่นที่างีส่้ตอนใตข้องีคยองีก่โด่พรอ้มด่ว้ัยนายแบบหนุ่มอ่ริค 
ผ้่ห้ล์งีใหล์สิ�งีสวัยงีามทุี่กอย่างี อ่ริคได่ชิ้้มรสช้าติด่ั�งีเดิ่มของีส่วันประกอบอาหาร 
แล์ะเร่ยนร้ก้ารที่ำาอาหารเกาหล่์หล์ากหล์ายร้ปแบบ รอยยิ �มท่ี่�ปรากฏิที่ั�วั
ใบหนา้ของีอ่ริคขณะนั�งีเบ่ �องีหนา้อาหารแต่ล์ะม่ �อ แสด่งีว่ัาการเดิ่นที่างีน่� 
ได่เ้ติมเต็มควัามสุขในหวััใจีเขา หนึ�งีวันักบัการเดิ่นที่างีลิ์ �มล์องีอาหารเกาหล่์! 
เราได่บ้นัที่กึช่้วังีเวัล์าแห่งีควัามสุขนั�นไวัท่้ี่�น่�
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สนุกสนานต่ืนเตน้ในวนัพิเศษ ในเมืองโกยาง
GOYANG

POINT SPOT

❶ Sports Monster Goyang ─ 4.8 กม. (รถยนต ์14 นาที) ─ ❷ Let’s Run Farm Wondang ─ 21 กม. (รถยนต ์30 นาที) ─  
❸ Aqua Planet Ilsan ─ 9.7 กม. (รถยนต ์20 นาที) ─ ❹ EAT Italy Oven ─ 9.8 กม. (รถยนต ์20 นาที) ─ ❺ Hyundai Motorstudio Goyang ─ 1.3 กม. (รถยนต ์4 นาที) ─  
❻ ENJOY Ilsan Lake Park ─ 3.4 กม. (รถยนต ์7 นาที) ─ ❼ STAY Sono Calm Goyang

CITY GUIDE

สำำ�นักัง�นั
ปกครองท้อ้ง

ถ่ิ่�นัเมืืองโกย�ง

แมื
นัำ

��ฮั
นััก

งั

เชตอิิลซานซอิ  

เขตอิิลซานดง  

พ่ิพ่ิธภัณัฑ์ศ่์ิลปะ  
Mimesis Art Museum

สำถิ่�นีัรถิ่บัสัำโกย�ง
สถานีแทกก

สถานีนงึกก

3

6

5

7

2

1

4

เมืืองโกย�งเป็นัเมืืองที้�เต็็มืไปด้ว้ยคว�มื
สำนุักสำนั�นัตื็�นัเต็น้ั มีืชีีว่ต็ชีีว� มีืส่ำ�งบันััเท่้ง
ต่็�ง ๆ มื�กมื�ย  ที้�นีั� เป็นัที้�ต็ ั�งของสำถิ่�นีั
โท้รท้ศัินั ์SBS และ MBC รวมืถิ่งึสำตู็ด่้โอต่็�ง 
ๆ ในัอ่ลซ�นั  และเป็นัสำถิ่�นัที้�ถ่ิ่�ยท้ำ�ละคร
โท้รท้ศัินัร์วมืถิ่งึว�ไรตี็ �โชีวต่์็�ง ๆ ที้�มีืชืี�อ
เสีำยง คุณสำ�มื�รถิ่สำนุักสำนั�นัในัวนััพ่ิเศิษได้ที้้� 
K-Culture Valley เมืืองโกย�ง ซึ�งกำ�ลงัได้ร้บัั
คว�มืน่ัยมื ว่�เป็นันัครเมืกกะแห่่งก�รถ่ิ่�ยท้ำ�
ละครโท้รท้ศัินัแ์ห่่งห่นึั�ง

แม่ืนัำ ��ฮันัักงั

สถานีทนัฮยอน
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สนามกีีฬาในร่่ม  
Goyang Sports Monster  
สถานท่ีแห่งนีนิ้ยมเรียกกนัว่า “คาเฟ่เด็กสำาหรบัผูใ้หญ่” 
สวนสนุกในร่มท่ีออกแบบมาเพ่ือใหทุ้กคนไดส้นุกสนานร่วมกนั นกัท่องเท่ียวสามารถ
เลือกเล่นกีฬาต่าง ๆ ได ้เช่น ยิงธนู บาสเก็ตบอล ซ็อคเกอร ์และปีนเขา นอกจากนี ้
ยงัมีเคร่ืองออกกำาลงักายแบบ VR และซิปโคสเตอรท่ี์ต่ืนเตน้เรา้ใจใหบ้ริการ 
มีหอ้งนั่งเล่น จำาหน่ายอาหาร และเคร่ืองด่ืมสำาหรบัผูต้อ้งการเบรคพกัหายใจ 
ขอแนะนำาใหเ้ลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากจำากดัเวลาการเขา้ชม

 1955 ถนนโกยางแดโร เขตด็อกยางกู เมืองโกยางชี จงัหวดัคยองกีโด   02-1668-4832  
 ทุกวนั 10.00 น.-21.00 น.  (เขา้ชม 2 ชม.) ผูใ้หญ่ 25,000 KRW วยัรุ่น/เด็ก 20,000 KRW  
 www.sportsmonster.co.kr

DO IT 
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ทักัีทัายสตัว์น์ำ �าไดที้ั�   
Aqua Planet Ilsan เมือิงโกียาง  
พบกบัรูปจำาลองปลาฉลามขนาดยกัษอ์า้ปากกวา้ง 
ตอ้นรบันกัท่องเท่ียวตรงบริเวณทางเขา้ 
สามารถดงึดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี พิพิธภณัฑส์ตัวน์้ำาท่ี
ดูลกึลบัเสมือนอยู่ในความฝันแห่งนี ้จดัแสดงใหเ้ห็นถงึแก่น
แทข้องมหาสมุทรแก่ท่องเท่ียว คุณสามารถชมปลาฉลาม 
นกเพ็นกวิน แมวน้ำาชา้ง จระเข ้นาก และเต่าไดอ้ย่างใกลชิ้ด 
ตูแ้สดงสตัวน์้ำาขนาดมหึมานีจ้ดัการแสดงโชวส์ตัวน์้ำาทุกชนิด 
ส่วนบริเวณมหาสมุทรชัน้สาม คุณจะไดช้มแมวน้ำาชา้ง 
ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องพิพิธภณัฑส์ตัวน์้ำาแห่งนี ้สถานท่ีท่ี
เหมาะอย่างย่ิงสำาหรบัผูท่ี้รกัสตัว ์เพราะนอกจากสตัวน์้ำาแลว้ 
ยงัมีทัง้แร็คคูน บีเวอร ์ลิง และเมียรแ์คทใหช้มอีกดว้ย

 282 ถนนฮนัรยูเวิรล์โร เขตอิลซานซอกู เมืองโกยางชี จงัหวดัคยองกีโด 
 1833-7001   ทุกวนั 10.00 น.-18.30 น. (ปิดเขา้ชมเวลา 17.30 น.)  
 ชมไดท้ัง้วนั - ผูใ้หญ่ 25,000 KRW เด็ก/ผูสู้งอายุ (ต่ำากว่า 13/65 ปีขึน้ไป) 

23,000 KRW ค่าเขา้ชมในวนัหยุดสุดสปัดาห ์- ผูใ้หญ่ 31,000 KRW เด็ก/ผูสู้งอายุ 
(ต่ำากว่า 13/65 ปีขึน้ไป) 28,000 KRW   www.aquaplanet.co.kr/index.do

ท่่ังร่าบให้้มา้วิ์�งไดอ้ิย่างเสรี่ในเมือิงโกียาง 
Lets’ Run Farm Wondang  
เม่ือผ่านถนนท่ีมีตน้ไมร้ายลอ้มสองขา้งทางดูลกึลบัแลว้ 
คุณจะพบทุ่งหญา้เลีย้งสตัวข์นาดใหญ่ ฟารม์แห่ง
นีมี้ทิวทศันทุ่์งหญา้เลีย้งสตัวง์ดงามน่าประทบัใจ 
คุณจะไดช้มฝูงมา้ว่ิงเหยาะ ๆ หรือเล็มหญา้อยู่กลางทุ่งกวา้ง 
ดว้ยสภาพภูมิทศันส์วยงามตามธรรมชาตินี ้เคยป็นสถานท่ี
ถ่ายทำาละครโทรทศันเ์ร่ือง “Mister Sunshine” นอกจากนี ้
Let’s Run Farm Wondang ยงัเป็นสถานท่ีสำาหรบัฝึกผูส้มคัรข่ี
มา้แข่งมืออาชีพอีกดว้ย นกัท่องเท่ียวจงึควรเดินเล่นอย่างสงบ 
และด่ืมด่ำาไปกบัช่วงเวลาท่ีจะไดก้ลบัมาอยู่กบัตนเอง 
ในบริเวณโซนถ่ายรูปในทุ่งหญา้ คุณสามารถถ่ายรูปโดย
มีฉากหลงัเป็นทุ่งหญา้กวา้งใหญ่ได ้วนัหยุดสุดสปัดาห์
จะมีบริการข่ีมา้สำาหรบัเด็ก ใหบ้ริการแบบมาก่อนไดก่้อน 
ผูท่ี้สนใจจงึควรติดต่อแผนกอำานวยการล่วงหนา้ก่อน

 233-112 ซอซมันึงกิล เขตด็อกยางกู เมืองโกยางชี จงัหวดัคยองกีโด 
  02-509-2672  ปิดบริการในวนัจนัทร/์องัคาร เปิดบริการในวนัพุธ–อาทิตย ์
09.00 น.-17.00 น.  เขา้ชมฟรี  krafarm.kra.co.kr

SEE IT 
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ละคร่ทีั�ทัำาให้้ร่ถคนันี�สมบูร่ณ์ ์ 
Hyundai Motorstudio เมือิงโกียาง  
สถานท่ีแสดงนิทรรศการยานยนตแ์ห่งนี ้สรา้งขึน้โดยบริษทั ฮุนไดมอเตอร ์จำากดั 
เป็นสวนสนุกยานยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี ในอาคารสูง 9 ชัน้และชัน้ใตดิ้น 5 ชัน้ 
คุณจะไดช้มกระบวนการผลิตตัง้แต่การหลอมเหล็ก การขึน้รูปตวัถงัรถยนต ์
การเช่ือมตวัรถ การลงสี ไปจนถงึการประกอบชิน้ส่วน นกัท่องเท่ียวจะไดร้บั
ประสบการณต์รงจากการชม การฟัง การสมัผสั กระบวนการผลิตทัง้หมดของรถ
ฮุนไดหน่ึงคนั กระบวนการผลิตรถยนตร์ะหว่างมนุษยแ์ละหุ่นยนตท่ี์ทำางานร่วมกนันี ้
เป็นประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้สรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัเด็ก ๆ กระบวนการเรียน
รูเ้ก่ียวกบัลม รวมถงึการเคล่ือนท่ีของลมท่ีส่งผลต่อการทำางานของรถยนต ์
และการจำาลองเสียงท่ีช่วยส่งเสริมความคิดวิเคราะหใ์หแ้ก่เด็กได ้นิทรรศการ 
“Into the Car” นีผู้เ้ขา้ชมตอ้งจองล่วงหนา้ นอกจากนีย้งัมีเวิรก์ช็อปสำาหรบัเด็ก 
ท่ีใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัรถยนตผ่์านการเล่นของเด็ก มีบริการนำาทวัรเ์ป็นภาษาองักฤษ 
ท่ีใหค้ำาอธิบายทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษ จำาหน่ายตัว๋ถงึ 17.30 น.

 217-6 ถนนคินเท็กซโ์ร เขตอิลซานซอกู เมืองโกยางชี จงัหวดัคยองกีโด   1899-6611  
 การแสดงปกติ 10.00 น.-19.00 น. ศูนยใ์หข้อ้มูลสำาหรบัการทดลองขบัรถ 10.00 น.-17.00 น. ปิดวนัท่ี 1 

มกราคม วนัตรุษจีนและวนัหยุดต่อเน่ือง วนั Chuseok และวนัหยุดต่อเน่ือง 
 ผูใ้หญ่ 10,000 KRW วยัรุ่น 7,000 KRW เด็ก/ผูสู้งอายุ 5,000 KRW  motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do

TIP

Mimesis Art Museum เมืองพาจู
พิพิธภณัฑศิ์ลปะนีเ้ป็นอาคารสีขาว 
รูปทรงโคง้เวา้ ตัง้โดดเด่นอยู่ในย่าน
สำานกัพิมพท่ี์เต็มไปดว้ยอาคารรูป
ทรงส่ีเหล่ียม แสงแดดท่ีสาดส่อง
ผ่านอาคารอ่ืนมายงัผนงัสีขาวภายใน
อาคาร สรา้งบรรยากาศลกึลบัลุ่ม
ลกึ Mimesis เป็นบริษทัส่ิงพิมพซ่ึ์งก่อ
ตัง้โดย “Open Books” ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการพิมพ ์และเผยแพร่งานศิลปะ 
รวมถงึการออกแบบ สถาปัตยกรรม 
การตู์น ภาพยนตร ์การถ่ายภาพ และ
บรรณานุกรม ท่ีน่ีคุณสามารถร่ืนรมย ์
กบักาแฟไปพรอ้มกบันั่งอ่านหนงัสือ
ริมหนา้ต่างท่ีชัน้หน่ึงของคาเฟ่ และ
ถ่ายภาพท่ีระลกึโดยมีสนามหญา้
ท่ีไดร้บัการดูแลอย่างดี ซ่ึงอยู่นอก
หนา้ต่างกระจกขนาดใหญ่เป็นฉาก
หลงัท่ีสวยงามได้

 253 ถนนมุนบลัโร เมืองพาจูชี จงัหวดัคยองกีโด
 031-955-4100 
 ฤดูใบไมผ้ลิ/ฤดูใบไมร่้วง 10.00 .น-18.00 น. ฤดูหนาว 

10.00 น.-17.00 น. ฤดูรอ้น 10.00 น.-19.00 น. 
 ผูใ้หญ่ 5,000 KRW นกัเรียน 4,000 KRW 
 www.mimesisart.co.kr

AROUND SPOT
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เก�ห่ลีเป็นัประเท้ศิเดี้ยวในัโลกที้�มีืก�รแบ่ังแยก
ชีดั้เจนั ด้ว้ยเห่ตุ็นีั �เมืืองพิ�จูและยอนัชีอนัท้�ง
ต็อนัเห่นืัอของจงัห่วดั้คยองกีโด้ จงึเป็นัเมืืองที้�มีื
บัท้บั�ท้สำำ�คญัท้ั�งด้�้นัประวต่ั็ศิ�สำต็รแ์ละสำภั�พิ
แวด้ลอ้มื ท้ ั�งสำองเมืืองนีั�แสำด้งให่เ้ห็่นัถิ่งึพิรมืแด้นั
ปัจจุบันััระห่ว่�งเก�ห่ลีเห่นืัอและเก�ห่ลีใต็ ้และ
เป็นัเสำมืือนัผูู้ส่้ำงสำ�สำน์ัให่เ้ร�ก�้วจ�กอดี้ต็สู่ำ
อนั�คต็ Pyeonghwa Nuri 12-Gil Course ในั
เมืืองยอนัชีอนัเป็นัเขต็ปลอด้ท้ห่�ร (DMZ) ที้�ถูิ่ก
กำ�ห่นัด้ขึ �นัภั�ยห่ลงัสำงคร�มืเก�ห่ลี ผูู้ค้นัจำ�นัวนั
มื�กขี�จกัรย�นัมื�เยือนัสำถิ่�นัที้�แห่่งนีั � เพืิ�อคน้ัห่�
มุืมืมืองที้�ห่ล�กห่ล�ยของเขต็ปลอด้ท้ห่�ร

PAJU &
YEONCHEON

POINT SPOT

เมืองแห่งความสงบสุขและประวติัศาสตรของการแบ่งแยก 
- พาจูและยอนชอน

CITY GUIDE

3

2

1

4

สำำ�นักัง�นั
ปกครองท้อ้ง
ถ่ิ่�นัเมืืองพิ�จู

ศูินัยก์�ร
ค�้พิรีเมีื�
ยมืเอ�

ท้เ์ล็ท้เมืือง
พิ�จู

แม่ืนัำ ��อ่มืจ่นักงั

เมือิงพาจูู

   

6

8

7

5

สำำ�นักัง�นั
เขต็ยอนั

ชีอนั

ยอินชอินก่ีน

สถานี
แทกวงัรี

สถานีแบงมาโกจี

❶ Imjingak Observatory ─ 143 ม. (เดินเทา้ 2 นาที) ─ ❷ Pyeonghwa Nuri Park ─ 28.54 กม. (รถยนต ์28 นาที) ─ ❸ ENJOY Forest of Wisdom in Paju ─ 
13.20 กม. (รถยนต ์17 นาที) ─ ❹ EAT Farmer’s Table in Paju ─ 47 กม. (รถยนต ์49 นาที) ─ ❺ Water Tower ─ 18 กม. (รถยนต ์23 นาที) ─ ❻ Abandoned Tunnel 
in Daegwang-ri (ice spike) ─ 21.55 กม. (รถยนต ์40 นาที)  ─ ❼ Crane Theme Park ─ 13 กม. (รถยนต ์24 นาที) - (ท่ีพกั)  ─ ❽ STAY Joseon Royal Residence

แมื
นัำ

� �ฮั
นัก

งั
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สมัผัสัปร่ะวิ์ตศาสตร่ข์อิง
กีาร่แบ่งแยกีทีั�   
Imjingak Observatory 
เมือิงพาจูู  

Imjingak เป็นจุดหมายของนกัท่อง
เท่ียวท่ีสนใจเร่ืองความมั่นคงเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ประกอบไปดว้ย 
North Korea Memorial Hall อนุ
เสาวรียต่์าง ๆ และอุทยาน สถานท่ี
นีอ้ยู่ใกลก้รุงเปียงยางมากกว่ากรุง
โซล เป็นสถานท่ีพิเศษท่ีนกัท่องเท่ียว
สามารถสงัเกต และทำาความเขา้ใจ
ประวติัศาสตรข์องการแบ่งแยกใน
เกาหลีไดโ้ดยตรง สามารถเดินขึน้หอ
สงัเกตการณเ์พ่ือดูเขตหวงหา้ม และ
ภูมิทศันข์องเกาหลีเหนือไดด้ว้ยตา
ของคุณเอง Imjingak เป็นสถานท่ีแห่ง
ความโศกเศรา้ เพราะคุณจะตระหนกั
ว่าเกาหลีเหนือนัน้ เป็นสถานท่ีทัง้
อยู่ใกลแ้ละอยู่ไกลท่ามกลางทิวทศัน์
ธรรมชาติโล่งแจง้และสวยงาม

 148-53 ถนนอิมจินกกัโร ตำาบลมุนซานอบึ 
เมืองพาจูชี จงัหวดัคยองกีโด

 031-953-4744  09.00 น.-20.00 น. 
 เขา้ชมหอสงัเกตการณฟ์รี  

(กลอ้งส่องทางไกล 500 KRW)
 www.imjingak.co.kr

DO IT 
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อ่ิทัยานทีั�สว์ยงามวิ์จิูตร่บร่ร่จูง  
Paju Pyeonghwa 
Nuri Park  
อุทยาน Imjingak Pyeonghwa Nuri Park เป็น
จุดบรรจบกนัของสายลมแห่งเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต ้เป็นสญัลกัษณข์องการ
ประนีประนอม การอยู่ร่วมกนั และความสงบ
สุขระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้อุทยาน
แห่งนีต้ ัง้อยู่ห่างออกไปทางทิศใตข้องเขต
ปลอดทหาร 7 กม. เปิดใหน้กัท่องเท่ียวเขา้
ชมไดโ้ดยไม่มีกระบวนการท่ีซบัซอ้น ซ่ึงต่าง
จาก Panmunjeom อาคารหลกัคือ Imjingak 
ก่อสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1972 สำาหรบัผูค้น
ท่ีถูกจบัไปท่ีเกาหลีเหนือ แมจ้ะสะทอ้นถงึ
ประวติัศาสตรท่ี์น่าเจ็บปวด เราสามารถซึมซบั
ความอบอุ่นไดจ้ากทิวทศันท่ี์สวยงามในอุทยาน 
กงัหนัลมบริเวณ Hill of Wind เป็นสญัลกัษณ์
ของอุทยาน และเป็นจุดถ่ายทำาละครยอดนิยม

 618-13 หมู่บา้นมาจองรี ตำาบลมุนซานอบึ เมืองพาจูชี 
จงัหวดัคยองกีโด

 031-956-8300  เปิดบริการตลอดทัง้ปี 
 เขา้ชมฟรี 
 www.imjingak.co.kr
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สถานทีั�ทีั�ยงัคงร่่อิงร่อิยขอิงสงคร่าม
เกีาห้ลี 
Water Tower   
อาคารหอส่งน้ำาถูกสรา้งขึน้เพ่ือแจกจ่ายน้ำา 
หอส่งน้ำานีห้ยุดใหบ้ริการในปีค.ศ.1967 
และไดร้บัการอนุรกัษใ์หอ้ยู่ในสภาพเดิม เน่ืองจากไดร้บัการขึน้
ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Property No. 
48) อาคารหอส่งน้ำานีเ้ป็นประดิษฐกรรมทางประวติัศาสตร ์
มีกำาแพงเป็นช่องโหว่ และมีรอยกระสุนจากการวางระเบิดใน
สงครามเกาหลี เถาวลัยท่ี์ขึน้เองตามธรรมชาติปกคลุมหอส่งน้ำา 
ใหค้วามรูส้กึของการเดินทางผ่านกาลเวลา คุณสามารถ
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึไดท่ี้ดา้นหนา้หวัจกัรรถไฟใตห้อส่งน้ำา 
หรือดา้นหนา้ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของหวัจกัรรถไฟ

 34-373 หมู่บา้นชาทานรี ตำาบลย็อน ช็อนอบึ อำาเภอย็อนช็อนกุน 
จงัหวดัคยองกีโด

 031-839-2561  เขา้ชมฟรี

ธร่ร่มชาติ ลึ กีลับทีั� อ่ิโมงคร์่้างใน  
Daegwang-ri (แท่ังน้ำ าแข็งกีลบัดา้น)  
เม่ือสายลมแห่งฤดูหนาวพดัผ่าน คุณจะไดเ้ห็นงานศิลปะท่ี
สวยงามสรา้งสรรโดยธรรมชาติในเกาหลี แท่งนำา้แข็งลกึลบั
หลากหลายขนาดท่ีโผล่พน้จากพืน้ดินเหล่านี ้ต่างจากแท่งนำา้
แข็งทั่วไปท่ีหยดยอ้ยจากเพดานสู่พืน้ดิน สามารถดงึดูดความ
สนใจจากนกัท่องเท่ียวไดทุ้กปี ทุกคนต่างพากนัจินตนาการ
ถงึตน้กำาเนิดของแท่งนำา้แข็งเหล่านีอ้ย่างสนุกสนาน 
เน่ืองจากแท่งนำา้แข็งอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ นกัท่องเท่ียวจงึ
ตอ้งชมอยู่แต่ภายนอกเพ่ือความปลอดภยั ไม่สามารถเขา้ไป
ในอุโมงคร์า้งนีไ้ด้

 ซาน 173 หมู่บา้นแดควงัรี ตำาบลซินซอมยอน อำาเภอย็อนช็อนกุน จงัหวดัคยองกีโด
  เขา้ชมฟรี

จู่ดเริ่�มตน้ขอิงนิเว์ศนวิ์์ทัยาเขต
ปลอิดทัห้าร่ 
Crane Theme Park ทีั�อ่ิางเก็ีบนำ �า 
Gunnam Flood Control Reservoir  
อ่างเก็บนำา้เพ่ือควบคุมนำา้ท่วมนี ้ตัง้อยู่บริเวณพรมแดนห่าง
จากเขตหยุดยิง 6 กม. สรา้งขึน้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2011 
เพ่ือป้องกนัความเสียหายจากนำา้ท่วมพืน้ท่ีบริเวณแม่นำา้ 
Imjingang River และการระบายนำา้อย่างไม่ถูกตอ้งจาก
เกาหลีเหนือ อ่างเก็บนำา้คอนกรีตนีมี้ความสูง 26 ม. ยาว 
658 ม. และความจุในการเก็บกกันำา้ได ้70 ลา้นตนั ลกัษณะ
เด่นของการออกแบบคือ การคำานึงถงึเสน้ทางของปลาตาม
ธรรมชาติเป็นครัง้แรก เพ่ือใหป้ลาไดว่้ายขึน้ลงตามลำาธาร
ไดต้ามธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกท่ี
อพยพ ไดร้บัการอนุรกัษไ์วส้ำาหรบันกท่ีอพยพกว่า 200 ตวัท่ี
เป็นสญัลกัษณแ์ห่งฤดูหนาวของเกาหลี เป็นอนุสรณส์ถาน
นกกระเรียนแห่งชาติ มีนกกระเรียนคอขาวและนกกระเรียน
หวัสีอพยพยา้ยถ่ินมาทุกปี สภาพนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ
บริเวณนี ้เป็นท่ีอยู่อาศยัของสตัวแ์ละพืชหายากหลากหลาย
ชนิด รวมถงึ นาก กวาง และปลาตะเพียน ถดัจากอ่างเก็บ
นำา้ Gunnam Flood Control Reservoir เป็นสวนสนุกนก
กระเรียนซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องความสงบสุข เม่ือเดินขึน้
ไปบนระเบียงหอสงัเกตการณบ์ริเวณทางเขา้ คุณจะไดช้ม
ทิวทศันท์ัง้หมดของอ่างเก็บนำา้และแม่นำา้ Imjingang

 614-9 หมู่บา้นซอกอกรี ตำาบลกนันมัมยอน อำาเภอย็อนช็อนกุน จงัหวดัคยองกีโด
 031-839-2061

SEE IT
DO IT 
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ยงอ่นัเป็นัเมืืองที้�ผู้สำ�นัรวมืกนััอย่�งกลมืกลืนั ระห่ว่�งเท้คโนัโลยีสำมืยัให่ม่ืและธรรมืชี�ต่็ 
ชีีว่ต็ในัเมืืองและชีนับัท้ คุณจะได้ส้ำมัืผู้สัำกบััสำวนัสำนุักที้�น่ั�ตื็�นัเต็น้ั ห่มู่ืบั�้นัพืิ �นัเมืืองชี�วเก�ห่ลี 
(Korean Folk Village) แสำด้งถิ่งึวฒันัธรรมืเก�ห่ลีโบัร�ณที้�ยงัคงอยู่ ขณะที้� Everland เป็นั
สำถิ่�นัที้�ต็อ้งไปเที้�ยวชีมื เพิร�ะคุณจะได้ส้ำนุักสำนั�นักบััขบัวนัพิ�เห่รด้ที้�สำวยง�มื ตื็�นัเต็น้ัเร�้ใจ
กบััเครื�องเล่นั! ห่ลีกห่นีัจ�กชีีว่ต็ประจำ�วนััที้�น่ั�เบืั�อห่น่ั�ยและมื�สำนุักสำนั�นัที้�ยงอ่นักนัั

ยงอิน เมืองแห่งความบนัเทิงท่ีมีชีวิตชีวา
YONGIN

POINT SPOT

CITY GUIDE

เขตชอิอิิน เมือิงยงอิิน

โรงแรมืร�มื�
ด้� ยงอ่นั

ธีมืป�รค์พืิ �นัเมืืองยงอ่นั

ภูัเข�แท้ฮัว�

ภูัเข�มูืโบัง

3

6

2

1

4

7

5

❶ Korean Folk Village ─ 28.02 กม. (รถยนต ์42 นาที) ─ ❷ Zip Line Yongin ─ 7.8 กม. (รถยนต ์19 นาที) ─ 
❸ ENJOY Caribbean Bay ─ 1 กม. (เดินเทา้ 18 นาที) ─ ❹ EVERLAND ─ 8.09 กม. (รถยนต ์22 นาที) ─ ❺ STAY Hyojongdang ─ 7.94 กม. (รถยนต ์22 นาที) ─ 
❻ EAT Songjeong Boiled Chicken with Crispy Rice ─ 31.58 กม. (รถยนต ์48 นาที)  ─ ❼ ENJOY Yongin Dae Jang Geum Park 
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สน่กีไปกีบักีาร่แสดงพื�นเมือิงทีั�   
Korean Folk Village  
หากคุณตอ้งการสมัผสัประสบการณว์ฒันธรรมเกาหลียอ้น
กลบัไปในอดีต ขอแนะนำาใหไ้ปเท่ียวชม Korean Folk Village 
ในยงอิน ท่ีน่ีไม่ไดเ้ป็นเพียงศูนยเ์รียนรูว้ฒันธรรมโบราณ
เท่านัน้ พนกังานจะแต่งกายเลียนแบบตวัละครพืน้บา้น
เกาหลี เช่น เทพเจา้ภูเขา เจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งถ่ิน ขอทาน
รูปหล่อ และจิง้จอกเกา้หาง และสวมบทบาทต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมความสนุกสนาน Korean Folk Village มีโปรแกรมหลาก
หลายมานำาเสนอในแต่ละฤดูกาล รวมถงึการยอ้มสีธรรมชาติ 
สถานท่ีแห่งนีโ้ด่งดงัเน่ืองจากเป็นสถานท่ีถ่ายทำาละครอิง
ประวติัศาสตรห์ลายเร่ือง รวมถงึ “Sungkyunkwan Scandal” 
และ “The Moon Embracing the Sun” และมีหลากหลายส่ิงให้
นกัท่องเท่ียวไดช้ม และสนุกสนานไดต้ลอดทัง้ปี

 90 ถนนมินซกโชนโร เขตคีฮงึกู เมืองยงอินชี จงัหวดัคยองกีโด 
 031-288-0000  09.30 น.-19.00 น.  
 15,000-20,000 KRW เขา้ชมไดทุ้กพืน้ท่ี (ผูใ้หญ่) 28,000 KRW (วยัรุ่น) 25,000 KRW 
 www.koreanfolk.co.kr
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เหิ้นฟ้้ากีลางป่าไปกีบั  
Zipline Yongin  
ซิปไลน ์(Zip lines) เป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมบนัเทิง
ในบรรยากาศธรรมชาติ สามารถสนุกสนานไดห้ลงั
จากฟังคำาแนะนำาการเล่นโดยไม่ตอ้งฝึกซอ้ม ช่ือซิป
ไลนนี์ม้าจากเสียงดงั “ซิป” ขณะผูเ้ล่นโหนไปตามสลิง 
ท่ี Zipline Yongin คุณจะไดส้นุกต่ืนเตน้ไปกบัการโหน
สลิงความยาว  1,238 ม. ท่ีน่ีใหบ้ริการในทุกฤดูกาลและ
สภาพอากาศ ความต่ืนเตน้หวาดเสียวขณะเหินเวหา จะ
ช่วยบรรเทาความเคร่งเครียดในชีวิตประจำาวนั Zipline 
Yongin นีต้ ัง้อยู่ทางทิศใตข้องภูเขา Jeonggwangsan 
Mountain ท่ีความสูง 562 ม. มีโปรแกรมซิปไลน ์6 
โปรแกรมใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ลือกชมทศันียภาพท่ี
สวยงามเหนืออุทยาน Yongin Natural Recreation Forest 
แต่ละโปรแกรมมีไฮไลทต่์าง ๆ ท่ีสรา้งความต่ืนเตน้
สนุกสนานใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว โปรแกรมท่ีไดร้บัความ
สนใจมากท่ีสุดคือโปรแกรมท่ี 3 เป็นการโหนสลิงท่ีมี
ความสูงมากท่ีสุดและยากท่ีสุด แรก ๆ คุณอาจจะกลวั 
แต่เม่ือผ่านจากระดบั 1 ไปถงึระดบั 5 แลว้ คุณจะมี
ความมั่นใจมากขึน้อย่างรวดเร็ว และเม่ือคุณเล่นไปถงึ
ระดบั 6 คุณจะรูส้กึผ่อนคลายจนสามารถโบกมือทกัทาย
ผูร่้วมเล่นอ่ืนบนสลิงได ้การเล่นซิปไลนนี์จ้ะสนุกสนาน
มากท่ีสุดในฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงคุณจะไดช่ื้นชมความงาม
ของใบไมห้ลากสีสนัในฤดูใบไมร่้วง ร่ืนรมยก์บัสายลม
ขณะโหนสลิงแล่นไปกลางป่าบนภูเขาแห่งนี้

 220 ถนนโชบูโร ตำาบลโมฮยอนอบึ อำาเภอชออินกู เมืองยงอินชี จงัหวดัคยองกีโด
 1588-5219  09.00 น.-19.00 น. (ฤดูหนาว 17:00) 
 ผูใ้หญ่ เด็กและผูสู้งอายุ 35,000 KRW  www.ziplineyongin.co.kr

ดินแดนแห่้งคว์ามฝัันและคว์ามห้ว์งั 
Everland  
สวนสนุกนีเ้ป็นตวัเลือกท่ีเหมาะท่ีสุด หากคุณกำาลงัมอง
หาสถานท่ีเพ่ือการพกัผ่อนไดท้ัง้วนั โดยไม่ตอ้งกงัวล
เร่ืองกำาหนดการเดินทาง ท่ีน่ีมีหลายส่ิงหลายอย่างให้
ร่ืนรมยไ์ม่ว่าจะมองไปทางไหน แมก้ารรอคิวเล่นเคร่ือง
เล่นท่ีคุณชอบก็เป็นประสบการณท่ี์สนุกสนานได ้ขบวน
พาเหรดท่ีสวยงามอลงัการเป็นไฮไลทท่ี์มีใหช้มตาม
กำาหนดเวลาในแต่ละวนั โดยจดัใหมี้งานแสดงพิเศษต่าง 
ๆ ทุกไตรมาส เช่น งานเทศกาลทิวลิป งานฮลัโลวีน เรา
ขอแนะนำาใหไ้ปเท่ียวในช่วงเทศกาลพิเศษเหล่านี ้ค่าเขา้
ชมเปล่ียนแปลงไปตามสภาพอากาศ กรุณาตรวจสอบ
ตารางในเว็บไซตก่์อนเขา้ชม

 199 ถนนเอเวอรแ์ลนด ์ตำาบลโพกกอบึ อำาเภอชออินกู เมืองยงอินชี จงัหวดัคยองกีโด 
 031-320-5000  10.00 น.-21.00 น. 
 ค่าเขา้ชม ผูใ้หญ่/วยัรุ่น 50,000-69,999 KRW เด็ก/ผูสู้งวยั 40,000-48,999 KRW 
 www.everland.com

© Everland
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TIP

สถานทีั�ถ่ายทัำาละคร่อิิงปร่ะว์ติัศาตร่ที์ั�ให้ญ่่ทีั�ส่ดในเกีาห้ลี 
Dae Jang Geum Park ใน Yongin   
สถานท่ีแห่งนีคื้อสถานท่ีถ่ายทำาละครอิงประวติัศาสตรห์ลายเร่ือง ไดแ้ก่ “จูมง” “The 
Moon Embracing the Sun”, “Dong Yi”, “Lee San, Wind of the Palace” และ “Queen 
Seondeok of Silla” มีพืน้ท่ีกวา้งถงึ 2.77 ลา้น ตร.กม. จดัเป็นสถานท่ีถ่ายทำาละครท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางยอ้นไปในอดีตไดผ่้านทางรูปแบบ
สถาปัตยกรรม และบริเวณท่ีอยู่อาศยัจำาลองจากสมยัสามอาณาจกัร ไปจนถงึรา
ชวงศโ์ชซอน หากคุณเป็นแฟนละครอิงประวติัศาสตรเ์กาหลี คุณสามารถถ่ายรูป
เลียนแบบฉากจากละครดงัในแต่ละบริเวณได ้และสามารถสรา้งความทรงจำาพิเศษ
ไดท่ี้โซนถ่ายรูป ซ่ึงโปรแกรมใส่ชุดราชวงศเ์ป็นท่ีนิยมมากในหมู่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ท่ีมาเท่ียวตามกระแสเกาหลี (K-Wave) ท่ีน่ีอาจมีการหยุดใหบ้ริการตามสถานการณ์
โควิด-19 จงึควรเช็คขอ้มูลในเว็บไซตก่์อนเขา้ชม

 330 ถนนยองช็อนโร ตำาบลแบกมัย็อนอำาเภอชออินกู เมืองยงอินชี จงัหวดัคยองกีโด   031-337-3241 
 09.00 น.-18.00 น. (ฤดูหนาว 17.00 น.)  ค่าเขา้ชม ผูใ้หญ่ 9,500 KRW นกัเรียนมธัยมตน้และปลาย 8,000 

KRW ชัน้ประถม – เด็กอายุ 48 เดือน 7,000 KRW เด็กอายุต่ำากว่า 48 เดือนเขา้ชมฟรี  djgpark.imbc.com

กระโดดร่มในอาคารท่ี  
Flystation

ขอ้ดีท่ีสุดของ Flystation คือทุกคน
สามารถสนุกกบัการโดดร่มในอาคาร
ไดอ้ย่างง่ายดายและปลอดภยั โดย
ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสภาพอากาศ สนุก
ไปกบัการล่องลอยไปในอากาศโดย
ปราศจากเคร่ืองยนต ์ดว้ยการลอย
ลมดว้ยความเร็วท่ีสูงสุดถงึ 360 กม./
ชม. ภายในอุโมงคล์มท่ีปลอดภยั การ
ลอยตวัเป็นเร่ืองยากสำาหรบัมือใหม่
เท่านัน้ ดงันัน้ผูค้นจงึช่ืนชอบมาก
เม่ือมีผูเ้ช่ียวชาญแสดงการโพสท่า
ยาก ๆ กิจกรรมนีร้องรบัผูเ้ขา้ร่วม
ได ้12 คนต่อรอบ รอบละ 30 นาที ซ่ึง
หมายความว่าคุณอาจจะไม่ไดเ้ล่น
พรอ้มกนัทัง้หมด หากซือ้ตัว๋ ณ จุด
ใหบ้ริการ ดงันัน้จงึควรจองรอบเวลา
ล่วงหนา้ผ่านเว็บไซตก่์อน กิจกรรมนี้
เป็นท่ีนิยมสำาหรบัการถ่ายทำารายการ
บนัเทิงท่ีโด่งดงัของเกาหลีหลาย
รายการ มีปรากฎในรายการวาไรตีท่ี้
เป็นท่ีนิยมของเกาหลี เช่น “The Return 
of Superman” ช่อง KBS 2TV และ 
“Welcome, First Time in Korea?” ช่อง 
MBC Every1 ดงันัน้ Flystation จงึไดร้บั
ความสนใจเป็นอย่างมากจากผูช้ม

 521 ถนนซองซานโร ตำาบลโพกกอบึ 
อำาเภอชออินกู เมืองยงอินชี จงัหวดัคยองกีโด

 1855-3946  
 ทุกวนั 10.30 น.-19.30 น. 

วนัธรรมดาและวนันกัขตัฤกษ ์10.30 น.-20.30 น. 
 วนัธรรมดา 66,000 KRW เสาร ์ - อาทิตย ์ 76,000 KRW 
 www.flystation.kr

ACTIVITY
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ปังโยเป็นัต็ำ�บัลที้�สำำ�คญัในัเมืือง
ซองนัมัื ได้ชื้ี�อว่�เป็นั Silicon 
Valley แห่่งประเท้ศิเก�ห่ลี ซึ�ง
เป็นัแห่ล่งรวมืบัร่ษทั้ไอที้ โด้ย
เฉพิ�ะในัด้�้นัเกมื โปรแกรมื
คน้ัห่� และโซเชีียลมีืเดี้ย บัร่ษทั้
ที้�ต็ ั�งอยู่ในัซองนัมัืได้แ้ก่ Naver, 
Kakao ซึ�งสำร�้งแอปพิล่เคชีนัั
สืำ�อสำ�ร KakaoTalk และ Nexon 
รวมืถิ่งึ NC Soft ซึ�งเป็นัที้�คล ั�ง
ไคลข้องผูู้ที้้�ชืี�นัชีอบัก�รเล่นั
เกมื! ซองนัมัืเป็นัเมืืองแห่่ง
เท้คโนัโลยีสำมืยัให่ม่ื มีืบัร่ก�ร
ให่ม่ืล่�สุำด้ในัเก�ห่ลีให่ท้้ด้ลอง
ใชีเ้ป็นัคร ั�งแรก มืองดู้อนั�คต็
ที้�สำด้ใสำของเก�ห่ลีได้จ้�กก�ร
เด่้นัท่้องบันัถิ่นันัที้�เรียบัรอ้ย
สำวยง�มืที้�ปังโย

POINT SPOT

SEONGNAM
ซองนมั เมืองผูน้ำาดา้นไอทีของเกาหลี

CITY GUIDE

สถานีซอฮยอน

สถานีอีเม

สถานีจองจา

สถานีพนักโย

3

6

2 1

4

8

7

5

ท้นั
ชีอ

นั

ท้นััชีอนั
แพคฮยอิน-ดง 
เมือิงซอิงนมั

ชอิงจูา เมือิง
ซอิงนมั  

❶ สำ�นกัง�น Kakao Pangyo ─ 537 ม. (เดินเทา้ 9 นาที) ─ ❷ Nexon ─ 248 ม. (เดินเทา้ 4 นาที) ─ ❸ Neowiz ─ 414 ม. (เดินเทา้ 9 นาที) ─ 
❹ NC SOFT ─ 147 ม. (รถยนต ์2 นาที) ─ ❺ STAY Courtyard Marriott Seoul Pangyo ─ 1.8 กม. (รถยนต ์7 นาที) ─ ❻ Baekhyeon-dong Café Street 
(Redish Brown, Open Coffee, Coffee Stone, I’m Home) ─ 3.4 กม. (รถยนต ์8 นาที)  ─ ❼ EAT Food Alley ─ 981 ม. (รถยนต ์5 นาที)  ─ ❽ Naver
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DO IT 

อิาณ์าจูกัีร่แห่้งเกีม 
Nexon  
Nexon เป็นบริษทัผลิตเกมในตำานานของเกาหลี เช่น Kartrider 
และ Crazy Arcade แมแ้ต่คนท่ีไม่เล่นเกมเหล่านีย้งัรูจ้กั Dao 
และ Bazzi จาก Kartrider หรือโลโกรู้ปเห็ดจาก Maple Story 
หลงัจากเร่ิมทำาเกมท่ีเล่นไดง่้าย มีตวัคาแรคเตอรน่์ารกัแลว้ 
บริษทัปล่อยเกมท่ีไดร้บัความนิยมมากในหมู่นกัเล่นเกม เช่น 
The Kingdom of the Winds, Sudden Attack, Mabinogi, 
Elsword, และ Final Fantasy

 7 ถนนพนักโยโร 256 บ็อนกิล เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด
 1588-7701  company.nexon.com

ยอิดปร่มาจูาร่ยแ์ห่้งเกีม 
Neowiz  
บริษทันีผ้ลิตเกม Guitar Girl ท่ีเป็นเกมเพ่ือส่งเสริมกำาลงั
ใจ มาพรอ้มกบัการเล่นกีตา้รท่ี์ผ่อนคลาย รวมถงึ Skul เกม
ต่อสูท่ี้ใชก้ราฟฟิก 2D pixel art ซ่ึงกระตุน้ความโหยหาอดีต 
และเกม Bless Unleashed ท่ีสามารถเล่นผ่านคอนโซลหรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอรไ์ด ้เกม Pmang New Matgo ในเวอรช์นั
ออนไลนข์องเกม go-stop ท่ีชาวเกาหลีนิยมเล่นในวนัหยุดก็
เป็นอีกหน่ึงเกมท่ีมีช่ือเสียงของ Neowiz ในบรรดาบริษทัไอที
ในปังโย Neowiz มีช่ือเสียงจากสำานกังานท่ีออกแบบอย่างมี
เอกลกัษณ ์ไดร้บัฉายาว่า “สำานกังานศาล” และโด่งดงัจาก
ความเช่ียวชาญดา้นเกมคอนโซล

 14 ถนนแดวงัพนักโยโร 645 บ็อนกิล เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด  
 031-8023-6600  www.neowiz.com/neowiz

บริ่ษัทััทีั�เป็นมิตร่ในชีวิ์ตปร่ะจูำาว์นัขอิงค่ณ์
Kakao  
Kakao เร่ิมตน้ธุรกิจจากบริการรบัส่งขอ้ความทางเครือข่าย
โซเชียล ปัจจุบนัเป็นบริษทัไอทีชัน้นำาท่ีใหบ้ริการไลฟ์สไตล ์
เช่น พอรท์ลั บริการเครือข่ายโซเชียล ชอ้ปป้ิง เว็บตูน เกม 
แทก๊ซ่ี และการธนาคาร ชัน้ 7 ของอาคารสำานกังานตกแต่ง
ดว้ยคาแรคเตอร ์Kakao Friends และมีคาเฟ่ใหบ้ริการบุคคล
ภายนอกดว้ย การตกแต่งภายในสะทอ้นถงึวฒันธรรม
องคก์รท่ีร่ืนรมย ์รา้นจำาหน่ายคาแรคเตอรแ์ละบริเวณพกั
ผ่อนนี ้สรา้งขึน้เพ่ือแสดงถงึวฒันธรรมท่ีทนัสมยัของบริษทั
ไอทีของเกาหลี

  235 ถนนพนักโยย็อกโร เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด
 1899-1326 
 www.kakaocorp.com/page/

© Neowiz
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DO IT 
SEE IT

สนบัสน่นโดยนกัีเล่นเกีมทีั�ภักัีดี 
NC Soft   
NC Soft เป็นบริษทัท่ีไม่มีนกัเล่นเกมคนใดจะมองขา้มไปได ้
อาคารสำานกังานท่ีออกแบบใหนึ้กถงึอกัษร “N” ใน NC Soft 
เป็นจุดสงัเกตในปังโย และทำาหนา้ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
ภายในอาคารมีการออกแบบตกแต่งภายในท่ียอดเย่ียม มีซาว
น่าท่ีใหบ้ริการเฉพาะพนกังาน รวมถงึฟิตเนส ศูนยดู์แลเด็ก
เล็ก และศูนยก์ารแพทย ์ถา้คุณอยากชมอาคารสำานกังานท่ี
สรา้งขึน้เพ่ือกระตุน้ความคิดสรา้งสรรคข์องพนกังาน คุณ
สามารถซือ้โปรแกรมทวัรท่ี์จดัขึน้สำาหรบัหนุ่มสาวได ้หาก
คุณเป็นแขกมาเยือนก็สามารถร่ืนรมยก์บักาแฟไดท่ี้คาเฟ่
ชัน้ 1 พรอ้มปลืม้ปร่ิมไปกบัการไดม้าเยือนแหล่งกำาเนิดของ
คาแรคเตอรใ์นเกมโปรดของคุณ 

 12 ถนนแดวงัพนักโยโร 644 บ็อนกิล เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี 
จงัหวดัคยองกีโด  02-2186-3300  kr.ncsoft.com/kr/index.do

บริ่ษัทััไอิทีัร่ะดบัโลกี 
Naver  
Naver เป็นบริษทัใหบ้ริการพอรท์ลัอนัดบั 1 
ของเกาหลี และเป็นบริษทัไอทีระดบัโลก Naver 
เป็นผูน้ำาเทรนด์า้นดิจิทลัระดบัโลก ผ่านการใหบ้ริการ 
jisikin และเว็บตูน หอ้งสมุดและคาเฟ่ของ Naver 
มีตน้ไมเ้พ่ือเนน้ย้ำาสีเขียวซ่ึงเป็นสีของบริษทั 
และเปิดใหบ้ริการแก่บุคคลภายนอกดว้ย หากคุณ
ตอ้งการซือ้ของชำาร่วย ก็มีจำาหน่ายท่ีรา้นจำาหน่ายสินคา้ 
Line คาแรคเตอร ์เช่น บราวน ์แซลล่ี และโคน่ี 
ปัจจุบนัหอ้งสมุดท่ีชัน้ 1 ของอาคารสำานกังานใหญ่ Naver 
ปิดใหบ้ริการเน่ืองจากสถานการณโ์ควิด-19

 6 ถนนบุลจองโร เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด
 1588-3830  10.00 น.-19.00 น.  www.navercorp.com
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 CAFÉ PICK

ใหโ้ลกในชีวิตประจำาวนัของคุณหมุนชา้ลง
Baekhyeon-dong Café Trip

CAFÉ PICK 3 Open Coffee
Open Coffee โรงคั่วกาแฟเล่ืองช่ือในปังโย ด่ืมดำ่าไปกบั
รสชาติกาแฟเย่ียม ลูกคา้ประจำามาท่ีน่ีเพ่ือซือ้เมล็ดกาแฟ
และถุงดริป ท่ีชัน้ 1 ของรา้นตกแต่งดว้ยหินอ่อนสีดำา
สลบัขาว ขณะท่ีชัน้ 2 ตกแต่งภายในไดอ้ย่างมีเสน่ห ์ให้
ความรูส้กึเป็นทัง้รา้นหนงัสือและแกลลอร่ี มีระเบียงใหช้ม

ทิวทศันข์องสวนดว้ย กาแฟซิก
เนเจอรคื์อ single origin coffee 
และคาเฟ่ ลาเต ้เมนูอ่ืนท่ีแนะนำาคือ 
open brewing และ cortado

  15 ถนนพนักโยย็อกโร 14 บ็อนกิล เขตบุนดงักู 
เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด

 070-4633-0691 
 จนัทร-์พฤหสั 10.00 น.-22.00 น.  

ศุกร-์อาทิตย ์10.00 น.-23.00 น. 
 @opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 2 Coffee Stone
หลายท่านอาจจะประหลาดใจเม่ือมาเยือนคาเฟ่นี ้เน่ืองจาก
พืน้ท่ีดา้นในกวา้งขวางมากกว่าท่ีเห็นจากภายนอก ภายใน
สรา้งดว้ยไมสี้นำา้ตาลตามธรรมชาติ แต่ละบริเวณจะมีคอน
เซ็ปตท่ี์แตกต่างกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าเจา้ของรา้นใส่ใจการ
ตกแต่งทัง้คาเฟ่นีเ้ป็นพิเศษ เจา้ของรา้นจะคั่วกาแฟและคดั
เลือกเมล็ดกาแฟดว้ยตนเอง เมนูอเมริกาโน่จะมีรีฟิลใหฟ้รี
หน่ึงครัง้ เมล็ดกาแฟท่ีคั่วแลว้จะถูก
แบ่งเป็นแฮนดด์ริปเอสเพรสโซ่ และ
กาแฟดชัท ์ส่วนเคร่ืองด่ืมอ่ืนในรา้น 
ไดแ้ก่ ชา สมูท้ตี ้และนำา้ผลไมส้ด

 8 ปังโยย็อกโร 10 เบ็นกิล เขตบุนดงักู 
เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด

 031-8017-0529  11.00 น.-23.00 น.

CAFÉ PICK 4 I’m Home
คาเฟ่นีต้กแต่งภายในดว้ยสีสนัเจิดจา้ดงึดูดความสนใจ ทำาให้
รูส้กึเหมือนกำาลงัเขา้รา้นฟาสฟู้ดในต่างประเทศ ประตูสีม่วง
ตรงทางเขา้เป็นโซนถ่ายรูป เราแนะนำาใหถ่้ายรูปบริเวณนี้
ก่อนเขา้รา้น เม่ือเขา้ไปดา้นในรา้นจะเห็นผูค้นสนทนากนัใน
บรรยากาศอบอุ่น สบาย ๆ คาเฟ่นีมี้ช่ือเสียงดา้นอาหารกึ่งเชา้
กึ่งเท่ียง หรือท่ีเรียกว่า brunch ซ่ึงคุณสามารถร่ืนรมยไ์ปกบั
อาหารคาวหวาน หากคุณตอ้งการรบัประทานอาหาร ก็เลือกได้
ตัง้แต่สลดั พาสตา้ ไปจนถงึแซนดวิ์ช หากตอ้งการรบัประทาน
ของหวาน ขอแนะนำาแพนเคก้ซอฟเฟิล พุดดิง้บานาน่า นำา้แข็ง
ใสเรียลบราวน่ี์ หรือนำา้แข็งใสใส่นม

 3-1 ปังโยย็อก-โร 10 เบ็นกิล เขตบุนดงักู 
เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด 

 070-4418-0415  จนัทร ์- พฤหสั 10.00 น.-
23.00 น. ศุกร ์- อาทิตย ์10.00 น.-24.00 น.
  @imhomecafe

CAFÉ PICK 1 Redish Brown
Redish Brown เป็นคาเฟ่แห่งแรก
บนถนน Baekhyeon-dong Café 
Street คาเฟ่นีมี้การตกแต่งภายในท่ี
ดงึดูดความสนใจ และปรากฏอยู่ใน
ฉากละครโทรทศันเ์ร่ือง “Run On” 
นำาแสดงโดย ชิน เซคยอง และอิม ซีวาน เจา้ของรา้นเลือกใช้
วตัถุดิบอย่างดี และสรา้งสรรคเ์มนูท่ีตรงต่อพนัธกิจในการ
ส่งมอบรสชาติท่ีเป็นเลิศของตน เมนูซิกเนเจอรข์องท่ีน่ี ไดแ้ก่ 
นำา้แข็งใสถั่วหวาน กาแฟรสเลิศท่ีคั่วจากเมล็ดกาแฟพนัธุดี์ 
เมนูนำา้แข็งใสท่ีใชถ้ ั่วหวานเกาหลี เนน้การคงรสชาติเดิมของ
นำา้แข็งใสใส่ถั่วหวานท่ีไม่หวานจนเกินไป

 30 ถนนพนักโยย็อกโร 18 บ็อนกิล เขตบุนดงักู เมืองช็องนมัชี จงัหวดัคยองกีโด 
 031-8016-2055  12.00 น.-21.00 น. ปิดวนัจนัทร ์  @redish_brown_

TIP
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วฒันัธรรมืโบัร�ณในัซูวอนักำ�ลงั
เป็นัเท้รนัด้ที์้�น่ัยมืล่�สุำด้ มีืสำถิ่�นัที้�
ให่ม่ื ๆ สำร�้งอ่งต็�มืประวต่ั็ศิ�สำต็ร ์
ของเมืือง ป้อมืปร�ก�ร Hwaseong 
ใจกล�งเมืืองซูวอนัที้�องคก์�ร
ยูเนัสำโกยกย่องให่เ้ป็นัอนุัสำรณ์
สำถิ่�นัโลกด้งึดู้ด้นักัท่้องเที้�ยวที้�
สำนัใจประวต่ั็ศิ�สำต็รใ์ห่ม้ื�เยี�ยมื
ชีมื ท่้วท้ศัินัย์�มืคำ��จ�กระเบีัยง 
Banghwasuryujeong พิ�ว่ลเลี�ยนั 
มีือำ�นั�จท้ำ�ให่คู่้รกัจ่ต็ใจสำ ั�นัไห่วได้ ้
ต็รอกไก่เป็นัแห่ล่งให่คุ้ณได้ล่้ �มืลอง
ไก่ท้อด้โบัร�ณ ซึ�งมีืปร�กฎในัละคร
เรื�อง “Extreme Job”  ถิ่นันัคนัเด่้นั 
Haengridan-gil ใกลป้้อมืฮัว�ซอง
เป็นัแห่ล่งรวมืต็วัของชี�วเมืืองที้�เต็็มื
ไปด้ว้ยคว�มืสำนุักสำนั�นัและคว�มื
ตื็�นัเต็น้ั

ซูวอน เมืองวฒันธรรมในประวติัศาสตร ์
SUWON

POINT SPOT

CITY GUIDE

ถิ่นันัแฮังนีัด้นัั

ประตู็เมืือง
พิลัด้ลัมุืนั

เฮงก่ีง-ดง  
เมือิงซูว์อิน 

ป้อมืปร�ก�รฮั
ว�ซอง

3

6

1

5

ต็ล�ด้ประตู็เมืือง
พิลัด้ลัมุืนั

ซูวอนัชีอนั

4

8

7

❶ Suwon Center for Traditional Culture ─ 155 ม. (เดินเทา้ 2 นาที) ─ ❷ ป้อมปร�ก�ร Hwaseong ในเมืองซูวอน ─ 1.07 กม. (เดินเทา้ 16 นาที) ─  
❸ EAT ถนนไก่ทอดซูวอน ─ 924 ม. (เดินเทา้ 14 นาที) ─ ❹ ถนนคนเดิน Haengridan-gil  ─ 1.65 กม. (เดินเทา้ 25 นาที) ─ ❺ Flying Suwon ─ 1.03 กม. (เดินเทา้ 

16 นาที) ─ ❻ Banghwasuryujeong Pavilion ─ 753 ม. (เดินเทา้ 11 นาที) ─ ❼ Onsaemir ─ 139 ม. (เดินเทา้ 2 นาที) ─ ❽ STAY Hanok Stay Goyoo

2
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เมือิงซูว์อิน ตำานานพร่ะเจูา้ชอิงโจู 
ป้อิมปร่ากีาร่ Hwaseong   
ป้อมปราการ Hwaseong เมืองซูวอนไดร้บัการขึน้ทะเบียน
จากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นอนุสรณส์ถานโลกในปี ค.ศ. 
1997 โดยเป็นเมืองแห่งแรกในโลกท่ีวางผงัเมืองใหม่แลว้
เสร็จภายในสองปีครึ่ง โดยผสานรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ี
ใชใ้นรชัสมยัพระเจา้ชองโจ Dongbukgongsimdon คือป้อม
ยามท่ีประชาชนใชเ้ฝ้าระวงั Ammun คือประตูสำาหรบัหลบ
หนี Dongilporu คือพาวิลเล่ียนสำาหรบัทหารยามท่ีใชพ้กัผ่อน
ระหว่างการทำางาน คุณสามารถเดินไปตามทางลาดชนัของ
ป้อมปราการ เพ่ือชมทิวทศันเ์มืองซูวอนทัง้หมด และหา้ม
พลาดชมทิวทศันย์ามคำ่าคืนซ่ึงเป็นหน่ึงในรอ้ยสถานท่ีท่อง
เท่ียวท่ีหา้มพลาดเม่ือมาเยือนเกาหลี

 320-2 แขวงย็อนฮวาดง เขตจางอนักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด 
 031-290-3600   มีนาคม-ตุลาคม 09.00 น.-18.00 น. พฤศจิกายน - 

กุมภาพนัธ ์09.00 น.-17.00 น.  เด็ก 500 KRW ผูใ้หญ่ 1,000 KRW 
  www.swcf.or.kr

DO IT 
SEE IT

เรี่ยนรู่ข้นบธร่ร่มเนียมและคว์ามงาม
ขอิงเกีาห้ลีไดที้ั�   
Suwon Center for Traditional Culture  
หากคุณตอ้งการศกึษามรดกทางวฒันธรรมของเมืองซูวอน ขอ
แนะนำาโปรแกรมเรียนรูว้ฒันธรรมโบราณท่ีศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
นี ้ผูใ้หญ่สามารถเรียนประดิษฐภ์าพทิวทศันแ์บบตดัปะ กระจก 
patchwork สรอ้ยขอ้มือและท่ีคั่นหนงัสือแบบถกัเชือก รวมถงึ
งานฝีมือของผูห้ญิง ส่วนเด็ก ๆ  สามารถเรียนรูธ้รรมเนียมปฏิบติั
โบราณ การทกัทาย และตำาราหลกัความประพฤติ 4 ประการไดท่ี้
โรงเรียน Hongjae Village School นอกจากนี ้ยงัมีสอนทำาดอกไม้
เคก้ขา้วหลากสีสนัวางบนเคก้ขา้วสีขาว ร่ืนรมยก์บัการจิบชาท่ี
เสริฟ์ในโปรแกรมยอดนิยม Hwajungjibyeong ชมการแข่งขนั The 
Master Singer Contest ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดฟั้งดนตรี
จากศิลปิน pansori ท่ีไดร้บัความนิยมสูงสุดในปีท่ีผ่านมา และยงัมี
โปรแกรมออนไลน ์เช่น “Gugak Play at Home” ซ่ึงจดัขึน้บ่อยครัง้
เน่ืองจากสถานการณโ์ควิด-19 โปรแกรมต่าง ๆ  จะเปล่ียนแปลง
ไปตามฤดูกาลหรือในแต่ละเดือน ดงันัน้ คุณควรตรวจสอบจาก
เว็บไซตข์องศูนยฯ์ ล่วงหนา้ก่อนเดินทางมาเยือน

 18-11 แขวงจางอนัดง เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด 
 031-247-5613  09.00 น.-18.00 น. (ปิดบริการวนัจนัทร)์ 
 “Hwajungjibyeong: Pie in the Sky” ค่าธรรมเนียม 3,000 KRW โปรแกรม 

“Regular Course for Citizens” ค่าธรรมเนียม 50,000 KRW สำาหรบั 2 ชัว่โมง 
 www.swcf.or.kr
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พาวิ์ลเลี�ยน สถานทีั�ลกึีลบัดั�งสร่ะมงักีร่ 
Banghwasuryujeong  
เม่ือเดินรอบป้อมปราการฮวาซอง คุณจะไดพ้บกบัพาวิลเล่ียน 
Banghwasuryujeong ซ่ึงเป็นสถานท่ีปิคนิคท่ีมีช่ือเสียง นกัท่อง
เท่ียวพรอ้มชุดปิคนิคมากมายรายรอบสระท่ีสวยงามอลงัการ
แห่งนี ้หากคุณไดแ้วะเท่ียวชมพาวิลเล่ียน Banghwasuryujeong 
แห่งนี ้อย่าลืมสำารวจทิวทศันท่ี์น่ีใหท้ ั่ว นอกจากจะสวยงามใน
ช่วงกลางวนัแลว้ การเดินเล่นยามคำ่าคืนท่ามกลางแสงไฟก็น่า
ร่ืนรมยเ์ช่นกนั คุณจะรูส้กึราวกบัเป็นบุคคลในราชวงศ ์ท่ีกำาลงั
เดินเล่นหลงัเสร็จสิน้ภาระกิจอนัหนกัหน่วงระหว่างวนั

 44-6เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด   031-290-3600 
 เขา้ชมฟรี  เปิดบริการตลอดปี 24 ชัว่โมง

ชมทิัว์ทัศันเ์มือิงจูากีบอิลลูนยกัีษั ์ 
Flying Suwon  
จากบอลลูนยกัษท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจนี ้คุณจะไดเ้ห็นทิวทศัน์
ทัง้หมดของป้อมปราการฮวาซองในเมืองซูวอน จากมุมสูงสุด 
150 เมตรเหนือพืน้ดิน บอลลูนกา๊ซฮีเลียมนีจุ้นกัท่องเท่ียวได ้
30 คน บงัคบัโดยนกับินท่ีผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพ่ือ
ใหม้ั่นใจไดถ้งึความปลอดภยั บอลลูนนีผ่้านขอ้บงัคบั Joint 
Aviation Regulation (JAR21) ของ European Union Aviation 
Safety Agency (EASA) และผ่านการอนุมติัการตรวจสอบความ
ปลอดภยัโดยกระทรวงท่ีดิน (Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport) นอกจากนี ้ยงัตรวจสอบความปลอดภยัของ
บอลลูนเป็นพิเศษทุกเชา้วนัจนัทร ์ซือ้ตัว๋ไดท่ี้จุดบริการและ
แต่ละรอบใชเ้วลาประมาณ 10 นาที การเปิดใหบ้ริการขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศและความเร็วลม โดยอาจยกเลิกรอบท่ีใหบ้ริการ
โดยไม่แจง้ล่วงหนา้ได ้เน่ืองจากอากาศเปล่ียนแปลงกะทนัหนั

 697 ถนนคยองซูแดโร เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด
 031-247-1300 
 ผูใ้หญ่ 18,000 KRW นกัเรียนมธัยมตน้และปลาย 17,000 KRW 

นกัเรียนประถม 15,000 KRW (ชาวซูวอนจะไดร้บัส่วนลดเม่ือแสดงบตัรประชาชน) 
  www.flyingsuwon.com

ร่า้นอิาห้าร่ฟิ้ว์ชั�น  
“Onsaemiro” บร่ร่ยากีาศอิบอ่่ิน  
Onsaemiro เป็นรา้นอาหารฟิวชั่นเกาหลี เปิดใหบ้ริการโดยแม่
และลูกชาย รา้นนีต้ ัง้อยู่ในตรอกท่ีมีบา้นหลงัคาตำ่าอยู่รวมกนั 
ในเดือนมีนาคมท่ีรา้นเปิดใหบ้ริการเคร่ืองเคียงท่ีประกอบ
ดว้ยดอกไม ้และสมุนไพรท่ีรบัประทานไดเ้ และปลูกไมป้ระดบั
อยู่ในสนามเล็ก ๆ ในวนัอาทิตยว์ตัถุดิบจะถูกนำามาตากแดด 
เชฟลี แดฮนัจะจดัเตรียมอาหารหลงักลบัจากตลาดเชา้ เพ่ือ
ซือ้วตัถุดิบท่ีสดใหม่ท่ีสุดเพ่ือปรุงทารท์ารเ์นือ้ววั และเมนู
แซลมอน เมนูหลกัประกอบดว้ย 4 เมนูและเคร่ืองเคียง 3 เมนู 
ในขณะเดียวกนัเชฟก็จะพฒันาเมนูอาหารใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
รา้นนีมี้ 13 โตะ๊รวมโตะ๊ดา้นนอก เมนูยอดนิยมเรียงตาม
ลำาดบัคือ รีซอ้ตโตค้รีมสาหร่ายทะเล บิบิมบบัทารท์ารเ์นือ้ววั 
และแฮมเบอรเ์กอรชี์สสเต็ก 

 ชัน้ 1 เลขท่ี 6 ถนนฮวาซอมุนโร 42 บ็อนกิล เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี 
จงัหวดัคยองกีโด   031-244-5424 

 แฮมเบอรเ์กอรชี์สสเต็ก 16,500 KRW  
บิบิมบบัทารท์ารเ์นือ้ววัและอโวคาโด 13,000 KRW

  องัคาร-อาทิตย ์11.00 น.-22.00 น. ปิดบริการวนัจนัทร ์ 
(บริการตลอดวนั และรบัออเดอรสุ์ดทา้ยเวลา 21.00 น.)

DO IT 
EAT IT
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 CAFÉ PICK

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee
คาเฟ่นีมี้ขอ้ความน่าประทบัใจ
เป็นภาษาองักฤษว่า “Paterson 
Coffee” บนกำาแพงดา้นนอกของ
ตกึส่ีชัน้สีขาว ภายในคาเฟ่จดั
แสดงเหยือกกาแฟ หนงัสือ ลำาโพง
ขนาดใหญ่ และแผ่นซีดี ในหลาก
หลายรูปแบบท่ีสวยงาม เพ่ือความ
ร่ืนรมยท์างสายตาของลูกคา้ หากโชคดีคุณจะไดช้มการ
แสดงดนตรีแจส๊สดท่ีมุมหน่ึงของคาเฟ่ เมนูของหวานช่ือ 

“Today’s Dessert” จะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละวนั
 33 เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด 
 070-4257-0515  12.00 น.-22.00 น. 
  @patersoncoffee

CAFÉ PICK 2 Haenggung 81.2
Haenggung 81.2 เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่ท่ีมีความสมบรูณแ์บบ 
เหมาะกบัผูท่ี้ช่ืนชอบการชมพระอาทิตยต์กดินยามเย็น และ
ร่ืนรมยไ์ปกบัการพกัผ่อน การตกแต่งภายในท่ีงดงามเป็น
เลิศ ทำาใหลู้กคา้หลายรายใชเ้วลากบัการถ่ายรูปจน
ลืมเคร่ืองด่ืมของตน เมนูซิกเนเจอรคื์อสมูทตีโ้ย
เกิรตส์ตอเบอร่ีและกาแฟ Einspänner 
บริการของหวานคู่กบัเคร่ืองด่ืม 
ไดแ้ก่ เคก้ มาเดอแลน และสโคน

 56 เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด  
 031-257-0812  
 10.00 น.- 22.00 น.  
 @haenggung_81.2

CAFÉ PICK 1 Café 7209 
คาเฟ่นีโ้ด่งดงัดว้ยชุดอาหารปิกนิก ซ่ึงประกอบดว้ย แซนดวิ์ช 
เคร่ืองด่ืม และเส่ือรวมอยู่ในตะกรา้หวาย คุณจะไดส้นุกกบั
การปิกนิก และสรา้งความทรงจำาท่ีน่าต่ืนเตน้ไดท่ี้พาวิลเล่ียน 
Banghwasuryujeong ซ่ึงอยู่ห่างจากคาเฟ่นีไ้ปเพียง 10 นาที 
แซนดวิ์ชสตรอเบอร่ี และคลาวดโ์ทสตท์ัง้รสเลิศ
จดัมาในจานอย่างสวยงาม เหมาะกบัการโพสต์
ลง Instagram การจองปิคนิคจะตอ้ง
จองผ่าน Instagram

 54 เขตพลัดลักู เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด
 031-302-1111 
 12.00 น.-22.00น. ปิดบริการวนัพฤหสั 
 @cafe7209

CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters 
พบกบัคาเฟ่ท่ีนำาบา้นเก่ามาตกแต่งใหม่ในสไตลวิ์นเทจ 
บรรยากาศอบอุ่น มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนต่อเน่ือง เพราะกาแฟ
รสชาติดี คุณภาพสูงคงท่ี ชัน้ล่างเป็นเคานเ์ตอรเ์บเกอร่ีและ
หอ้งอบอาหาร โครงสรา้งชัน้สองท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ยหอ้ง
ในคอนเซ็ปตต่์าง ๆ จุดเด่นของคาเฟ่นีคื้อ 
สามารถมองเห็นวิวประตู Janganmun 
Gate และกำาแพงป้อมปราการไดจ้าก
ชัน้ดาดฟ้า

 13 ถนนจองโจโร 905 บ็อนกิล เขตพลัดลักู 
เมืองชูวอนชี จงัหวดัคยองกีโด 

 031-302-1111 
 12.00 น.-22.00 น. ปิดบริการวนัจนัทร ์
 @jungjiyoungcoffee

TIP

เท่ียวชมพระราชวงัโบราณอย่างมีเอกลกัษณ์
ขอ้แนะนำาทริปคาเฟ่ Haengridan-gil Café  
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Hot Beaches

อย่่าเพีีย่งแค่่หยุ่ดมองมหาสมุทรดว้ย่
สาย่ตาของคุ่ณ กิิจกิรรมที�ทำาใหคุ้่ณ
ไดสู้ดบรรย่ากิาศแวดล้อ้ม ช่่วย่ใหคุ้่ณ
รูจ้กัิแก่ินแทข้องมหาสมุทรที�กิวา้ง
ใหญ่่ได ้แรปเปอรส์าว อี ย่องจี ไอค่อน
แห่ง MZ generation เลื้อกิท่องเที�ย่ว
มหาสมุทรที�จงัหวดัค่ย่องกีิโด ต่อไปนี�
เป็นสถานที�ท่องเที�ย่วเกีิ�ย่วกิบันำ �าในจงั
หวดัค่ย่องกีิโดที�ย่องจีแนะนำา

อี ยองจี เลือก! 
มหาสมุทรท่ีจงัหวดัคยองกีโดสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมล่าสุด

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 1 

Mini Interview

ยองจี
“ฉันัไปเท่ี่�ยวมหาสมุที่รในฤดููรอ้นเสมอ ปีน่�ฉันั
ไม่สามารถไปไหนไกลไดูเ้น่�องจากโควิดู-19 
มหาสมุที่รท่ี่�จงัหวดัูคยองก่โดูจงึเป็นสถานท่ี่�
เย่ยวยาสำาหรบัฉันั ซึึ่�งฉันัสามารถไปเท่ี่�ยวไดู ้แม้
ตารางงานจะแน่นมาก เพ่ียงแค่ไดูเ้ห็นมหาสมุที่ร
ก็สุดูยอดูแลว้ แต่คุณยงัสามารถสนุกสนานกบั
ที่ริปสุดูฮิิตน่�ไดูอ่้ก โดูยการร่วมโปรแกรมหมู่บา้น
ประมง ซึึ่�งม่ที่ั�งการตกปลา พีายเร่อคายคั รวมถงึ
กิจกรรมต่าง ๆ บนหาดูโคลน”
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กิจกรรมลานโคลนอาจดููแปลกประหลาดูแต่ก็น่าประที่บัใจ คุณสามารถสนุกกบักิจกรรมน่�ไดูเ้ม่�อมาเย่อนเกาหล่ สรา้งความที่รงจำา
กลางแจง้ท่ี่�ที่ำาใหคุ้ณรูส้กึกลบัไปเป็นเด็ูกอ่กครั�ง ดูว้ยค่าเข้า้ร่วมกิจกรรม 10,000 KRW สำาหรบัผูู้ใ้หญ่่ และ 8,000 KRW สำาหรบัเด็ูก 
ซึึ่�งเป็นค่าเช่่าถุงม่อ กระเป๋า จอบพีรวน และรองเที่า้บูท้ี่ สำาหรบันกัท่ี่องเท่ี่�ยว จากนั�นก็สามารถเดิูนตรงไปเล่นสนุกท่ี่�ลานกิจกรรมไดู้
โดูยไม่จำากดัูเวลา หร่อกฎเกณฑ์ก์ารที่ำากิจกรรมใดู ๆ นอกจากกิจกรรมท่ี่�ลานโคลนแลว้ หมู่บา้นน่�ยงัเปิดูโอกาสใหน้กัท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เดิูน
ที่างเป็นครอบครวัไดูพ้ีกัผู่้อน รบัประที่านอาหารและสนุกสนานไปกบัการที่ำาสรอ้ยคอเปล่อกหอย การเร่ยนรูเ้ก่�ยวกบัสตัวท่์ี่�ท่ี่าเร่อ 
Tandohang Port โดูยใช่แ้ผู้นท่ี่�ลานโคลน พีนกังานพูีดูภาษาองักฤษไดูค้ล่องแคล่ว ใหค้ำาแนะนำาอย่างสุภาพีอ่อนโยนต่อนกัท่ี่องเท่ี่�ยว 
เหน่อสิ�งอ่�นใดู พีระอาทิี่ตยต์กดิูนท่ี่�น่�งดูงามมาก นกัท่ี่องเท่ี่�ยวจะเพีลินไปกบัการถ่ายภาพี ในช่่วงเวลาน่�

 17-34 ถนนแดูบูฮิวงักมึโร เข้ตดูนัวอนกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู   032-885-3745 
 00.00 น.-23.00 น. *ช่่วงเวลากิจกรรมเปล่�ยนแปลงไปตามกำาหนดูน้ำาข้ึ �นน้ำาลงในแต่ละวนั  ค่าเข้า้ร่วมกิจกรรม ผูู้ใ้หญ่่ 9,000 KRW เด็ูก/ผูู้สู้งอายุ 7,000 KRW 
 www.tando.or.kr

กิิจกิรรมล่ื่�นไหลื่บนหาดโคลื่นท่ี่�หม่�บา้นประมง Baengmi-ri  

อาทิี่ตย์อ์สัดงงดงามท่ี่�หม่�บา้นประมง Tando

01

02

หมู่บา้น Baengmi-ri Village ตั�งอยู่ในเม่องฮิวาซึ่อง จงัหวดัูคยองก่โดู เป็นหมู่บา้นประมงท่ี่�สวยงาม นำ �าในมหาสมุที่รสะที่อ้น
แสงแดูดูแพีรวพีราว และม่หาดูโคลนกวา้งไกลสุดูสายตา นกัท่ี่องเท่ี่�ยวจำานวนมากหลงเสน่หค์วามเง่ยบสงบสุข้ท่ี่�น่�  และยอ้นกลบั
มาเท่ี่�ยวอ่กบ่อยครั�ง กิจกรรมท่ี่�นิยมกนัมากท่ี่�สุดูค่อการตกปลาต่น การเดิูนที่างไปหาดูโคลนจะใช่ร้ถแที่รคเตอร ์ซึึ่�งบรรทุี่กนกั
ท่ี่องเท่ี่�ยวไดูม้ากถงึ 40 ท่ี่านไปยงัลานกิจกรรมซึึ่�งอยู่ห่างออกไปกว่า 1 กิโลเมตร หมู่บา้นน่�ม่โปรแกรมหลากหลายใหเ้ล่อกสนุก 
รวมถงึการตกปลา การเก็บหอยเช่ลล ์เร่อคายดัู การลอ้มปลา และการวางอวนจบัปลา เปิดูโอกาสใหน้กัท่ี่องเท่ี่�ยวไดูคุ้น้ชิ่นกบั
ระบบนิเวศนวิ์ที่ยาที่างนำ �า ซึึ่�งหาดููไดูย้ากในเม่อง ท่ี่�น่� ม่แคตตาล็อกภาษาองักฤษและภาษาจ่นไวบ้ริการนกัท่ี่องเท่ี่�ยวต่างช่าติดูว้ย

 210-35 แบงมิกิล ตำาบลซึ่อชิ่นมย็อน เม่องฮิวาซ็ึ่องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู   031-357-3379 
 ผูู้ใ้หญ่่ (นกัเร่ยนมธัยมตน้ข้ึ �นไป): 8,000 KRW เด็ูกอายุ 30 เดู่อน – นกัเร่ยนประถม: 5,000 KRW ค่าเช่่า: รองเที่า้บูท้ี่ (2,000 KRW) / จอบพีรวน (1,000 KRW) 
 www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce 
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Night View 
ในย่ามค่่ำา คุ่ณสามารถหยุ่ดค่วามนึกิคิ่ดต่าง ๆ แล้ะชื่�นช่มกิบัค่วามเรีย่บง่าย่ของทศันีย่ภาพี เวล้าค่่ำาย่ามเย็่น 
กิารช่มทิวทศันที์�สวย่งามย่ามค่่ำาเสมือนกิารสิ �นสุดกิารเดินทางตล้อดวนั แล้ะเริ�มตน้กิารเดินทางใหม่ 
คุ่ณจะไดรื้�นรมย่ก์ิบันดัเดทสุดแสนโรแมนติกิ แล้ะสรา้งค่วามทรงจำาที�น่าประทบัใจ

สถานท่ีนดัเดท ทศันียภาพงดงามยามค่ำาคืน 

Mini Interview
National Geographic Traveller 
(ฉบบัเกาหลี) 
@natgeotravelkor

คุณไม่ควรพีลาดูช่มพีระอาทิี่ตยต์กอนังดูงาม
เม่�อเดิูนที่างในคยองก่โดู ท่ี่�แมแ้ต่ช่่างภาพีม่อ
ฉักาจก็ตอ้งหลงใหลไปกบัพีระอาทิี่ตยอ์สัดูง
ส่แดูง ท่ี่�ท่ี่าเร่อกุงพียอง (Gungpyeong Port) 
และการผู้สมผู้สานกนัอย่างลงตวัข้องส่ม่วง
และส่สม้ ท่ี่�จุดูช่มวิวพีระอาทิี่ตยต์กอนัซึ่นั 
(Ansan Sunset Observatory)

01

ท่ี่าเร่อ Gungpyeonghang Port เป็นสถานท่ี่�ช่มความงามข้องพีระอาทิี่ตยส่์
แดูงตกดิูนสาดูแสงอยู่เบ่ �องหลงัตลาดูปลา สถานท่ี่�แห่งน่�เหมาะแก่การนั�ง
ออ้ยอิ�งตกปลา หร่อเดิูนเล่นไปตามช่ายหาดูบริเวณท่ี่าเร่อ มองดููเกล่ยวคล่�น
และนกนางนวลบินโฉับไปมาเหน่อที่อ้งมหาสมุที่ร คุณจะไดูพ้ีกัผู่้อนอย่างเต็ม
อิ�มท่ี่ามกลางธรรมช่าติ แวะเท่ี่�ยวหมู่บา้นช่าวประมงก่อนพีระอาทิี่ตยต์กดิูน 
สนุกสนานกบัการเก็บหอยเช่ลล ์กิจกรรมบนหาดูโคลน ขุ้ดูหอยหลอดู เล่น
กระดูานโคลน ตกปลาต่น รวมถงึกิจกรรมก่ฬาที่างนำ �าอ่�น ๆ

 1049-24 ถนนคงัพีย็องฮิงัโร ตำาบลซึ่อชิ่นมย็อน เม่องฮิวาซ็ึ่องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-356-7339

ประที่บัใจไปกิบัพระอาทิี่ตย์ต์กิดินท่ี่�  
ที่�าเร่อ Gungpyeonghang

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 2 
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ภูมิที่ศันแ์ห่งเที่พีนิยายสว่างไสวอยู่ท่ี่ามกลางความม่ดูใน
หมู่บา้น Ansan Starvillage คุณจะไดูบ้นัที่กึภาพีกบัธ่มต่าง ๆ 
และรูปจำาลองสตัวก์ว่า 200 ช่นิดู ตน้ไมแ้ละรูปจำาลองต่าง ๆ 
ลว้นไดูร้บัการประดูบัประดูาดูว้ยดูวงไฟหลากส่สนัสวยงาม 
ที่ั�งส่แดูง ส่เข่้ยว ส่นำ �าเงินแดูง เติมแต่งความงดูงาม โซึ่นถ่าย
ภาพีท่ี่�ม่อยู่ทุี่กหนแห่ง ส่องแสงสว่างช่ดัูเจนมากข้ึ �นท่ี่ามกลาง
ความม่ดู และสว่างไสวไปที่ั�วไม่ว่าจะเป็นจุดูไหนท่ี่�คุณถ่ายภาพี

 1723 ถนนซูึ่อินโร เข้ตซึ่งันกกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-484-5050 
 จนัที่ร-์ศุกร ์16.00 น.-23.00 น. วนัเสารแ์ละวนันกัข้ตัฤกษ ์15.00 น.-24.00 น.  
 ค่าเข้า้ช่ม ผูู้ใ้หญ่่ 7,000 KRW  www.ansanstar.net

ตลื่าดห้าส่ เม่องโอซันัแลื่ะวัฒันธรรมรอ้ย์ปี เท่ี่�ย์วัป่าแสงไฟท่ี่�   
Ansan Starvillage Photoland

ตลาดู International Central Market เม่องพียองแท็ี่กคกึคกั
ข้ึ �นมากเม่�อม่การจดัู “Songfrancisco Market” ในค่นวนัหยุดู
สุดูสปัดูาห ์เม่องพี-ยองแท็ี่กตั�งอยู่ใกลฐ้านที่พัีอเมริกนั และ
เป็นบา้นเกิดูข้องแฮิมเบอรเ์กอร ์Songtan Budaejjigae ท่ี่�โดู่ง
ดูงั รา้นโฮิมเมดูเบอรเ์กอร ์“Miss Lee Hamburger” ม่ช่่�อเส่ยง
จากเบอรเ์กอรเ์น่�อรสช่าติดู่ ท่ี่�หนาแน่นไปดูว้ยส่วนประกอบ
หลากหลาย นอกจากน่� ยงัเป็นรา้นอาหารรสเลิศท่ี่�ช่าวต่าง
ช่าติใกลฐ้านที่พัีอเมริกนั และลูกคา้จากแดูนไกลตอ้งแวะมา
เย่อน ตลาดูน่�เป็นสถานท่ี่�ยอดูนิยมข้องจงัหวดัูคยอกก่โดู
ตอนใต ้คุณสามารถลิ �มชิ่มอาหารหลากหลายเมนู ที่ั�งจาก
ประเที่ศไที่ย ตุรก่ มองโกเล่ย บราซิึ่ล แอฟริกา และยุโรป หร่อ
แวะไปคาเฟ่และรา้นอาหารเปิดูใหม่ในบริเวณนั�นไดู้

 11-4 ถนนจุงองัช่่จงัโร 25 บ็อนกิล เม่องพีย็องแท็ี่กช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู

ประภาคารน่�เป็นจุดูช่มความงามข้องพีระอาทิี่ตยต์กดิูน 
และสะพีาน Incheondaegyo Bridge จาก West Sea หาก
คุณพีบประภาคารส่แดูง และประติมากรรมรูปพีระอาทิี่ตย ์
ม่กลุ่มเมฆโอบลอ้ม คุณไดูม้าถูกท่ี่�แลว้ นกัท่ี่องเท่ี่�ยวจะ
นั�งอยู่ในโพีรงกลางประติมากรรมน่� และโพีสท่ี่าถ่ายรูป
โดูยม่พีระอาทิี่ตยต์กดิูนและมหาสมุที่รเป็นฉัากหลงั คุณ
ควรเดิูนที่างมาในช่่วงบ่ายก่อนพีระอาทิี่ตยต์กดิูน เพ่ี�อช่ม
ที่ศัน่ยภาพีจากประภาคารไดูอ้ย่างสบายอารมณ์

 ซึ่าน 23 ตำาบลแดูบูบุกดูง เข้ตดูนัวอนกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู

อ่ แที่ วัอน ท่ี่�ตลื่าด  International Central 
Market เม่องพย์องแท็ี่กิ

ประภาคารเม่องอนัซันั 
ควัามงามของพระอาทิี่ตย์ต์กิดิน
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ตลาดูน่�เป็นท่ี่�รูจ้กักนัในช่่�อตลาดู 5 ส่จากการผู้สมผู้สานกนัข้อง
ถนน 5 สายท่ี่�จำาหน่ายสินคา้แตกต่างกนั: ถนน Night Market Street 
จำาหน่ายเส่ �อผู้า้และสินคา้แฟช่ั�น ข้ณะท่ี่� Food Market จำาหน่าย
วตัถุดิูบสดูใหม่ ท่ี่� Mill Street จำาหน่ายแป้งพีริกไที่ดูำา นำ �ามนังา และ
เคก้ข้า้ว ท่ี่� Meat Street จำาหน่ายเน่�อววัและเน่�อหมู และท่ี่� Mom’s 
Street จำาหน่ายอาหารเพ่ี�อสุข้ภาพีและม่สินคา้ต่าง ๆ  ใหเ้ล่อกช่ม 
ตลาดูกลางค่นจดัูข้ึ �นทุี่กวนัศุกรแ์ละวนัเสาร ์จำาหน่ายอาหารจาก
ทุี่กมุมโลกไวต้อ้นรบันกัท่ี่องเท่ี่�ยว เบ่ยรท่์ี่�ผู้ลิตข้ึ �นเองข้อง CROW:D 
ก็ไดูร้บัการพีฒันาข้ึ �นท่ี่�ตลาดูหา้ส่แห่งน่� นอกจากน่� ยงัม่การแสดูง
ดูนตร่และการแสดูงกลางแจง้หลากหลายรูปแบบ รวมถงึการจดัู
กิจกรรมต่าง ๆ  บนเวท่ี่ เพ่ี�อใหค้วามบนัเทิี่งแก่นกัท่ี่องเท่ี่�ยว

 22 ถนนโอซึ่านโร 272 บ็อนกิล เม่องโอซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-376-4141 (ศูนยบ์ริการลูกคา้)  www.5colormarket.com
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01

Your Viewfinder
Instagram มีล้กัิษณะเฉพีาะ สิ�งต่าง ๆ ค่วรดูสวย่งามเมื�อมองดว้ย่ตาเปล่้า แต่อาจจะโดดเด่น 
ดูพิีเศษแล้ะมีคุ่ณค่่ามากิขึ �นเมื�อกิล้าย่เป็นรูปถ่าย่ ถา้คุ่ณตอ้งกิารใหฟี้ดของคุ่ณมีเนื �อหาดงึดูดค่วามสนใจ 
มีค่วามพิีเศษมากิไปกิว่าแนวค่าเฟ่ หรือรา้นอาหารในเมืองที�ใค่ร ๆ ก็ิไปได ้ล้องสำารวจ อญั่มณีที�หล้บซ่อน
อยู่่สำาหรบั Instagram ที�เราจะแนะนำาคุ่ณดงัต่อไปนี�

สถานท่ีสำาหรบั Instagram

คาเฟ่บนดูาดูฟ้าสองช่ั�นน่� เปิดูใหช้่มวิวกลางแจง้ข้องแม่นำ �าฮินักงัไดูจ้ากระเบ่ยงดูา้นนอก 
ประกอบดูว้ยสวนกลางแจง้ท่ี่�ไดูร้บัการดููแลมาเป็นอย่างดู่ รายลอ้มไปดูว้ยหญ่า้เข่้ยวข้จ่
และดูอกไมห้ลากส่สนั สวนม่รูปที่รงคดูเค่ �ยวเหมาะกบัการเดิูนเล่นสบาย ๆ  ภายในคาเฟ่
ม่หนา้ต่างข้นาดูใหญ่่ มองเห็นทิี่วที่ศันร์าวภาพีวาดูข้องแม่นำ �าฮินักงัไดูจ้ากทุี่กมุมภายใน
รา้น เมนูท่ี่�เป็นซิึ่กเนเจอรข์้องรา้นค่อวอฟเฟิลฮ่ิองกงใส่ผู้ลไมส้ดูตามฤดููกาลและคร่มนม 
พีรอ้มที่ั�งสตรอเบอรร่์�บรรจุข้วดู ท่ี่�อดัูแน่นไปดูว้ยสตรอเบอร่�และนมออรแ์กนิคจากฟารม์ 
Sangha สำาหรบัผูู้ท่้ี่�ตอ้งการความร่�นรมยก์บัอาหารข้ณะช่มพีระอาทิี่ตยต์กดิูน ข้อแนะนำา
ใหลิ้ �มลองแพีตต่� grilled short rib patties ซึึ่�งปรุงดูว้ยเน่�อติดูซ่ึ่�โครงสดูจากออสเตรเล่ย

 232-24 ถนนโกซึ่นัโร เม่องนมัยางจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  031-576-2505  ทุี่กวนั 10.00 น.-22.00 น. 
 วอฟเฟิลฮ่ิองกง 12,000 KRW สตรอเบอร่�บรรจุข้วดู 7,000 KRW Grilled Short Rib Patties 19,800 KRW

ที่ศัน่ย์ภาพงดงามของแม�นำ �าฮันักิงัท่ี่�  
Café “For A Day” สาขา Sampae เม่องนมัย์งัจ่

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 3 

Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์ 
Kim Nam-hee  
@namhee_in_stars

ในฐานะช่่างภาพี “Dreamy Camera” 
เป็นสถานท่ี่�ท่ี่�ที่ำาใหฉ้ันัต่�นเตน้ ฉันัใช่้
รูปภาพีในฝัันท่ี่�ไดูร้บัหลงัจากเข้า้ร่วม
กิจกรรม Dream Listing เป็นท่ี่�ค ั�น
หนงัส่อ ทุี่กครั�งท่ี่�ฉันัมองดูู ฉันัรูส้กึ
เหม่อนไดูถ้งึความอบอุ่นและรูส้กึ
เหม่อนไดูร้บักำาลงัใจ
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Dumulmeori จะงดูงามเป็นพิีเศษเม่�อม่หมอกปกคลุม และ
เป็นเสน้ที่างท่ี่�เร่ยบง่าย เหมาะสำาหรบัผูู้ท่้ี่�ตอ้งการเดิูนเล่นใน
ระยะที่างสั�น ๆ ท่ี่าเร่อข้า้มฟากท่ี่�เคยม่เร่อ 30 ลำาข้า้มฝัั� งไป
มากลบัเง่ยบสงบ สถานท่ี่�แห่งน่�เคยเป็นฉัากจุมพิีตข้องนกั
แสดูงเอกในละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “She Was Pretty” ท่ี่�โดู่งดูงั 
และเป็นโซึ่นถ่ายรูปท่ี่�ไดูร้บัความนิยมจากนกัท่ี่องเท่ี่�ยวจำานวน
มาก Dumulmeori Lotus Hotdog ค่อรา้นอาหารท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยงใน
ยางพียองท่ี่�คุณไม่ควรพีลาดู ลิ �มรสฮิอที่ดูอกท่ี่�ประกอบดูว้ย
ใบบวับดู โดูยสามารถเล่อกระหว่างรสธรรมดูาและรสเผ็ู้ดูไดู้

 หมู่บา้นยงัซูึ่ร่ ยงัซึ่อมย็อน อำาเภอยางพีย็อนกุน จงัหวดัูคยองก่โดู  031-770-1001

รา้นน่�ม่การตกแต่งภายนอกท่ี่�โดูดูเดู่น ช่วนใหน้กัท่ี่องเท่ี่�ยวนึกถงึ
กลอ้งถ่ายรูปบนสนามหญ่า้ มกัจะเห็นภาพีแข้กถ่ายรูปลง Instagram 
กนัก่อนท่ี่�จะเข้า้รา้น เจา้ข้องรา้น Dreamy Camera Café เช่่�อว่าความ
ฝัันเป็นจริงไดูห้ากมองภาพีถ่ายทุี่กวนัและยำ �าเต่อนความฝัันข้อง
ตน เจา้ข้องรา้นจงึนำาเสนอประสบการณฝั์ันท่ี่�เป็นจริงข้องตนใหแ้ก่
ลูกคา้ ดูงัน่�:จดูรายการท่ี่�อยากที่ำาก่อนตายลงบนกระดูาษท่ี่�คาเฟ่จดัู
ให ้เพ่ี�อรบัภาพีโพีลารอยดู ์“ภาพีแห่งความฝััน” ฟร่ นอกจากน่� ยงัจดัู
แสดูงกลอ้งถ่ายรูปแบบเก่า และกลอ้งข้นาดูเล็กอยู่ภายในรา้นดูว้ย

 35 ถนนฮินัโซึ่ลกิล ตำาบลยงมุนพีย็อนอำาเภอยางพีย็อนกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-771-3264  องัคาร-อาทิี่ตย ์11.00 น.-18.00 น. ปิดูบริการวนัอาทิี่ตย ์

จนัที่ร ์และวนันกัข้ตัฤกษ ์  คาปูชิ่โน่และคาเฟ่ลาเต ้4,500 KRW ช่าปั� น 5,000 KRW  
 dreamycamera.synology.me

ลื่ำาธารสองสาย์จากิแม�นำ �าฮันับรรจบกินัท่ี่�  
Dumulmeori เม่องย์างพย์อง

ฝัันเป็นจริงท่ี่� Camera Café

ท่ี่�จตุัรสั Korea-US Culture Square รายลอ้มไปดูว้ยรา้นอาหาร
จากที่ั�วโลก แผู้งจำาหน่ายอาหารท่ี่�จดัูวางไวอ้ย่างประณ่ต
เร่ยบรอ้ยท่ี่�ดูา้นหนึ�งข้องถนน สำาหรบันั�งรบัประที่านในรา้น
หร่อซ่ึ่�อกลบับา้น พีรั�งพีรอ้มไดูดู้ว้ยอาหารใหเ้ล่อกมากมาย 
รวมถงึ กิมบบั ตอ๊กบก๊ก่� สเต็ก พีาสตา้ ฟริตเตอรเ์น่�อ ฮิอ
ที่ดูอก และเคบบั ป้ายรา้น และรายการอาหารแสดูงลกัษณะ
ข้องหลากหลายประเที่ศ ถนนสายน่�คบัคั�งไปดูว้ยช่าวต่างช่าติ 
ที่ำาใหคุ้ณรูส้กึเหม่อนกำาลงัอยู่ต่างประเที่ศในเกาหล่ ภาพีวาดู
หลากส่สนับนผู้นงัดูา้นล่างข้องอาคารต่าง ๆ เป็นโซึ่นถ่าย
ภาพียอดูนิยมใน Instagram ฟีดูข้องช่าวฮิิปสเตอรท์ี่ั�งหลาย

 571-31 ซึ่าองึย็อนดูอง เม่องดูงดููช็่อนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู

อุที่ยานแห่งน่�เกิดูข้ึ �นจากโครงการ “Anyang Public Art 
Project” ปี ค.ศ. 2005 ม่องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ี่�ช่่วยส่งเสริม
จินตนาการ การจดัูตกแต่งรวมถงึงานศิลปะจากศิลปินท่ี่�ม่ช่่�อ
เส่ยง 52 ท่ี่านจากเกาหล่และต่างประเที่ศ จดัูวางอยู่ตามมุม
ต่าง ๆ ข้องอุที่ยาน งานศิลปะเหล่าน่�กลมกล่นไปกบัธรรมช่าติ
แวดูลอ้มไดูเ้ป็นอย่างดู่ สามารถเปล่�ยนสถานท่ี่�แห่งน่�ใหเ้ป็น
สตูดิูโอศิลปะท่ี่�พิีเศษไดู ้คุณอาจเดิูนข้ึ �นไปบนหอ APAP 
Observatory ท่ี่�ม่โครงสรา้งรูปที่รงกน้หอย เพ่ี�อถ่ายภาพีศิลป์
ข้องยอดูภูเข้าท่ี่�โดูดูเดู่นและถนนสาย Art Park Road

 ซึ่าน 21 ตำาบลโซึ่คซูึ่ดูง เข้ตมานนักูเม่องอนัยางช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู

โซันที่�องเท่ี่�ย์วัพิเศษสำาหรบัชาวัต�างชาติ 
ในที่งด่ชอน เมกิกิะของชาวัฮิัปสเตอร์

ปลุื่กิควัามสุนที่ร่ย์ท์ี่างศิลื่ปะ ท่ี่�อุที่ย์านศิลื่ปะ 
Anyang Art Park 
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01

Winery Tour
แหล่้งน้ำาคุ่ณภาพีดี แล้ะดินที�อุดมสมบรูณเ์ป็นจุดเริ�มตน้ของสุรารสเลิ้ศ 
เค่รื�องดื�มแอล้กิอฮอล้ข์องค่ย่องกีิโดมีรสเลิ้ศที�สุด จากิกิารรวมส่วนผสมพืี �นเมืองในสดัส่วนที�พีอเหมาะที�สุด 
เราขอแนะนำาแหล่้งจำาหน่าย่มกัิกิอล้ลี้ เบีย่ร ์แล้ะไวน ์ดงัต่อไปนี�

ทวัรด่ื์มสุราในจงัหวดัคยองกีโด

Sansawon เป็นสวรรคส์ำาหรบัผูู้ท่้ี่�ช่่�นช่อบสุรา พิีพิีธภณัฑ์น่์�เนน้การอนุรกัษแ์ละส่งเสริม
สุราโบราณข้องเกาหล่ ม่พ่ี �นท่ี่�จดัูแสดูงการส่งเสริมความรูเ้ก่�ยวกบั “Gayangju” ซึึ่�งเป็น
เหลา้โบราณข้องเกาหล่ พีรอ้มที่ั�งม่ผู้ลิตภณัฑ์ท่์ี่�เก่�ยวข้อ้งจำาหน่ายดูว้ย นกัท่ี่องเท่ี่�ยว
สามารถลิ �มลองสินคา้กว่า 30 ช่นิดูท่ี่�ผู้ลิตจากโรงกลั�น Baesangmyun Brewery ไดูร้วม
ถงึผู้ลไมป้ระเภที่องุ่นต่าง ๆ เหลา้สมุนไพีร และเหลา้สปิริต และยงัเล่อกชิ่มเคร่�องดู่�มไดู้
ตามใจช่อบ โดูยใช่ถ้ว้ยชิ่มท่ี่�ไดูร้บัแจกจากที่างเข้า้ และสามารถซ่ึ่�อสินคา้ท่ี่�ช่อบไดู ้หากม่
ตวัเล่อกมากจนเกินไป ก็สามารถเล่อกจากรายการสินคา้ข้ายดู่ประจำาเดู่อนไดูเ้ช่่นกนั

 25 ถนนฮิวาดูองโร 432 บ็อนกิล เข้ตฮิวาย็อนมย็อน เม่องพูีซ็ึ่อนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-532-9300  08.30 น.-17.10 น. ปิดูบริการวนันกัข้ตัฤกษแ์ละวนัหยุดูต่อเน่�องเสารอ์าทิี่ตย ์
 ผูู้ใ้หญ่่ 4,000 KRW กลุ่ม (40 ท่ี่านข้ึ �นไป) 3,500 KRW  www.soolsool.co.kr

พิพิธภณัฑ์สุ์รา Sansawon จดัแสดงสุราดั�งเดิมของเกิาหล่ื่

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 4 

Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์ 
Kim Hyun-jung 
@insta_train95

ประตูไมห้นาที่บึสู่อุโมงคบ่์มไวนท่์ี่�ฟารม์
ซึ่นัเมโอรุ (Sanmeoru Farm) ใหค้วาม
รูส้กึเหม่อนเป็นเสน้ที่างลบัพีาเราเข้า้สู่
ยุคกลาง ซึึ่�งเต็มไปดูว้ย กลิ�นหอมข้อง
ถงัไมโ้อค๊ ช่่างเป็นบรรยากาศท่ี่�เรน้ลบั 
ไฮิไลที่ข์้องที่วัรค์รั�งน่�ค่อ การไดูลิ้ �มชิ่ม
รสองุ่นป่าข้องเกาหล่
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BHD Brewery เป็นผูู้ผู้้ลิตมกักอลล่ช่ั�นนำา และผู้ลิตเคร่�องดู่�มแบบ
ดูั�งเดิูมมาสามรุ่น Ugok Draft และ Tiger Draft Ugok Draft ท่ี่�ช่นะการ
ประกวดูมกักอลล่ และท่ี่�พิีเศษยิ�งกว่าเดิูมค่อเป็นสุราท่ี่�ผู้ลิตดูว้ยวิธ่
ดูั�งเดิูมท่ี่�ไม่ผู้สมนำ �าแมแ้ต่หยดูเดู่ยว ที่ำาให ้“Buja Series” เป็นมกักอ
ลล่ระดูบัพีร่เม่ยมท่ี่�หมกัดูว้ยข้า้วจากจงัหวดัูคยองก่โดู คุณสามารถ
เย่�ยมช่มโรงเบ่ยรท่์ี่�ผู้ลิตเคร่�องดู่�มสดูใหม่ในแบบดูั�งเดิูม และเล่อกซ่ึ่�อ
เคร่�องดู่�มไดูต้ามท่ี่�คุณตอ้งการ

 835 ถนนซึ่อบองโร ตำาบลจองนมัมย็อน เม่องฮิวาช็่องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-354-9376  เข้า้ช่มไดูว้นัพุีธ 09.00 น.-18.00 น.  
 มกักอลล่ม่วง 3,500 KRW มกักอลล่ข้า้วโพีดู 1,500 KRW Tiger Draft 2,300 KRW 
 www.baedoga.co.kr

โรงผลิื่ตไวันใ์นฟารม์  
Grand Coteau เกิาะ Daebudo Island

ควัามภาคภ่มิใจของเหลื่า้เกิาหล่ื่  
BHD Brewery

ท่ี่�โรงเบ่ยรข์้นาดูเล็กแห่งน่� คุณจะไดูร่้�นรมยก์บัการดู่�ม
เบ่ยรพ์ีรอ้มช่มวิวภูเข้าเข่้ยวข้จ่ มองไปนอกหนา้ต่างจะเห็น
เคร่�องที่ำาเบ่ยรข์้นาดูใหญ่่ ใหคุ้ณไดูส้งัเกตการผู้ลิตเบ่ยร ์
ไปดูว้ย เบ่ยรท่์ี่�ผู้ลิตจากเคร่�องที่ำาเบ่ยรข์้นาดูเล็กน่�ม่หลาย
รูปแบบใหเ้ล่อก เบ่ยรท่์ี่�คุณสั�งจะรินมาออกจากเคร่�อง
ผู้ลิตเบ่ยรน์ั�นโดูยตรง การที่วัรโ์รงเบ่ยรน่์�ตอ้งจองล่วงหนา้ 
คุณจะไดูพ้ีบกบัอุปกรณผ์ู้ลิตเบ่ยร ์ชิ่มเบ่ยร ์พีรอ้มรบั
ประที่านอาหารท่ี่�เข้า้กนัไดูดู่้อ่กดูว้ย

 429 ถนนช่องกุนโร ตำาบลซึ่งัมย็อน อำาเภอคาพีย็องกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-585-5977  วนัธรรมดูา 11.00 น.-22.00 น. (ออเดูอรสุ์ดูที่า้ย 21.00 น.) 
 Kraemerlee Weizenbock 8,000 KRW, Kraemerlee Pilsner 7,000 KRW 
 www.instagram.com/kraemerlee

ฟารม์แห่งน่�เริ�มปลูกองุ่นป่าเกาหล่ในปี ค.ศ.1979 ใหผู้้ลิตผู้ล
เป็นองุ่นหวานหอม นำาไปผู้ลิตนำ �าองุ่นและไวนอ์งุ่นป่า ฟารม์น่�
ม่ช่่�อเส่ยงจากที่วัรเ์ย่�ยมช่มโรงกลั�นไวน ์ท่ี่�นกัท่ี่องเท่ี่�ยวสามารถ
ชิ่มไวนอ์งุ่นป่ารสช่าติดูั�งเดิูมไดู ้และเดิูนช่มหอ้งบ่มไวน ์หอ้งเก็บ
ไวน ์แกลลอร่� และอุโมงคอ์งุ่นป่า เพ่ี�อสงัเกตุกระบวนการผู้ลิต
ไดูดู้ว้ยตนเอง นอกจากน่� ยงัม่กิจกรรมใหล้องผู้ลิตเองดูว้ย เช่่น 
การผู้ลิตช็่อคโกแลต แยม หร่อสบู่จากองุ่นป่า นกัท่ี่องเท่ี่�ยวที่ั�ง
ครอบครวัจะไดูส้นุกสนานกบัองุ่นป่าท่ี่�แสนอร่อย ที่วัรน่์�จดัูใน
ช่่วงเวลา 14.00 น.-16.00 น.และตอ้งจองล่วงหนา้ 

 441-25 ถนนวิที่แบอนึน่กิล จ็อกซึ่องมย็อน เม่องพีาจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-958-9558  09.00-17.00  ที่วัรโ์รงบ่มไวน ์3,500 KRW
 www.sanmeoru.com

ลิื่ �มรสเบ่ย์รท่์ี่�โรงเบ่ย์ร ์ 
Kraemerlee Brewery

ไวันจ์ากิองุ�นป่าเกิาหล่ื่ท่ี่�ฟารม์  
Sanmeoru Farm เม่องพาจ่

02 03

04 05

เกาะ Daebudo Island ในภาษาเกาหล่แปลว่า “เนินเข้าใหญ่่” และ
แปลว่า Grand Coteau ในภาษาฝัรั�งเศส ม่ฟารม์กว่า 40 แห่งรวม
ตวักนัเป็นสมาคมและเริ�มผู้ลิตไวนใ์นปี ค.ศ. 2000 นกัท่ี่องเท่ี่�ยว
จะไดูชิ้่มไวนใ์นหอ้งจดัูแสดูง ที่วัรโ์รงบ่มไวน ์หร่อร่�นรมยก์บัสปา
ไวนไ์ดู ้ไวนท่์ี่�เกาะ Daebudo Island ผู้ลิตจากองุ่น Campbell ซึึ่�ง
ปกติใช่ร้บัประที่านเป็นข้องว่าง และองุ่น Cheongsu สำาหรบัปีน่�
จะม่ไวน ์Cheongsu วินเที่จอายุ 20 ปีออกวางจำาหน่ายดูว้ย

 107 พ่ีออ๊กกุกซึ่านกิล เข้ตดูนัวอนกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 032-886-9873  จนัที่ร-์เสาร ์09.00 น.-18.00 น. ปิดูบริการวนัอาทิี่ตย ์ 
 การบรรยายพิีเศษเร่�องไวน ์20,000 KRW ที่วัรแ์ละชิ่มไวน ์10,000 KRW 
 www.grandcoteau.co.kr
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Be Pretty!
หากิคุ่ณเป็นนกัิท่องเที�ย่วที�สนใจค่วามงามแบบเกิาหลี้ หา้มพีล้าดขอ้มูล้ที�มีประโย่ช่นเ์หล่้านี � 
เราขอแนะนำาวีแกิน กิารเป็นมิตรกิบัสิ�งแวดล้อ้ม กิารบำาบดัแบบตะวนัออกิ แล้ะค่วามงามจากิภาย่ใน 
นอกิจากินี� เราขอแนะนำาสถานเสริมค่วามงาม ที�คุ่ณสามารถแวะไดร้ะหว่างท่องเที�ย่วจงัหวดัค่ย่องกีิโด 
แล้ะหวงัว่าจะไดแ้นะนำาใหคุ้่ณเดินทางสู่ค่วามงามมากิยิ่�งขึ �น

ส่องดูผลิตภณัฑเ์พ่ือความงาม

01 02

สปาแห่งน่�ม่เที่คนิคท่ี่�เป็นซิึ่กเนเจอรค่์อ การใช่เ้คร่�องที่องเหล่องบงั
จาข้องเกาหล่ ส่วนโคง้ข้องเคร่�องที่องเหล่องจะถูกที่ำาใหร้อ้นเท่ี่ากบั
อุณหภูมิร่างกายลูกคา้ แลว้นำาไปนวดูคลงึตามกลา้มเน่�อท่ี่�แข็้งตงึ 
เช่่น ลำาคอ หร่อ กลา้มเน่�อหลงั การสมัผู้สัอย่างโอนโยน ม่อท่ี่�อ่อน
นุ่ม และบรรยากาศข้อง The Belle Spa ลูกคา้จะรบัรูไ้ดูถ้งึการดููแล
ท่ี่�พิีเศษสุดู สปาแห่งน่�ใหบ้ริการผู่้านการจอง และม่บริการแบบ
เหมาหอ้ง พีรอ้มหนงัส่อแนะนำาบริการสำาหรบัช่าวต่างช่าติ

 902 ถนนดูอ๊กยองแดูโร เข้ตพีลัดูลักู เม่องซูึ่วอนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
(The Belle Spa, 2F, Novotel Ambassador Suwon) 

 031-547-6708 (สาข้า Novotel Suwon) 
 ทุี่กวนั 10.30 น.-20.00 น. ปิดูวนัจนัที่รท่์ี่� 3 ข้องเดู่อน  
 นวดูตวัเที่คนิคเกาหล่ 90 นาท่ี่ 195,000 KRW บำาบดัูดูว้ยหินอโรมา 90 นาท่ี่ 195,000 KRW 
 www.bellespa.co.kr

The Miranda Hotel เปิดูใหบ้ริการสปานำ �าพุีรอ้นเค็มในอาคาร
ตลอดูปี พีรอ้มสระว่ายนำ �า ซึ่าวน่าแบบแหง้ และซึ่าวน่าแบบ
ดูั�งเดิูม ใส่ใจผิู้วข้องคุณดูว้ยสระกลางแจง้ท่ี่�ม่ส่วนผู้สมจาก
ธรรมช่าติ เช่่น ดูอกเบญ่จมาศ ดูอกไอริสและไวน ์สระผู้มดูว้ย
นำ �าสม้ควนัไม ้นำ �าพุีรอ้นสมุนไพีรท่ี่�ผู้สมดูว้ยนำ �าสม้ควนัไมแ้บบ
เจ่อจาง ช่่วยใหผิู้้วอ่อนนุ่มและป้องกนัผู้มหลุดูร่วงไดูอ้ย่างม่
ประสิที่ธิภาพี นอกจากสปาแลว้ ยงัพีรอ้มบริการสระว่ายนำ �า 
และสระกลางแจง้ท่ี่�รกัษาอุณหภูมิข้องนำ �าไวสู้งกว่า 30 องศา
เซึ่ลเซ่ึ่ยส ซึึ่�งเหมาะแก่การเล่นนำ �าไดูใ้นฤดููหนาว

 45 ถนนจุงนิช่อนโร 115 บ็อนกิล เม่องอ่ช็่อนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-639-5000  เวลาใหบ้ริการที่ั�วไป 06.00 น.-18.00 น. 

(โปรดูจองเวลาก่อนเข้า้รบับริการไดูท่้ี่�เว็บไซึ่ต)์  โซึ่นน้ำา (อ่างอาบน้ำาข้นาดูใหญ่่ + สวนน้ำา) 
ผูู้ใ้หญ่่ 44,000 KRW เด็ูก 38,000 KRW / โซึ่นสปา (Large Bath) ผูู้ใ้หญ่่ 12,000 KRW เด็ูก 
8,000 KRW  www.mirandahotel.com/renewal/index.asp

สปาหร่ สไตลื่โ์อเร่ย์นที่ลัื่ The Belle Spa ร่�นรมย์ก์ิบัควัามงามท่ี่�แที่จ้ริงจากิภาย์ในท่ี่�  
Miranda Hotel Spa Plus

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 5 
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03 04

Hot Beauty 
Item 5

เราข้อแนะนำา
ผู้ลิตภณัฑ์์
เพ่ี�อความงาม
ท่ี่�ดู่ท่ี่�สุดูข้อง 
Chicor

Chicor Collection 
[Final Step Shadow 
Palette #Hot Date]

เมคอพัี 24 เฉัดูส่ เพิี�มตวั
เล่อกเมคอพัีข้องคุณให้
มากข้ึ �น เล่อกไดูต้ั�งแต่ส่
ท่ี่�ใช่ใ้นช่่วิตประจำาวนั ไป
จนถงึส่เจิดูจา้ เพ่ี�อเนน้ยำ �า
ในวนัพิีเศษข้นาดู 21 ก. 
ราคา 49,000 KRW

Urban Decay 
[All Night Makeup 
Setting Spray]

ไอเท็ี่มน่�เป็นท่ี่�นิยมข้องผูู้ท่้ี่�
ม่ความรูเ้ก่�ยวกบั makeup 
fixers ฉ่ัดูพ่ีนเพ่ียงบางเบา
หลงัเมคอพัีเสร็จแลว้ เพ่ี�อ
ใหผิู้้วดููดูซึ่บัผู้ลิตภณัฑ์แ์ละ
ปกป้องเมคอพัีท่ี่�คุณแต่ง
ไวอ้ย่างประณ่ต ข้นาดู 118 
มล. ราคา 40,000 KRW

Lagom  
[Cellup Micro Foam 
Cleanser]

ระบบปกป้องความชุ่่มช่่ �น
สองช่ั�น ไม่ก่อความระคาย
เค่อง เสริมสรา้งเกราะคุม้กนั 
เพ่ี�อรกัษาความชุ่่มช่่ �นข้องผิู้ว
หลงัที่ำาความสะอาดู โฟมเน่�อ
หนานุ่มช่่วยที่ำาความสะอาดู
ไดูอ้ย่างลกึซึึ่ �ง ข้นาดู 150 
มล. ราคา 18,000 KRW

Onoma  
[Wonder Tomorrow 
Essence]

เอสเซึ่น้สสู์ตรนำ �ามนัท่ี่�ม่
ความเข้ม้ข้น้สูง ลูบไลใ้หท้ี่ ั�ว
ผิู้วเพ่ียงบางเบา ใหค้วามชุ่่ม
ช่่ �นและช่่วยบำารุงผิู้ว เพิี�ม
พีลงัความชุ่่มช่่ �นใหก้บัเกราะ
ป้องกนัผิู้ว พีรอ้มคงความ
ย่ดูหยุ่นใหก้บัผิู้ว ข้นาดู 35 
มล. ราคา 52,000 KRW

Klairs 
 [Freshly Juiced 
Vitamin Drop]

เซึ่รั�มวิตามินท่ี่�ม่ความ
ระคายเค่องต่อผิู้วนอ้ย 
ประกอบดูว้ยส่วนผู้สมข้อง
วิตามินซ่ึ่บริสุที่ธิ �ท่ี่�เสถ่ยร 
เหมาะสำาหรบัผิู้วบอบบาง 
สูตรใสซึึ่มซึ่าบสู่ผิู้วไดูอ้ย่าง
เร่ยบเน่ยน ข้นาดู 35 มล. 
ราคา 21,900 KRW

ท่ี่�สถานความงามแห่งน่�คุณจะไดูเ้ปิดูประสบการณค์วามงาม ท่ี่�
เป็นมิตรต่อสิ�งแวดูลอ้มและช่่วยอนุรกัษธ์รรมช่าติ พีรอ้มจำาหน่าย
แช่มพูีและคร่มอาบนำ �าแบบร่ฟิล ท่ี่�ใช่บ้รรจุภณัฑ์ท่์ี่�เป็นมิตรต่อ
สิ�งแวดูลอ้ม ลดูการใช่พ้ีลาสติกลงไดู ้30% ท่ี่�ผู้ลิตจากเปล่อก
มะพีรา้วท่ี่�ไม่ใช่แ้ลว้ และนำ �าแร่ รา้นน่�ออกแบบมาใหม่้จุดูบริการ
ท่ี่�หลากหลาย บริการท่ี่�เป็นท่ี่�นิยมค่อ Shade Picker Service ซึึ่�ง
จะช่่วยคุณคน้หาส่รองพ่ี �นท่ี่�สมบรูณแ์บบไดู ้Gwanggyo Market 
ภายในรา้นจดัูใหม่้บริเวณท่ี่�คุณสามารถที่ดูลองใช่เ้คร่�องสำาอาง
จาก Amore Pacific ไดูทุ้ี่กช่นิดู พีรอ้มจำาหน่ายผู้ลิตภณัฑ์ทุ์ี่กช่นิดู
ข้อง Amore Pacific ใหคุ้ณไดูแ้วะมาเล่อกซ่ึ่�อตามความสนใจ

 80 ถนนควงัก่โฮิซูึ่กองวอนโร เข้ตยองที่งกู เม่องซูึ่วอนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-212-5659  ทุี่กวนั 10.00 น.-22.00 น. ปิดูทุี่กวนัจนัที่รท่์ี่� 4 ข้องเดู่อน

หากคุณช่่�นช่อบเคร่�องสำาอาง ตอ้งไม่พีลาดูรา้น Chicor 
ท่ี่�ม่เคร่�องสำาอางหลากหลายใหเ้ล่อกสรร ม่ที่ั�งแบรนดูท่์ี่�
จำาหน่ายที่ั�วไป และแบรนดูท่์ี่�จำาหน่ายในหา้งสรรพีสินคา้
ใหพิ้ีจารณาเปร่ยบเท่ี่ยบ และแมแ้ต่แบรนดูท่์ี่�กำาลงัเป็น
ท่ี่�นิยมใหม่ล่าสุดู ซึึ่�งพีบไดูบ่้อยที่างออนไลน ์เพ่ี�อตอบ
สนองความสนใจข้องลูกคา้ รา้นน่�ม่ผู้ลิตภณัฑ์เ์คร่�องสำา
อางคม์ากมายใหคุ้ณไดูท้ี่ดูลองใช่ ้เพ่ี�อคน้หาเคร่�องสำา
อางคท่์ี่�เหมาะสมกบัตวัตนข้องคุณ

 1955 ถนนโกยางแดูโร เข้ตด็ูอกยางกู เม่องโกยางช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
(ชิ่คอร ์ช่ั�น 2 สตารฟิ์ลดู ์โกยาง)  031-5173-1555 

 ทุี่กวนั 10.00 น.-22.00 น.  www.chicor.com

สถานเสริมควัามงามสำาหรบัผ่ท่้ี่�รกัิสิ�ง
แวัดลื่อ้ม Amore Gwanggyo Refill Station 

Goyang Starfield Chicor รา้นบริกิารควัาม
งามท่ี่�คดัสรรแบรนดห์ลื่ากิหลื่าย์



62

BTS 
เหล่้า ARMY ท ั�วโล้กิกิำาล้งัมาเยื่อนเกิาหลี้เพืี�อเขา้ช่มทวัรว์ง BTS ทวัรนี์ �จะนำาช่มสถานที�ต่าง ๆ ที�วง BTS 
ถ่าย่ทำาปกิอลั้บ ั�มแล้ะมิวสิค่วีดีโอ เราขอแนะนำาสถานที�สำาค่ญั่ 4 แห่งของทวัรว์ง BTS ในจงัหวดัค่ย่องกีิโด 
เพืี�อสรา้งค่วามตื�นเตน้ แล้ะเสริมสรา้งค่วามสามคั่คี่ของเหล่้าแฟนค่ล้บั กิารไดเ้ห็นสถานที�โดดเด่นสวย่งามที�ใช่ ้
ถ่าย่ทำามิวสิค่วีดีโอดว้ย่ตนเอง ช่่วย่ใหไ้ดร้บัประสบกิารณที์�น่าประทบัใจมากิขึ �นเป็นสองเท่า

การเดินทางของ 

01 02

Ilyeong Station เป็นสถาน่รา้ง เพีราะรถไฟหยุดูใหบ้ริการท่ี่�สถาน่
น่�แลว้ ฉัากแรกข้องมิวสิคว่ดู่โอเพีลง “Spring Day” ข้องวง BTS 
ถ่ายที่ำาท่ี่�น่�  รางรถไฟท่ี่�ที่อดูยาว สถาน่เก่ารา้ง และบรรยากาศ
เง่ยบเหงาไม่ม่ผูู้ค้นโดูยรอบเป็นท่ี่�ดูงึดููดูความสนใจ ฟังเพีลง 
“Spring Day” ข้องวง BTS พีรอ้มเดิูนไปตามที่างรถไฟ หร่อหวน
รำาลกึถงึฉัากในมิวสิคว่ดู่โอเพีลงน่� นั�งลงบนเกา้อ่ �ท่ี่�ว่างอยู่ ฟัง
เพีลงตามเพีลยลิ์สต ์ข้ณะท่ี่�วางแผู้นการเดิูนที่างต่อไปข้องคุณ 

 327 ถนนซึ่มัซึ่งัร่ ตำาบลจางฮิมึมย็อน เม่องยางจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-855-5582

ช่่�อข้องเกาะ Ueumdo Island อาจมาจากรูปที่รงท่ี่�คลา้ยววั 
หร่อเพีราะผูู้ค้นแผู่้นดิูนใหญ่่ไดูยิ้นเส่ยงววัรอ้งจากเกาะน่� นกั
ท่ี่องเท่ี่�ยวสามารถเดิูนเท่ี่�ยวช่มไดูท้ี่ั�วบริเวณ มองหาทิี่วที่ศันท่์ี่�
สวยงามจากทุ่ี่งออ้กวา้งใหญ่่ และตน้ไมท่้ี่�ย่นตน้อยู่โดูดูเดู่�ยว 
ซึึ่�งเข้า้กบับรรยากาศในมิวสิคว่ดู่โอเพีลง “Spring Day” สถาน
ท่ี่�แห่งน่�ยงัเหมาะสำาหรบัการเท่ี่�ยวช่มข้องเด็ูก เพีราะประกอบ
ดูว้ยภูมิประเที่ศท่ี่�เปิดูโอกาสใหศ้กึษาระบบนิเวศนวิ์ที่ยา และ
ม่ช่่�อเส่ยงในเร่�องฟอสซิึ่ลไข่้ไดูโนเสาร ์เกาะน่�ไดูร้บัการจดัู
อนัดูบัใหเ้ป็น Natural Monument No. 414  

 ถนนโกจองร่ ซึ่องซึ่นัมย็อน เม่องฮิวาซ็ึ่องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 Ueumdo Ecoteering 031-355-8610

เพลิื่ดเพลิื่นไปกิบักิล่ื่�นอาย์ของอนาล็ื่อกิท่ี่�  
lyeong Station

เกิาะ Ueumdo Island  
ท่ี่�ราบกิวัา้งใหญ่�น�าประที่บัใจ

K-LOCATION
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03 04

หลายฉัากประที่บัใจในมิวสิคว่ดู่โอเพีลง “Daechwita” โดูย Suga 
แห่งวง BTS น่�ถ่ายที่ำาท่ี่�แดูจงักมึปารค์ เช่่น ฉัากท่ี่� Suga เดิูนเข้า้
มาใน Injeongjeon Hall ในชุ่ดูมงักรข้องกษตัริย ์หร่อเม่�อ Suga 
ท่ี่องเท่ี่�ยวไปในเม่อง นอกจากนั�น สถานท่ี่�แห่งน่�ยงัเป็นท่ี่�นิยม
สำาหรบัการถ่ายที่ำาละครโที่รที่ศันอิ์งประวติัศาสตร ์ภาพียนตร ์
และภาพียนตรโ์ฆษณา คุณสามารถเปล่�ยนใส่ชุ่ดูฮินับกตาม
โปรแกรมเปิดูประสบการณเ์คร่�องแต่งกายข้องราช่วงศ ์และ
ถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นความที่รงจำาท่ี่�เย่�ยมยอดูข้องการเดิูนที่าง

 330 ถนนยองช็่อนโร แบกมัมย็อน เข้ตโช่อินกู เม่องยงอินช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-337-3241  (พีฤศจิกายน-กุมภาพีนัธ)์ ทุี่กวนั 09.00 น.-17.00 น. 

(ม่นาคม-ตุลาคม) ทุี่กวนั 09.00 น.-18.00 น.  ผูู้ใ้หญ่่ 9,500  
 djgpark.imbc.com

สำาหรบัเหล่า ARMY ผูู้ช่้่�นช่อบ BTS ป่าซึ่อฮูิร่ท่ี่�ม่เสน่ห ์ประกอบ
ดูว้ยตน้ไมห้นาที่บึท่ี่�เหมาะแก่การพีกัผู่้อน และสนุกไปกบัการ
ตามรอยวง BTS ป่าน่�เต็มไปดูว้ยตน้เบริช่แ์ละตน้สน เป็นจุดูท่ี่�
สมาชิ่กวง BTS ถ่ายรูปในธ่มการพีกัผู่้อนอย่างสุข้สบาย คุณจะ
ไดูฟั้งเส่ยงใบไมพ้ีลิ �วไหวจากตน้ไมสู้งใหญ่่ และเดิูนเล่นไปรอบ
บริเวณพีรอ้มสูดูกลิ�นหอมข้องป่าเข้า้สู่ร่างกาย การเดิูนที่าง
ตามรอยน่�ใช่เ้วลา 1 ช่ั�วโมง หากคุณตอ้งการโปรแกรมท่ี่�ส ั�น
กว่าน่�ก็ม่โปรแกรมท่ี่�ใช่เ้วลาไม่เกิน 30 นาท่ี่ดูว้ย 

 200 โกบุกบาว่ 1 กิล ตำาบลซึ่อจองมย็อน อำาเภอยางพีย็องกุน จงัหวดัูคยองก่โดู  
 031-774-2387  ทุี่กวนั 09.00 น.-18.00 น. (ปิดูเข้า้ช่มเวลา 17.00 น.) 

(ปิดูบริการวนัพุีธ ใหบ้ริการตามปกติในวนัพุีธท่ี่�เป็นวนันกัข้ตัฤกษ)์  
 ค่าเข้า้ช่ม บุคคลที่ั�วไป 7,000 KRW นกัเร่ยน/ผูู้ทุ้ี่พีพีลภาพี/ผูู้สู้งอายุ/

บุคคลที่างศาสนา/กลุ่มคณะ 6,000 KRW เด็ูก 5,000 KRW  www.seohuri.com

อุที่ย์าน Dae Jang Geum Park ถิ�นกิำาเนิดของ
ลื่ะครอิงประวัติัศาสตรข์องเกิาหล่ื่

เสน้ที่างสุขสงบใน 
ป่าซัอฮ่ัร่ เม่องย์างพย์อง

Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์Hong Da-youn 
@youtube_twinmix

ในฐานะสมาชิ่กข้อง ARMY นอ้งสาวคนเล็กข้องผู้ม และผู้มไปท่ี่�แดูจงักมึปารค์ (Dae Jang Geum Park) ท่ี่�ซึึ่�ง Suga ถ่ายที่ำา
มิวสิกวิดู่โอ เราถ่ายรูปเป็นท่ี่�ระลกึและเตน้ไปกบัฉัากจากในมิวสิกวิดู่โอ บลัลงักข์้องราช่วงศท่์ี่� Injeongjeon Hall ข้นาบข้า้ง
ดูว้ยฉัากพีบัท่ี่�รูจ้กักนัในช่่�อ Irworoakdo ที่ำาใหเ้รานึกถงึ Suga ท่ี่�กำาลงัร่ายรำาดูว้ยดูาบข้ณะสวมชุ่ดูคลุมข้องราช่วงศ ์ช่่าง
เป็นสถานท่ี่�ท่ี่�แสดูงความงดูงามและความสง่างาม สุดูตระการตาจริง ๆ !
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01

K-Location
หากิคุ่ณอย่ากิสนุกิสนานไปกิบักิารเดินทางผ่านมุมมองแปล้กิใหม่ 
ขอแนะนำาใหเ้ยี่�ย่มช่มสถานที�ที�ใช่เ้ป็นฉากิถ่าย่ทำาล้ะค่รโทรทศัน ์หรือมิวสิค่วีดีโอ 
กิารเยี่�ย่มช่มโล้เค่ช่ั�นที�ปรากิฏอยู่่ในฉากิที�น่าประทบัใจ จะทำาใหคุ้่ณเขา้ถงึอารมณค์่วามรูส้กึิ 
แล้ะเหตุกิารณต์ามเนื �อเรื�องในสถานที�นั�น ๆ

10 โลเคช ั่นในละครโทรทศันแ์ละมิวสิควีดีโอ

หมู่บา้นช่่างต่เหล็กโคกูรยอตั�งอยู่บนเชิ่งเข้า Achasan Mountain ท่ี่�เช่่�อมต่อกรุงโซึ่ล
กบัเม่องคูร่ หมู่บา้นน่�โอบลอ้มไปดูว้ยภูเข้า ใหค้วามรูส้กึเหม่อนอยู่ท่ี่ามกลางป่า แมว่้า
จะอยู่ใกลก้รุงโซึ่ลก็ตาม หมู่บา้นช่่างต่เหล็กโคกูรยอน่�สรา้งข้ึ �นใหม่ตามโครงสรา้ง
บา้น ท่ี่�ปรากฏอยู่บนภาพีจิตรกรรมฝัาผู้นงัจากยุคโคกูรยอ ประกอบดูว้ยธ่มปารค์
ที่างประวติัศาสตร ์สะที่อ้นวฒันธรรมการต่เหล็กในยุคโคกูรยอ และเป็นสถานท่ี่�ถ่าย
ที่ำาละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “The Legend” และ “Hong Gil-dong” ประกอบดูว้ยหอ้งโถง
แสดูงนิที่รรศการกลางแจง้ โรงต่เหล็ก สถานท่ี่�ประชุ่ม บา้นข้อง Yeon Hogae และ 
Damdeok ประกอบดูว้ยหอ้งโถงแสดูงนิที่รรศการสิ�งประดิูษฐท์ี่างประวติัศาสตร ์
และศูนยเ์ร่ยนรูส้ำาหรบันกัท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�ตอ้งการสมัผู้สัวฒันธรรมดูั�งเดิูม 

 41 อูมิแนกิล เม่องคูร่ช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  031-550-2363 
 วนัธรรมดูา 09.00 น.-18.00 น. เสาร-์อาทิี่ตยแ์ละวนันกัข้ตัฤกษ ์09.00 น.-19.00 น. 
 เข้า้ช่มฟร่  www.guri.go.kr/main/gbv

หม่�บา้นช�างต่เหล็ื่กิโคก่ิรย์อ 
 ช่�นชมจิตวิัญ่ญ่าณของชาวัโคก่ิรย์อ

K-LOCATION
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ในสวน Byukchoji Gardens ประกอบดูว้ยสวนแบบตะวนัตก
ท่ี่�จะที่ำาใหคุ้ณรูส้กึเหม่อนเป็นเที่พีเจา้องคห์นึ�งในตำานานเที่พี
ปกรณมั และสวนแบบตะวนัออกท่ี่�ปรากฎอยู่ในเร่�อง “The 
Handmaiden” ซึึ่�งม่ช่่�อเส่ยงจากโปรดูกัช่ั�นท่ี่�สวยงาม อ่กที่ั�งยงั
เป็นฉัากถ่ายที่ำาละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “Hotel Del Luna” ท่ี่�น่�คุณ
สามารถเย่�ยมช่มสวนแบบตะวนัออก และตะวนัตกรวม 27 แห่ง 
โดูยแบ่งออกเป็น 6 ธ่ม หลงัจากช่มทิี่วที่ศันแ์ลว้ คุณสามารถซ่ึ่�อ
ดูอกไมก้ลิ�นหอมไดูท่้ี่�หอ้งโถงจดัูแสดูงดูอกไมแ้ละท่ี่�เนินดูอกไม ้

 242 ถนนบูฮิงัโร ควงัที่นัมย็อน เม่องพีาจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-957-2004  ทุี่กวนั 09.00 น.-19.00 น. (เมษายน-กนัยายน) 

(ปิดูข้ายตัว๋เวลา 18.00 น.)  ผูู้ใ้หญ่่ 9,000 KRW วยัรุ่น 7,000 KRW เด็ูก 6,000 
KRW ผูู้สู้งอายุ/ผูู้ทุ้ี่พีพีลภาพี/บุคคลที่างศาสนา 6,000 KRW  www.bcj.co.kr

อุที่ย์าน Gaetgol Eco Park  
ชมป่าแนวัหินประกิารงัท่ี่�ม่ช่�อเส่ย์ง 

สวัน Byukchoji Gardens ผสานควัาม
งดงามของตะวันัออกิแลื่ะตะวันัตกิ

ถำ �าน่�ม่ช่่�อเส่ยงเพีราะเป็นสถานท่ี่�ถ่ายที่ำาละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง 
“My Roommate is a Gumiho” และวาไรต่ �โช่ว ์“Running Man” 
บริเวณ Worm Hole Square จะม่คำาอธิบายส่�อถงึแต่ละธ่ม 
บริเวณ Space of Light จดัูแสดูงงานศิลปะท่ี่�น่าสนใจ พีบกบั
ความสว่างท่ี่ามกลางความม่ดู บริเวณน่�จะประดูบัประดูาดูว้ย
แสงไฟอย่างน่ามหศัจรรย ์นอกจากน่� ยงัม่ถำ �า Cave Arboretum 
ท่ี่�ปลูกพ่ีช่ส่เข่้ยว และถำ �า Cave Aqua World ท่ี่�ม่ที่ะเลสาปใตดิู้น
อยู่ภายในถำ �า ม่นำ �าใตดิู้นและปลาต่าง ๆ มากมาย

 142 ถนนคาฮิกัโร 85 บ็อนกิล เม่องควงัมย็องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 070-4277-8902  ทุี่กวนั 09.00 น.-18.00 น. (ปิดูเข้า้ช่ม 17.00 น./

ปิดูบริการวนัจนัที่ร)์  ค่าเข้า้ช่ม ผูู้ใ้หญ่่ 6,000 KRW ที่หาร 4,000 KRW วยัรุ่น 
3,500 KRW  www.gm.go.kr/cv

ถำ �าควังัเม่ย์ง  
โลื่กิในถำ �าลื่กึิลื่บั 

สถานท่ี่�น่ �ม่ช่่�อเส่ยงเพีราะทิี่วที่ศันท่์ี่�งดูงาม ปรากฏเป็นฉัาก
อยู่ในเร่�อง “Kingdom” และ “A Werewolf Boy” เดิูนลงบนัไดู
ไปช่มหุบเข้ามรกต ท่ี่�สวยงามจนแที่บจะหยุดูหายใจ นำ �าตก 
Bidulginangpokpo Falls ท่ี่�ดููลกึลบัเกิดูจากกระแสนำ �าจากลำาธาร
ท่ี่�กดัูเซึ่าะหินส่วนท่ี่�ไม่แข็้งแรงหลุดูร่อนไป ปัจจุบนัสายนำ �าน่�ยงัคง
กดัูเซึ่าะถำ �าอย่างต่อเน่�อง ทิี่วที่ศันต์ระการตาข้องแท่ี่งหินรอยต่อ
รอบนำ �าตก เติมเต็มความรูส้กึลกึซ่ึ่ �งและน่าคน้หา

 415-2 แดูโฮิซึ่านร่ ยองบุกมย็อน เม่องพูีช็่อนช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-538-3030 

Natural Monument No. 537 นำ �าตกิ 
Bidulginangpokpo Falls เม่องพ่ชอน

02 03

04 05

© Byukchoji Gardens

สถานท่ี่�แห่งน่� คุณจะไดูช้่มแอ่งนำ �าข้ึ �นนำ �าลงแห่งเดู่ยวในจงัหวดัู
คยองก่โดู และตามรอยสระเกล่อโบราณ ในอุที่ยานเป็นท่ี่�อาศยั
ข้องพ่ีช่ดิูนเค็ม ปลา และสตัวค์รึ�งบกครึ�งนำ �า อุที่ยานน่�ไดูร้บัการ
จดัูใหเ้ป็นเข้ตอนุรกัษพ่์ี �นท่ี่�ชุ่่มนำ �าแห่งช่าติในปี ค.ศ.2012 เม่�อลม
พีดัู ป่าตน้ออ้ไหวเอนเป็นคล่�น ปรากฏเป็นภาพีท่ี่�น่าต่�นตาต่�นใจ 
ส่วนป้อม Heundeul Observatory ท่ี่�พีคัโบกอมและซึ่องเฮิเค่ยว 
ใหคุ้ณจูงม่อกนัข้ึ �นไปในละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “Encounter” ก็เป็น
สถานท่ี่�ท่ี่�คุณตอ้งไม่พีลาดูช่ม 

 287 ถนนดูองโซึ่โร เม่องซิึ่ฮิงึช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  031-488-6900  
 10.30 น.-17.00 น. 
 สระเกล่อ 4,000 KRW Seawater Experience Center 4,000 KRW จกัรยานกลุ่ม 

30 นาท่ี่ 10,000 KRW  www.siheung.go.kr
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หากคุณช่อบอ่านหนงัส่อ ข้อแนะนำาใหไ้ปเย่อน Forest of Wisdom ซึึ่�งเป็นพ่ี �นท่ี่�แบ่ง
ปันการศกึษา และศูนยร์วมดูา้นวฒันธรรมเม่องพีาจู พีาจูม่ช่่�อเส่ยงดูา้นการจดัูพิีมพี์
หนงัส่อ โดูยเฉัพีาะอย่างยิ�ง Forest of Wisdom ประกอบดูว้ยหนงัส่อท่ี่�ไดูร้บับริจาคจาก
นกัวิช่าการ ผูู้ท้ี่รงปัญ่ญ่า สถาบนัคน้ควา้วิจยั และบริษทัี่จดัูพิีมพีห์นงัส่อต่าง ๆ จดัูแบ่ง
ออกตามประเภที่หนงัส่อ พีรอ้มใหทุ้ี่กท่ี่านไดูอ่้าน หอ้งสมุดู Stay Jijihyang เป็นท่ี่�รูจ้กั
จากการเป็นสถานท่ี่�ถ่ายที่ำาละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “Romance is a Bonus Book” ซึึ่�งบอก
เล่าเร่�องราวข้องสำานกัพิีมพีแ์ห่งหนึ�ง ผูู้ใ้หบ้ริการกรุป๊ที่วัรจ์ะตอ้งแจง้ข้อใช่บ้ริการล่วง
หนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเข้า้ช่ม การพีาช่มเป็นกลุ่มจะตอ้งเป็นกลุ่มข้นาดู 10 ท่ี่านข้ึ �นไป

 145 ถนนฮิเวดูงกิล เม่องพีาจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู (ศูนยข์้อ้มูลวฒันธรรมการพิีมพีแ์ห่งเอเช่่ย) 
 031-955-0082  ทุี่กวนั 10.00 น.-18.00 น.  เข้า้ช่มฟร่  forestofwisdom.or.kr

กิารศกึิษาร�วัมกินัของกิารออกิแบบศิลื่ปะ  
ป่าแห�งภ่มิปัญ่ญ่า เม่องพาจ่ 

01

Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์Hyun Hye-won  
@oneday.hyun

นกัเล่นเซิึ่รฟ์บอกว่าคล่�นสองคล่�นไม่เหม่อนกนั อย่างไรก็ตาม ท่ี่� “Wave Park” คล่�นใสจะถาโถมเข้า้มาดูว้ยข้นาดูท่ี่�สมำ�าเสมอ 
เม่�อคุณพีรอ้ม สิ�งท่ี่�คุณตอ้งที่ำาค่อแล่นไปบนเกล่ยวคล่�นท่ี่�สวยงาม เม่�อพีระอาทิี่ตยต์ก แสงส่แดูงจากที่อ้งฟ้าดูา้นทิี่ศตะวนั
ตก จะส่องประกายเหน่อผู่้นนำ �า ที่ำาให ้รูส้กึเหม่อนกำาลงัร่อนอยู่บนเกล่ยวคล่�นในความฝััน
นกัเล่นเซิึ่รฟ์ในเม่องมกัจะพีบกบัความสุข้ท่ี่�น่�
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Cafore Gallery ม่รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ี่�สวยงาม เป็นสถาน
ท่ี่�ถ่ายที่ำาละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “Hyena” คาเฟ่แกลลอร่�จดัู
แสดูงงานศิลปะรวมถงึภาพีระบายส่ ภาพีถ่าย และงานแกะ
สลกั งานศิลปะในแกลลอร่�จะถูกเปล่�ยนหลงัจบนิที่รรศการ 
แนวคิดูข้องคาเฟ่น่�ค่อการช่มศิลปะอย่างร่�นรมย ์ไม่เร่งร่บ 
ดูงันั�นคุณจะไดูร้บัเคร่�องดู่�มฟร่ เม่�อซ่ึ่ �อตัว๋ช่มแกลลอร่�ท่ี่�
ดูาดูฟ้าช่ั�นส่� คุณจะไดูช้่มที่อ้งฟ้ากวา้งไกลงดูงามราวภาพีวาดู 
สามารถมองลงไปยงัแม่นำ �านมัฮินัไดู ้และจบที่ริปน่�ดูว้ยการ
ช่มความงามข้องพีระอาทิี่ตยต์กดิูน

 458 ถนนกงันมัโร กงัฮิามย็อน เข้ตยางพีย็อนกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-775-5342  ทุี่กวนั 10.00 น.-20.00 น. 
 ค่าเข้า้ช่ม Gallery ผูู้ใ้หญ่่ 8,000 KRW เด็ูก 5,000 KRW ราคารวมเคร่�องดู่�ม 
 cafore.co.kr

สถานท่ี่�แห่งน่�เป็นท่ี่�ถ่ายที่ำาฉัากจุมพิีตท่ี่�โดู่งดูงัระหว่างคิม ซูึ่ฮิยอน 
และจอน จ่ฮิยอน ในละครโที่รที่ศันเ์ร่�อง “My Love from the Star” 
รวมไปถงึเร่�อง “Secret Garden” และวาไรต่ �โช่ว ์“Running Man” 
บรรยากาศอบอุ่น สะดูวกสบาย คลา้ยหมู่บา้นเล็ก ๆ ในฝัรั�งเศส 
รายการโที่รที่ศันห์ลายรายการก็มาถ่ายที่ำาท่ี่�น่�  เช่่น Guignol puppet 
show และการสาธิตตาอกัเสบ บริเวณท่ี่�ตอ้งไม่พีลาดูช่มค่อ การ
จำาลองเสม่อนจริงเร่�อง “Le Petit Prince” และ Amore Blue Photo 
Zone ซึึ่�งเล่ยนแบบ “Wall of Love” ใน Montmartre ประเที่ศ
ฝัรั�งเศส นอกจากน่� เพิี�งเปิดูการแสดูงหมู่บา้นอิตาล่เม่�อไม่นานมาน่�

 1063 ถนนโฮิบนัโร ตำาบลช็่องพีย็องมย็อน อำาเภอคาพีย็องกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-584-8200  ทุี่กวนั 09.00 น.- 18.00 น. เปิดูบริการตลอดูปี  
 ราคา: ค่าเข้า้ช่ม ผูู้ใ้หญ่่ 10,000 KRW วยัรุ่น 8,000 KRW เด็ูก 6,000 KRW  
 www.pfcamp.com

ดาดฟ้าสุดประที่บัใจ Cafore Gallery Petite France ฝัรั�งเศสจิ�วัในเกิาหล่ื่

สถานท่ี่�ท่ี่�ม่เอกลกัษณเ์ต็มไปดูว้ยนำ �าที่ะเลน่� ปรากฏอยู่ใน
มิวสิคว่ดู่โอเพีลง “Naughty” ข้อง Red Velvet นกัท่ี่องเท่ี่�ยว
สามารถสนุกสนานกบัการเล่นนำ �าในบรรยากาศเป็นมิตร ท่ี่�แตก
ต่างจากสระว่ายนำ �าริมหาดูค่อ ม่การจำากดัูบริเวณการว่ายนำ �าใน
สระท่ี่�ประณ่ตงดูงามแห่งน่� การผู้สมผู้สานระหว่างพีระอาทิี่ตย ์
ท่ี่�สาดูแสงรอ้นแรง และตน้ไมเ้ข้ตรอ้นนานาช่นิดูท่ี่�ใหทิ้ี่วที่ศันท่์ี่�
แปลกตา สระนำ �าน่�แบ่งเป็นสระเด็ูก และสระผูู้ใ้หญ่่ตามระดูบั
ข้องนำ �า เพ่ี�อความปลอดูภยัในการที่ำากิจกรรมที่างนำ �าข้องนกั
ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�พีาเด็ูก ๆ มาดูว้ย บริเวณพีาวิลเล่�ยนตอ้งจองการใช่้
บริการล่วงหนา้ เพ่ี�อการพีกัผู่้อนช่มทิี่วที่ศันจ์ากในท่ี่�ร่ม 

 2590 จองวงัดูอง เม่องซิึ่ฮิงึช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 ปิดูบริการวนัจนัที่รแ์ละวนัศุกร ์  ค่าเข้า้ช่ม 4,000 KRW

อุที่ยานแห่งน่�โดู่งดูงัจากการเป็นสถานท่ี่�ถ่ายที่ำาละครเร่�อง 
“Record of Youth” นำาแสดูงโดูยพีคัโบกอม และพีคัโซึ่ดูมั หาก
ตารางข้องคุณไม่เอ่ �ออำานวยใหต้รงไปเล่นนำ �าท่ี่�มหาสมุที่รไดู ้
เพีลิดูเพีลินไปกบัอุที่ยาน Wave Park ซึึ่�งเป็นอุที่ยานเล่ยนแบบ
ธรรมช่าติท่ี่�ใหญ่่ท่ี่�สุดูในโลก คุณสามารถสนุกกบัก่ฬาที่างนำ �า
ประเภที่ต่าง ๆ ท่ี่�คุณอาจเคยคิดูว่าเล่นไดูเ้ฉัพีาะในมหาสมุที่ร
เท่ี่านั�น อุที่ยานน่�เหมาะกบันกัโตค้ล่�นท่ี่�ไม่ช่อบโตค้ล่�นในฤดููหนาว 
เพีราะม่ระบบที่ำาความรอ้นท่ี่�รกัษาอุณหภูมิใหเ้หมาะกบัการเล่น
เซิึ่รฟ์ นกัโตค้ล่�นม่อใหม่สามารถสมคัรเร่ยนเซิึ่รฟ์ไดูเ้ช่่นกนั

 42 โกบุกซึ่อมดุูลเลกิล เม่องซิึ่ฮิงึช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  031-431-9600  
 วนัธรรมดูา 10.00 น.-18.00 น.  ค่าเข้า้อุที่ยาน 40,000 KRW  

สมคัรเร่ยนม่อใหม่ 100,000 KRW คอรส์สำาหรบัเด็ูก 100,000 KRW  
 www.wavepark.co.kr

Seawater Experience Hall ในอุที่ย์าน Baegot 
Hanwool Park สระวั�าย์นำ �าทิี่วัที่ศันต์ระกิารตา

เลื่�นเซิัรฟ์ไดท้ี่ั�งปีท่ี่�อุที่ย์าน Wave Park

02 03
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©Petite France

©Wave Park © Baegot Hanwool Park
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01

Fly High
K-LOCATION

LIKE A LOCAL 8 

ขอแนะนำากิิจกิรรมนี�สำาหรบันกัิท่องเที�ย่วที�ตอ้งกิารหลี้กิหนีจากิชี่วิตที�จำาเจ 
แล้ะทดล้องสิ�งใหม่ ๆ หากิคุ่ณเอาช่นะขอ้จำากิดัของตนเอง แล้ะผ่านค่วามทา้ทาย่นี�ไปได ้
คุ่ณจะรูส้กึิภูมิใจที�ไดเ้ติบโตขึ �นจากิเดิมแล้ว้อีกิหนึ�งข ั�น

ทดสอบเสน้ประสาท ความสุดเหว่ียงของ Skyline 

ภูเข้ายมัยองซึ่านเป็นสถานท่ี่�เล่นพีาราไกลดูดิ์ู �งท่ี่�สูงท่ี่�สุดูในเกาหล่ จากบริเวณละติจูดู
ท่ี่�สูงท่ี่�สุดูในเข้ตพ่ี�นท่ี่�น่ � จะสามารถมองเห็นทิี่วที่ศันท่์ี่�สวยงามข้องแม่นำ �าบุคฮินั ภูมิ
ที่ศันท่์ี่�ติดูตาตรงึใจ โดูยเฉัพีาะในฤดููใบไมร่้วงท่ี่�เต็มไปดูว้ยใบไมห้ลากส่สนัสวยงาม 
และในฤดููหนาวท่ี่�ปกคลุมไปดูว้ยหิมะ กลุ่มนกัเล่นพีาราไกลดูดิ์ู �งไดูจ้ดัูกิจกรรมท่ี่�น่�
มากว่า 30 ปีแลว้ Paralove เป็นบริษทัี่ท่ี่�ม่ท่ี่มผูู้ส้อนท่ี่�ดู่ท่ี่�สุดู และไดูร้บัการเผู้ยแพีร่
ออกรายการโที่รที่ศันม์ากท่ี่�สุดู รวมถงึละครโที่รที่ศันแ์ละรายการวาไรต่ �โช่วต่์าง ๆ 
คุณตอ้งลงที่ะเบ่ยนจองล่วงหนา้ และอาจยกเลิกกำาหนดูการอนัเน่�องมาจากสภาพี
อากาศไดู ้ดูงันั�น ข้อใหต้รวจสอบข้อ้มูลในวนัท่ี่�คุณตอ้งการท่ี่องเท่ี่�ยวก่อนล่วงหนา้

 49 ดูงมกักิล อกช็่อนมย็อน อำาเภอยางพีย็อนกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 010-4255-1102  ทุี่กวนั 07.00 น.-19.00 น. (เปล่�ยนแปลงไดูต้ามสภาพีอากาศ)  
 ที่ดูลองบินเบ่ �องตน้ 110,000 KRW บินเป็นคู่ (1 ท่ี่าน) 150,000 KRW

ชมธรรมชาติจากิบนที่อ้งฟ้า  
พาราไกิลื่ดดิ์ �งท่ี่�ภ่เขาย์มัย์องซัาน เม่องย์างพย์อง 
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02 03

จกัรยานส่�ลอ้น่�จะพีาคุณแล่นผู่้านสายลม ช่มวิวทิี่วที่ศันแ์บบ
โล่งแจง้ Gapyeong Station Leisure ม่ความเช่่�ยวช่าญ่ดูา้น
จกัรยานส่�ลอ้ท่ี่�สามารถข้บัข่้�ไดูทุ้ี่กสภาพีพ่ี�นท่ี่� รวมถงึสภาพี
ภูเข้า ทุ่ี่งนา และในนำ �า คุณจะสนุกสนานต่�นเตน้และพีงึพีอใจ
ไปกบัความเร็วท่ี่�สมัผู้สัไดูดู้ว้ยร่างกายข้องคุณเอง โปรแกรม
น่�แบ่งออกเป็นหลายระดูบั: ม่อใหม่ ระดูบักลาง ระดูบัสูง และ
ดูบัม่ออาช่่พี 

 627-1 ดูลัจองร่ ตำาบลคาพีย็องอบึอำาเภอคาพีย็องกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 010-9616-0081  09.00 น.-18.00 น. ใหบ้ริการตลอดูปี  
 ราคาปกติพ่ี �นฐาน (ม่อใหม่) 40 นาท่ี่ 25,000 KRW ตามฉันัมา (ระดูบักลาง) 

40,000 KRW เอก๊ซึ่ต์ร่ม (ระดูบัสูงสุดู) 80 นาท่ี่ 50,000 KRW

โลดูแล่นไปอย่างรวดูเร็วกบัอยึวงัสกายเรล จากบนตกึ
สูง 15 ช่ั�นโดูยไม่ตอ้งใช่ลิ้ฟต ์คุณจะพุ่ีงที่ะยานไปกลบัใน
ระยะ 30 เมตรอย่างรวดูเร็ว ท่ี่�ความเร็ว 80 กม./ช่ม. พีรอ้ม
ช่มทิี่วที่ศันส์วยงามข้องที่ะเลสาบวงัซึ่องไปดูว้ย หากคุณ
ไม่กลา้เล่นคนเพ่ียงลำาพีงั ก็สามารถแล่นไปเป็นกลุ่มไดู ้
เน่�องจากพีรอ้มใหบ้ริการถงึ 3 เสน้ที่าง และหากคุณกลา้
พีอ ควรล่มตาช่มวิวทิี่วที่ศันไ์ปดูว้ย สำาหรบัเด็ูกจำากดัูอายุ 
นำ �าหนกัและส่วนสูง นำ �าหนกัข้ั�นตำ�าเปล่�ยนแปลงไปตาม
ทิี่ศที่างลม กรุณาโที่รย่นยนัก่อนใช่บ้ริการ

 307 ถนนวงัซึ่องมดูดูงโร เม่องอยัวงัช่่จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-8086-7372  (ม่นาคม-ตุลาคม) ทุี่กวนั 09.00 น.-18.00 น. 

(พีฤศจิกายน-กุมภาพีนัธ)์ ทุี่กวนั 10.00 น.-17.00 น. ปิดูทุี่กวนัจนัที่รแ์รกข้องเดู่อน 
 ค่าธรรมเน่ยม 15,000 KRW  uiwangpark.uuc.or.kr

ประสบกิารณค์วัามเร็วักิบั 
โฟรว่์ัลื่ไบคท่์ี่�คาพย์อง 

แขวันอย่์�บนที่อ้งฟ้ากิบัอยึ์วังั สกิาย์เรลื่ 

Mini Interview

อินสตราแกรมเมอร ์Jung Hyun-yoon @rubieonni

ฉันัลงัเลมากก่อนท่ี่�จะรบัการที่า้ที่ายดูว้ยการข้ึ �น "Sky-Rail" เพีราะฉันักลวัความสูง แต่ว่าหลงัจากท่ี่�
สวมอุปกรณนิ์รภยัแลว้ ฉันัก็รูส้กึปลอดูภยั มากข้ึ �น ตอนแรกฉันัหลบัตาป๋ีเลย แต่ฉันัก็รวบรวมความ
กลา้ท่ี่�จะเปิดูตา ที่ำาใหเ้ห็นวิวทิี่วที่ศันท่์ี่�ยอดูเย่�ยมสุดูสายตาท่ี่�ดูา้นล่างตวัฉันั ข้ณะท่ี่�ฉันั กำาลงัช่่�นช่ม
ที่ะเลสาบ Wangsong และสวน Resolre ฉันัก็ลงมาถงึจุดูหมายอย่างรวดูเร็ว! ฉันัจะโลดูแล่นไปกบั 
"Sky-Rail" อ่กครั�งอย่างแน่นอน
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Tasty Road
กิารศกึิษาวฒันธรรมผ่านอาหารเป็นวิธีที�ง่าย่แล้ะเร็วที�สุด 
คุ่ณไม่จำาเป็นตอ้งเขา้ถงึอาหารดว้ย่ค่วามย่ากิล้ำาบากิเหมือนกิารเรีย่น 
ลิ้ �มล้องอย่่างเปิดใจแล้ว้คุ่ณจะพีบว่าสามารถย่อมรบัดว้ย่เวล้าไม่นาน

ทวัรถ์นนหลากรสชาติ

Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์ 
Park Ji-woo  
@eenomsiki

เม่�อเล่อกรา้นอาหารบน “ถนนไก่ที่อดูซูึ่วอน” 
ควรพิีจารณาคาแรกเตอรข์้องแต่ละรา้นดูว้ย 
รา้นอาหารหนึ�งอาจม่ซึ่อสซ่ึ่�โครงหมูย่างรสเด็ูดู 
ในข้ณะท่ี่�อ่กรา้นนึงจะเสิรฟ์กึน๋รสเลิศใหแ้ก่คุณ 
และอ่กรา้นหนึ�งก็ม่ต่นไก่ที่อดูดูว้ย! แน่นอน
ว่า ไก่ที่อดูข้นาดูใหญ่่เป็นอาหารจานหลกั ท่ี่�ที่ำา
จาก ตำารบัความรูย้าวนานหลายที่ศวรรษ

เม่องอนัซึ่นัเป็นเม่องท่ี่�ม่ผูู้อ้ยู่อาศยัหลากหลายเช่่ �อช่าติ โดูยเฉัพีาะในเข้ตหมู่บา้น
หลากเช่่ �อช่าติข้องเม่องอนัซึ่นันั�น สองในสามข้องผูู้อ้ยู่อาศยัจะเป็นช่าวต่างช่าติ 
ตลาดูแห่งน่�เล่�องช่่�อที่างดูา้นอาหาร ตลาดูในวนัสุดูสปัดูาหจ์ะประกอบไปดูว้ย
อาหารจากที่ั�วโลก รวมถงึจ่น รสัเซ่ึ่ย อินเดู่ย และเว่ยดูนาม ช่าวเกาหล่ช่อบจบัจ่าย
กนัท่ี่�ตลาดูน่� เพีราะใหค้วามรูส้กึเสม่อนไดูไ้ปเท่ี่�ยวต่างประเที่ศ ในตลาดูน่�จำาหน่าย
ข้นมเปี�ยะข้องจ่น ผู้ลไมเ้ข้ตรอ้น รวมถงึซุึ่ปเปอรม์ารเ์ก็ตท่ี่�จำาหน่ายวตัถุดิูบจาก
ต่างแดูน คุณควรเตร่ยมรายการอาหารท่ี่�ตอ้งการซ่ึ่�อก่อนไป และตดัูสินใจว่า
ตอ้งการลิ �มลองอาหารประเภที่ใดูบา้ง

 870 วอนกกดูง เข้ตดูนัวอนกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู

อาหารที่ั�วัโลื่กิในแหลื่�งเด่ย์วั  
Ansan Multicultural Food Street 

K-LOCATION
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นกัท่ี่องเท่ี่�ยวตอ้งไม่พีลาดูไปเท่ี่�ยวช่มตลาดูแห่งน่� เพีราะ
เป็นแหล่งท่ี่�คุณสามารถลิ �มลองอาหาร และข้นมท่ี่�ม่รสช่าติ
เฉัพีาะข้องเกาหล่ไดู ้ตลาดู Yangpyeongsijang-gil เป็น
ตลาดูแบบดูั�งเดิูมข้องเกาหล่ ท่ี่�คุณจะไดูส้มัผู้สัความเอ่ �อ
อาที่รซึึ่�งกนัและกนัข้องช่าวเกาหล่ อาหารอร่อยมากมาย
หลายช่นิดู เช่่น ข้า้วหวานปิ�งสดูใหม่ แพีนเคก้งาแบบเกาหล่ 
และแพีนเคก้เมล็ดูบกัว่ตรสเลิศท่ี่�ม่กลิ�นหอม รูปที่รงน่ารบั
ประที่าน ข้อ้ดู่อ่กข้อ้หนึ�งค่อ คุณจะสามารถหาซ่ึ่�อสินคา้ท่ี่�
ไม่สามารถพีบเห็นไดูต้ามปกติในช่่วิตประจำาวนั

 11-1, ยงัพีย็องซ่ึ่จงั-กิล, ยงัพีย็อง-อบึ, ยงัพีย็อง-กุน, คยองก่-โดู

ถนน Suwon Fried Chicken Street  
ไม�ม่อะไรอร�อย์มากิไปกิวั�าน่�

Yangpyeongsijang-gil ตลื่าดธรรมดาท่ี่�
ให้ควัามร่ส้กึิถงึตวััตนท่ี่�แที่จ้ริง

ถนนเสน้น่�เป็นแหล่งรวมรา้นบะหม่�เกาหล่ ท่ี่�ผู้ลิตข้ึ �นจากข้า้วสาล่
พ่ี �นเม่อง โดูยเฉัพีาะอย่างยิ�งคุณสามารถลิ �มลองบะหม่�เกาหล่ซ่ึ่ฟู้
ดูรสช่าติเข้ม้ข้น้ไดูท่้ี่�รา้น Woorimil Kalguksu อาหารที่ะเลท่ี่�น่�จะ
สดูใหม่เพีราะอยู่ใกลท้ี่ะเล บะหม่�ช่นิดูน่�ไม่เป็นอนัตรายต่อระบบ
ที่างเดิูนอาหาร เพีราะที่ำาจากข้า้วสาล่พ่ี �นเม่องปราศจากยาฆ่า
แมลง รสช่าติไม่จดัูจา้นจนเกินไป และนำ �าซุึ่ปม่รสช่าติกลมกล่อม 
เม่�อตม้นำ �าซุึ่ปจนเดู่อดูแลว้จงึใส่บะหม่�ลงไปตม้จนสุก

 1361 ถนนแดูบูฮิวงักมึโร เข้ตดูนัวอนกู เม่องอนัซึ่านช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
(วูร่มิลกลักุกซูึ่)  032-884-9083 

 ทุี่กวนั 09.00 น.-21.00 น. เปิดูบริการตลอดูปี  Woorimil Clam Kalguksu 
9,000 KRW Woorimil Seafood Kalguksu 18,000 KRW

หลงัการเดิูนที่างไกลเรามกันึกถงึอาหารโดูยอตัโนมติั นกั
ท่ี่องเท่ี่�ยวท่ี่�เดิูนข้ึ �นภูเข้า Unaksan Mountain ไม่ควรพีลาดู
แวะช่มหมู่บา้นน่� ซึึ่�งม่รา้นอาหารเตา้หูห้ลายรา้นรอตอ้นรบั 
หารา้นเล่อกเมนูเตา้หู ้เช่่น เตา้หูห้มอ้รอ้น เตา้หูผู้้ดัู เมนู
เตา้หูอ่้อน และเตา้หูกิ้มจิ ทุี่กคนช่่�นช่อบเตา้หู ้เพีราะม่เน่�อ
นิ�มและรสช่าติดู่ และเป็นอาหารท่ี่�ดู่ต่อใจ ช่่วยใหอิ้�มที่อ้ง
หลงัจากเดิูนที่างไกล

 14 ฮิยอนดูงัซึ่ากิล ตำาบลโจจองมย็อน อำาเภอคาพีย็องกุน 
จงัหวดัูคยองก่โดู   070-7719-7763 

 เตา้หูห้มอ้รอ้น 20,000-39,999 KRW

ถนนบะหม่�เกิาหล่ื่จากิขา้วัสาล่ื่พ่ �นเม่อง
ของอนัซันั แหลื่�งรวัมบะหม่�เกิาหล่ื่ (คลัื่
กุิกิซ่ั)รา้นอร�อย์  

Vegan Food อาหารอ�อนแลื่ะย์�อย์ง�าย์ ท่ี่�
หม่�บา้น Unaksan Tofu Village เม่องคาพย์อง

02 03

04 05

ถนนไก่ที่อดูน่�โดู่งดูงัเป็นท่ี่�รูจ้กักนัในเม่องซูึ่วอน ในช่่วงปี 
ค.ศ. 1970 รา้นข้ายไก่ที่อดูสิบกว่ารา้น ใช่วิ้ธ่ที่อดูไก่โดูยใส่
นำ �ามนัลงในหมอ้เหล็กข้นาดูใหญ่่ริมถนนจนม่ช่่�อเส่ยงโดู่ง
ดูงั รา้นไก่ที่อดูท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยงมากท่ี่�สุดูม่ 3 รา้นค่อ Yongseong 
Chicken, Jinmi Chicken และ Nammun Chicken แต่ละรา้น
ม่วิธ่การที่อดูไก่ในแบบฉับบัข้องตนเอง แมว่้าถนนสายน่�จะ
เป็นท่ี่�นิยมมาก่อนแลว้ แต่ก็โดู่งดูงัมากยิ�งข้ึ �นเม่�อใช่เ้ป็นฉัาก
ถ่ายที่ำาภาพียนตรเ์ร่�อง “Extreme Job”

 ใกลเ้ลข้ท่ี่� 16 ถนนจองโจโร 800 บ็อนกิล เข้ตพีลัดูลักู เม่องซูึ่วอนช่่ 
จงัหวดัูคยองก่โดู  

 ประมาณ 16,000 KRW ต่อไก่ที่อดูหนึ�งชุ่ดู
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Happy Bread
“ทวัรข์นมปัง” เป็นกิารเดินทางไปที�ใดก็ิตามที�มีขนมปังอร่อย่ เรามามุ่งสู่โล้กิเบเกิอรี�ที�ประสบค่วามสำาเร็จ 
ซึ�งเป็นที�หล้งใหล้ชื่�นช่อบของทั�งช่าวเกิาหลี้แล้ะช่าวต่างช่าติไปพีรอ้ม ๆ กินั

ทวัรข์นมปัง

คาเฟ่แห่งน่�จำาหน่ายสโคนท่ี่�ม่รสช่าติเฉัพีาะ เช่่น ช่่สคร่มกระเท่ี่ยม คาราเมล
มะเดู่�อ คร่มเบอรร่์� ดูบัเบิ �ลมทัี่ฉัะและเนย และครมัเบิ �ลแอปเปิ�ล สโคนท่ี่�ม่
รสช่าติเข้ม้ข้น้เหล่าน่� ปรุงจากเนยฝัรั�งเศส เกล่อ และนำ �าตาลไม่ฟอกส่ ซิึ่ก
เนเจอรข์้องรา้นค่อ cakone ซึึ่�งเป็นสโคนปั� นราดูคร่ม และส่วนประกอบอ่�น 
หลากหลายรูปแบบ เช่่น cakone ช็่อคโกแลตบานาน่า เคก้สโคน เคก้ข้า้ว 
mugwort และ cakone สตรอเบอร่�สดู โดูยเมนูจะเปล่�ยนแปลงไปตลอดูเวลา 
ส่วนเคร่�องดู่�มประกอบดูว้ยกาแฟดูทัี่ช่ป์ราศจากคาเฟอ่น นมสดูสตรอเบอร่�  
และช่านมบรรจุข้วดู ช่านมน่�ปรุงดูว้ยใบช่า Mariage Frères ข้องฝัรั�งเศส

 10-3 ถนนพีย็อนฮิวาโร 483 บ็อนกิล เม่องอยึจองบูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  010-4017-2322  
 พุีธ-ศุกร ์12.00 น.-22.00 น. เสาร-์อาทิี่ตย ์12.00 น.-20.00 น. (ปิดูวนัจนัที่รแ์ละวนัองัคาร)  
 ช่านมข้น้ 7,800 KRW Financier 2,500 KRW

แลื่นดม์ารค์ของสโคนในเม่องอยึ์จองบ่ Eunbee’s Bread

K-LOCATION
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Mini Interview
อินสตราแกรมเมอร ์ 
Park Sun-ah  
@sunah_c

การผู้สมผู้สานระหว่างข้นมปังโฮิม
เมดูสไตลยุ์โรป มาพีรอ้มกบักาแฟรส
เลิศ ช่วนใหเ้พีลิดูเพีลินไปในป่าเข่้ยว
ข้จ่พีรอ้มกบัฟังเส่ยงนกรอ้ง ช่่างเป็น
อะไรท่ี่�สมบูรณแ์บบมาก ข้อบคุณ 
“The Fore” ฉันักลบับา้นดูว้ยความ
รูส้กึท่ี่�หายเป็นปกติ
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รา้นเบเกอร่�น่ �โดูดูเดู่นดูว้ยสวนท่ี่�ไดูร้บัการดููแลเป็นอย่าง
ดู่ และบา้นเกาหล่แบบโบราณ ทุี่กมุมเป็นมุมถ่ายภาพีท่ี่�
สวยงามไดู ้การตกแต่งภายในแบบสมยัใหม่ ผู้สานกลมกล่น
กบัตวับา้นเกาหล่แบบโบราณน่�ไดูเ้ป็นอย่างดู่ ท่ี่�น่� ม่ข้นมปัง
หลากหลายสวยงามจนอาจแที่บไม่กลา้รบัประที่าน รวม
ถงึครวัซึ่องตร์าดูผู้ลไมส้ดูและคร่ม สโคน และแซึ่นวิช่ท่ี่�
สามารถเสริฟ์เป็นม่ �ออาหารไดู ้

 338-1 มุนโฮิร่ ตำาบลซึ่อจองมย็อน อำาเภอยางพีย็อนกุน จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-772-8333  วนัธรรมดูา 10.30 น.-21.00 น. 

วนัเสาร-์อาทิี่ตย ์09.00 น.-21.00 น. วนันกัข้ตัฤกษ ์09.00 น.-22.00 น. 
(เวลาใหบ้ริการอาจเปล่�ยนแปลงตามวนันกัข้ตัฤกษ)์ 

 เฮิา้สค์อฟฟี�  7,000 KRW สมูที่ต่ �มะม่วงแที่ ้9,900 KRW 

เบเกอร่�รา้นน่�เป็นท่ี่�นิยม และไดูร้บัการแนะนำาผู่้านรายการ
โที่รที่ศันช่์่�อ “Delicious Guys” รา้น Ryoo Jaeeun Bakery เป็นท่ี่�ช่่�น
ช่อบข้องลูกคา้นบัตั�งแต่เปิดูใหบ้ริการในปี ค.ศ 1997 และเป็นรา้น
เบเกอร่�ช่ั�นนำาใน Provence Town เม่องพีาจู เมนูท่ี่�ม่ช่่�อเส่ยงมาก
ท่ี่�สุดูข้องรา้นค่อข้นมปังกระเท่ี่ยมอบกรอบซึึ่�งปรุงดูว้ยกระเท่ี่ยม
จำานวนมาก ส่วนสินคา้ท่ี่�ไดูร้บัความนิยมอ่�นไดูแ้ก่ castella ปรุงจาก
ข้า้ว Hansuwi ซึึ่�งปลูกไดูใ้นพีาจู ข้นมปังจากถั�ว Jangdan ผู้ลิตผู้ล
เฉัพีาะข้องเม่องพีาจู และข้นมปังถั�วหวานอบใหม่จากรา้น

 265 ถนนโยปังกิล ที่นัฮิย็อนมย็อน เม่องพีาจูช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู 
 031-939-8493  ทุี่กวนั 09.00 น.-22.00 น. 
 ข้นมปังกระเท่ี่ยม 8,500 KRW Panettone 13,500 KRW ข้นมปังถั�วหวาน 2,500 KRW 
 www.instagram.com/ryoojaeeunbakery

คาเฟ่บา้นเกิาหล่ื่แบบโบราณท่ี่�สงบสุข 
House Bakery

รา้นขนมปังกิระเท่ี่ย์มรสเลิื่ศ  
Ryoo Jaeeun Bakery

คาเฟ่เบเกอร่�น่ �ต ั�งอยู่ในป้อมปราการ Namhansanseong 
Fortress ช่ั�น 1 จำาหน่ายข้นมปัง ส่วนช่ั�น 2 จดัูเป็นพ่ี �นท่ี่�ใหน้กั
ท่ี่องเท่ี่�ยวไดูน้ั�งผู่้อนคลายจิบกาแฟ จุดูเดู่นข้องรา้น We Bake 
ค่อการตั�งโตะ๊ใตต้น้ไมใ้หญ่่นอกรา้น ม่ร่มบงัแดูดูใหน้กัท่ี่อง
เท่ี่�ยวนั�งช่มความงามข้องหุบเข้าเบ่ �องล่าง การไดูฟั้งเส่ยงนำ �าไหล
นั�นสุข้ใจยิ�งกว่าเส่ยงดูนตร่แบค๊กราวนใ์ดู ๆ นอกจากน่� คุณยงั
สามารถเล่นนำ �ากลางแจง้และนำาสตัวเ์ล่ �ยงมาดูว้ยไดู้

 59-3 ถนนนมัฮินัซึ่านซึ่อง ตำาบลนมัฮินัซึ่านซึ่องมย็อน เม่องกวางจูช่่ 
จงัหวดัูคยองก่โดู   031-798-0959  เปิดูบริการตลอดูปี 10.30 น.-21.00 น.  

 เคก้ Petit 6,500 KRW บิสกิต Choux 3,000 KRW ข้นมปังคร่มคิวบ ์4,000 KRW 
อเมริกาโน่ 5,500 KRW  www.instagram.com/webake_namhansanseong

“The Fore” เป็นฟารม์สำาหรบันกัท่ี่องเท่ี่�ยว เปิดูบริการเม่�อวนัท่ี่�  
14 มิถุนายน ค.ศ.2020 เป็นฟารม์เบเกอร่�และคาเฟ่ ภายใตค้อน
เซ็ึ่ปตห์มู่บา้นเล็กในป่าใหญ่่ ดูำาเนินกิจการโดูยเกษตรกรหนุ่ม
สาว คาเฟ่แห่งน่�ม่พ่ี �นท่ี่�วฒันธรรม 26,446 ตารางเมตร สรา้ง
คลา้ยคลงึกบักระท่ี่อมไม ้ใหค้วามรูส้กึข้องท่ี่�พีกัอาศยัท่ี่�สะดูวก
สบายในป่า เมนูยอดูนิยมอ่�นรวมถงึนำ �าพุีที่ราในฤดููรอ้น และนำ �า
ลูกพีลบัเย็นในฤดููใบไมร่้วง ส่วนเมนูเบเกอร่�ท่ี่�เป็นท่ี่�ช่่�นช่อบมาก
ท่ี่�สุดูค่อ แพีนเคก้ธญั่พ่ีช่รวม ครวัซึ่องที่แ์ละสโคนช็่อคโกแลต 

 49-13 ดููรนึบาว่กิล ฮิยางนมัอบึ เม่องฮิวาซึ่องช่่ จงัหวดัูคยองก่โดู  
 031-352-9291  ทุี่กวนั 10.00 น.-21.00 น. เปิดูบริการตลอดูปี 
 อเมริกาโน่ 5,500 KRW คาเฟ่ลาเต ้6,000 KRW น้ำาองุ่น 7,800 KRW  
 www.instagram.com/thefore_4

รา้นเบเกิอร่�ริมหุบเขา We Bake ฮัวัาซัอง The Fore  
ท่ี่�ไดร้บัแรงบนัดาลื่ใจจากิฟารม์ในยุ์โรป
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“กิมจิ” อาหารแห่งจิตวิญญาณเกาหลี  
ในละครท่ีมีภาพครอบครวัขนาดใหญ่หลายครอบครวั เรามกัจะเห็นคนจบักลุ่มช่วยกนัทำากิมจิ พวกเขา
ช่วยกนัใส่เคร่ืองปรุงลงไปในกะหล่ำาปลีดองเค็มในกะละมงัขนาดใหญ่ พลางพูดคุยกนัอย่างสนุกสนาน 
อาจจะเป็นขัน้ตอนการทำากิมจิน่ีเอง ท่ีทำาใหกิ้มจิมีความพิเศษ บางคร ัง้เราอาจจะมองขา้มคุณค่านีไ้ป 

แต่กิมจิก็ยงัคงเป็นหน่ึงในรูปแบบอาหารแห่งจิตวิญญาณท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเกาหลี ลองนึกภาพกิมจิ
ชิน้หน่ึงบนขา้วสวยหุงใหม่ ขณะท่ีเราเรียนรูข้อ้เท็จจริงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบักิมจิ

HOT & 
SPICY

K-FOOD 

COLUMN



75

ความทรงจำาในการทำากิมจิ
ประเทศตะวันัตกมีีสำำ�นวันก�รรบัประท�น “ซุุปไก่แห่่งจิิตวิัญญ�ณ” ในขณะที�
ประเทศเก�ห่ลีีเร�รบัประท�นกิมีจิิ ไม่ีใช่่เพีียงเพีร�ะว่ั�กิมีจิิเป็นห่น่�งในอ�ห่�ร
พ้ี �นบ�้นห่ลี�กห่ลี�ยของเก�ห่ลีี ห่ร้อเพีร�ะกิมีจิิอุดมีไปดว้ัยสำ�รอ�ห่�รต่�ง ๆ 
รวัมีถึง่กรดแลีคติก แร่ธ�ตุ แลีะวิัต�มิีน แต่เร�จิดักิมีจิิเป็น “อ�ห่�รแห่่งจิิต
วิัญญ�ณ” เพีร�ะเร�มีีควั�มีทรงจิำ�ต่�ง ๆ ที�เช้่�อมีโยงกบัอ�ห่�รช่นิดนี�
ปัจิจุิบนันี� เร�สำ�มี�รถึห่�ซุ้�อกิมีจิิไดท้ ั�งปีเป็นเร้�องปกติ แต่เม้ี�อไม่ีกี�ปีที�ผ่่�
นมี�กิมีจิงัห่ร้อก�รทำ�กิมีจิิถ้ึอเป็นธรรมีเนียมีปฏิิบติัประจิำ�ปี ในเด้อน
พีฤศจิิก�ยนห่ร้อธนัวั�คมี ผ้่เ้ป็นแม่ีจิะกำ�ห่นดวันัที�จิะทำ�กิมีจิิกนั โดยในวันั
นั�นสำมี�ชิ่กครอบครวััทุกคนจิะช่่วัยกนัทำ�กิมีจิิ โดยนำ�กะห่ลีำ��ปลีี ห่วััไช่เท�้ห่ั�น
เป็นชิ่ �น ๆ มี�คลุีกเข�้ดว้ัยกนักบัเคร้�องปรุงรสำ จิะเริ�มีทำ�กิมีจิงักนัตั�งแต่เช่�้
ถึง่บ่�ย นบัเป็นเร้�องสำนุกสำน�นในก�รนำ�เคร้�องปรุงรสำกิมีจิิที�เพิี�งคลุีกเคลี�้
เสำร็จิให่ม่ี ๆ มี�วั�งลีงบนชิ่�นกะห่ลีำ��ปลีีแลีว้ักดัชิ่มีรสำช่�ติ เม้ี�อคลุีกกะห่ลีำ��ปลีี
ดองเป็นกองเสำร็จิเรียบรอ้ยแลีว้ั กลิี�นห่อมีของห่ม้ีอบจิะเริ�มีโช่ยไปทั�วับ�้น 
ซุ่�งห่มี�ยถึง่ง�นห่นกัไดสิ้ำ �นสุำดลีงแลีว้ั เม้ี�อนำ�ห่ม้ีปรุงเสำร็จิมี�แลีว้ั ผ้่เ้ป็นแม่ี
จิะห่่อห่ม้ีนั�นดว้ัยกิมีจิิให่ล้้ีก ๆ รบัประท�น ขอบคุณควั�มีทรงจิำ�เห่ล่ี�นี� แค่
น่กถึง่กิมีจิงั เร�ก็ร้ส้ำก่นำ ��ลี�ยสำอแลีว้ั ช่่วังเวัลี�แห่่งควั�มีสุำขขณะลิี �มีรสำเผ็่ด
อร่อยของกิมีจิิคลุีกเคลี�้กบัห่ม้ีอบเป็นควั�มีทรงจิำ�อนัแสำนสุำข โดยเฉพี�ะก�ร
ห่วันระลีก่ถึง่รสำช่�ติของกิมีจิิแสำนพิีเศษ ที�แม่ีแลีะย�ยช่่วัยกนัทำ�ให่เ้ร�ท�น 
สำำ�ห่รบัช่�วัเก�ห่ลีีแลีว้ักิมีจิิเป็นอ�ห่�รที�ส้ำ�อถึง่ควั�มีอ�วัรณคิ์ดถึง่ ควั�มีอบอุ่น 
แลีะมีีควั�มีห่มี�ยที�พิีเศษ

สาเหตุท่ีกิมจิมีรสชาติแตกต่างกนัไปในแต่ละบา้น
ขอ้เท็จิจิริงที�ว่ั�กิมีจิิมีีรสำช่�ติแตกต่�งกนัไปในแต่ลีะบ�้นนั�น อ�จิเพีร�ะกิมีจิิ
เป็นอ�ห่�รแห่่งจิิตวิัญญ�ณ รสำช่�ติของกิมีจิิข่ �นอย่้กบัผ้่ป้รุงแลีะภู้มิีภู�ค กิมี
จิิเป็นอ�ห่�รห่มีกัดองที�ทำ�ให่ผ้้่ค้นมีีผ่กัสำดรบัประท�นแมีจ้ิะเป็นช่่วังฤด้ห่น�วั 
กรรมีวิัธีในก�รเก็บรกัษ�จิะแตกต่�งกนัไปต�มีสำภู�พีแวัดลีอ้มีแลีะภู้มิีอ�ก�ศ 
ซุ่�งห่มี�ยถึง่ระดบัควั�มีเค็มีแลีะส่ำวันประกอบจิะแตกต่�งกนัไป ท�งภู�คใต้
ที�อ�ก�ศอบอุ่น กิมีจิิที�ปรุงจิะมีีรสำเค็มีแลีะเผ็่ดเพ้ี�อให่เ้ก็บรกัษ�ไวัไ้ดน้�น แต่
ในภู�คเห่น้อที�มีีอ�ก�ศเย็น กิมีจิิจิะไม่ีบ้ดเสีำยง่�ย จิง่มีีก�รใส่ำเกล้ีอ พีริก แลีะ
เคร้�องปรุงรสำนอ้ยกว่ั� รสำช่�ติจิง่กลีมีกล่ีอมีแต่พีอดี นอกจิ�กนี�กิมีจิิอ�จิมีี
รสำช่�ติแตกต่�งกนัไปในแต่ลีะภู้มิีลีำ�เน� ควั�มีช้่�นช่อบ แลีะควั�มีช่ำ�น�ญของ
ผ้่ป้รุง ในจิงัห่วัดัคยองกีโด กิมีจิิมีีส่ำวันประกอบห่ลี�กห่ลี�ยกว่ั� เพีร�ะห่�ผ่กั
ป่�ไดง่้�ยต�มีภู้เข�ต่�ง ๆ รวัมีถึง่อ�ห่�รทะเลีก็อุดมีสำมีบ้รณ ์เน้�องจิ�กเป็นจุิด
บรรจิบของทะเลีเห่ล้ีอง ในท�งภู้มิีศ�สำตรจ์ิงัห่วัดัคยองกีโดอย่้ในภู�คกลี�ง
ของประเทศ กิมีจิิจิง่มีีรสำช่�ติไม่ีเค็มีห่ร้อจ้ิดจินเกินไป

แมแ้ต่ชาวเกาหลีก็ยงัไม่คุน้เคยกบักิมจิทุกชนิด
กิมีจิิมีีกี�ช่นิด แมีแ้ต่ช่�วัเก�ห่ลีีก็ยงัไม่ีสำ�มี�รถึตอบคำ�ถึ�มีนี�ได ้ช่นิดของกิมีจิิแตก
ต่�งกนัไปต�มีภู้มิีภู�ค แต่ยงัคงมีีก�รใส่ำแนวัคิดแปลีกให่ม่ีลีงไปเพ้ี�อสำร�้งควั�มีห่ลี�ก
ห่ลี�ยให่ม่ี ๆ
โดยทั�วัไปแลีว้ักิมีจิิทำ�จิ�กผ่กั เช่่น กะห่ลีำ��ปลีี ห่วััไช่เท�้ ล้ีกห่วััไช่เท�้ แตงกวั� ใบง� ผ่กั
ตระก้ลีกะห่ลีำ�� ผ่กัก�ดเขียวัปลีี แลีะตน้ห่อมีฝรั�ง โดยใช่พ้ีริกแดง เกล้ีอ นำ ��ต�ลี ขิง 
กระเทียมี ห่อมีห่วััให่ญ่ แลีะอ�ห่�รทะเลีดองเค็มีเป็นเคร้�องปรุงรสำ กิมีจิิที�พีบไดท้ั�วัไป
มี�กที�สุำด ไดแ้ก่ กิมีจิิกะห่ลีำ��ปลีี กิมีจิิห่วััไช่เท�้ กิมีจิิล้ีกห่วััไช่เท�้ กิมีจิิใบล้ีกห่วััไช่เท�้ กิมีจิิ
ผ่กัก�ดเขียวัปลีี กิมีจิิห่อมีห่วััให่ญ่ กิมีจิินำ ��ห่วััไช่เท�้ แลีะกิมีจิิแตงกวั�

ลองทำากิมจิไดท่ี้น่ี!
หมู่บา้นกิมจิ โชซอง
ตั�งอย่้ที� Cheongsan-myeon Yeoncheon-
gun จิงัห่วัดัคยองกีโด เม้ีองโช่ซุอง ห่ม่้ี
บ�้นกิมีจิิเป็นสำถึ�นที�แสำดงกิมีจิิพ้ี �น
เม้ีองของเก�ห่ลีี ผ้่เ้ยี�ยมีช่มีจิะไดเ้รียน
ร้ป้ระวัติัศ�สำตรแ์ลีะวัฒันธรรมีกิมีจิิ ใน
บริเวัณสำวันสำนุกที�มีีเน้�อที� 22,000 ต�ร�ง
เมีตร ห่อ้งโถึงนิทรรศก�รจิดัแสำดง
ประวัติัศ�สำตรแ์ลีะวัฒันธรรมีกิมีจิิ แลีะ
ห่อ้งโถึงส่ำงเสำริมีกิมีจิิ กิจิกรรมีที�ไดร้บั
ควั�มีนิยมีส้ำงสุำดในห่ม่้ีบ�้นนี� ค้อโปรแกรมี
ปรุงกิมีจิิจิ�กผ่ลีผ่ลิีตในทอ้งถิึ�น นอกจิ�
กกิมีจิิกะห่ลีำ��ปลีีแลีว้ั คุณสำ�มี�รถึปรุงกิมีจิิ
ประเภูทอ้�นที�มีีรสำช่�ติอร่อยได ้เช่่น สำลีดัผ่กั
ก�ด กิมีจิิแตงกวั� กิมีจิิล้ีกห่วััไช่เท�้ แลีะกิมี
จิิห่วััไช่เท�้สีำ�เห่ลีี�ยมี

  209 ถึนนพีย็องฮวั�โร ช่องซุ�นมีย็อน 
อำ�เภูอย็อนช็่อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด

 031-835-0381
 ทุกวันั 00.00 น.-24.00 น. 

(เปลีี�ยนแปลีงได)้ กรุณ�ย้นยนัเวัลี�ก่อนเข�้เยี�ยมีช่มี 
เน้�องจิ�กปัจิจุิบนัห่ม่้ีบ�้นปิดเพีร�ะโควิัด-19

 โปรแกรมี 1 วันัที�ห่ม่้ีบ�้นกิมีจิิ โช่ซุอง: 
35,000 KRW โปรแกรมีสำลีดักิมีจิิ: 15,000 KRW 
ก�รทำ�เต�้ห้่:้ 8,000 KRW

 https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi 
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เรียนรูก้ารด่ืมสุราของชาวเกาหลีก่อนร่วมทริป “Korean Drink”
แอลีกอฮอลีเ์ป็นธีมีสำำ�คญัที�เพิี�มีควั�มีต้�นเตน้ให่ก้บัก�รเดินท�ง ควัรศก่ษ�ประวัติัศ�สำตรแ์ลีะวัฒันธรรมีก�ร
ด้�มีสุำร�ของช่�วัเก�ห่ลีีก่อน เพ้ี�อสำร�้งประสำบก�รณค์วั�มีประทบัใจิในก�รเดินท�งไดอ้ย่�งเต็มีที� นอกจิ�กนี� 

ลีองแวัะโรงเบียรที์�มีีสำถึ�นที�ที�ให่ช้่มีมี�กมี�ย แลีะเรียนร้เ้กี�ยวักบัอ�ห่�รที�เข�้กนัไดดี้กบัสุำร�ของเก�ห่ลีี 

DRINK

K-FOOD 

COLUMN
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ประวติัศาสตรท่ี์สืบทอดกนัผ่่านนิทานพืื้�นบา้น
ไม่ีมีีบนัทก่ที�ถ้ึกตอ้งห่ลีงเห่ล้ีอเกี�ยวักบัจุิดเริ�มีตน้ประวัติัศ�สำตรก์�รด้�มี แลีะวิัธีกลีั�นสุำร�ของ
ช่�วัเก�ห่ลีี เร�สำ�มี�รถึเด�ไดว่้ั�สุำร�เห่ล่ี�นี�เกิดข่ �นพีรอ้มี ๆ  กบัยุคเกษตรกรรมี เน้�องจิ�ก
สุำร�เก�ห่ลีีกลีั�นมี�จิ�กธญัพ้ีช่ เช่่น ข�้วัที�เน้ �อไม่ีเห่นียวั ห่ร้อข�้วัเห่นียวั บนัทก่เร้�องแรกที�
กล่ี�วัถึง่แอลีกอฮอลีป์ร�กฏิอย่้ใน ห่นงัส้ำอประวัติัศ�สำตรโ์บร�ณของสำ�มีอ�ณ�จิกัร (The 
Ancient History of The Three Kingdoms) ซุ่�งเป็นห่นงัส้ำอดงัที�กล่ี�วัถึง่ก�รก่อตั�งร�ช่วังศ ์
โคกร้ยอของจ้ิมีง จิ�กนิท�นพ้ี�นบ�้นแฮม้ีโซุบุตรของเทพีเจิ�้แห่่งสำวัรรค ์ไดม้ีอมีสุำร�ย้ฮวั�
ธิด�คนโตของฮ�แบ็ค แลีะห่ลีบันอนกบัเธอ ทำ�ให่ย้้ฮวั�ให่ก้ำ�เนิดจ้ิมีง แมีว่้ั�จิะเป็นเพีียง
เร้�องเล่ี� แต่ก็ย้นยนัไดว่้ั�เก�ห่ลีีมีีประวัติัศ�สำตรก์�รด้�มีเห่ลี�้มี�ย�วัน�น

สุราเกาหลีแตกต่างไปตามวิธีีการผ่ลิต
สุำร�เก�ห่ลีีที�ผ่ลิีตจิ�กข�้วัต่�ง ๆ เช่่น ข�้วัเจิ�้ ข�้วัสำ�ลีี แลีะข�้วับ�รเ์ล่ีย ์แบ่งออกเป็น 4 
ประเภูทค้อ “มีกักอลีลีี (Makgeolli)” ซุ่�งห่มี�ยถึง่กลีั�นสำด เป็นเห่ลี�้สีำขุ่น เห่ลี�้ใสำกลีั�นสำด
เรียกว่ั� “ยคัจ้ิ (yakju)” ห่ร้อ “ช่องจ้ิ (Cheongju)” ขอ้แตกต่�งห่ลีกัค้อ เปอรเ์ซ็ุนตข์อง
ยีสำตที์�ใช่ห้่มีกั เห่ลี�้ที�ผ่ลิีตจิ�กอิบกุค (ipguk) ซุ่�งผ่ลิีตจิ�กข�้วัห่มีกัยีสำตต์ำ��กว่ั� 1% เรียก
ว่ั�ช่องจ้ิ ส่ำวันสุำร�ที�ใช่ยี้สำตแ์บบดั�งเดิมีจิดัเป็นยคัจ้ิ อีกนยัห่น่�งค้อเห่ลี�้ใสำที�มีีส่ำวันผ่สำมี
ของสำมุีนไพีรห่มีกัข�้วั เรียกว่ั�ยคัจ้ิ ส่ำวันเห่ลี�้ใสำที�ผ่ลิีตจิ�กข�้วัห่มีกัลีว้ัน ๆ เรียกว่ั�ช่องจ้ิ 
เห่ลี�้ประเภูทสุำดท�้ยค้อ “โช่จ้ิ (soju)” เป็นสุำร�ที�ไดจ้ิ�กก�รกลีั�นมีกักอลีลีี ยคัจ้ิ แลีะช่อง
จ้ิ  ซุ่�งแตกต่�งจิ�กโช่จ้ิขวัดสีำเขียวัที�คุณสำ�มี�รถึห่�ซุ้�อไดต้�มีซุุปเปอรม์ี�รเ์ก็ตทั�วัไป

อาหารท่ีเข้า้กนัไดดี้กบัสุราเกาหลี
“Mariage” เป็นภู�ษ�ฝรั�งเศสำแปลีว่ั�ก�รแต่งง�น คำ�นี�สำ�มี�รถึใช่อ้ธิบ�ยก�รรบั
ประท�นอ�ห่�รควับค่้กบัเคร้�องด้�มีได ้ซุ่�งก็ปร�กฏิอย่้ในอ�ห่�รเก�ห่ลีีดว้ัยเช่่นกนั คุณ
อ�จิเปลีี�ยนแปลีงร�ยก�รในชุ่ดอ�ห่�รไดต้�มีรสำนิยมีส่ำวันตวััด�้นอ�ห่�รของคุณ แต่มีี
ก�รผ่สำมีผ่สำ�นพ้ี�นฐ�นบ�งอย่�งที�ช่่วัยเสำริมีรสำช่�ติของอ�ห่�รแลีะเคร้�องด้�มี สำ�มี�รถึ
เล้ีอกสำรรไดห้่ลี�ยแบบข่ �นอย่้กบัว่ั�คุณตอ้งก�รลิี �มีรสำช่�ติแบบไห่นมี�กกว่ั�กนั ตวััอย่�ง
เช่่น ห่�กคุณตอ้งก�รเนน้รสำช่�ติแลีะกลิี�นห่อมีของสุำร� คุณควัรเล้ีอกอ�ห่�รรสำอ่อน 
รสำช่�ติไม่ีเขม้ีขน้จินเกินไป ห่ร้อห่�กคุณตอ้งก�รเล้ีอกสุำร�มี�ด้�มีควับค่้กบัอ�ห่�ร ก็ควัร
เล้ีอกโดยยด่ลีกัษณะของอ�ห่�รเป็นห่ลีกั
อ�ห่�รรสำเผ็่ด เช่่น กิมีจิิตุ�นห่ร้อสำต้วัท์ะเลี เข�้กนัไดดี้กบัสุำร�รสำห่วั�นที�มีีปริมี�ณ
แอลีกอฮอลีต์ำ�� สำำ�ห่รบัอ�ห่�รรสำมีนั เช่่น ห่ม้ีสำ�มีช่ั�นตม้ี ควัรเล้ีอกสุำร�ที�มีีแอลีกอฮอลีส้์ำง 
ห่ร้อมีีรสำเปรี �ยวัเพ้ี�อช่่วัยทำ�ควั�มีสำะอ�ดภู�ยในป�ก ห่�กรบัประท�นกบัขนมีห่วั�นเก�ห่ลีี 
สุำร�รสำห่วั�นเป็นตวััเล้ีอกที�ดีกว่ั�สุำร�รสำอ่อน ถึ�้คุณด้�มีสุำร�รสำอ่อนห่ลีงัจิ�กรบัประท�นของ
ห่วั�น คุณอ�จิร้ส้ำก่ขมีได ้ส่ำวันอ�ห่�รที�มีีควั�มีเป็นกรดส้ำง เช่่น สำลีดัแบบเย็นที�ใช่น้ำ ��สำลีดัรสำ
ห่วั�นแลีะรสำเปรี �ยวั ควัรรบัประท�นค่้กบัสุำร�ที�มีีรสำเปรี �ยวัเพ้ี�อช่่วัยเสำริมีรสำช่�ติให่ดี้ยิ�งข่ �น

ธีรรมเนียมในการด่ืม
คุณควัรเรียนร้เ้กี�ยวักบัวัฒันธรรมี ธรรมีเนียมีปฏิิบติัในก�รด้�มีที�เห่มี�ะสำมีดว้ัย ตั�งแต่
สำมียัโบร�ณช่�วัเก�ห่ลีีถ้ึอว่ั�มี�รย�ทในก�รด้�มีเป็นเร้�องสำำ�คญั ในประเทศเก�ห่ลีี 
ธรรมีเนียมีปฏิิบติัสำำ�คญัของเก�ห่ลีีที�เช้่�อมีโยงกบัก�รด้�มี ไดมี้ีก�รอธิบ�ยอย่้ในพิีธีก�ร
ด้�มีเฉลิีมีฉลีอง (Hyang-eum-ju-rye) ซุ่�งบรรด�นกัปร�ช่ญ ์แลีะผ้่น้บัถ้ึอลีทัธิขงจ้ิ �อจิะ
รวัมีตวัักนัในโรงเรียนสำอนลีทัธิขงจ้ิ �อ เพ้ี�อจิดัง�นเลีี �ยงฉลีอง โดยจิะรบัประท�นอ�ห่�ร 
ด้�มีสุำร�แลีะสำนุกสำน�นร่วัมีกนัในช่่วังสำมียัโช่ซุอน ในระห่ว่ั�งพิีธีก�รด้�มีเฉลิีมีฉลีอง ผ้่น้ำ�
สำำ�นกัปกครองจิะเป็นเจิ�้ภู�พีเชิ่ญช่วันประช่�ช่นดว้ัยควั�มีร้แ้ลีะคุณธรรมีช่ั�นส้ำง ห่ลีกั
ก�รรินแลีะก�รด้�มีเห่ลี�้มีีบนัทก่ไวัใ้นห่นงัส้ำอ ซุ่�งบอกเล่ี�ถึง่พิีธีก�รด้�มีเฉลิีมีฉลีอง 
เก�ห่ลีีเป็นประเทศที�มีีวัฒันธรรมีผ่ลีดักนัด้�มี ค้อก�รรินเห่ลี�้ให่ก้นัห่ร้อผ่ลีดักนัไปมี� 
ซุ่�งธรรมีเนียมีปฏิิบติันี�ยงัคงมีีส้ำบต่อมี�จินถึง่ปัจิจุิบนั
นอกจิ�กนี�ยงัมีีธรรมีเนียมีปฏิิบติัในก�รด้�มีเห่ลี�้กบัผ้่ที้�อ�วุัโสำกว่ั� ในก�รรินสุำร� ผ้่น้อ้ย
ควัรเสิำรฟ์แกว้ัสุำร�ให่ก้บัผ้่อ้�วุัโสำโดยรินสุำร�แต่เพีียง 70-80% ของแกว้ั ไม่ีควัรรินจิน
เต็มี ก�รรบัแกว้ัเห่ลี�้จิ�กผ้่อ้�วุัโสำ ผ้่น้อ้ยตอ้งรบัดว้ัยสำองม้ีอโดยช้่แกว้ัข่ �นส้ำง  ในก�รช่น
แกว้ัด้�มี ผ้่น้อ้ยตอ้งประคองแกว้ัของตนให่อ้ย่้ในระดบัตำ��กว่ั�แกว้ัของผ้่อ้�วุัโสำ ก�รด้�มีที�
สุำภู�พีค้อผ้่น้อ้ยควัรเอียงศีรษะไปด�้นข�้งเล็ีกนอ้ย ใช่ม้้ีอข�้งที�ไม่ีไดถ้้ึอแกว้ัปิดบงัป�ก
แลีะแกว้ัไวัข้ณะด้�มี อย่�งไรก็ต�มี ห่�กคุณด้�มีกบัเพ้ี�อน คุณสำ�มี�รถึด้�มีไดต้�มีสำบ�ยโดย
ไม่ีตอ้งกงัวัลีเร้�องมี�รย�ทเห่ล่ี�นี�
องคป์ระกอบที�สำำ�คญัที�สุำดของธรรมีเนียมีปฏิิบติัในก�รด้�มี ค้อคุณไม่ีควัรด้�มีจินเมี� ก�ร
ด้�มีจินเมี�มี�ยไม่ีใช่่จุิดประสำงคข์องผ้่มี้ีคุณธรรมีในอดีต ซุ่�งถ้ึอว่ั�ก�รสำงัสำรรคด้์�มีสุำร�
กนัเป็นก�รสำร�้งควั�มีสำ�มีคัคี แลีะเป็นก�รไม่ีบงัควัรที�จิะบงัคบัให่ผ้้่อ้้�นด้�มีเกินปริมี�ณ
ที�เข�ตอ้งก�ร ก�รด้�มีสุำร�จิะสำนุกสำน�นมี�กที�สุำด เม้ี�อคุณด้�มีพีอประมี�ณกบัเพ้ี�อนสำนิท

1932 Pocheon Idong  
Fresh Rice Makgeolli
เห่ล่ี�ทห่�รจิำ�นวันมี�ก
ที�ประจิำ�ก�รอย่้ที�เม้ีอง 
Pocheon แลีะทห่�รที�ปลีด
ประจิำ�ก�รเดินท�งกลีบัมี�
เยี�ยมีเยียน เพ้ี�อลิี �มีรสำเลิีศของ 
Pocheon Idong Makgeolli ที�
พีวักเข�เคยช้่�นช่อบในเม้ีอง
โพีซุอน เห่ลี�้นี�ผ่่�นก�รผ่ลิีต
ดว้ัยกรรมีวิัธีพิีเศษที�ส้ำบต่อ
กนัมี�น�นกว่ั� 85 ปี เห่ลี�้มีกั
กอลีลีีนี�ใช่น้ำ ��บริสุำทธิ �จิ�กนำ ��พุี
ใตดิ้นจิ�กภู้เข�ช่องกแยซุ�น  
มีีรสำช่�ติบ�งเบ� อ่อนนุ่มี
เห่ม้ีอนปุยเมีฆ
ปริมี�ณแอลีกอฮอลี:์ 6.0%
ผ้่ผ้่ลิีต: Pocheon Idong Makgeolli Co., Ltd.

Honeymoon Wine
ไวันช์่นิดนี�ผ่ลิีตจิ�กฟ�รม์ีกว่ั� 20 
แห่่ง โดยใช่น้ำ ��ผ่่ �งที�รวับรวัมีจิ�ก
ผ่่ �งเลีี �ยงแลีะนำ ��พุีใตดิ้นจิ�กภู้เข�
ย�งพียอง กลิี�นดอกไมีข้องนำ ��ผ่่ �ง
จิะค่อย ๆ แผ่่ซุ่�นอวัลีลีะมุีนไปทั�วั
เพีด�นป�ก กลิี�นแลีะรสำเปรี �ยวั
ช่่วัยกระตุน้ควั�มีอย�กอ�ห่�ร 
แลีะดว้ัยเห่ตุนี�จิง่มีกับริโภูคเป็น
เคร้�องด้�มีเรียกนำ ��ย่อย
ปริมี�ณแอลีกอฮอลี:์ 10.0%
ผ้่ผ้่ลิีต: iBee Agricultural Union Corp.

Anseong-Machum 
 Fresh Makgeolli
เห่ลี�้มีกักอลีลีีนี�ผ่ลิีตจิ�กข�้วั 
Anseong-machum ที�เก็บเกี�ยวั
มี�ให่ม่ี ๆ รบัประกนัคุณภู�พี
ส้ำงสุำดโดย Anseong-si ผ้่ผ้่ลิีต
ค้อ ลีี จิองจิ� ช่่�งศิลีป์ผ้่มี้ี
ทกัษะในก�รผ่ลิีตนำ ��สำนเข็มี
แดง (songjeolju) แลีะไดร้บัก�ร
คดัเล้ีอกให่เ้ป็นทรพัียสิ์ำนท�ง
วัฒันธรรมีที�จิบัตอ้งไม่ีไดโ้ดย 
Seoul City สุำร�มีกักอลีลีีนี�เจ้ิอ
นมีกลีว้ัยเล็ีกนอ้ย โด่งดงัดว้ัย
รสำช่�ติที�ยกระดบัดีข่ �น
ปริมี�ณแอลีกอฮอลี:์ 6.0%
ผ้่ผ้่ลิีต:Hanju Brewery

Moonbaesool Heritage
ในปี ค.ศ. 2000 ประธ�น�ธิบดี
คิมีแดจุิง แลีะน�ยคิมีจิองอิลี 
อดีตประธ�นคณะกรรมีก�ร
ควั�มีมีั�นคงแห่่งช่�ติ  ด้�มี
อวัยพีรกนัดว้ัยสุำร�นี�ในง�น
ประชุ่มี Korea Summit สุำร�
ช่นิดนี�เป็นสุำร�ใสำ รสำเลิีศ ซุ่�ง
เคยถ้ึกนำ�ข่ �นถึวั�ยแด่กษตัริย ์
ในยุคร�ช่วังศโ์ครยอ ปัจิจุิบนั 
Moonbaesool Heritage ผ่ลิีต
โดย Master Lee Gi-chun ซุ่�ง
เป็นรุ่นที� 7 ของ Master of 
Korean Traditional Food
ปริมี�ณแอลีกอฮอลี:์ 23.0%
ผ้่ผ้่ลิีต: Moonbaeju Brewery Co.

เหลา้ชนิดต่าง  ๆของเมืองคยองกี
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ความสนใจท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบั “ขา้ว”
ช่�วัเก�ห่ลีีให่ค้วั�มีสำำ�คญักบัข�้วัมี�กจินมีีสุำภู�ษิตว่ั� “ชี่วิัตอย่้ไดด้ว้ัยพีลีงัง�นจิ�กข�้วั” จิ�กควั�มีสำำ�คญันี� 

เร�ห่มี�ยถึง่ว่ั�ข�้วัมีีควั�มีห่มี�ยมี�กกว่ั�อ�ห่�รเพีียงม้ี �อห่น่�ง แต่ข�้วัค้อพีลีงัง�นขบัเคล้ี�อนชี่วิัต มี�ด้กนัว่ั�เห่ตุ
ใดเร�จิง่ช่อบข�้วั แลีะมีีข�้วัห่ลี�กห่ลี�ยประเภูทเพีียงใดในเก�ห่ลีี

RICE

K-FOOD 

COLUMN
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ข้า้วสำาคญัมากกว่าส่ิงอ่ืนใด
ข�้วัห่มี�ยถึง่เมีล็ีดธญัพ้ีช่ที�สำ�มี�รถึนำ�มี�ตม้ี แลีะปรุงไดโ้ดยก�รลี�้งนำ ��แลีว้ันำ�ใส่ำ
ห่มีอ้ แลีะใส่ำนำ ��พีอประมี�ณ ซุ่�งรวัมีไปถึง่ข�้วัข�วั ข�้วัสีำนำ ��ต�ลี ข�้วับ�รเ์ล่ีย ์ข�้วั
ฟ่�งแลีะข�้วัเก�เห่ลีียง คุณอ�จิคิดว่ั�เป็นเร้�องธรรมีด�ที�เห็่นควั�มีสำำ�คญัของข�้วั 
เพีร�ะข�้วัเป็นอ�ห่�รห่ลีกั แต่คุณเคยไดยิ้นช่�วัตะวันัตกพ้ีดว่ั�พีวักเข� “อ�ศยั
พีลีงัง�นจิ�กขนมีปัง” ห่ร้อ “ขนมีปังค้อย�” บ�้งห่ร้อไม่ี พีวักเร�ช่�วัเก�ห่ลีีให่ค้วั�มี
สำำ�คญัอย่�งมี�กต่อ “ข�้วั” พีวักผ้่ใ้ห่ญ่จิะจิดัเตรียมีอ�ห่�รแต่ลีะม้ี �อดว้ัยควั�มี
ใส่ำใจิ สุำภู�ษิตที�ว่ั�ข�้วัค้อย� แลีะถึอ้ยคำ�ที�เรียกว่ั� “bapsim” (แปลีว่ั�พีลีงัง�นข�้วั) 
มีีปร�กฎอย่้ในพีจิน�นุกรมีเก�ห่ลีี เพ้ี�อบ่งบอกถึง่ควั�มีแข็งแรงที�ไดจ้ิ�กก�รรบั
ประท�นข�้วั
เร�ให่คุ้ณค่�ควั�มีสำำ�คญัต่อข�้วัมี�ก เพีร�ะมีีข�้วัปร�กฎอย่้ในอ�ห่�รต่�ง ๆ ของ
เร� เร�รบัประท�นข�้วักบัอ�ห่�รอ้�น เช่่น ซุุป ห่ร้อ เคร้�องเคียง แมีว่้ั�ปริมี�ณ แลีะ
ช่นิดของเคร้�องเคียงจิะเปลีี�ยนแปลีงไป แต่ก็จิะยงัคงมีีข�้วัรวัมีอย่้บนโตะ๊เสำมีอ 
กล่ี�วัไดว่้ั�อ�ห่�รเก�ห่ลีีเนน้ควั�มีสำำ�คญัของข�้วั ในช่่วังเวัลี�ห่น่�ง ช่�วัเก�ห่ลีีจิะ
ทกัท�ยกนัดว้ัยคำ�ว่ั� “รบัประท�นข�้วัแลีว้ัห่ร้อยงั” เน้�องจิ�กประเทศช่�ติตอ้ง
เผ่ชิ่ญกบัควั�มีย�กจินขน้แคน้ในช่่วังสำงคร�มี
นอกจิ�กนี� ข�้วัยงัเช้่�อมีโยงกบัชี่วิัตที�ย�กลีำ�บ�กของช่�วัเก�ห่ลีี ไม่ีถึง่ห่น่�งรอ้ย
ปีนบัตั�งแต่เร�ใช่ชี้่วิัตผ่่�นสำงคร�มีเก�ห่ลีี ซุ่�งเป็นช่่วังเวัลี�ที�ป่้ย่� ต�ย�ยของเร�
อดอย�ก ห่ลีงัสิำ �นสุำดสำงคร�มี จิง่เป็นธรรมีเนียมีที�จิะตอ้งตรวัจิสำอบว่ั� ประช่�ช่นได้
รบัประท�นอ�ห่�รครบต�มีเวัลี�ห่ร้อไม่ี เน้�องจิ�กก�รรบัประท�นอ�ห่�รไดค้รบ 3 
ม้ี �อ เป็นก�รบ่งบอกว่ั�ทุกสิำ�งทุกอย่�งเรียบรอ้ยดี

รบัประทานข้า้วไดทุ้กวนัไม่มีเบ่ือ
เน้�องจิ�กก�รรบัประท�นข�้วัมีีควั�มีสำำ�คญัมี�ก มีีเมีน้ข�้วัห่ลี�กห่ลี�ยมี�กมี�ย เร�
จิง่ไม่ีเบ้�อห่น่�ยที�จิะรบัประท�นข�้วัทุกวันั ข�้วัช่นิดที�ธรรมีด�ที�สุำดค้อ “ข�้วัข�วั” ข�้วั
ข�วัที�หุ่งแลีว้ัจิะอ่อนนุ่มี เข�้กนัไดดี้กบัอ�ห่�รทุกประเภูท กลิี�นข�้วัจิะเปลีี�ยนแปลีงไป
ต�มีช่นิดของข�้วั ประเภูทของห่มีอ้ที�ใช่หุ้่ง แลีะปริมี�ณนำ ��ที�ใส่ำ “ข�้วัผ่สำมีธญัพ้ีช่” ทำ�
จิ�กข�้วัข�วัผ่สำมีธญัพ้ีช่อ้�น เช่่น ข�้วัเก�เห่ลีียง ข�้วัดำ� แลีะข�้วัฟ่�ง บ�งครั�งอ�จิใส่ำถึั�วั
ห่ร้อส่ำวันประกอบปรุงรสำอ้�นลีงไปดว้ัย เช่่น มีะเข้อเทศ ห่ร้อข�้วัโพีด เพ้ี�อให่เ้ป็นอ�ห่�ร
ม้ี �อพิีเศษ
ข�้วัข�วัอ�จิร�ดห่น�้ดว้ัยผ่กั ไข่ทอด แลีะเน้�อ แลีะผ่สำมีกบัพีริกแดงดองกบันำ ��มีนัง� 
เพ้ี�อทำ�เป็นบิบิมีบบั บิบิมีบบัมีีรสำอร่อยไม่ีว่ั�จิะใช่ส่้ำวันผ่สำมีใด
ข�้วัผ่สำมีกบัซุุปเรียกว่ั� “กุกบบั” เป็นอ�ห่�รจิ�นเดียวั ซุ่�งคุณสำ�มี�รถึรบัประท�นได้
โดยไม่ีตอ้งมีีเคร้�องเคียงมี�กนกั ซุ่�งจิะมีีช้่�อเปลีี�ยนแปลีงไปต�มีช่นิดของซุุป ผ่สำมีข�้วั
กบัซุุปไสำก้รอกเล้ีอด จิะไดร้สำช่�ติอร่อยของไสำก้รอกเล้ีอดกบัข�้วั ห่ร้อผ่สำมีกบัซุุป
ถึั�วังอกจิะไดร้สำอร่อยของข�้วักบัซุุปถึั�วังอก
“ข�้วัฮอทพีอท” ค้อข�้วัที�ปรุงในห่มีอ้รอ้น ใส่ำเห็่ด เก�ลีดั แลีะเมีล็ีดแปะกว๊ัย ข�้วัหุ่ง
รอ้น ๆ ใส่ำช่�มีไวั ้ใส่ำนำ ��ลีงในห่มีอ้ฮอทพีอทแลีว้ัใส่ำข�้วัลีงไปให่ป้ริ�มีนำ �� ขณะปรุงข�้วั ลีอง
ใส่ำถึั�วังอก ห่ร้อห่อยน�งรมี ปรุงรสำดว้ัยซุอสำถึั�วัเห่ล้ีอง เพ้ี�อให่เ้ป็นอ�ห่�รม้ี �อพิีเศษ
เม้ี�อนกัเรียนไปปิกนิค กล่ีองข�้วักลี�งวันัของพีวักเข�จิะเต็มีไปดว้ัย “กิมีบบั” กิมีบบั
ค้อโรลีสำ�ห่ร่�ย ทำ�จิ�กก�รแผ่่ข�้วัข�วับนแผ่่นสำ�ห่ร่�ย ใส่ำแครอท ผ่กัโขมี ไข่แลีะ
แฮมี จิ�กนั�นมีว้ันแลีะตดัเป็นชิ่ �นเล็ีก ๆ เด็ก ๆ นิยมีรบัประท�นกิมีบบั เพีร�ะมีีร้ปทรง
สำวัยง�มีแลีะรสำช่�ติอร่อย ข�้วัผ่ดั วิัธีทำ�ค้อใส่ำนำ ��มีนัลีงในกระทะ นำ�ข�้วัข�วัลีงไปผ่ดั
พีรอ้มีดว้ัยส่ำวันผ่สำมีต่�ง ๆ ซุ่�งเปลีี�ยนแปลีงไดต้�มีตอ้งก�ร ตวััเล้ีอกที�เป็นที�นิยมีมี�ก
ที�สุำดค้อ “ข�้วัผ่ดักิมีจิิ” ซุ่�งมีีรสำเค็มี เผ็่ด อร่อย

เราควรเลือกข้า้วแบบไหน
ข�้วัเป็นองคป์ระกอบที�สำำ�คญัที�สุำดในทุกม้ี �อ เน้�องจิ�กข�้วัจิะบ่งบอกรสำช่�ติอ�ห่�ร 
เร�แนะนำ�ให่ซุ้้ �อข�้วัที�ผ่่�นก�รเก็บเกี�ยวัมี�ให่ม่ี ๆ เพีร�ะข�้วัเก่�มีีควั�มีช้่�นตำ�� เม้ี�อ
หุ่งแลีว้ัจิะแห่ง้แลีะธ�ตุอ�ห่�รอ�จิถ้ึกทำ�ลี�ย อีกเร้�องที�ตอ้งตรวัจิสำอบค้อวันัที�
ขดัข�วั ควัรเล้ีอกข�้วัที�ผ่่�นก�รขดัข�วัมี�แลีว้ัไม่ีเกิน 2 สำปัด�ห่ ์ สุำดท�้ยค้อศก่ษ�
ลีกัษณะของข�้วัช่นิดต่�ง ๆ ข�้วั Chucheong มีีลีกัษณะเมีล็ีดเล็ีกแลีะเห่นียวั ส่ำวัน
ข�้วั Singdongjin เมีล็ีดให่ญ่แลีะเน้�อแน่น ข�้วัโคชิ่ฮ�ริ (Koshihikari) เมีล็ีดใสำ เม้ี�อ
หุ่งแลีว้ัมีีลีกัษณะเง�ง�มี ข�้วั Golden Queen มีีกลิี�นห่อมีแลีะเน้�อข�้วัก่�งเห่นียวั ข�้วั 
Samgwang มีีโปรตีนตำ�� เน้�อข�้วัเห่นียวันุ่มีแลีะไดร้บัก�รรบัรองว่ั�มีีคุณภู�พีดีที�สุำด
จิ�ก Rural Development Administration สุำดท�้ยค้อข�้วั Odae เน้�อข�้วัไม่ีนุ่มีแลีะ
ไม่ีแข็งจินเกินไป มีีรสำช่�ติดีแมีจ้ิะรบัประท�นแบบเย็น

เสน่หข์า้วหลากหลายรสชาติจาก
ภาคพืื้ �นจงัหวดัคยองกีโด

ขา้ว “Anseong-Machum” แห่งอนัซอง
ข�้วั Chucheong เป็นข�้วัพีนัธุเ์ดียวัที�เพี�ะ
ปล้ีกไดใ้นสำภู�พีดินอุดมีสำมีบ้รณ ์โดยใช่วิ้ัธี
ก�รเพี�ะปล้ีกแบบเดียวักบัก�รปล้ีกข�้วัไรย ์
ข�้วัคุณภู�พีส้ำงนี�ไดม้ี�จิ�กก�รคดัเล้ีอกข�้วั
ที�มีีเมีล็ีดสำมีบ้รณ ์ผ่่�นก�รเก็บเกี�ยวัแลีะเข�้
ส่้ำโรงสีำข�้วัดว้ัยเคร้�องจิกัรทนัสำมียั ข�้วัโคชิ่
ฮ�ริก็มีีก�รเพี�ะปล้ีกอย่้ที�นี� เช่่นกนั

ขา้ว “Daewangnimpyo” แห่งเมืองเยวชู
เยวัช้่เป็นดินแดนแห่่งโคลีนแดง ซุ่�งอุดมี
สำมีบ้รณด์ว้ัยแร่ธ�ตุ มีีอุณห่ภู้มิีแตกต่�ง
ตลีอดวันั เห่มี�ะแก่ก�รเพี�ะปล้ีกข�้วั
คุณภู�พีส้ำง ข�้วัพีนัธุนี์�ไดร้บัก�รพีฒัน�
ข่ �นในเก�ห่ลีีเพ้ี�อถึวั�ยแด่กษตัริย ์เน้�อ
ข�้วัเห่นียวันุ่มีแลีะด้ดซุ่มีนำ ��นอ้ยกว่ั�ข�้วั
พีนัธุอ้์�น

“ขา้วอีช็อนแด่กษัตัริย”์ จากเมืองอีช็อน
ข�้วัอีช็่อนเป็นข�้วัพีนัธุสุ์ำกเร็วั มีีเพี�ะปล้ีก
ในระห่ว่ั�งช่่วังตน้แลีะกลี�งยุคร�ช่วังศโ์ช่
ซุอน แลีะถ้ึกนำ�ข่ �นถึวั�ยแด่กษตัริย ์
เน้�องจิ�กรสำช่�ติดี ข�้วัอีซ็ุอนมีีห่ลี�กห่ลี�ย
พีนัธุพ้์ี �นเม้ีอง เช่่น Chucheong, Alchanmi 
แลีะ Haedeul

ขา้ว “Suhyangmi” แห่งเมืองฮวาซ็อง
ข�้วัช่นิดนี�มีีก�รเพี�ะปล้ีกให่เ้ป็นข�้วั Gold 
Queen No. 3 ห่ลีงัจิ�กคน้ควั�้ข�้วัโบร�ณ 
แลีะเมีล็ีดธญัพ้ีช่ดั�งเดิมีจิ�กเท้อกเข�
หิ่มี�ลียั ข�้วัพีนัธุนี์�เม้ี�อหุ่งแลีว้ัจิะมีีกลิี�นห่อมี
เห่ม้ีอนป๊อปคอรน์
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TRADITION
เพื้ลิดเพื้ลินกบัความเงียบและความงามอย่างสงบ # ฮานก บา้นพื้กัแบบโบราณ

ห่�กคุณกำ�ลีงัมีองห่�สำถึ�นที�เงียบสำงบเพ้ี�อพีกัสำมีองจิ�กผ้่ค้นที�วุ่ันวั�ย ลีองมี�พีกัที�ฮ�นก 
บ�้นพีกัแบบโบร�ณที�แสำดงแก่นแทข้องวัฒันธรรมีเก�ห่ลีี คุณจิะไดพ้ีกัในสำถึ�นที�เป็นสุำดยอดของก�ลีเวัลี�อนัย�วัน�น 

สำมัีผ่สัำควั�มีสำงบในใจิ แลีะร้�นรมียก์บัแก่นแทใ้นแต่ลีะช่่วังเวัลี�

Hanok Stay Hui เป็นห่ม่้ีบ�้นเก�ห่ลีีแบบโบร�ณขน�ดให่ญ่มีีเน้�อที� 9,918 ตร.มี. ร้�นรมีย ์
กบัก�รพีกับ�้นฮ�นกแบบพีรีเมีียมี สำร�้งดว้ัยวัสัำดุท�งวัฒันธรรมีแลีะแสำดงองคป์ระกอบ
ท�งศิลีปะที�ประณีต ห่ม่้ีบ�้นแห่่งนี�ลีอ้มีรอบดว้ัยลีำ�ธ�รที�ไห่ลีมี�จิ�กป้อมีปร�ก�ร 
Namhansanseong แลีะตน้สำนไพีนที์�ข่ �นอย่้ในบริเวัณนี�มี�ห่ลี�ยรอ้ยปีแลีว้ั สำะทอ้น
บรรย�ก�ศเงียบ แลีะสำงบสุำขของบ�้นฮ�นก แขกจิะไดร้บัเชิ่ญให่พ้ีกัผ่่อนอย่�งสุำขสำบ�ยใน
บรรย�ก�ศร้�นรมีย ์ซุ่�งจิะพีบไดใ้นบ�้นฮ�นกแบบโบร�ณของเก�ห่ลีีเท่�นั�น

   39 ซุอแกกิลี เม้ีองกวั�งจ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด  031-766-9677  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น.
 180,000 - 240,000 KRW  www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

สำถึ�นที�แห่่งนี�เป็นก�รบ้รณะอ�ค�ร Yeomgeundang Hall ซุ่�ง
เป็นสำมีบติัของร�ช่วังศโ์ช่ซุอน ในเม้ีองยอนช่อน จิงัห่วัดัพียอ
งกีโด โดยบ้รณะข่ �นให่ม่ีให่มี้ีร้ปแบบคลี�้ยอ�ค�รที�มีีก�รจิดั
พิีธีรำ�ลีก่ถึง่กษตัริย ์แลีะร�ชิ่นีที�ศ�ลีเจิ�้จิงเมีียวั ซุ่�งเริ�มีตน้
จิดัข่ �นในปี ค.ศ.1807 ส้ำบต่อเน้�องกนัมี�จินถึง่ สำมียัจิกัรวัรรดิ
เก�ห่ลีี ขณะเดินเล่ีนบนสำน�มีห่ญ�้ที�ออกแบบเพ้ี�อก�รเดิน
พีกัผ่่อนอย่�งร้�นรมีย ์สำวันสำนแลีะโถึประกอบอ�ห่�รมี�กมี�ย
ผ่สำ�นกลีมีกล้ีนกบับ�้นฮ�นกแบบโบร�ณ ทำ�ให่คุ้ณร้ส้ำก่สุำข
สำงบในใจิ นอกจิ�กนี� คุณจิะไดร้้�นรมียก์บัห่อ้งฝึกอบรมี แลีะ
ห่อ้งบำ�บดัดว้ัยก�รใช่ส้ำมุีนไพีรธรรมีช่�ติ ผ่สำ�นกบัเทคนิค
ดั�งเดิมีของร�ช่วังศซ่์ุ�งผ่่�นก�รรบัรองจิ�กผ้่เ้ชี่�ยวัช่�ญ

  339-10 ถึนนฮยอนมุีนโร ย็อนช็่อนอบ่ อำ�เภูอย็อนช็่อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-834-8383  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 242,000 - 495,000 KRW   www.chosun1807.com

ร่ืนรมยก์บับา้นพื้กัส่วน
ตวัแบบโบราณท่ี  
Han ok Stay Hu i

 

สมัผ่สัลมหายใจข้องข้นบธีรรมเนียม
โบราณท่ี  
Ro yal Cabana in Yeo ncheo n  
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ศ้นยศิ์ลีปะ Chwiong Art Center เป็นบ�้นพีกัแบบฮ�นกที�
ไดร้บัก�รรบัรองคุณภู�พีจิ�กองคก์�รท่องเที�ยวัแห่่งเก�ห่ลีี 
(Korea Tourism Organization (KTO))  สำวันแบบโบร�ณ สำระ
เล็ีก แลีะกระเบ้ �องฮ�นก ผ่สำ�นกลีมีกล้ีนสำร�้งบรรย�ก�ศ
สำงบสุำข คุณสำ�มี�รถึเล้ีอกห่อ้งพีกัต�มีตอ้งก�รไดจ้ิ�กบ�้น
พีกัส่ำวันตวััที�สำ�มี�รถึอ่�นห่นงัส้ำอ แลีะทำ�สำมี�ธิได ้ห่อ้งดิน
สีำแดงอบอุ่นอบอวัลีดว้ัยกลิี�นสำน ห่ร้อห่อ้งพีกัที�เป็นมิีตรกบั
ธรรมีช่�ติ ที�ทำ�ให่คุ้ณน่กถึง่เตียงนอนแสำนสำบ�ยที�บ�้นเกิด 
ห่ร้อห่อ้งพีกัแยกออกไปที�สำ�มี�รถึช่มีทิวัทศันง์ดง�มีของ 
Cheongryujeong Pavilion แลีะพิีพิีธภูณัฑ์ไ์ด้

   300 ถึนนซุ้มีกวันัโร ซุ�งมีย็อน อำ�เภูอค�พีย็องกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด 
 031-585-8649  เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 88,000 - 286,000 KRW  site.onda.me/20419

Yooseonjae เป็นบ�้นโบร�ณที�มีีวัฒันธรรมีพ้ี�นเม้ีองอนัทรง
คุณค่� ไดร้บัก�รสำงวันรกัษ�มี�กว่ั� 100 ปีตั�งแต่สำมียัโช่ซุอน 
ปัจิจุิบนัจิดทะเบียนเป็น Hanok Experience Business อย่�ง
เป็นท�งก�รโดยกระทรวังวัฒันธรรมีแลีะก�รท่องเที�ยวั ช้่�อ 
Yooseonjae ห่มี�ยถึง่ “เพ้ี�อก�รผ่่อนคลี�ยอย่�งสำมีบ้รณแ์บบ” 
บ�้นพีกันี�มีีห่อ้งพีกัให่เ้ล้ีอกห่ลี�ยร้ปแบบ รวัมีถึง่ห่อ้งช่�โบร�ณ
เพ้ี�อก�รสำนทน� ห่ร้ออ่�นห่นงัส้ำอขณะจิิบช่� แลีะห่อ้งพีกัเงียบ
สำงบ ที�เต้อนให่ร้ะลีก่ถึง่บ�้นเกิดที�คุน้เคยซุ่�งพีกัได ้5 ท่�น เม้ี�อ
แสำงไฟสีำเห่ล้ีองสำว่ั�งจิ�้ข่ �นย�มีคำ��ค้น บ�้นฮ�นกนี�จิะงดง�มี
ดง่ด้ดควั�มีสำนใจิมี�กข่ �นเป็นสำองเท่� ก�รพีกัที�นี�ในช่่วังสุำดท�้ย
ของก�รเดินท�งคุณจิะไดผ่้่อนคลี�ยอย่�งแทจ้ิริง

   89-11 ถึนนจิงัมีนัแดกิลี ตำ�บลีย�งดงมีย็อน อำ�เภูอย�งพีย็อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด
 010-2311-4366  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 380,000 - 450,000 KRW  www.yooseonjae.com 

ศูนยร์วมความงามอย่างเกาหลี  
Suwon Coyoo  

พื้กัผ่่อนท่ามกลางธีรรมชาติท่ี  
C pyeong Chwiong Art Center  

ฟังเสียงหวัใจข้องคุณท่ี  
Yooseonj e  

Goyoo นี�สำร�้งข่ �นเพ้ี�อฟ้�นฟ้ “เอกลีกัษณ”์ (“goyoo” ในภู�ษ�
เก�ห่ลีี) ควั�มีง�มีของเก�ห่ลีี อ�ค�รสำถึ�ปัตยกรรมีนี�ตั�งอย่้ใน
ตรอกเงียบสำงบแห่่งห่น่�งในซุ้วัอน โดยผ่สำ�นกลีมีกล้ีนระห่ว่ั�ง
แนวัคิดแบบดั�งเดิมีแลีะสำมียัให่ม่ีเข�้ดว้ัยกนั อ�ค�รบ�้นแบบ
โบร�ณนี�มีีโครงสำร�้งเล่ีนระดบัที�โดดเด่น เพีด�นส้ำงด้โออ่� 
แลีะมีีห่อ้งใตห้่ลีงัค�ช่ั�นคร่�งที�งดง�มีอลีงัก�ร ประกอบดว้ัย
ห่อ้งพีกัทั�งแบบแยกพ้ี�นที�สำองห่อ้งแลีะแบบสำต้ดิโอ เปิดรบันกั
ท่องเที�ยวัเพีียงห่น่�งกลุ่ีมีต่อวันั เจิ�้ของเป็นสำถึ�ปนิกออกแบบ
พ้ี�นที�ดว้ัยตนเอง โครงสำร�้งแบบเปิดทำ�ให่ม้ีองเห็่นก�ร
ตกแต่งภู�ยในได ้ที�นี� มีีชุ่ดฮนับกไวัใ้ห่บ้ริก�รดว้ัย 

  34 ถึนนฮวั�ซุอมุีนโร  42 บ็อนกิลี เขตพีลัีดลัีก้ เม้ีองช้่วัอนชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 010-4893-6056  เช็่คอิน16.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 250,000 - 320,000 KRW  goyoo2020.modoo.at
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การบำาบดัท่ามกลางสภาพื้แวดลอ้มดีเลิศ # โรงแรม & รีสอรท์หรู
ก�รเดินท�งมีีห่ลี�กห่ลี�ยร้ปแบบ ห่�กคุณตอ้งก�รทำ�ทุกอย่�งไดใ้นที�พีกั โดยไม่ีตอ้งออกไปห่�ร�้นอ�ห่�ร 

ไม่ีอย�กพีลี�ดช่มีทิวัทศันส์ำวัยง�มี แลีะเตียงนอนแสำนสำบ�ย คุณควัรพีกัที�โรงแรมีห่ร้อรีสำอรท์ 
ต่อไปนี�เป็นโรงแรมีที�ควัรจิดบนัทก่ไวั ้ตอบสำนองคุณไดทุ้กอย่�งต�มีที�กล่ี�วัข�้งตน้

โรงแรมีแห่่งนี�นำ�เสำนอก�รตีควั�มีขนบธรรมีเนียมีเก�ห่ลีีในร้ปแบบ
สำมียัให่ม่ี ผ่่�นเฉดสีำแดงแลีะนำ ��เงินของผ่�้ไห่มี (cheonsachorong) 
ตะเกียงนำ ��มีนั แลีะชุ่ดฮนับกพีรอ้มีสำ�ยรดั Sono Calm Goyang ให่้
บริก�รสำระว่ั�ยนำ ��กลี�งแจิง้ ฟิตเนสำคลีบั ห่อ้งทำ�ง�นที�คุณสำ�มี�รถึ
ทำ�ง�นได ้แลีะซุ�วัน่� ร�้นอ�ห่�รจิดัเป็นองคป์ระกอบสำำ�คญัของ
ที�นี� มีีทั�งร�้นอ�ห่�รบุฟเฟ่ต ์Cucina M ร�้นอ�ห่�รจีิน Jukrim แลีะ
ค�เฟ่ Il Lago บุฟเฟ่ตร์�้นห่ร้ที� Chef’s Chicken แขกสำ�มี�รถึเล้ีอก
รบัประท�นอ�ห่�รสุำขภู�พีเก�ห่ลีี อ�ห่�รญี�ปุ่น แลีะของห่วั�น
ไดใ้นร�ค�สำมีเห่ตุสำมีผ่ลี สิำ�งที�ดีที�สุำดอีกอย่�งของโรงแรมีนี� ค้อมีี
โปรแกรมีสำำ�ห่รบัสำตัวัเ์ลีี �ยง แลีะห่อ้งพีกัที�เป็นมิีตรกบัสำตัวัเ์ลีี �ยง 
โดยแขกผ้่ร้กัสำตัวัส์ำ�มี�รถึพีกัร่วัมีกบัสำตัวัเ์ลีี �ยงของตนได้

   20 ถึนนแทกก่โร เขตอิลีซุ�นดงก้ เม้ีองโกย�งชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-927-7700  เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท ์12.00 น.  192,600-241,900 KRW 

(ธีมีบสัำ) 10,000 KRW สำำ�ห่รบัก�รเดินท�งไป-กลีบั  www.mvlhotel.com/goyang

ช้่�อของโรงแรมีนี�มีีควั�มีห่มี�ยว่ั� “สำถึ�นที�สำวัยง�มี ค้นควั�มี
มีีชี่วิัตชี่วั� แลีะเข�้ถึง่ศกัยภู�พีในก�รคน้พีบวิัสำยัทศันใ์ห่ม่ี ๆ” 
ก�รตกแต่งภู�ยในอย่�งวิัจิิตรตระก�รต�เป็นที�น่�ประทบั
ใจิ ห่น่�งในห่อ้งห่ร้ห่ร�เห่ล่ี�นี� ใช่เ้ป็นสำถึ�นที�ถ่ึ�ยทำ�ที�พีกัของ
ตวััเอกในลีะครโทรทศันเ์กี�ยวักบัช่นช่ั�นส้ำงเร้�องห่น่�ง ห่อ้งพีกั
ที�เป็นซิุกเนเจิอรข์องโรงแรมีนี�มีีลีกัษณะที�เด็ก ๆ ช้่�นช่อบ โดย
ไดร้บัแรงบนัด�ลีใจิจิ�กก�รต้์นแอนิเมีช่ั�นสุำดฮิตอย่�ง Tobot, 
Secret Jouju แลีะ Kongsuni ซุ่�งจิะสำร�้งควั�มีทรงจิำ�สุำดพิีเศษ
ให่ก้บัเด็ก ๆ โรงแรมีนี�โฆษณ�อย่�งภู�คภู้มิีใจิว่ั�ร�้นอ�ห่�รที�
นี�ใช่ว้ัตัถุึดิบสำดให่ม่ี ให่บ้ริก�รอ�ห่�รต�มีฤด้ก�ลี แลีะมีีก�ร
แสำดงง�นศิลีปะที�มีีเอกลีกัษณใ์นล็ีอบบี �โรงแรมี

   316 ถึนนกงันมัีโร กงัฮ�มีย็อน เขตย�งพีย็อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-770-8888  เช็่คอิน 14.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 231,000 - 495,000 KRW  www.bloomvista.co.kr

โรงแรมห้าดาวเพีื้ยงแห่งเดียวในตอน
เหนือข้องจงัหวดัคยองกี 
So n o  Calm  Go yang  

ห้องพื้กัพิื้เศษ  
ออกแบบสำาหรบัเด็ก 
Y ngpyeong Bloomvist   
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ที�โรงแรมี Ramada Encore Pyeongtaek คุณจิะไดช้่มีทิวัทศัน์
สำวัยง�มีของสำะพี�น Seohaedaeeyo แลีะพีระอ�ทิตยต์กดิน
สีำแดงสำดที�ท่�เร้อ Pyeongtaekhang Port โรงแรมีนี�เป็นห่น่�ง
ในที�พีกัที�ไดร้บัควั�มีนิยมีส้ำงสุำดในพียองแทค เพีร�ะมีีก�ร
ตกแต่งภู�ยในที�ด้สำะดวักสำบ�ย ดง่ด้ดกรุป๊ทวััรจ์ิำ�นวันมี�ก 
โดยเฉพี�ะห่อ้งสำวีัทมีีขน�ดกวั�้งขวั�งกว่ั�ห่อ้งอ้�น แลีะมีีก�ร
ตกแต่งภู�ยในอย่�งห่ร้ห่ร� จิ�กห่อ้งนี�คุณจิะไดช้่มีทิวัทศันที์�
สำวัยง�มีที�สุำดผ่่�นห่น�้ต่�งกวั�้ง ห่�กคุณเดินท�งไม่ีไดเ้พีร�ะ
กงัวัลีเร้�องสำตัวัเ์ลีี �ยง เร�ขอแนะนำ�โรงแรมีแห่่งนี� เพีร�ะมีี
บริก�รด้แลีสำตัวัเ์ลีี �ยงโดยผ้่เ้ชี่�ยวัช่�ญ ซุ่�งจิะช่่วัยด้แลีสำตัวัเ์ลีี �ยง
ของคุณดว้ัยควั�มีใส่ำใจิส้ำงสุำด นอกจิ�กนี� ยงัมีีบริก�รบุฟเฟ่ต ์
อ�ห่�รเช่�้ฟรี ห่�กคุณพีกัค�้งค้นในวันัธรรมีด�

  3-10 ถึนนพีย็องแท็กฮงัโร 184 บ็อนกิลี ตำ�บลีโพีซุ่งอบ่ เม้ีองพีย็องแท็กชี่ 
จิงัห่วัดัคยองกีโด  031-229-3600  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น.

 ร�ค�ที�พีกั 330,000 - 400,000 KRW  www.ramadaencorepyeongtaek.com

โรงแรมท่ีดีท่ีสุดในพื้ยองแทค  
R m d  Encore Pyeongt ek  

“The Hill House” เป็นโรงแรมีห่ร้สำไตลียุ์โรปประกอบดว้ัย
สำวันสำวัยง�มีแปลีกต� ตั�งอย่้ใน Jeonsu-ri ของ Gangha-
myeon เม้ีองย�งพียอง จิงัห่วัดัคยองกีโด ทิวัทศันข์อง
แม่ีนำ ��นมัีฮนักงัแลีะตน้สำนไพีนเ์ขียวัสำดช้่�นในสำน�มีห่ญ�้ 
เป็นทศันียภู�พีแวัดลีอ้มีต�มีธรรมีช่�ติที�ให่ค้วั�มีร้ส้ำก่
ผ่่อนคลี�ย ห่อ้งพีกัแขกแบ่งออกเป็นห่อ้งเดอลีกัซุ ์แลีะ
ห่อ้งสำวีัทพีรอ้มีเคร้�องทำ�ควั�มีรอ้น ร�้นอ�ห่�รในโรงแรมี
ประกอบดว้ัยเมีน้ห่ลี�กห่ลี�ย โรงแรมีแห่่งนี�เป็นสำถึ�นที�
ถ่ึ�ยทำ�ฉ�กที�พีกัของตวััลีะครเอกในลีะครโทรทศันเ์ร้�อง 
“The Heirs” แลีะ “Yong-pal”  

  489 ถึนนกงันมัีโร กงัฮ�มีย็อน เขตย�งพีย็อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด 
 031-771-0001  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น. 
 โทรสำอบถึ�มีร�ค�  www.thehillhouse.co.kr

ชมทิวทศัน ์360  
องศาข้องแม่น้ำานมัฮงักงั 
The Hill House   

ท่ีมีสวนสวยงาม 
โรงแรม Eden P r dise Hotel   

©
Ra

m
ad

a 
En

co
re

 P
ye

on
gt

ae
k

โรงแรมีนี�มีีเน้�อที�กวั�้งให่ญ่ถึง่ 36,000 ต�ร�งเมีตร ตั�งอย่้
บนพ้ี �นที�ลี�ดไปต�มีภู้เข� Dodeuramsan ออกแบบอย่�ง
ลีะเอียดแลีะสำวัยง�มี โดย Choi Si-yeong นกัออกแบบ
ก่อสำร�้งที�มีีช้่�อเสีำยงที�สุำดในเก�ห่ลีี ภู�ยใน Eden Garden สำวัน
ของโรงแรมีมีีดอกไมีแ้ลีะพีนัธุไ์มีก้ว่ั� 200 ช่นิดปล้ีกอย่้เต็มี
พ้ี �นที� 11,000 ต�ร�งเมีตร ตกแต่งในห่ลี�กห่ลี�ยคอนเซ็ุปต ์
รวัมีถึง่ สำวันริมีทะเลีสำ�บ สำวันทำ�สำมี�ธิ แลีะสำวันบล้ีเบอรรี์�  
โรงแรมีนี�ไดช้้่�อว่ั�เป็นที�พีกัที�คุม้ีค่�ร�ค�ที�สำมีเห่ตุสำมีผ่ลี ร�้น
ช่�ที�นี�มีกัมีีนกัท่องเที�ยวัแวัะมี�เย้อน มีีช้่�อเสีำยงโด่งดงัจิ�กช่�
รสำช่�ติดีเสำริฟ์พีรอ้มีสำโคนแบบโฮมีเมีด

   449-79 ถึนนซุออีช่อนโร ตำ�บลีมี�จิงัมีย็อน เม้ีองอีช็่อนชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-645-9100  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์12.00 น. 
 ที�พีกั 150,000 - 600,000 KRW  www.edenparadisehotel.com
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แชรป์ระสบการณก์ารเดินทางของคุณ # เกสตเ์ฮา้ส ์
ห่�กคุณเช้่�อว่ั�ควั�มีสำนุกที�แทจ้ิริงของก�รเดินท�งค้อ 

ก�รไดพ้ีบคนแปลีกห่น�้แลีะทำ�ควั�มีร้จ้ิกักนั คุณควัรเล้ีอกที�พีกัแบบเกสำตเ์ฮ�้สำ ์ที�พีกัที�เร�จิะแนะนำ�คุณต่อไปนี� 
เป็นสำถึ�นที�ที�คุณสำ�มี�รถึอ่�นห่นงัส้ำอไดท่้�มีกลี�งบรรย�ก�ศศิลีปะ แลีะสำนทน�กบัผ้่อ้้�นไดใ้นบริเวัณที�พีกัร่วัมีกนั

Jijihyang เป็นเกสำตเ์ฮ�้สำที์�เต็มีไปดว้ัยช่ั�นห่นงัส้ำอสำวัยง�มี มีีกลิี�นเฉพี�ะของห่นงัส้ำอเก่� 
ตกแต่งภู�ยในดว้ัยไมีเ้น้�อ woodgrain แลีะเคร้�องนอนผ่�้ฝ้�ย ให่บ้รรย�ก�ศผ่่อนคลี�ย
ต�มีธรรมีช่�ติ ลีกัษณะเด่นของที�พีกัแห่่งนี� ค้อมีีพ้ี �นที�ให่คุ้ณคิดไตร่ตรองควั�มีเป็นจิริง 
แลีะทำ�สำมี�ธิไดข้ณะอ่�นห่นงัส้ำอที�มีีจิดัวั�งไวัแ้ทนก�รด้โทรทศัน ์ที�พีกันี�เช้่�อมีต่อกบัศ้นย ์
Asia Publication Culture & Information Center แขกที�มี�พีกัจิง่สำ�มี�รถึใช่สิ้ำ�งอำ�นวัยควั�มี
สำะดวักในก�รฝึกอบรมีที�ทนัสำมียั เช่่น ห่อ้งประชุ่มีให่ญ่ แลีะห่อประชุ่มีอเนกประสำงค ์รวัมีถึง่ 
Wisdom Forest พ้ี �นที�กลี�งแจิง้สำำ�ห่รบัอ่�นห่นงัส้ำอ แลีะกิจิกรรมีท�งวัฒันธรรมี 

   145 ถึนนฮเวัดงกิลี เม้ีองพี�จ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด (ศ้นยข์อ้ม้ีลีวัฒันธรรมีก�รพิีมีพีแ์ห่่งเอเชี่ย)
 031-955-0090 เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท1์1.00 น.  77,000 - 88,000 KRW  www.jijihyang.com

พื้กัรอ้นสุดพิื้เศษกบัการ
อ่านหนงัสือท่ี  
Paju  Jijihyang  
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MOTIF1 เป็นที�พีกัห่นงัส้ำอ สำร�้งโดยพ่ีอ (นกัเขียน) แลีะ
ล้ีกสำ�วั (นกัแสำดง) ตั�งอย่้ใน Heyri Art Valley เม้ีองพี�จ้ิ จิงั
ห่วัดัพียองกีโด สำองพ่ีอล้ีกที�ช้่�นช่อบศิลีปะค่้นี� ต ั�งช้่�อสำถึ�น
ที�โดยห่วังัว่ั�นกัท่องเที�ยวัที�มี�พีกัจิะนำ�ลีกัษณะเด่น แลีะธีมี
ที�นี �ไปสำร�้งสำรรคง์�นศิลีปะที�ยิ�งให่ญ่ในชี่วิัตได ้คุณจิะได้
สำำ�รวัจิห่นงัส้ำอกว่ั� 14,000 เล่ีมีในห่อ้งสำมุีด ห่ร้อนั�งเล่ีนใน
ห่อ้งที�มีีห่น�้ต่�งสำวัยง�มีฟังเสีำยงห่วััใจิคุณเองได ้ให่ร้�งวัลัี
ตวััคุณเองไปกบัทริปพิีเศษนี� 

   38-26 ถึนนแฮรีมี�อล่ีกิลี ตำ�บลีทนัฮย็อนมีย็อน เม้ีองพี�จ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-949-0901  เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท1์1.00 น. 
 120,000 - 260,000 KRW  www.motifone.co.kr

คำ่าคืนท่ีเปล่ียน 
ชีวิตคุณ  
Paju  MSTMF1  

Pyeongtaek Arca Books แห่่งนี�บริห่�รโดยสำองสำ�มีีภูรรย�ที�
เป็นคร้ มีีช่ั�นห่นงัส้ำอในวิัลีล่ี�ส่ำวันตวััที�ห่มี�ยถึง่ “ark (ที�พีกั)” ใน
ภู�ษ�อิต�เลีี�ยน โดยมีีคอนเซ็ุปตว่์ั�เป็น “บ�้นที�คุณสำนุกกบั
ห่นงัส้ำอได”้ ด้แลีจิดัก�รโดยค่้รกัที�รกัก�รอ่�นห่นงัส้ำอ ที�พีกัแห่่ง
นี�เป็นสำถึ�นที�ปลุีกเร�้ควั�มีร้ส้ำก่เดิมีให่มี้ีชี่วิัตชี่วั�ผ่่�นห่นงัส้ำอ
ต่�ง ๆ แลีะแขกที�มี�เป็นครอบครวััจิะไดร้บัก�รด์ส้ำ�อควั�มี
ร้ส้ำก่ เพ้ี�อกระตุน้ก�รสำนทน�กนั ที�แห่่งนี�ไม่ีอนุญ�ตให่ป้ระกอบ
อ�ห่�ร ยกเวัน้ก�รใช่ไ้มีโครเวัฟแลีะก�นำ ��ช่� เพ้ี�อให่แ้ขกได้
ร้�นรมียก์บัสำถึ�นที�ไดอ้ย่�งเต็มีที� ในสำวันมีีสำระว่ั�ยนำ ��ซุ่�งตอ้ง
จิองก่อนใช่บ้ริก�ร เปลีี�ยนห่นงัส้ำอให่ม่ีทุกสำปัด�ห่ ์อนุญ�ตให่ใ้ช่้
อ�ค�รร�้นห่นงัส้ำอเป็นก�รส่ำวันตวััไดห้่ลีงั 18.30 น.  

 122-11  ดงมีก๊ 5 กิลี ตำ�บลีฮย็อนด็อกมีย็อน เม้ีองพีย็องแท็กชี่ 
จิงัห่วัดัคยองกีโด   010-3140-8695

 เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท1์1.00 น.  โทรสำอบถึ�มีร�ค�
 www.instagram.com/arca_books/

สวรรคข์้องคนรกัการอ่าน  
Erca Bo oks Bo ok Stay  
เมืองพื้ยองแทค  



86

พื้กัผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ # ป่านนัทนาการ 
ห่�กคุณกำ�ลีงัมีองห่�วิัธีเรียนร้ธ้รรมีช่�ติของตวััเอง แลีะมีองยอ้นกลีบัไปว่ั�ตวััเองเป็นใคร 

คำ�แนะนำ�ที�ดีค้อเดินท�งออกจิ�กใจิกลี�งเม้ีองไปร้�นรมียก์บัโลีกธรรมีช่�ติ ก�รเดินสำำ�รวัจิแลีะช้่�นช่มี
ทศันียภู�พีโดยรอบจิะช่่วัยขบัไล่ีควั�มีวิัตกกงัวัลีออกไปไดโ้ดยเร็วั

แคมีป์ Paju Dong Wha Healing Camp มีีอ�ก�ศสำะอ�ดสำดช้่�น เน้�องจิ�กร�ยลีอ้มีดว้ัยเสำน้ท�ง
ตน้สำนเมีต�เซุโคเอีย (Metasequoia Path) แลีะภู้เข�ที�ช่่วัยในก�รบำ�บดัรกัษ� แคมีป์นี�ต ั�งอย่้
ในหุ่บเข�ที�มีีภู้เข�ลีอ้มีรอบ มีีเสำน้ท�งเดินโดยรอบห่ลี�ยเสำน้ท�ง เม้ี�อคุณเดินไปต�มีเสำน้ท�ง
ที�แวัดลีอ้มีดว้ัยตน้สำนเมีต�เซุโคเอีย นำ ��มีนัห่อมีระเห่ยในธรรมีช่�ติจิะช่่วัยให่ร่้�งก�ยแลีะ
จิิตใจิสำดช้่�นข่ �นได ้นอกจิ�กนี�ยงัมีีเสำน้ท�ง 3 เสำน้ท�งต�มีภู้เข�แลีะมีีสำวันสำตัวัข์น�ดเล็ีก ที�เด็ก 

 ๆสำ�มี�รถึให่อ้�ห่�รนกแกว้ัได ้ที�พีกัมีีทั�งแคมีป์พีรีเมีี�ยมีห่ร้ห่ร� แคมีป์ห่ร้กลี�งป่� บ�้นพีกั
เคล้ี�อนที�บนเนินเข� บ�้นพีกัระดบัวีัไอพีี ต�มีเนินเข� ในป่� แลีะในหุ่บเข� ย�มีคำ��ค้นแสำงไฟ
ห่ลี�กสีำสำนัสำวัยง�มี เป็นทศันียภู�พีที�งดง�มีมีีเสำน่ห่แ์ตกต่�งจิ�กเวัลี�กลี�งวันั

   32-9 ถึนนพี�พีย็องซุนัโร 363 บ็อนกิลี ตำ�บลีพี�พีย็องมีย็อน เม้ีองพี�จ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-952-2002  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์10.00 น.
 แคมีป์แบบห่ร้ห่ร� 79,000 - 295,000 KRW  www.dwhealingcamp.com

ท่ามกลางธีรรมชาติและ
สตัวต่์างๆ   
แคมป์ P ju Dong Sh  
He ling C mp  

NATURE
GOOD STAY
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ป่�นนัทน�ก�ร Barasan Natural Recreation Forest ที�เป็น
มิีตรกบัธรรมีช่�ติแห่่งนี� บริห่�รจิดัก�รโดยรฐับ�ลี เป็นที�นิยมี
ของช่�วัเก�ห่ลีีเป็นอย่�งมี�กเพีร�ะค่�เข�้ไม่ีแพีง นอกจิ�ก
นี� ยงัอย่้ใกลีก้รุงโซุลี เข�้ถึง่ไดโ้ดยรถึโดยสำ�รสำ�ธ�รณะ 
คดัเล้ีอกแขกเข�้พีกัผ่่�นแอปพีลิีเคช่นัล็ีอตเตอรีท�ง
อินเทอรเ์น็ต เน้�องจิ�กมีีผ้่ส้ำนใจิเข�้พีกัจิำ�นวันมี�ก โปรแกรมี
ยอดนิยมีที�จิำ�นวันผ้่ส้ำมีคัรเต็มีอย่�งรวัดเร็วัค้อ โปรแกรมีง�น
ไมี ้นิย�มีป่� (forest interpretation) ป่�บำ�บดั (forest healing) 
แลีะโปรแกรมีป่�สำำ�ห่รบัเด็ก บริเวัณที�ตั�งแคมีป์กลี�งแจิง้ 
นกัท่องเที�ยวัสำ�มี�รถึนำ�เต็นทม์ี�ก�งเองได ้เสำน้ท�งเดินป่�
ที�เช้่�อมีต่อกบัเป็นสำถึ�นที�เห่มี�ะอย่�งยิ�งกบัก�ร “อ�บป่� 
(forest bath)” เพีร�ะเช้่�อมีไปถึง่ท�งบนัได Bara 365 Hope 
Staircases แลีะห่อสำงัเกตก�รณ ์ 

   96 ถึนนบุกโกรนักิลี เม้ีองอย่วังัชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด  031-8086-7482 
 ทุกวันั 09.00 น.-18.00 น.  ด�ดฟ้�กลี�งแจิง้ 14,000 KRW เตน้ทถ์ึ�วัร 

28,000 KRW / ห่อ้งพีกั (4 ท่�น) Baegunsan-dong: นอกฤด้ท่องเที�ยวัแลีะจินัทร ์
- ศุกร ์49,000 KRW ฤด้ท่องเที�ยวัแลีะเสำ�ร ์- อ�ทิตย ์70,000 KRW ต่อวันั

 www.barasan.uuc.or.kr

สมัผ่สัป่านนัทนาการท่ี  
B r s n J tur l Recre tion Forest 
เมืองอยึวงั  

ร่ืนรมยคื์นพิื้เศษกบัการตั�งแคมป์ท่ี  
Imjing k Pyeonghw  Juri  
C mpsite 

ป่�นนัทน�ก�ร Dongducheon Natural Recreation Forest เปิด
ให่บ้ริก�รเม้ี�อวันัที� 1 กรกฎ�คมี ค.ศ. 2020 มีีสิำ�งอำ�นวัยควั�มี
สำะดวัก เพ้ี�อประสำบก�รณส์ำนุกสำน�นบนัเทิงในป่�อย่�งครบ
ครนั มีีห่อ้งพีกัทั�งแบบที�พีกัส่ำวันตวัั “บ�้นในป่�” คอนโดมิีเนียมี 
“Forest Recreation Hall” สำำ�ห่รบัครอบครวััขน�ดเล็ีกแลีะ
สำำ�ห่รบักลุ่ีมีให่ญ่ รวัมีถึง่ “ด�ดฟ้�กลี�งแจิง้” สำำ�ห่รบัผ้่ที้�
ตอ้งก�รสำนุกสำน�นกบัก�รตั�งแคมีป์กลี�งแจิง้อย่�งแทจ้ิริง 
ห่�กท่�นพี�เด็กไปดว้ัยสำ�มี�รถึไปช่มี “Let’s Play Forest” ใน
บริเวัณสำนัทน�ก�รได ้เจิ�้ห่น�้ที�ไดจ้ิดัเตรียมีสิำ�งอำ�นวัยควั�มี
สำะดวักในก�รทำ�กิจิกรรมีต่�ง ๆ ไวัม้ี�กมี�ย ทำ�ให่แ้มีแ้ต่ผ้่ใ้ห่ญ่ก็
อย�กมีีส่ำวันร่วัมีในประสำบก�รณนี์�ดว้ัยเช่่นกนั.   

  1 ถึนนทบัดงก�ซุ�น เม้ีองดงด้ช็่อนชี่ เม้ีองจิงัห่วัดัคยองกีโด  031-860-3257
 เช็่คอิน15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น.  160,000 - 300,000 KRW
 www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023 

สนุกสนานกบัแคมป์ป้�งแบบครอบครวัท่ี  
Ho ngducheo n Ratural  
Recreatio n Fo rest  

ก�รเดินท�งของสำ�ยลีมีพีดัแลีะนกอพียพีย�้ยถิึ�นเป็นไป
อย่�งเสำรี ระห่ว่ั�งท�งเห่น้อแลีะท�งใตข้องสำถึ�นที�ตั�งแคมีป์ 
Imjingak Pyeonghwa Nuri Campsite แคมีป์นี�เข�้ถึง่ไดโ้ดย
ง่�ยจิ�กเขตเม้ีอง พ้ี �นที�กวั�้งให่ญ่ ( 34,000 ตร.มี. ห่ร้อ 150 
myeon) นกัท่องเที�ยวัจิง่สำ�มี�รถึตั�งแคมีป์ไดท่้�มีกลี�งควั�มี
เงียบสำงบ สิำ�งอำ�นวัยควั�มีสำะดวักในบริเวัณแคมีป์นี� ประกอบ
ดว้ัยรถึบริก�ร โซุนบำ�บดัซุ่�งคุณสำ�มี�รถึใช่ด้�ดฟ้�ได ้โซุน
แคมีป์ปิ�งท่�มีกลี�งธรรมีช่�ติที�มีีไฟฟ้�แลีะร�้นข�ยสิำนค�้ 
โซุนแคมีป์ปิ�งพียองฮวั�แลีะโซุนแคมีป์ปิ�งน้ริ นอกจิ�กนี� ยงัมีี
โซุนค�ร�วั�นให่แ้ขกไดพ้ีกับนรถึเคล้ี�อนที� คุณสำ�มี�รถึเล้ีอก
สำนุกสำน�นกบัประสำบก�รณแ์คมีป์ปิ�งในร้ปแบบที�คุณช่อบ

   148-40 ถึนนอิมีจิินกกัโร ตำ�บลีมุีนซุ�นอบ่ เม้ีองพี�จ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 1670-3856  เช็่คอิน14.00 น. เช็่คเอ�ท1์1.00 น. 
 20,000 - 180,000 KRW  imjingakcamping.co.kr
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ถนน Cherry Blossom Ro d 
บริเวณสถานี Ceumjeong St tion 
เมืองกุนโปซี   

ที�นี�คุณจิะไดส้ำมัีผ่สัำประสำบก�รณ์ที�ดีที�สุำดของก�รมี�เย้อนของ
ฤด้ใบไมีผ้่ลิีในเม้ีองกุนโป  ถึนนซุ�กุระบ�น Cherry Blossom 
Road เม้ีองกุนโป บริเวัณสำถึ�นี Geumjeong Station เป็นจุิด
ตดัของรถึไฟฟ้�ใตดิ้นสำ�ย Lines 1 แลีะ 4 สำถึ�นที�แห่่งนี�จิดัเป็น
จุิดช่มีวิัวัอนัดบัที� 5 ของทั�งห่มีด 8 จุิดช่มีวิัวัในเม้ีองกุนโป ที�นี�มีี
ซุ�กุระสีำข�วัเบ่งบ�นเต็มีบริเวัณสำถึ�นี Geumjeong ที�เสำน้ท�ง
รถึไฟมี�บรรจิบกนั เกิดเป็นภู�พีสำวัยง�มีตระก�รต� 

   ซุ�นบอนดอง เม้ีองคุนโปชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด

เทศกาลซากุระบานท่ีภูเข้า Dod ngs n 
Mount in เมืองบูชอนซี  

ตน้ซุ�กุระผ่ลิีดอกเบ่งบ�นปร�กฏิให่เ้ห็่นทุกฤด้ใบไมีผ้่ลิีบน
ภู้เข� Dodangsan Mountain ใน Wonmi-gu เม้ีองบ้ช่อน จิงั
ห่วัดัคยองกีโด ภู�พีซุ�กุระกว่ั�ห่น่�งพีนัตน้ที�เติบโตอย่้ใน
บริเวัณนี�มี�เก้อบ 40 ปีผ่ลิีดอกเบ่งบ�นงดง�มีสำว่ั�งไสำวั ทำ�ให่้
เทศก�ลีซุ�กุระบ�นเม้ีองบ้ช่อนไดร้บัควั�มีนิยมี แลีะเป็นที�ช้่�น
ช่อบของผ้่ค้นจิำ�นวันมี�ก

   โดแดงดอง เม้ีองบ้ช็่อนชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด

GYEONGGI FOUR SEASONS

ตามรอยซากุระบานในจงัหวดัคยองกีโด  
เม้ี�อฤด้ใบไมีผ้่ลิีมี�เย้อน ดอกซุ�กุระจิะเบ่งบ�นไปทั�วัทั�งจิงัห่วัดัคยองกีโด เกิดเป็นอุโมีงคด์อกไมีม้ี�กมี�ย 

ช่่วังเวัลี�นี�เป็นจุิดเริ�มีตน้ของเทศก�ลีฤด้ใบไมีผ้่ลิีที�แสำนโรแมีนติก

SPRING
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ถนน Cherry Blossom Ro d บริเวณ 
Uiw ng City H ll   

ในฤด้ใบไมีผ้่ลิี ถึนนบริเวัณ Uiwang City Hall จิะเต็มีไปดว้ัย
ผ้่ค้นที�มี�เยี�ยมีช่มีดอกซุ�กุระบ�น เม้ี�อลีงรถึที�ป้�ย Uiwang 
City Hall คุณจิะไดร้้�นรมียก์บับรรย�ก�ศโรแมีนติก จิ�กตน้
ซุ�กุระส้ำงให่ญ่ซุ�้ยขวั�สำองข�้งท�ง ที�เปลีี�ยนถึนนเป็นอุโมีงค ์
ที�แสำนโรแมีนติก

   11 ถึนนชิ่เจีิยงโร เม้ีองอย่วังัชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด (ที�ทำ�ก�รเม้ีองอย่วังัชี่)

ถนน C sil Cherry Blossom Ro d 
เมืองยงอินซี  

ถึนน Gasil Cherry Blossom Road เป็นเสำน้ท�งไปยงั
พิีพิีธภูณัฑ์ ์Ho-Am Art Museum เม้ีองยงอิน จิงัห่วัดัคยองกี
โด ก�รจิดัเทศก�ลีดอกซุ�กุระบ�นประจิำ�ปี เป็นควั�มีร่วัมีม้ีอ
กนัระห่ว่ั�งเม้ีองยงอินซีุ กองทพัีภู�คที� 3 แลีะ Everland ถึนน
สำ�ยนี�โด่งดงัเพีร�ะมีีตน้ซุ�กุระห่ลี�ยพีนัตน้ผ่ลิีดอกเบ่งบ�น
งดง�มีกลีมีกล้ีนไปกบัทะเลีสำ�ปนำ ��ใสำในบริเวัณนั�น 

  190-14 ห่ม่้ีบ�้นก�ซิุลีรี ตำ�บลีโพีกกอบ่ อำ�เภูอช่ออินก้ เม้ีองยงอินชี่ 
จิงัห่วัดัคยองกีโด
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ถึนน Gasil Cherry Blossom Road เม้ีองยงอินซีุ
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คิมโพื้ อารา มาริน่า  

ช่มีควั�มีง�มีของพีระอ�ทิตยต์กดินริมีคลีอง อ�ร� เม้ีองคิมี
โพี ซุ่�งในค้นวันัเสำ�รจ์ิะมีีเทศก�ลีดอกไมีไ้ฟดว้ัย นี� เป็นท่�เทียบ
เร้อที�ให่ญ่ที�สุำดในเขตมีห่�นคร นกัท่องเที�ยวัสำ�มี�รถึจิบัจ่ิ�ย
สิำนค�้ไดที้� Hyundai Premium Outlet ที�ท่�เร้อคุณสำ�มี�รถึ
เล้ีอกนั�งเร้อยอรช์่ห่ร้อเร้อสำำ�ร�ญได ้เร้อสำำ�ร�ญให่บ้ริก�รใน
วันัเสำ�ร ์โดยคุณจิะไดช้่มีดอกไมีไ้ฟ แลีะก�รแสำดงจิ�กที�นั�งที�
ดีที�สุำดบนเร้อ ห่�้มีพีลี�ดโอก�สำสำำ�คญัที�จิะสำร�้งควั�มีทรงจิำ�
ในวันัพิีเศษนี�กบัคนที�คุณรกั

   ห่ม่้ีบ�้นจิอนโฮรี ตำ�บลีโกช่อนอบ่ เม้ีองกิมีโปชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 031-999-7800  ทวััรเ์ร้อยอรช์่ 30,000 KRW
 www.waterway.or.kr

GYEONGGI FOUR SEASONS

ละครสายน ้ำาแห่งความหลงั 
เดินท�งเข�้ถึง่คยองกีโดโดยก�รช่มีทะเลีเห่ล้ีอง 

แลีะเสำน้ท�งสำ�ยน้ำ�ที�พี�ดผ่่�นใจิกลี�งเม้ีองก่อนถึง่มีห่�สำมุีทร ซุ่�งมีีอะไรมี�กกว่ั�ช่�ยห่�ดแลีะห่�ดโคลีน 
กรุณ�อ่�นต่อห่�กคุณอย�กทร�บวิัธีสำร�้งควั�มีทรงจิำ�ที�งดง�มีกบัสำ�ยน้ำ�ในฤด้รอ้น

SUMMER
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เรือพื้ระจนัทร ์
(โกลด ์วอเตอรเ์วย ์โบท๊ เฮา้ส)์  

ที� โกลีด ์วัอเตอรเ์วัย ์โบท๊ เฮ�้สำ ์คุณจิะไดส้ำนุกสำน�นไปกบัก�ร
ล่ีองเร้อใจิกลี�งเม้ีองช่มี La Veniche ห่ร้อเวันิสำแห่่งเก�ห่ลีี เร้อ
พีระจินัทรไ์ดร้บัก�รออกแบบให่มี้ีร้ปทรงเห่ม้ีอนพีระจินัทรใ์น
ทอ้งฟ้�ย�มีคำ�� ขณะล่ีองไปต�มีลีำ�นำ ��เป็นภู�พีที�งดง�มี เร้อ
พีระจินัทรร์องรบัผ้่โ้ดยสำ�รได ้3 ท่�น แลีะซุ้�อตั�วัไดที้�สำำ�นกัง�น
ข�ยตั�วัเท่�นั�น ห่�กคุณไปเที�ยวัเป็นครอบครวััก็มีีเร้อครอบครวัั
ให่บ้ริก�รเช่่นกนั ในขณะที�รอ คุณสำ�มี�รถึเที�ยวัช่มีโซุนถ่ึ�ย
ภู�พีสำวัยง�มีในอุทย�นริมีนำ �� แลีะช่มีก�รแสำดงนำ ��พุีต�มีเวัลี�ที�
กำ�ห่นดได ้สำ�มี�รถึจิองตั�วัไดที้�สำถึ�นที�จิริงเท่�นั�น

   2001-1 แจิงกิดอง เม้ีองกิมีโปชี่จิงัห่วัดัคยองกีโด  070-4242-0340
 ทุกวันั 13.00 น. –22.00 น. เวัลี�พีกั 16.45 น.-17.45 น.
  เร้อพีระจินัทร ์20,000 KRW เร้อครอบครวัั 25,000 KRW

ประสบการณล่์องเรือยอรช์ท่ีท่าเรือ 
Feongok (Pl y Y cht)  

Jeongok-ri Yacht Experience Center เป็นศ้นยใ์ห่บ้ริก�รเร้อ
ยอรช์่ สำญัลีกัษณข์องทะเลีเห่ล้ีอง โดยมีีเร้อยอรช์่จิอดทอดสำมีอ
ประมี�ณ 270 ลีำ� ทุกเด้อนมิีถุึน�ยน ที�ศ้นยแ์ห่่งนี�จิะจิดัง�น
เทศก�ลีเร้อยอรช์่สำำ�ห่รบัครอบครวััแลีะผ้่ที้�ห่ลีงให่ลีสำ�ยนำ �� Play 
Yacht เป็นเร้อยอรช์่พีรีเมีี�ยมีที�ต่อข่ �นในประเทศฝรั�งเศสำ แลีะใช่้
ในก�รถ่ึ�ยทำ�โปรแกรมี แลีะด�ร�ดงัเผ่ยแพีร่ออกอ�ก�ศห่ลี�ย
ร�ยก�ร Play Yacht รองรบัผ้่โ้ดยสำ�รได ้12 ท่�น ผ้่โ้ดยสำ�ร
สำ�มี�รถึใช่เ้วัลี�ส่ำวันตวััร้�นรมียก์บัก�รตกปลี�บนเร้อได ้

  15-5 ถึนนจิอนกกฮงัโร 50 บ็อนกิลี ซุอซิุนมีย็อน เม้ีองฮวั�ซ็ุองชี่ 
จิงัห่วัดัคยองกีโด  010-3763-4424

  ทุกวันั 09.00 น.-21.00 น. ให่บ้ริก�รตลีอดวันัจินถึง่ 30 น�ทีก่อนพีระอ�ทิตยต์กดิน
  โปรแกรมี 1 ช่มี.-1 วันั 250,000 KRW / ช่มี. (บริก�ร 5 รอบต่อวันั)
 www.playacht.modoo.at

Gold Waterway Boat House
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ใบเมเป้�ลท่ีหุบเข้าลำาธีารซองจ 
(Songchu R lley)เมืองยงัจู   

Songchu Valley อย่้ในเม้ีองยงัจ้ิท�งตอนเห่น้อของจิงัห่วัดัค
ยองกีโด เดินท�งไดส้ำะดวักจิ�กเขตเม้ีอง หุ่บเข�ลีำ�ธ�รนี�เป็นที�
นิยมีของนกัท่องเที�ยวัตลีอดทั�งสีำ�ฤด้ ในฤด้ใบไมีร่้วังผ้่ค้นจิ�ก
แดนไกลีจิะเดินท�งมี�เที�ยวัช่มีใบเมีเปิ�ลีห่ลี�กสีำสำนั ป่�ทบ่ด�้น
ล่ี�งหุ่บเข�มีีลีำ�ธ�รนำ ��ไห่ลีผ่่�นซุ่�งจิะเต็มีไปดว้ัยใบเมีเปิ�ลีสีำแดง 
เป็นทิวัทศันที์�สำวัยง�มีน่�มีห่ศัจิรรยม์ี�ก ก�รเดินลีอดอุโมีงคใ์บ
เมีเปิ�ลีที�สำวัยสำดงดง�มีให่ค้วั�มีสุำนทรียข์องฤด้ใบไมีร่้วังไดอ้ย่�ง
เต็มีเปี� ยมี สำถึ�นที�นี �โอบลีอ้มีดว้ัยอุทย�นแห่่งช่�ติจิง่มีีดอกไมีป่้�
มี�กมี�ย เป็นทั�งสำน�มีเด็กเล่ีนแลีะโซุนถ่ึ�ยร้ป แลีะยงัสำ�มี�รถึ
มีองเห็่นภู�พีย่อส่ำวันของ Obong Peak ภู�ยในอุทย�นไดอี้กดว้ัย

   ห่ม่้ีบ�้นอลัีแดรี ตำ�บลีจิ�งฮม่ีมีย็อน เม้ีองย�งจ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 ok.yangjusarang.com

หุบลำาธีารยอนดูกลึ (Yeoldug eul R lley) 
เมืองยอนชอน  

ในอดีตกว่ั�คุณจิะพีบ Yeoldugaeul Valley ไดก็้ตอ้งข�้มีลีำ�ธ�ร 
12 แห่่งเพ้ี�อเดินท�งจิ�ก Beopsu-dong ไปยงั Deokdun-ri 
เม้ีองยอนช่อนเน้�องจิ�กในสำมียัก่อนไม่ีมีีสำะพี�น ภู้เข� ตน้ไมี ้
แลีะหุ่บลีำ�ธ�รผ่สำ�นรวัมีกนัเป็นทิวัทศันที์�งดง�มีร�วัภู�พีวั�ด 
หุ่บลีำ�ธ�รนี�ไดร้บัก�รด้แลีอย่�งดีแลีะสำะอ�ด เพีร�ะไดร้บัก�ร
จิดัอนัดบัเป็นลีำ�ธ�รพ้ี �นบ�้นอนัดบั 2 โดยผ้่ป้กครองจิงัห่วัดั
คยองกีโด คุณสำ�มี�รถึมี�นั�งเล่ีน ฟังเสีำยงลีมีพีดัริมีลีำ�ธ�ร ช่มี
พี�เห่รดใบไมีห้่ลี�กสีำสำนัไดอ้ย่�งสุำขใจิไปกบัธรรมีช่�ติ  

  ห่ม่้ีบ�้นโช่ซุองรี ตำ�บลีช่องซุ�นมีย็อน อำ�เภูอย็อนช็่อนกุน จิงัห่วัดัคยองกีโด 
(หุ่บเข�เยลีด้กล่ี)

 031-839-2065

GYEONGGI FOUR SEASONS

พื้าเหรดใบไมห้ลากสีสนั
เม้ี�อไอรอ้นของฤด้รอ้นจิ�งลีง ก็ไดเ้วัลี�พี�เห่รดใบไมีห้่ลี�กสีำสำนั 

แลีะสำ�ยลีมีเย็นของฤด้ใบไมีร่้วัง ใบแปะกว๊ัยสีำเห่ล้ีองสำด ใบเมีเปิ�ลีสีำแดง รวังข�้วัสีำทองกระจิ�ยเต็มีทอ้งทุ่ง 
พี�เห่รดห่ลี�กสีำสำนัสำวัยง�มีเห่ล่ี�นี� แต่งแตม้ีทั�วัทุกทิวัทศันใ์นฤด้ใบไมีร่้วัง เร�มีีบ�งสำถึ�นที�มี�แนะนำ� 

ที�เห่มี�ะแก่ก�รช้่�นช่มีทิวัทศันส์ำวัยง�มีท่�มีกลี�งฤด้ใบไมีร่้วังในจิงัห่วัดัคยองกีโด
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Ceumeunmor e ริเวอรไ์ซดป์ารค์  

อุทย�นนี�เป็นอุทย�นนิเวัศวิัทย�ที�ให่ญ่ที�สุำดในเก�ห่ลีี ต�มี
เสำน้ท�งในอุทย�นจิะเห็่นใบไมีสี้ำแดงร่วังปกคลุีมีต�มีจุิดต่�ง 
ๆ ของอุทย�น สำะทอ้นแสำงแดดเป็นที�สีำสำนัสำวัยง�มี เป็นก�ร
บ่งบอกว่ั�ฤด้ใบไมีร่้วังมี�ถึง่แลีว้ั มีีถึนนจิกัรย�นแลีะถึนนดิน
เห่นียวัสีำแดงอย่้ที�บริเวัณรอบนอกอุทย�น อุทย�นแห่่งนี�โด่ง
ดงัเพีร�ะเป็นจุิดช่มีดอกไมีย้�มีฤด้ใบไมีร่้วังของโยจ้ิ นกัท่อง
เที�ยวัจิะไดช้่มีดอกบ�นช้่�น ดอกเสีำ �ยนฝรั�ง ดอกด�วักระจิ�ยสีำ
ม่ีวังแลีะสีำเห่ล้ีองเบ่งบ�นทั�วัทอ้งทุ่ง Platanus Square จินถึง่
ปลี�ยเด้อนตุลี�คมี นอกจิ�กนี�ยงัมีีจุิดช่มีวิัวั แลีะสำถึ�นที�ท�ง
ประวัติัศ�สำตรที์�น่�สำนใจิอีกมี�กมี�ยในอุทย�น รวัมีถึง่สุำสำ�น
โลีงศพีร้ปไห่ พีระร�ช่วังัอนัฮคักุง แลีะสุำสำ�นน�ยพีลี

   164 ถึนนกงัเบอน่ย้วัอนจิิกิลี เม้ีองเยวัช้่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
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ฤด้ใบไมีร่้วังท่ีวัดั Sinreuksa ริมีแม่ีน้ำ�นมัีฮนั
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คนจีอมัรีสอรท์  
(Conji m Resort) เมืองควงัจู  

ก�รเล่ีนสำกีแลีะสำโนวับ์อรด์เป็นที�นิยมีในฤด้ห่น�วั สำำ�ห่รบัคนไม่ีมีี
ประสำบก�รณส์ำ�มี�รถึสำมีคัรเรียนก่อนได ้ท�งรีสำอรท์กำ�ห่นด
จิำ�นวันผ้่เ้ข�้ใช่บ้ริก�รไวั ้5,000 ร�ย เน้�องจิ�กรีสำอรท์ค่อนข�้ง
ให่ญ่ แต่เวัลี�ในก�รรอข่ �นลิีฟตค่์อนข�้งสำั�น เพ้ี�อให่แ้น่ใจิว่ั�
ประสำบก�รณก์�รเล่ีนสำกีนั�นเป็นที�น่�พีง่พีอใจิ ขอ้ดีอีกอย่�งค้อ
นกัท่องเที�ยวัสำ�มี�รถึเล่ีนสำกีไดอ้ย่�งสำะดวักผ่่�นบริก�รต่�ง ๆ  
เช่่น Me-Time Pass แลีะระบบ Slope Quota System นอกจิ�กนี�
ยงัสำ�มี�รถึแวัะเยี�ยมีช่มีสำวัน Hwadam Forest ซุ่�งให่บ้ริก�รอ�บนำ ��
แบบกลี�งแจิง้ สำน�มีกอลีฟ์ แลีะคอนโดมิีเนียมี ในบริเวัณใกลีเ้คียง
คนจีิอมัีรีสำอรท์ รีสำอรท์นี�ใช่เ้วัลี�ขบัรถึ 40 น�ทีจิ�กกงันมัี กรุงโซุลี 
ก�รเดินท�งสำะดวัก เพีร�ะมีีรถึไฟฟ้�ใตดิ้นที�เช้่�อมีต่อพีงัโยถึง่โยจ้ิ

   278 ถึนนโดช่งวิัท ตำ�บลีด็อกโช่คมีย็อน เม้ีองกวั�งจ้ิชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 02-1661-8787  07.30 น.-23.00 น. (คุณตอ้งตรวัจิสำอบเวัลี�ก�รเล่ีนแต่ลีะร�ยก�ร)
 เปิดบริก�รในฤด้สำกีเท่�นั�น แลีะมีีช่่วังนอกฤด้ท่องเที�ยวั/ช่่วังฤด้ท่องเที�ยวั 

ร�ค�แต่ลีะห่อ้งพีกัไม่ีเท่�กนั / Lift Pass 2 ช่ั�วัโมีง pass วันัธรรมีด� ผ้่ใ้ห่ญ่ 55,000 
KRW เด็ก 40,000 KRW / วันัเสำ�ร-์อ�ทิตย ์ผ้่ใ้ห่ญ่ 65,000 KRW เด็ก 48,000 KRW

 www.konjiamresort.co.kr 

จิซาน ฟอเรสต ์รีสอรท์ 
(Fis n Forest Resort) เมืองอีชอน  

จิิซุ�นฟอเรสำตรี์สำอรท์ เปิดให่บ้ริก�รในเม้ีองอีซุอนตั�งแต่ปี 
ค.ศ. 1996 เป็นสำถึ�นที�ให่บ้ริก�รเล่ีนสำกีแบบวันัเดียวัที�มีีช้่�อ
เสีำยง เน้�องจิ�กอย่้ห่่�งจิ�กยงอินเพีียง 40 น�ที ก�รเดิน
ท�งสำะดวัก มีีรถึรบัส่ำงฟรีสำำ�ห่รบันกัท่องเที�ยวัที�จิะไปยงัสำกี
รีสำอรท์ ควั�มีลี�ดช่นัของลี�นสำกีทำ�มุีมีระห่ว่ั�ง 7-36 องศ� 
แบ่งออกเป็นระดบัเริ�มีตน้ ระดบักลี�ง แลีะระดบัม้ีออ�ชี่พี 
ซุ่�งนกัเล่ีนสำโนวับ์อรด์ก็สำ�มี�รถึเล่ีนบนเนินลี�ดช่นัเห่ล่ี�นี�ได ้
นอกจิ�กนี�ยงัมีีโรงเรียนสำอนเล่ีนสำกีสำำ�ห่รบัเด็ก ๆ แลีะมีีแคมี
ป์เย�วัช่นพีรอ้มีอำ�นวัยควั�มีสำะดวัก อีกทั�งยงัมีีเนินลี�ดช่นั
แบบเอ็กซุค์ล้ีซีุฟเฉพี�ะสำำ�ห่รบัโรงเรียนสำกี 

  267 ถึนนจีิซุ�นโร ตำ�บลีมี�จิงัมีย็อน เม้ีองอีช็่อนชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด 
 031-644-1200  ธนัวั�คมี-มีีน�คมี วันัธรรมีด� แลีะเสำ�ร-์อ�ทิตย ์ 

09.00 น.-16.30 น. ช่่วังกลี�งค้น 18.00 น.-22.30 น.
 ลิีฟท ์ค่�เช่่�สำกีแลีะบอรด:์ 21,000-80,000 KRW ค่�เช่่�ชุ่ด: 15,000-25,000 

KRW ต้เ้ก็บอุปกรณ:์ 60,000-280,000 KRW
 www.jisanresort.co.kr

GYEONGGI FOUR SEASONS

สกีรีสอรท์ท่ีปกคลุมไปดว้ยดอกไม ้
ห่�กคุณตอ้งก�รสำมัีผ่สัำโลีกสีำข�วัของหิ่มีะ ไม่ีมีีที�ไห่นดีเท่�สำกีรีสำอรท์ เล้ีอกเล่ีนสำกี 

ห่ร้อสำเก็ตบอรด์ท่องไปบนทุ่งหิ่มีะสีำข�วักวั�้งให่ญ่ไพีศ�ลี สำนุกสำน�นต้�นเตน้ไปกบัก�รโลีดแล่ีนลีงจิ�กเนินเข� นอกจิ�กนี� 
คุณจิะไดร้้�นรมียก์บัก�รท่องเที�ยวัในฤด้ห่น�วัไดอ้ย่�งอบอุ่น สำะดวักสำบ�ยไปกบัสิำ�งอำ�นวัยควั�มีสำะดวักต่�ง ๆ  ในรีสำอรท์
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แบรส์ทาวน ์(Be rstown) 
เมืองโพื้ชอน  

แบรส์ำท�วัน ์เม้ีองโพีซุอน เป็นสำกีรีสำอรท์ที�ให่ญ่ที�สุำดในเขต
มีห่�นคร เห่มี�ะสำำ�ห่รบัครอบครวััแลีะนกัเล่ีนสำกีม้ีอให่ม่ี มีี
ควั�มีลี�ดช่นั 12 ระดบั เริ�มีดว้ัยระดบัม้ีอให่ม่ีค้อคอรสำ ์“ห่มีี
นอ้ย (Little Bear)” นกัท่องเที�ยวัสำ�มี�รถึสำนุกสำน�นกบัเนิน
ลี�ดช่นั ที�ไดร้บัก�รรบัรองในระดบัน�น�ช่�ติถึง่ 5 ควั�มีลี�ด
ช่นั คอรส์ำระดบักลี�งเรียกว่ั� “ห่มีีให่ญ่ (Big Bear)” นกัสำกีจิะ
ไดส้ำนุกสำน�นต้�นเตน้ไปกบัควั�มีลี�ดช่นัที�แตกต่�งกนัไปใน
แต่ลีะวันั ซุ่�งควั�มีลี�ดช่นัแบบย�กจิะเป็นที�นิยมีมี�ก นอกจิ�ก
สำกีรีสำอรท์แลีว้ัยงัมีีกิจิกรรมีอ้�นให่บ้ริก�รอีกดว้ัย เช่่น กอลีฟ์ 
สำโนวับ์อรด์ สำเก็ตริงก ์สำน�มีเด็กเล่ีนกลี�งป่�ต�มีธรรมีช่�ติ 
สำระว่ั�ยนำ ��กลี�งแจิง้ แลีะรถึ Leisure Kart Buggy. 

  27 ถึนนกม่ีกงัโร 2536 บ็อนกิลี ตำ�บลีแนช็่อนมีย็อน เม้ีองพ้ีช็่อนชี่ 
จิงัห่วัดัคยองกีโด  031-540-5151  เช็่คอิน 15.00 น. เช็่คเอ�ท ์11.00 น.

 ผ่่�นเข�้วันัธรรมีด� ผ้่ใ้ห่ญ่ 77,000 KRW เด็ก 57,000 KRW 
(ร�ค�ต่�งกนัต�มีก�รผ่่�นเข�้ช่่วังเช่�้ กลี�งวันั กลี�งค้น แลีะช่่วังดก่)

 www.bearstown.com

วนัเมาท ์สโนวป์ารค์  
(One Mount Snow P rk)  

จุิดเด่นของวันัเมี�ทค้์อไอซุริ์งก ์ที�ให่คุ้ณสำนุกสำน�นไปกบั
เล้ี�อนหิ่มีะแลีะสำเก็ต นอกจิ�กนี� ยงัมีีกิจิกรรมีหิ่มีะอ้�น ๆ อีก 
เช่่น ลี�นเล้ี�อนหิ่มีะควั�มีเร็วัส้ำง แลีะเคอรลิ์ีงโซุน ซุ่�งมีีถึง่ 7 ธีมี 
กิจิกรรมีสำนุกสำน�นอ้�น ๆ นั�นรวัมีถึง่โฟโตส้ำตรีท ที�ไดร้บัแรง
บนัด�ลีใจิจิ�กห่ม่้ีบ�้นซุ�นต�้ในฟินแลีนด ์ก�รแสำดงที�ห่ลี�ก
ห่ลี�ยในห่อ้งโถึง แลีะเปิดประสำบก�รณบ์งัคบัสุำนขัลี�กเล้ี�อน 
ซุ่�งจิะมีีสุำนขัลี�กเล้ี�อนที�ไดร้บัอ�ห่�รแลีะก�รห่ยุดพีกัอย่�ง
เพีียงพีอคอยลี�กเล้ี�อนให่ ้3 ครั�งต่อวันั จิำ�กดัจิำ�นวันไม่ีเกิน 
50 ร�ยต่อครั�ง สุำดท�้ยค้อก�รเล่ีนมี�้ห่มุีนช่มีวิัวัของสำโนวั ์
ป�รค์ เป็นอนัสิำ �นสุำดห่น่�งวันัอย่�งสำมีบ้รณแ์บบ 

   300 ฮนัรย้เวิัรล์ีโร เขตอิลีซุ�นซุอก้ เม้ีองโกย�งชี่ จิงัห่วัดัคยองกีโด
 1566-2232
 ปิดช่ั�วัคร�วัเริ�มีตั�งแต่ 1 มีีน�คมี ค.ศ.2021 (เปิดช่่วังฤด้ห่น�วั)
 วันัธรรมีด�ร�ค�ปกติ / เสำ�ร-์อ�ทิตย ์18,000 KRW ค่�เช่่�สำเก็ต 5,000 KRW
 www.onemount.co.kr
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คนจีิอมัีรีสำอรท์ (Gonjiam Resort) เม้ีองควังัจ้ิ
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INFORMATION

CITY TOUR BUS
เดินไปต�มีถึนน, ช่�รจ์ิพีลีงัควั�มีเป็นเก�ห่ลีีสุำดเทรนดี �

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองโกยาง
คอรส์ำท่องเที�ยวัเชิ่งวัฒันธรรมีในซ็ุองนมัี ที�
ไดน้ั�งรถึทวััรส์ำบ�ยๆ ตลีอดวันั แลีะสำ�มี�รถึมีี
ประสำบก�รณต์รงไดก้บัอ�ห่�รป�ก, อ�ห่�รต�
ของซ็ุองนมัีไดม้ี�กมี�ย โดยไกดจ์ิะอธิบ�ยเกี�ยวั
กบัแต่ลีะสำถึ�นที�ให่อ้ย่�งใส่ำใจิจินสำ�มี�รถึเข�้ใจิ
เกี�ยวักบัซ็ุองนมัีไดม้ี�กยิ�งข่ �น เปิดให่บ้ริก�รทุก
วันัเสำ�ร ์โดยมีีคอรส์ำที�แตกต่�งกนัไปต�มีแต่ลีะ
สำปัด�ห่ ์คอรส์ำทั�งห่มีดแบ่งออกเป็นสำปัด�ห่ที์� 1 ไป
จินถึง่สำปัด�ห่ที์� 5 แลีะมีีค่�ใช่จ่้ิ�ยแตกต่�งกนัไป 3 
ร�ค� สำำ�ห่รบัผ้่ใ้ห่ญ่แลีะเด็กจ่ิ�ยในร�ค�เท่�กนั

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
ครึง่วนัเชา้ วฒันธรรม, ประวติัศาสตร์ ซุอโอรง่ — โครยอ-คงย�งวังัรง่
ครึง่วนับ่าย วฒันธรรม, ประวติัศาสตร์ ป้อมีแฮงจ้ิ — อนุสำรณส์ำถึ�นอีชิ่นอย่ซุอนแซุง — 
ร้ปปั� นสำลีกัหิ่น บบัฮลัีมีอนี
ครึง่วนัเชา้ วฒันธรรมใจกลางเมือง อนุสำรณส์ำถึ�นครบรอบ 600 ปี เม้ีองโกย�ง — 
The National Women’s History Exhibition Hall — พิีพิีธภูณัฑ์บ์�้นโกย�งแลีะเมีล็ีดข�้วั
ครึง่วนับ่าย วฒันธรรมใจกลางเมือง พิีพิีธภูณัฑ์เ์ด็ก — บ�้นพีกัต�กอ�ก�ศยุคโบร�ณบย็อกเจิกวันัจีิ — 
ป้อมีแฮงจ้ิ — เรียนร้ก้�รรบแห่่งแฮงจ้ิ — อนุสำรณส์ำถึ�นอีชิ่นอย่ซุอนแซุง

จุดออกเดินทาง 08:00 สำถึ�นีศ�ลี�กลี�งโซุลี ท�งออก 3, 08:30 สำถึ�นีมีห่�วิัทย�ลียัก�รศก่ษ�โซุลี ท�งออก 9, 09:00 
ศ�ลี�กลี�งซุองนมีัี ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวันัองัค�ร – อ�ทิตย ์(ห่ยุดวันัจินัทร)์
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่ีรวัมีอ�ห่�รกลี�งวันั, ค่�เข�้ช่มี, ค่�ใช่บ้ริก�ร สอบถาม 070-7813-5000, www.seongnamtour.com

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองซูวอน
คอรส์ำที�จิะไดช้่มีชี่วิัตแลีะผ่ลีง�นของพีระเจิ�้ย็
องโจิ, จ็ิองโจิ ในสำมียัโช่ซุอน ศก่ษ�ประวัติัศ�สำตร์
ผ่่�นพิีพิีธภูณัฑ์ป์ระวัติัศ�สำตรซ้์ุวัอนฮวั�ซ็ุอง ป้อมี
ฮวั�ซ็ุอง ประต้ฮวั�ฮงมุีน ประต้จิ�งอนัมุีน ฯลีฯ 
แลีะท่องเที�ยวัเม้ีองซุ้วัอนฮวั�ซ็ุอง เม้ีองให่ม่ีแห่่ง
โช่ซ็ุอนที�ยงัคงรกัษ�ประเพีณีแลีะบ�้นเม้ีองไวัไ้ด้
จินถึง่ปัจิจุิบนั พีรอ้มีเรียนร้ว้ัฒันธรรมีพ้ี�นเม้ีอง
ผ่่�นก�รสำวัมีชุ่ดพ้ี �นเม้ีอง

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
เสน้ทางท่ี 1 : สำถึ�นีซุ้วัอน – พิีพิีธภูณัทบ์�้นสุำข�แฮว้ัแจิ – ประต้ฮวั�ซุอมุีน – ประต้ช่งัอนัมุีน – 
พีระร�ช่วังัฮวั�ซุองแฮงกุง – ประต้ฮวั�ฮงมุีน – ศ้นยฝึ์กทห่�ร – พิีพิีธภูณัฑ์ซ้์ุวัอนฮวั�ซุอง – สำถึ�นีซุ้วัอน
เสน้ทางท่ี 2 : สำถึ�นีซุ้วัอน – พิีพิีธภูณัทบ์�้นสุำข�แฮว้ัแจิ – พีระร�ช่วังัฮวั�ซุองแฮงกุง – ศ้นยฝึ์กทห่�ร – 
อ�ห่�รกลี�งวันั (รบัประท�นอ�ห่�รอย่�งอิสำระ ในตลี�ดจีิดง) – ประต้ฮวั�ฮงมุีน – พิีพิีธภูณัฑ์ซ้์ุวัอนฮวั�ซุอง – 
สำวันสำ�ธ�รณะควังั-กโยเลีค – สำถึ�นีซุ้วัอน
เสน้ทางท่ี 3 : สำถึ�นีซุ้วัอน – ประต้ฮวั�ซุอมุีน – ประต้ช่งัอนัมุีน – ประต้ฮวั�ฮงมุีน – พีระร�ช่วังัฮวั�ซุองแฮงกุง 
– ศ้นยฝึ์กทห่�ร – ตลี�ดจีิดง –  ประต้พีลัีดลัีมุีน – สุำสำ�นย้งคอนรง่ – วัดัยงจ้ิซุ�  –  สำถึ�นีซุ้วัอน

จุดออกเดินทาง ศ้นยบ์ริก�รนกัท่องเที�ยวั เม้ีองซุ้วัอน ห่น�้ท�งออก 4 สำถึ�นีซุ้วัอน ช่วงเวลาใหบ้ริการ (คอรส์ำคร่�งวันั 
ซุ้วัอน-ฮวั�ซ็ุอง) วันัองัค�ร – วันัอ�ทิตยข์องเด้อนมีีน�คมี – ตุลี�คมี (ห่ยุดวันัเสำ�ร)์ ออกเดินท�ง 9.30, 13.50, (คอรส์ำเต็มีวันั 
ซุ้วัอน-กวังักโย) วันัเสำ�รข์องเด้อนมีีน�คมี – ตุลี�คมี ออกเดินท�ง 9.50, (คอรส์ำเต็มีวันั ซุ้วัอน-ย้งก็อนน่ง) วันัอ�ทิตย,์ 
ออกเดินท�ง 9.30 ค่าบริการ 11,000~14,900KRW รายการค่าบริการท่ีรวม ค่�บตัรเข�้ช่มี, ค่�เรียนร้,้ เดินรถึ, ไกด,์ 
อ�ห่�รกลี�งวันัแซุนดวิ์ัช่(สำปัด�ห่ที์� 4, 5) รายการค่าบริการท่ีไม่รวม ประกนันกัท่องเที�ยวั, ค่�ใช่จ่้ิ�ยส่ำวันตวัั, อ�ห่�ร(สำปัด�ห่ที์� 
1, 2, 3) สอบถาม 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองฮวาซ็อง
เน้�องจิ�กเป็นซิุตี �ทวััรที์�กำ�ห่นดสำถึ�นที�แน่นอน
ล่ี�สุำดในประเทศจิง่จิำ�เป็นตอ้งจิองก่อนล่ีวังห่น�้ 
แลีะเพ้ี�อลีดก�รเกิดก�๊ซุค�รบ์อนไดออกไซุดค์วัร
งดก�รใช่สิ้ำ�งของสำำ�ห่รบัใช่ค้รั�งเดียวัโดยก�รเต
รียมีแกว้ันำ ��ส่ำวันตวััแลีะผ่�้ขนห่น้มี�ดว้ัยตนเอง 
โดยสำ�มี�รถึเรียนร้ใ้นพ้ี �นที�เกษตรกรรมีไดจ้ิ�ก
ก�รใช่เ้วัลี�เดินไม่ีนอ้ยกว่ั� 1 ช่ั�วัโมีง ไปเยี�ยมีเยียน
ตลี�ดพ้ี�นเม้ีอง, ร�้นอ�ห่�รทอ้งถิึ�น ฯลีฯ ทั�งยงั
สำ�มี�รถึประโยช่นแ์ก่สำงัคมีไดด้ว้ัยระบบบริจิ�ค
เงินเข�้ร่วัมีกิจิกรรมี 1% โดยอตัโนมีติั

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
Breathing of Dinosaur(เที�ยวัช่มีเชิ่งนิเวัศวิัทย�), Breathing of Culture(ประวัติัศ�สำตร,์ วัฒันธรรมี), Breathing 
of Beach(สำำ�รวัจินกย�้ยถิึ�น/ห่�ดโคลีน/น�เกล้ีอ), Breathing of Nature(เรียนร้ป่้�/พ้ีช่พีนัธุธ์รรมีช่�ติ), 
Breathing of Wave(สำำ�รวัจิเก�ะ/ระบบนิเวัศ), Theme Tour(เรียนร้ห้่ม่้ีบ�้นเกษตรกรรมี/ขี�มี�้/ฟ�รม์ีเลีี �ยงสำตัวั/์
เร้อยอรช์่/เทศก�ลี/ทวััรจิ์ิตอ�สำ�), Haruya Tour(2 วันั 1 ค้น, แคมีป์ทวััร)์, ChakhanYeohang Haruya

จุดออกเดินทาง ท�งออกที� 2 สำถึ�นีดงทนั, ฮวั�ซ็ุองซิุตี �มิีเดียเซ็ุนเตอร,์ ตรงข�้มีที�ว่ั�ก�รอำ�เภูอบงดงัอบ่, 
ที�ว่ั�ก�รอำ�เภูอฮย�งนมัีอบ่, ป้�ยรถึเมีลีห์่น�้ศ้นยโ์มีด้น้ริมี ช่วงเวลาใหบ้ริการ เสำ�ร-์อ�ทิตย,์ 09:00-17:00
ค่าบริการ 14,000KRW สอบถาม 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองชีฮงึ
มีีสำวันนิเวัศวิัทย� Gaetgol ที�สำ�มี�รถึช่มีร่องนำ ��
ทะเลีตะวันัตกในสำมียัก่อนแลีะบรรย�ก�ศน�
เกล้ีอได ้โดยร่องนำ ��ห่น่�งเดียวัในเก�ห่ลีีแห่่งนี�ถ้ึก
สำร�้งไวัที้�น�เกล้ีอโซุแรเม้ี�อช่่วังปี 1934 ~1936 
ทั�งนี�, ตอ้งจิองตั�วัก่อนล่ีวังห่น�้ แลีะเม้ี�อช่ำ�ระเงิน 
10000KRW จิะไดร้บัเงินที�เป็นสำกุลีเงินประจิำ�
พ้ี �นที�ค้น 8000KRW จิง่เห่ม้ีอนจ่ิ�ยค่�เที�ยวัเพีียง 
2000KRW ถ้ึอว่ั�เป็นควั�มีคุม้ีอย่�งที�สุำด

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
Lotus Theme Park — ตลี�ดซุมัีมีีชี่จิงั — อ่�งเก็บน้ำ� Murwang — สำวันนิเวัศวิัทย� Gaetgol — เก�ะโออีโด

จุดออกเดินทาง สำถึ�นีโออีโด 10:30, 14:00 ช่วงเวลาใหบ้ริการ วันัเสำ�ร ์– วันัอ�ทิตยข์องเด้อนเมีษ�ยน – ตุลี�คมี
ค่าบริการ 10,000KRW รวัมีค่�รถึไปกลีบั, ค่�เรียนร้,้ ค่�เข�้ช่มี, บริก�รวิัทย�กรแห่ล่ีงวัฒันธรรมี, ค่�ไกด ์ฯลีฯ 
โดยไม่ีรวัมีค่�อ�ห่�รกลี�งวันั, ประกนันกัท่องเที�ยวั สอบถาม 031-310-2902, www.siheung.go.kr
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รถบสัทวัรเ์มืองอิชอน
เม้ีองอิช่อน (Icheon City) มีีทวััรช์่มีเม้ีองที�
สำ�มี�รถึเที�ยวัเพีลิีดเพีลิีนไดต้ลีอดทั�งสีำ�ฤด้ก�ลี 
ช้่�นช่มีตน้เช่อรรี์�คอรนี์เลีียนในฤด้ใบไมีผ้่ลิี 
เพีลิีดเพีลิีนกบัก�รเดินป่�บนภู้เข�สีำเขียวัขจีิในฤด้
รอ้น ช่มีทุ่งสีำทองในฤด้ใบไมีร่้วัง แลีะไปเล่ีนเล้ี�อน
หิ่มีะบนเนินเข�ในฤด้ห่น�วั นอกจิ�กนี�ยงัสำ�มี�รถึ
ช่มีสำตัวัต่์�ง ๆ ไดอ้ย่�งใกลีชิ้่ดที�พิีพิีธภูณัฑ์ห์่ม้ี 
ห่ร้อฟ�รม์ีวั�ว้ั (Wawoo Farm)

เสน้ทางท่ี 1: สำถึ�นี Icheon — Icheon Cerapia — Icheon Farm Park แลีะอ�ห่�รกลี�งวันั — 
สำวันรุกขช่�ติไดโนเสำ�ร ์Deokpyeong — สำถึ�นี Icheon
เสน้ทาง 2: สำถึ�นี Icheon — พิีพิีธภูณัฑ์ห์่มี — ห่ม่้ีบ�้นประสำบก�รณแ์ลีะอ�ห่�รกลี�งวันั (เล้ีอกระห่ว่ั�งห่ม่้ีบ�้น 
Buraemi ห่ม่้ีบ�้น Seogyeongdeul ห่ร้อห่ม่้ีบ�้น Umusil) — สำวันอนุสำรณก์�รเคล้ี�อนไห่วัเพ้ี�อประช่�ธิปไตย — 
สำถึ�นี Icheon
เสน้ทาง 3: สำถึ�นี Icheon — สำวัน Ye’s Park — ก�รทำ�เคร้�องปั� นดินเผ่� — 
อ�ห่�รเก�ห่ลีีแบบเต็มีคอรส์ำที�ทำ�ดว้ัยข�้วั Icheon — สำวันสำนุก Seohee — สำป� Termeden — สำถึ�นี Icheon

จุดออกเดินทาง สำถึ�นี Icheon ช ัว่โมง เปิดตลีอดทั�งปี ราคา 19,900 วัอน – 31,500 วัอน 
(ร�ค�แตกต่�งกนัไปต�มีแต่ลีะเสำน้ท�ง) สอบถามขอ้มูล 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

รถบสัซิตี �ทวัรฟั์นฟัน เมืองพูื้ช็อน
เป็นก�รท่องเที�ยวัที�  ‘ฟันฟัน(funfun)’ ที�ไดช้่มี
วัฒันธรรมีที�สำมีบ้รณข์องพ้ีช็่อนที�มีีก�รรวัมีกนั
ของก�รต้์น, ภู�พียนตร,์ ดนตรี ร่วัมีกบัไกดผ้์่้
ช่ำ�น�ญก�ร โดยเป็นทวััรป์ระจิำ�ที�ประกอบไปดว้ัย
คอรส์ำ fan, ta, si, a แลีะเป็นซิุตี �ทวััรที์�ประสำ�น
กบัเม้ีองใกลีเ้คียง(ถึำ ��กวังัเมีียง, เทศก�ลีร่องนำ �� 
เม้ีองชี่ฮง่) จิง่สำ�มี�รถึเล้ีอกไดต้�มีควั�มีช่อบ แต่
ตอ้งจิองก่อนล่ีวังห่น�้

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ 
fan(แนวัธรรมีช่�ติ), ta(แนวัวิัทย�ศ�สำตร)์, si(แนวัประวัติัศ�สำตร)์, a(แนวัก�รต้์น) Guerrilla City Tour(รถึทวััร ์2 
ช่ั�น / ทวััรต์อนกลี�งวันั / ทวััรที์�ประสำ�นกบักวั�งมีย็อง, ชี่ฮง่)

จุดออกเดินทาง 10:00 ป้�ยรถึ ข�้งที�ทำ�ก�รศ�ลี�ว่ั�ก�รเม้ีองพ้ีช่อน  ช่วงเวลาใหบ้ริการ เด้อนเมีษ�ยน – พีฤศจิิก�ยน 
ทุกวันัเสำ�ร,์ 10:00-16:20 ค่าบริการ 1 ห่ม้ี�นวัอน  สอบถาม 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองอนัซาน
ประกอบไปดว้ัยคอรส์ำทวััรที์�เรียนร้ไ้ดม้ี�กมี�ย 
อ�ทิ ห่อศิลีป์ดนัวัอนที�จิดัแสำดงผ่ลีง�นของ คิ
มีดงฮเวั จิิตรกรที�เก่งที�สุำดในสำมียัโช่ซุอน, สำวัน
ห่นองออ้อนัซุ�น สำวันบง่สำร�้งข่ �นที�มีีขน�ดให่ญ่
ที�สุำดของเก�ห่ลีี ฯลีฯ อีกทั�งยงัมีีห่นองนำ ��ที�ร้ส้ำก่
ไดถ้ึง่สิำ�งมีีชี่วิัตต�มีธรรมีช่�ติ ซุ่�งมีีนกย�้ยถิึ�นมี�ที�
นี�กว่ั� 20000 ตวััต่อปี

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์ท่ี 1: สำถึ�นีจุิงองั — อนุสำรณส์ำถึ�นช่เวั-ยงชิ่น — อนุสำรณส์ำถึ�นซ็ุองโฮ(สำวันพีฤกษ�) — อ�ห่�รกลี�งวันั — 
ห่อศิลีป์ดนัวัอน — สำวันห่นองออ้อนัซุ�น — สำถึ�นีจุิงองั 
คอรส์ท่ี 2: สำถึ�นีจุิงองั — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon Observatory) —  
เสำน้ท�งสำำ�รวัจิทะเลี คอรส์ำ 1 — อ�ห่�รกลี�งวันั — สำะพี�นช่มีทะเลีทนัโด
คอรส์ท่ี 3: เขตเม้ีอง — เล้ีอกคอรส์ำช่มีเก�ะแทบ้โดต�มีอธัย�ศยั (กลุ่ีมี 20 คนข่ �นไป)
ธีมคอรส์ รถทวัร ์2 ช ั�น: จิตุรสัำควั�งฮวั�มุีน — สำถึ�นีชิ่นโดริมี — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon 
Observatory — เสำน้ท�งสำำ�รวัจิทะเลี คอรส์ำ 1 — อ�ห่�รกลี�งวันั — สำะพี�นช่มีทะเลีทนัโด — จิตุรสัำควั�งฮวั�มุีน, 
สำถึ�นีชิ่นโดริมี

จุดออกเดินทาง (อนัซุ�น) 10:00 สำถึ�นีจุิงองั, (รถึทวััรก์รุงโซุลี 2 ช่ั�น) 09:30 สำถึ�นีควั�งฮวั�มุีน, 10:00 สำถึ�นีชิ่นโดริมี
ช่วงเวลาใหบ้ริการ (อนัซุ�น) องัค�ร – เสำ�ร ์10:00-17:00 (รถึทวััรก์รุงโซุลี 2 ช่ั�น) จินัทร-์ อ�ทิตย ์09:30-19:00
ค่าบริการ 6,000~18,900KRW สอบถาม 1899-7687, www.ansancitytour.com

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองคาพื้ย็อง
ดว้ัยดีไซุนข์องตวััรถึบสัำรอบเม้ีองที�เพีน้ทสี์ำทั�วั
ทุกมุีมีกว่ั� 9 คนั จิง่ดง่ด้สำ�ยต�นกัท่องเที�ยวั
มี�กมี�ย ทริปนี�สำ�มี�รถึสำนุกไปกบัประวัติัศ�สำตร์
แลีะสำถึ�นที�ท่องเที�ยวัที�มีีช้่�อเสีำยงไดม้ี�กมี�ย เช่่น 
เก�ะจิ�ร�ซุอมีที�มีีเทศก�ลีเพีลีงแจิส๊ำทุกๆ ปี, เก�ะ
น�มิีที�เคยเป็นศ้นยก์ลี�งกระแสำเก�ห่ลีีจิ�กซีุรี�สำ ์
เร้�องเพีลีงรกัในสำ�ยลีมีห่น�วั, สำถึ�นที�ท่องเที�ยวั
เชิ่งสำนัทน�ก�รที�มีีจิกัรย�นร�ง ฯลีฯ โดยตั�วัที�ซุ้ �อ
ในวันัที�ท่องเที�ยวั มีีขอ้ดีตรงที�สำ�มี�รถึใช่ข้่ �นลีงรถึ
รอบเม้ีองในเสำน้ท�งไดอ้ย่�งอิสำระ

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
A: สำถึ�นีขนส่ำงค�พียอง – สำวันรถึไฟค�พียอง  – เก�ะจิ�ร� – สำถึ�นีค�พียอง – เก�ะน�มิี – กม่ีแทรีฮอลีลี ์
– อินเตอรแ์อคทีฟอ�รต์มิีวัเซีุยมี – สำ�มีแยกพีกจิงัรี – ห่ม่้ีบ�้นวัฒันธรรมีฝรั�งเศสำ(Petite France) – 
ห่ม่้ีบ�้นโฮมียองรี – สำถึ�นีขนส่ำงช่องพียอง
B: สำถึ�นีขนส่ำงค�พียอง – สำถึ�นีค�พียอง – เก�ะน�มิี – อินเตอรแ์อคทีฟอ�รต์มิีวัเซีุยมี – สำถึ�นีขนส่ำงซุอรกั – 
ห่ม่้ีบ�้นสำวิัสำ – ห่ม่้ีบ�้นเฮวักก๊รี – สำถึ�นีขนส่ำงช่องพียอง – สำถึ�นีช่องพียอง  – สำวันพีฤกษศ�สำตร ์Garden of 
Morning Calm

จุดออกเดินทาง 09:00-18:00 สำถึ�นีขนส่ำงค�พีย็อง / 9:50, 11:30, 15:50, 17:30 สำถึ�นีขนส่ำงม็ีกดง ช่วงเวลาใหบ้ริการ 
องัค�ร – อ�ทิตย ์(ห่ยุดวันัจินัทร)์ ค่าบริการ 8000 วัอน(ผ้่ใ้ห่ญ่), 6,000 วัอน(เย�วัช่น), ไม่ีรวัมีค่�เข�้ สอบถาม 031-580-
2114, www.gptour.co.kr
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รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองโกยาง 
เม้ีองโกย�งที�เคยเป็นจุิดชุ่มีนุมีบนเร้อห่น่�ง
เดียวัจิ�กประเทศจีิน ในวันัเรียกรอ้งอิสำรภู�พี
ครั�งที�  1 ปี 1919 มีีสำวันประวัติัศ�สำตรแ์ฮงจ้ิ 
ซุ่�งสำ�มี�รถึเห็่นป�กแม่ีนำ ��ฮนัไดใ้กลีที้�สุำด เป็น
เม้ีองที�ยงัคงรกัษ�ประเพีณีแลีะวัฒันธรรมีไวั้
ไดอ้ย่�งย�วัน�น โดยรถึบสัำซิุตี �ทวััรที์�จิดัคอรส์ำ
ห่ลี�กห่ลี�ยต�มีวันั สำ�มี�รถึพี�ช่มีโบร�ณ
สำถึ�นก�รเรียกรอ้งอิสำรภู�พีของสำ�ธ�รณรฐั
เก�ห่ลีีไดใ้นร�ค�ประห่ยดัเพีียง 5000KRW

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัองัคาร (คอรส์ 1) : ศ้นยว์ัฒันธรรมีลี�ตินอเมีริก� – 
สำำ�นกัวิัช่�ในศ�ลีเจิ�้ลีทัธิขงจ้ิอ๊โกย�งฮย�งโก – ก�รต่อส้ำข้องพีย็อกเจิควันั                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัองัคาร (คอรส์ 2) : บ�้นห่ลีงัค�มุีมีจิ�กบมัีก�ชี่โช่ก� – ถึนนพีมัีรีดนักิลี – 
ทำ�ขนมีคุก๊กี �(จ่ิ�ยค่�เรียนต่�งห่�ก)                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพุื้ธ (คอรส์ 1) : ฮุนไดมีอเตอรส์ำต้ดิโอ(จ่ิ�ยค่�เข�้ต่�งห่�ก) – คินเท็ก(KINTEX)                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพุื้ธ (คอรส์ 2) : พิีพิีธภูณัฑ์อ์อกแบบรถึยนตโ์ฟมี�(FOMA)(จ่ิ�ยค่�เข�้ต่�งห่�ก) – 
พิีพิีธภูณัฑ์ก์�รบินแลีะอวัก�ศ                                 
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพื้ฤหสับดี (คอรส์ 1) : สำ�รคดีประวัติัศ�สำตรสุ์ำสำ�นซุอซุมัีรง่ – 
ถึนนดอกไมีว้ัอนดงั(จ่ิ�ยค่�เรียนต่�งห่�ก)    
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัพื้ฤหสับดี (คอรส์ 2) : ทวััรพ้์ี �นที�ระบบนิเวัศพ้ี �นที�ชุ่่มีน้ำ�จิงัฮงั    
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัศุกร ์(คอรส์ 1) : โกย�งอควั�สำต้ดิโอ – ฟ�รม์ี Let’s run วัอนดงั   
คอรส์เดินสู่วฒันธรรมวนัศุกร ์(คอรส์ 2) : สำถึ�นีค้อิลีซุนั – EBS – น้ำ�พุีรอ้งเพีลีง                                
คอรส์โรงหนงัคืนวนัเสาร/์ทวัรก์ลางคืน : ป้อมีแฮงจ้ิซุนัซุอง – สำวันประวัติัศ�สำตรแ์ฮงจ้ิ – น้ำ�พุีรอ้งเพีลีง                                     
คอรส์พื้ยากรณอ์ากาศวนัอาทิตย/์มอน่ิงทวัร ์: แทรคกิ �งเข�พุีกฮนัซุนั – วัดัฮง่กุกซุ�    

จุดออกเดินทาง 10:00,14:00 สำถึ�นีจิองพีลัีซุนั ท�งออก 2ี ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวันัองัค�ร – อ�ทิตย ์(ห่ยุดวันัจินัทร)์ 
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่ีรวัมีอ�ห่�รกลี�งวันั, ค่�เข�้ช่มี, ค่�ใช่บ้ริก�ร  
สอบถาม 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

รถไฟสาย DMZ 
รถบสัทวัรเ์มืองย็อนช็อน
DMZ (เขตปลีอดทห่�ร) สำถึ�นที�ซุ่�งมีีควั�มีห่มี�ย
สำองอย่�งในคร�วัเดียวัค้อ ควั�มีเจ็ิบปวัดแลีะ
ควั�มีสำนัติสุำขปร�ศจิ�กอ�วุัธ ตั�งอย่้ ณ เขต
แบ่งเห่น้อใตที้�เกิดข่ �นจิ�กสำงคร�มีเก�ห่ลีีตั�งแต่ 
25 มิีถุึน�ยน ห่�กนั�งรถึไฟจิ�กกรุงโซุลีจิะใช่้
ระยะเวัลี� 1 ช่ั�วัโมีง 30 น�ที แลีะเน้�องจิ�กมีี
อตัร�ควั�มีเร็วัที�ไม่ีเห่ม้ีอนกบั KTX จิง่สำ�มี�รถึ
เพีลิีดเพีลิีนไปกบัก�รช่มีทิวัทศันข์�้งท�งได ้
โดยภู�ยห่ลีงัก�รสำงบศก่ไดข้�ดร่องรอยของ
มีนุษย ์จิง่มีีธรรมีช่�ติที�สำะอ�ดต�คงอย่้มี�จินถึง่
ปัจิจุิบนั เห่มี�ะกบัก�รผ่่อนคลี�ยดว้ัยสำมุีนไพีร 
ห่ร้อเรียนร้ร้ะบบนิเวัศแลีะวัฒันธรรมี

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
มกราคม-มีนาคม น้ำ�ตกแจิอิน — ศ้นยว์ัฒันธรรมีน้ำ�ฮนัทนัคงั — ห่อคอยแทพุีง — พิีพิีธภูณัฑ์จ็์ิอนก็กซ็ุอลีซุ� — 
สำถึ�นีย็อนช็่อน
เมษัายน – ตุลาคม น้ำ�ตกแจิอิน — ศ้นยว์ัฒันธรรมีน้ำ�ฮนัทนัคงั — ห่อคอยแทพุีง — Herb Village — 
สำถึ�นีย็อนช็่อน

จุดออกเดินทาง 09:27 สำถึ�นีโซุลี, 09:50 สำถึ�นีช็่องนย�งนี, 10:28 สำถึ�นีอย่จิองบ้ ช่วงเวลาใหบ้ริการ พุีธ – อ�ทิตย ์
(ห่ยุดจินัทร-์องัค�ร) ช่วงเวลาใหบ้ริการ ทุกวันัเสำ�ร ์แตกต่�งกนัต�มีเสำน้ท�ง ค่าบริการ 35,000KRW รวัมีตั�วัไป-กลีบั, 
ทวััร ์DMZ Dreaming, Yeoncheon (ค่�ต่อรถึ, ค่�เข�้ช่มีต่�งๆ , ค่�ดำ�เนินก�ร) ไม่ีรวัมีอ�ห่�รกลี�งวันั, ประกนันกัท่องเที�ยวั, 
ค่�ใช่จ่้ิ�ยส่ำวันตวััอ้�นๆ สอบถาม 1544-7755, www.dmztourkorea.com

รถบสัซิตี �ทวัรเ์มืองพื้าจู
มีีโปรแกรมีทวััรที์�ให่บ้ริก�รต�มีวันักว่ั� 13 
ร�ยก�ร โดยมีีคอรส์ำวันัเดย ์7 ร�ยก�ร, คอรส์ำ
ค�้งค้น 2 วันั 1 ค้นในวันัห่ยุดสุำดสำปัด�ห่ ์
(O/Gam/Man/Jok) 4 ร�ยก�ร แลีะคอรส์ำ 
Starlight Tour 2 วันั 1 ค้น 2 ร�ยก�ร โดย
เม้ีองแห่่งห่นงัส้ำอพี�จ้ิ ที�เป็นนิคมีก�รพิีมีพี์
ขน�ดให่ญ่ในประเทศ มีีควั�มีอุดมีสำมีบ้รณ์
ด�้นก�รท่องเที�ยวัทั�งท�งด�้นวัฒันธรรมี, 
ระบบนิเวัศ, ประวัติัศ�สำตร,์ ก�รสำนบัสำนุน
ก�รท่องเที�ยวั ยกตวััอย่�งเช่่น อุทย�นบย็อก
โช่จีิ ห่ม่้ีบ�้นนกกระจิอกเทศอ้น่ง, โบร�ณ
สำถึ�นย้ลีก็กอีอีแลีะอิมีจิินกกั ฯลีฯ

คอรส์ท่ีใหบ้ริการ
คอรส์วนัจนัทร ์:  วัดัโพีควังัซุ� – ท�นอ�ห่�รกลี�งวันัอย่�งอิสำระ – สำะพี�นแขวันทะเลีสำ�บมี�จิงั – 
สำวันพีฤกษศ�สำตรบ์ยอกโช่จีิ
คอรส์วนัองัคาร : โบร�ณสำถึ�นรำ�ลีก่ถึง่อ�จิ�รยฮ์วังัฮี&พีนักุจิอง – สำะพี�นมิีตรภู�พีก�รรวัมีประเทศ – 
สำถึ�นีโดร�ซุนั(ท�นอ�ห่�รกลี�งวันัอย่�งอิสำระ) – ห่อสำงัเกตก�รณโ์ดร� – อุโมีงคห์่มี�ยเลีข 3/ห่อวิัดีทศัน ์DMZ
คอรส์วนัพุื้ธ :  สำวันสำนุกฮนันี�แลีนด ์– ตลี�ดโบร�ณกม่ีโช่่นทงอิลี(ท�นอ�ห่�รกลี�งวันัอย่�งอิสำระ) 
– อนุสำรณส์ำถึ�นผ้่ถ้้ึกลีกัพี�ตวััไปเก�ห่ลีีเห่น้อช่่วังสำงคร�มี6.25&สำถึ�นที�ท่องเที�ยวัอิมีจีิกกั – 
สำวันสำ�ธ�รณะอิมีจิิกกัพีย็องฮวั�น้รี
คอรส์วนัพื้ฤหสับดี :  เร้อโบร�ณฮวังัโพีท็ดแพีร่องแม่ีน้ำ�อิมีจิิน – ตลี�ดโบร�ณจิอกซุอง – ฟ�รม์ีซุนัมีอร้ – 
สำะพี�นแขวันคมัีอกัซุนั 
คอรส์วนัศุกร ์:  พี�จ้ิ 
โบร�ณสำถึ�นรำ�ลีก่ถึง่อีอี&ช่�อุนซุอวัอน – ตลี�ดนดัมุีนซุนั(ท�นอ�ห่�รกลี�งวันัอย่�งอิสำระ) – 
อนุสำรณส์ำถึ�นผ้่ถ้้ึกลีกัพี�ตวััไปเก�ห่ลีีเห่น้อช่่วังสำงคร�มี6.25&สำถึ�นที�ท่องเที�ยวัอิมีจีิกกั – สำวันเฟิรส์ำก�รเ์ดน้ 
คอรส์วนัเสาร ์: พี�จ้ิ สุำสำ�นจิงัรง่ – แคมีป์ก�รเรียนร้ ้Gyeounggi Future Education Campus – โพีรวัองซุ/์
พี�จ้ิศ้นยอ์�ห่�รร�้นอร่อย(ท�นอ�ห่�รกลี�งวันัอย่�งอิสำระ) – พี�จ้ิ เม้ีองแห่่งห่นงัส้ำอ 
คอรส์วนัอาทิตย ์:  สำะพี�นแขวันทะเลีสำ�บมี�จิงั – ทงอิลีทงซุนั พ้ี �นที�พิีเศษก�รท่องเที�ยวั – โอด้ซุนั 
ห่อสำงัเกตก�รณก์�รรวัมีช่�ติ

จุดออกเดินทาง 09:00 สำถึ�นีซุ�ดงั ท�งออก 1 ลี�นจิอดรถึกงยอง, 09:30 สำถึ�นีโซุลี ท�งออก 2(ห่น�้ Culture Station 
Seoul 284), 10:10 สำถึ�นีแทฮวั� ท�งออก 4, 10:30 สำถึ�นีอุนจิอง ท�งออก 1 ป้�ยรถึโดยสำ�ร  ช่วงเวลาใหบ้ริการ 
ต�มีแต่ลีะวันัของแต่ลีะธีมีแลีะก�รจิดัคอรส์ำ ค่าบริการ 6000 วัอน  ~ 77000 วัอน
สอบถาม 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr
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ลีมูซีนสนามบินนานาชาติอินชอน
 จุดจำาหน่ายบตัรโดยสาร 
(ที�จิำ�ห่น่�ยบตัรโดยสำ�ร ด�้นใน) อ�ค�ร T1 ช่ั�น 1 ที�จิำ�ห่น่�ยบตัรโดยสำ�ร ประต้ 
Gate 4/21, ที�จิำ�ห่น่�ยบตัรโดยสำ�ร ประต้ Gate 9/ 48, T2 ช่ั�นใตดิ้น ช่ั�น 1 
(ที�จิำ�ห่น่�ยบตัรโดยสำ�ร ด�้นนอก) อ�ค�ร T1 ช่ั�น 1 ห่น�้ประต้ Gate 4, 6, 7, 
8, 11, 13
ช่วงเวลาจำาหน่ายบตัรโดยสาร 06:00~22:00 (แต่ ประต้ Gate 8 เวัลี� 
06:00~22:40)
ราคา 5,000 วัอน ~ 15,000 วัอน   
สอบถาม 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

 เสน้ทางเดินรถ
ห่มี�ยเลีข 7000 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – อนัซุนั 
ห่มี�ยเลีข 3200 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – โกยงั/วัอนดงั
ห่มี�ยเลีข 3300 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน –อิลีซุนั
ห่มี�ยเลีข  5300 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – ซุองนมัี
ห่มี�ยเลีข 7001 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – พ้ีช่่อน 
ห่มี�ยเลีข  8837 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – สำถึ�นีทงทนั/พียองจิอมี
ห่มี�ยเลีข 8852 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – ซุ้จีิ/ยงอิน 
ห่มี�ยเลีข 8877 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน –ซุ้วัอน ควังั-กโย/ห่ม่้ีบ�้นพ้ี �นเม้ีอง 
ห่มี�ยเลีข  A4000 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – ทงซุ้วัอน 
ห่มี�ยเลีข A4200 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – อนัยงั/กุนโพี
ห่มี�ยเลีข A8834 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – พีย็องแท็ก/อนัซ็ุอง
ห่มี�ยเลีข 9000 สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน – คิมีโพี

ลีมูซีนสนามบินกิมโป
จุดจำาหน่ายบตัรโดยสาร 
(อ�ค�รผ้่โ้ดยสำ�รภู�ยในประเทศ) ช่ั�น 1 ประต้ Gate 5 ด�้นใน
(อ�ค�รผ้่โ้ดยสำ�รระห่ว่ั�งประเทศ) ช่ั�น 1 ห่น�้ประต้ Gate 1 
ป้�ยรถึโดยสำ�รห่มี�ยเลีข 6, ซุ้ �อจิ�กพีนกัง�นบริเวัณจุิดจิำ�ห่น่�ย
ช่วงเวลาจำาหน่ายบตัรโดยสาร 06:00-22:00
ราคา 5,000 วัอน ~ 15,000 วัอน   
สอบถาม 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

รถบสัลีมูซีนสนามบินคย็องกี
เสน้ทางเดินรถ
ห่มี�ยเลีข 4300 ซุ้วัอน – สำน�มีบินคิมีโพี
ห่มี�ยเลีข 4000 ทงซุ้วัอน – สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน
ห่มี�ยเลีข 4100 ยองทง – สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน
ห่มี�ยเลีข 4200 กุนโพี(ซุนับน) – สำน�มีบินน�น�ช่�ติอินช่อน

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

* สำอบถึ�มีเพิี�มีเติมีเกี�ยวักบัรถึโดยสำ�ร 
รถึโดยสำ�รรอบกรุงโซุลี : ด�ซุ�น คอลีเซ็ุนเตอร ์(02-120)
รถึโดยสำ�รรอบคย็องกี : คย็องกี คอลีเซ็ุนเตอร ์(031-120)

AIRPORT LIMOUSINE AIRPORT ACCESS 

TAXI
INTERNATIONAL TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน 
อินเตอรเ์นช ัน่แนลแท็กซ่ี (สำาหรบัชาวต่างชาติ) 
ท่ีต ัง้เคาเตอร ์
(T1 โถึงผ้่โ้ดยสำ�รข�เข�้) 00:00~24:00, เค�เตอรที์� 23 ระห่ว่ั�งประต้ Gate 
4 แลีะ 5, 070-5102-1191/1195
(T2 โถึงผ้่โ้ดยสำ�รข�เข�้) เค�เตอรด์�้นขวั�ของประต้ Gate 4, 032-743-
6805
สอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr

SMART TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน สมารท์แท็กซ่ี 
(สำาหรบัชาวต่างชาติ) 
ท่ีต ัง้เคาเตอร ์
(T1) เวัลี�ทำ�ก�ร 07:00-23:00, ช่ั�น 1 ระห่ว่ั�งท�งออก Exit 8-9 
เค�เตอรห์่มี�ยเลีข 46
(T2) เวัลี�ทำ�ก�ร 14:00-20:00, ช่ั�น 1 บริเวัณท�งออก Exit 4
สอบถาม 
1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi

INTERNATIONAL TAXI สนามบินคิมโพื้ อินเตอรเ์นช ัน่แนลแท็กซ่ี 
(สำาหรบัชาวต่างชาติ) 
ตำาแหน่งบูธ
(ช่ั�น 1 โถึงผ้่โ้ดยสำ�รข�เข�้) 10:00-23:00, ระห่ว่ั�งประต้ห่มี�ยเลีข GATE 1 
แลีะ 2, 070-5102-1190
สอบถาม 
1644-2255, www.intltaxi.co.kr

บริการเช่ือมต่อเสน้ทางไปกลบัสนามบิน
บริการระบบขนส่งเช่ือมต่อสนามบิน สถานีควงัมยอง
บริก�รระบบขนส่ำงเช้่�อมีต่อสำน�มีบิน เป็นบริก�รเช้่�อมีต่อก�รเดินท�งเพ้ี�อควั�มี
สำะดวักของผ้่ใ้ช่บ้ริก�รในเสำน้ท�ง KTX สำถึ�นีควังัมียอง – สำถึ�นียองดง่โพี
ห่�กใช่บ้ริก�รเช้่�อมีต่อก�รเดินท�งรถึไฟควั�มีเร็วัส้ำง KTX กบัรถึลีีม้ีซีุนสำน�มี
บิน จิะไดร้บัส่ำวันลีดค่�โดยสำ�รรถึลีีม้ีซีุนสำน�มีบิน 20%(3000 วัอน) แลีะเพิี�มี
ควั�มีสำะดวักดว้ัยบริก�รเช็่คอินแลีะโห่ลีดสำมัีภู�ระจิ�กกรุงโซุลีที� City Air 
Terminal (CALT) ทำ�ให่น้ั�งรถึลีีม้ีซีุนไปสำน�มีบินไดอ้ย่�งสำะดวักสำบ�ย

ช่วงเวลาใหบ้ริการ
(เที�ยวัแรก) 05:30 สำถึ�นียองดง่โพี, 06:23 KTX สำถึ�นีควังัมียอง 
(เที�ยวัสุำดท�้ย) 22:00 สำถึ�นียองดง่โพี, 22:52(จินัทร-์ศุกร)์ / 22:55 
(เสำ�ร,์ อ�ทิตย,์ วันัห่ยุดร�ช่ก�ร) KTX สำถึ�นีควังัมียอง

เสน้ทางเดินรถ
(รถึไฟใตดิ้น) KTX สำถึ�นีควังัมียอง – สำถึ�นีคม่ีช่่อนก้ช่่อง – สำถึ�นีดกซุนั 
– สำถึ�นีค�ซุนัดิจิิตอลีคอมีแพีล็ีกซุ ์– สำถึ�นีค้โร – สำถึ�นีชิ่นโดริมี – สำถึ�นี
ยองดง่โพี 

สอบถาม 
1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do
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Experience traditional culture and 
the various colors of the four seasons in 
Korea through the Korean Folk Village

KOREAN 
FOLK VILLAGE
four seasons



min

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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	경기가이드북TH_02_인플루언서
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