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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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Follow Gyeonggi.
ทะเลเหลืือง มีี วิิวพระอาทิิ ตย์ ์ตกดิิ นที่่� สวยงาม พร้้อมกั ับทุ่่�งนาที่่� ทอดยาวออกไป และสัันเขาอัันงดงามที่่� บรรจบกััน ตลอดเส้้นทางเดิิ น
ประวััติิ ศาสตร์์ สถาปัั ตยกรรม อาหารรสเลิิ ศ และวััฒนธรรมของจัังหวััดคยองกีี โด ผสมผสานเข้้ากัับ ธรรมชาติิ ที่่� น่่าอััศจรรย์์นี้้ � กลิ่่� น
อายของคยองกีี โดเผยออกมาได้้อย่่างสมบููรณ์์แบบ ผ่่ านความกลมกลืืนระหว่่ างประเพณีี กั ับ ความทัันสมััย และการอยู่่�ร่่ วมกัันระหว่่ าง
� � เปิิดโล่่ ง แหล่่ งท่่ องเที่่� ยวบางส่่ วนที่่� นี้้ � เป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ� ฉากในภาพยนตร์์ หรืือละครโทรทััศน์์ หรืืออยู่่�ในสื่่� อสร้้าง
นัักเดิิ นทางกัับพื้้ นที่่
แรงบัันดาลใจให้้กั ับผลงานดนตรีี ต้้องขอบคุุ ณสถานที่่� ท่่ องเที่่� ยวแห่่ งนี้้ � ที่่� ทำ�ำ ให้้คยองกีี โด กลายเป็็ นบ้้านของ K-Wave และเปล่่ งประกาย
เสน่่ ห์ดั้้
์ �งเดิิมออกมาให้้ผู้้ค
� นได้้ยลโฉม
ท่่ าเรืือ Jeongokhang เหมืือนเทพนิิ ยายที่่� ปรากฎบนปกอััลบั้้�มของเพลงดููโอ AKMU แสดงฉากที่่� แตกต่่ างของมหาสมุุ ทร ที่่� มีีชีีวิิตชีี วา
ในช่่ อง YouTube ของแร็็ ปเปอร์์ Young-ji นัักท่่ องเที่่� ยวสามารถเดิิ นชม วััดโบราณที่่� สวยงาม ตามรอยนางเอก จากละครโทรทััศน์์ และ
สามารถพัักผ่่ อนในสวนอัันเงีี ยบสงบได้้ เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับช่่ วงเวลาอัันเงีี ยบสงบ อีี กครั้้�งในห้้องนั่่�ง เล่่ นของบ้้านหลัังเก่่ า สถานที่่� นี้้ �
เหมืือนมีี เสีี ยงกระซิิ บให้้คุุณช้้าลง และใช้้ชีีวิิตเหมืือนคนท้้องถิ่่� น สััมผัส
ั ความมหััศจรรย์์ของ สี่่� ฤดููกาล พร้้อมกับ
ั ฮััมเพลงของ BTS ที่่�
ป่่าซออููรีี ติิ ดตามคยองกีี โดบนโซเชีี ยลมีี เดีี ย
� ่ าที่่� ซ่่อนอยู่่� และวาดแผนที่่� การเดิิ นทางของคุุ ณเอง ไปใน 31 เมืือง และมณฑลต่่ าง ๆ ในคยองกีี โด
ค้้นพบจุุ ดหมายปลายทางอัันล้ำำ�ค่
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Disclaimer: <Follow Gyeonggi> has been produced by agcommunications
Ltd. and published by the Gyeonggi Tourism Organization. The Gyeonggi
Tourism Organization shall not be responsible for any information described
in the book, including those of shops, restaurants, goods, and services, and
they do not represent and make guarantees concerning any such information
regarding shops, restaurants, goods and services and so on, including
commercial applicability, accuracy, adequacy and reliability, etc. Information
as described in the book is as of September 2020. Customers can refer to
relevant parties if they have any enquiries. The guide is carefully compiled in
order to provide the most accurate information and the Gyeonggi Tourism
Organization and agcommunications Ltd. will not be liable for any outdated
information, errors or omissions.
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เมืืองและมณฑลทั้้�ง 31 แห่่ ง ในคยองกีี โดทั้้�งหมดล้้วนมีี เรื่่� องราวที่่� เป็็ นเอกลัักษณ์์ และเป็็ นสถานที่่� ที่่� น่่าสนใจ ที่่�จะ
� กนำำ�มาเป็็ นพื้้ นหลัังของภาพที่่
�
� สวยงาม นัักท่่ องเที่่� ยวสามารถเดิิ น
ทำำ�ให้้ คุุ ณตื่่� นตาตื่่� นใจ บางครั้้�งสถานที่่� เหล่่ านี้้ ถูู
ตามรอยตััวละคร เอกที่่� พวกเขาชื่่� นชอบ เพื่่� อเรีี ยนรู้้ �วิิถีีการเดิิ นทางแบบใหม่่ มีี แหล่่ งรวมคนท้้องถิ่่� น เพื่่� อช่่วยนััก
เดิิ นทางสำำ�รวจสถานที่่�ใหม่่ ๆ และมีี ข้อ
้ เสนอแนะต่่ าง ๆ จากอิิ นฟลููเอ็็ นเซอร์์ ที่่� ช่่วยแนะนำำ�สถานที่่�ในอีี กมุุ มมอง
หนึ่่�ง นัักท่่ องเที่่� ยวจะได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจ ขณะสำำ�รวจสถานที่่� ที่่� น่่าดึึงดููดใจแห่่ งนี้้ �

follow me

สถานที่ท่องเที่ยวที่สร ้างแรงบ ันดาลใจให้ก ับครีเอเตอร ์

แชร์บทสัมภาษณ์กบ
ั เหล่ าคนดังของ K-Wave ที่ ท�ำ กิ จกรรมสร้างสรรค์ แสดงบุ คลิ กอันเป็ นเอกลักษณ์ และเดิ นทางไปทั่ ว
คยองกี โดกับอิ นฟลูเอ็ นเซอร์สองราย ที่ ร่วมสนุ กไปกับทัวร์ K-Wave ในคยองกี

แพร อิ นฟลูเอ็ นเซอร์จากประเทศไทย ที่ เรี ยนภาษาเกาหลี และกำ�ลังศก
ึ ษาอยู่ ในประเทศเกาหลี หลังจากหลงใหลในละคร เกาหลี
เธอย้อนรอยฉากโรแมนติ กที่ ตวั เอกของละครโทรทัศน์มาเยือน และบันทึกการเดิ นทางของเธอ นายแบบแฟชั่ น Eric Warner
ผู ชื้ ่ นชอบทุ กสิ่ งที่ สวยงาม เดิ นทางไปทางใต้ของคยองกี โด ในทัวร์นักชิ ม เขากลับมาใช้ชีวิตประจำ�วันด้วยความ ทรงจำ�ที่มีความสุ ขมากมาย
CITY GUIDE
การชมจุ ด K-Wave ในคยองกี

ค้นพบเสน่ หข
์ องห้าเมือง (โกยาง, พาจู-ยอนชอน, ยงอิ น, ซองนัม, และซูวอน) ในคยองกี โด จุ ดชมเมืองที่ มีความโดดเด่ น
คือจุ ดที่ตรงกับสี่ หมวดหมู่ ใน "DO IT (ทำ�)" "SEE IT (ชม)" "EAT IT (กิ น)" และ "BOOK IT (จอง)" ในแต่ ละเมือง
แผนที่ ภาพประกอบสำ�หรับแต่ ละเมือง ยังแนะนำ�สถานที่ ท่องเที่ ยวในบริ เวณโดยรอบ ซ่ ง
ึ ช่ วยให้นก
ั เดิ นทางสร้างเส้นทาง
ท่ องเที่ ยวได้ดว้ ยตนเอง อ่ านบทความ TIP เพื่อเพลิ ดเพลิ นกับสถานที่ ท่องเที่ ยวเหล่ านี ไ้ ด้ดียิ่งขน
ึ้
LIKE A LOCAL

้ ่
เคล็ดล ับการเดินทางจากคนในพืนที

หากคุ ณต้องการเดิ นทางในคยองกี โดในรูปแบบใหม่ อย่ าลืมอ่ านข้อมู ลต่ อไปนี ้ ใน “Like a Local (เหมือนคนท้องถิ่ น)”
้ าดี ๆ ถง
มี เนือห
ึ 10 ธี ม ได้แก่ “วิ ธีเที่ ยวชมให้สนุ กกับมหาสมุ ทรของคยองกี โด” โดยแร็ ปเปอร์รุ่ น MZ Lee Young-ji, “เส้นทางทัวร์
BTS,” “ทิ วทัศน์ยามค่ �ำ คืนแสนงดงาม” และ “จุ ดถ่ ายรูป Instagram” แล้วคุ ณจะพบข้อมู ลที่ น่าสนใจ เกี่ ยวกับแต่ ละหัวข้อ
จากความคิ ดเห็ นของคนในพื ้นที่
COLUMN

ครบเครื่องเรื่องอาหารเกาหลี

เรี ยนรูเ้ กี่ ยวกับความหลากหลายของอาหารเกาหลี "กิ มจิ" ลักษณะของกิ มจิคยองกี โด ประวัติแอลกอฮอล์ในเกาหลี และรับ
้ มที่มีในคยองกี โด ค้นพบเรื่องราวที่ น่าสนใจเกี่ ยวกับข้าว และดูข้าวประเภทต่ าง ๆ จากคยองกี โด
คำ�แนะนำ�เกี่ ยวกับเครื่องดื่มแบบดังเดิ
ที่ มีรสชาติ ที่แตกต่ างกันในแต่ ละภูมิ ภาค
GOOD STAY

ที่พ ักสำ�หร ับหลากรสนิ ยม

คยองกี โดมี ที่พก
ั ให้เลือกมากมาย ไม่ ว่าจะเป็ นห้องพักแบบฮันอก สำ�หรับผู ท
้ ี่ ตอ
้ งการสัมผส
ั ความเงี ยบ และความสงบของ
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม หรือพักโรงแรมหรู ที่ มีบริ การรับรองที่ สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการฟื้นฟูกายใจ หรือเกสต์เฮาส์
สำ�หรับผู ท
้ ี่ ตอ
้ งการแบ่ งปั นประสบการณ์การเดิ นทาง และนอนป่าพักผ่ อนหย่ อนใจ สำ�หรับผู ส
้ นใจหลี กเร้นไปอยู่ กบ
ั ธรรมชาติ
FOUR SEASONS
คยองกีโดในแต่ ละฤดูกาล

้ ่ รวมทังเส้
้ นทางชมดอกซากุ ระ และสกี
เราขอแนะนำ�สถานที่ บางแห่ งที่ คุณสามารถเพลิ ดเพลิ นกับความงามของฤดูกาลทังสี
รี สอร์ทที่ มีหิมะสี ขาวปกคลุ มทุ่ ง

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook
ggtour.en

Youtube

Website
en.ggtour.or.kr

Map

จังหวัดคยองกี
โซล
ทะเลชายฝ
ั ่ ง ตะวั น ออก
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สาธารณรัฐเกาหลี
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P71
Paralove
P68
ยังพย็อง
LIKE A LOCAL
Camera Café
LIKE A LOCAL
P57
Cafore Gallery
STAY
P67
Yooseonjae
STAY
P81
The Hill House
P83
LIKE A LOCAL
Yangpyeongsijang-gil
P71

L IKE A LOCAL
ป่าซออู รี
P63

L IKE A LOCAL
LIKE
We Bake
P73
STAY
STAY
S
 TAY
Bloomvista
Hanok Stay Hui
P82
P80

 TAY
S
F
FOLLOW
 OLLOW
ป่านันทนาการ Barasan
ร้าน Eedoga
Natural Recreation Forest
P31
P 87
87
LIKE A LOCAL
LIKE A LOCAL
สกายเรล
ถนน Suwon Fried Chicken Street
P6 9
P71

ถนน Cherry Blossom
Road บริ เวณสถานี คุนโพ
LIKE A LOCAL
Geumjeong Station
อุ ทยาน Wave Park
P67
อันซาน P 8 8
LIKE A LOCAL
LIKE A LOCAL
้ เมื อง
ถนนบะหมี่ เกาหลี
เกาหลี จากข้าวสาลี พืนเมื
น
Starvillage
LIKE A LOCAL
CITY GUIDE
P 7 1เกาะ Ueumdo Island
Photoland
ซู วอน
LIKE A LOCAL
P
55
P62
ประภาคารเมื องอันซัน
LIKE A LOCAL
FOLLOW
LIKE A LOCAL
P55
Ansan
Wolhwawon
หมู่ บา้ นประมง Tando
Multicultural Food
LIKE A LOCAL
P53
P14
Street
โรงผลิ ตไวน์ใ นฟาร์ม
LIKE A LOCAL
LIKE A LOCAL
P70
Grand Coteau
The Belle Spa
Play Yacht
P59
P60
P91

LIKE A LOCAL
๋ ในเกาหลี
ฝรั่ งเศสจิ
ฝรั่
งเศสจิ วในเกาหลี
ว
P67

LIKE A LOCAL
House Bakery
P73

 OUR SEASONS
F
LIKE A LOCAL
เทศกาลซากุ ระบานที่ ภู
ภูเขา
หมู่ บา้ นช่ างตี เหล็ กโคกู รยอ
Dodangsan Mountain
ฮานัม
P64
P88
พูช็อน
สนามบินนานาชาติอินชอน
LIKE A LOCAL
ถ้�
ำ ควังเมี ยง
P65
LIKE A LOCAL
อุ ทยานศิ ลปะ
F
FOLLOW
 OLLOW
LIKE A LOCAL ควังมย็อง
Anyang Art Park
Saesori Mulsori
อุ ทยาน Gaetgol Eco Park
P57 ควาช็อน
P26
P2
6
P65

ซีฮึง

LIKE A LOCAL
โรงเบี ยร์
Kraemerlee Brewery
P59
LIKE A LOCAL
โฟร์วีลไบค ์
P69

STAY
ศู นย ์ศิ ลปะ
Chwiong Art Center
P81

คูรี

โซล

อัน
ยาง
LIKE A LOCAL
FOUR
SEASONS
อุ ทยาน Baegot
ถนน Cherry Blossom
Hanwool Park
Road บริ เวณ Uiwang City
P67
P 89
FOUR SEASONS

จั ง ห ว ั ด คั ง ว็ อ นโ ด

FOUR SEASONS
แบร ์สทาวน์ (Bearstown)
P95

LIKE A LOCAL
สถานี รา้ ง Ilyeong Station
P62

โกยาง

STAY
โรงแรม Sono Calm Goyang
P82
LIKE A LOCAL
Goyang Starfield
Chicor
LIKE A LOCAL
P61
คิ มโพ อารา มาริ น่า
P90

LIKE A LOCAL
หมู่ บา้ นประมง Baengmi-ri
P53

ญี ่ ป ุ ่ น

L IKE A LOCAL
โซนท่ องเที่ ยวพิ
ยวพิ เศษสำ�หรับชาวต่ างชาติ
P56
P5
6
LIKE A LOCAL
ทงดูช็อน
พิ พิธภัณฑ์สุรา Sansawon
P58
STAY
ป่านันทนาการ
Dongducheon Natural
Recreation Forest
P87
คาพย็อง

LIKE A LOCAL
สวน Byukchoji
P65

LIKE A LOCAL
ป่ าแห่ งภู มิปัญญา
P66

เกาะเชจู

L IKE A LOCAL
น้ำ�ตก Bidulginangpokpo Falls
P65

FOLLOW
Doosoogobang
P24

FOUR
F
 OUR SEASONS
ถนน Gasil Cherry Blossom Road
LIKE A LOCAL
Amore Gwanggyo P89
STAY
Refill Station
CITY GUIDE
โรงแรม Eden
P61
ยงอิ น
Paradise Hotel
P83

LLIKE
 IKE A LOCAL
Miranda Hotel Spa Plus
P60

อินชอน

ยอจู
FOUR
F
 OUR SEASONS
Geumeunmorae
ริ เวอร์ไ ซด ์ปาร์ค
P93

F
FOUR
 OUR SEASONS
จิ ซาน ฟอเรสต ์ รี สอร์ท
P94
LLIKE
 IKE A LOCAL
อุ ทยาน Dae Jang Geum Park
P63

LIKE A LOCAL
ตลาดห้าสี เมื องโอซัน
P55

FOLLOW
F
 OLLOW
Mirinae Holy Site
P21

พย็องแท็ก

LIKE A LOCAL
Pyeongtaek
International
Central Market
P55

STAY
Ramada Encore
Pyeongtaek
P83
STAY
Arca Books Book Stay
P85

อันซ็อง

FOLLOW
F
 OLLOW
วัด Seoknamsa Temple
P17
P1
7

จั ง ห ว ั ด ชุ ง ช็ อง เห นื อ
20km
10km

ชุ ง ชองใต้
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FOLLOW COVER STORY
AKMU

4

ท่่าเรืือ Jeongokhang

ⓒYG Entertainment

สมาชิิ กสองท่่ านของ AKMU แล่่ นเรืื อในสไตล์์ของตััวเองอัันเป็็ นเอกลัักษณ์์
ทั้้�งสองร่่ วมแรงร่่ วมใจทำำ�งานร่่ วมกััน บางครั้้�งมีี ลัก
ั ษณะเฉพาะที่่� โดดเด่่ นของ
แต่่ ละคน และบางครั้้�งสนัับสนุุ นซึ่่�งกัันและกััน.

5

ⓒYG Entertainment
ⓒYG Entertainment

ยืื นหยััดด้้วยตััวเอง
เป็็ นช่่ วงเวลาของการเติิ บโตร่่ วมกััน
เหมืื อนการออกไปเที่่� ยว

6

ⓒYG Entertainment

เราต้้องการจะไปทิิ ศทางเดีี ยวกััน และทำำ�เพลงที่่� แสดงถึง
ึ ความรู้้ �สึึกของเราในตอนนี้้ �
เราต้้องการให้้ทุุกอย่่ างเป็็ นไปอย่่ างเป็็ นธรรมชาติิ อย่่ างจริิ งใจ
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FOLLOW COVER STORY
AKMU INTERVIEW

TWO
&
ONE

ถามตอบกัับอััคมิิ ว

AKMU, พี่่�น้้องนัักดนตรีี ที่่�ตั้้�งใจเปลี่่�ยนแปลง

ขอบเขตดนตรีี ทั้้�งในแบบเดี่่�ยวแบบคู่่�ให้้กว้้าง

ขวางและหลากหลายขึ้้�น เริ่่�ม ค่่ อยๆ ติิ ดใจไปกัับ

เสีี ยงกีี ต้ ้าร์ ์อะคูู สติิ คอัันอบอุ่่�น เสีี ยงร้้องอัันสดใส
งดงาม รวมถึึงเพลงที่่�สร้้างสรรค์ ์ขึ้้�นด้้วยความ
หลัักแหลม

และจิิ นตนาการแปลกใหม่่ ของพวกเขา เหล่่ า

แฟนคลัับต่่ างให้้ความสนใจและคาดหวัังกัับการ

เปลี่่�ยนแปลงครั้้�งนี้้� มาฟัั งเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับดนตรีี ,
ความหนุ่่�มสาว, การท่่ องเที่่�ยว จากสองคนที่่�ถืื อว่่ า
การทำำ�เพลงเป็็นความฝัั นของพวกเค้้า

Q ตั้้�งแต่่เดบิิวต์ ์มาปีีนี้้�ก็็นั ับเป็็นปีีที่่� 7 แล้ ้วนะคะ/ครั ับ
และอััคดงมิิวสิิเชีี ยนก็็เปลี่่�ยนชื่่�อใหม่่เป็็น ‘AKMU’ ด้ ้วย
ตอนเดบิิวต์ ์ กั ับตอนนี้้�, เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงกั ับทั้้�ง
สองคนอย่่างไรบ้ ้างคะ/ครั ับ?
A ใช่่ แล้้วค่่ ะ/ครัับ ก่่ อนอื่่� นเลย การเปลี่่� ยนชื่่� อวงเป็็ น ‘AKMU’
อย่่ างเป็็ นทางการเป็็ นการเปลี่่� ยนแปลงที่่� ยิ่่�งใหญ่่ มาก
ความหมายของคำำ�ว่่า อััคดงมิิ วสิิ เชีี ยน มาจากคำำ�ว่่า ‘รััค’
ที่่� แปลว่่ าสนุุ กสนาน และ ‘ดง’ ที่่� แปลว่่ าเด็็กค่่ ะ/ครัับ ถึึง
แม้้ว่่าใน ตอนนั้้�นชื่่� อวงจะเหมาะกัับความเป็็ นเด็็กและ
สไตล์์เพลงที่่� ต้อ
้ งการ แต่่ เมื่่� อกลายเป็็ นผู้้ ใ� หญ่่จึึงใช้้
ชื่่� อ ‘AKMU’ ที่่� เป็็ นเครื่่� อง บ่่งบอกว่่ าเราออกมายืืนใน
� ะ/ครัับ และเช่่ นเดีี ยวกัับชื่่� อวงที่่�
โลกดนตรีี ที่่� กว้้างขึ้้นค่่
เปลี่่� ยนแปลงไป เราก็็กำ�ลั
ำ ังพยายามกััน อย่่ างไม่่ สิ้้ �นสุุ ด
เพื่่� อการเติิ บโตทั้้�งในแบบเดี่่� ยวและแบบคู่่�ค่่ ะ/ครัับ
Q อยากทราบว่่าล่่าสุุดมีีผลงานอะไรกั ันอยู่่�คะ/ครั ับ ดูู
เหมืือนว่่าคุุณซููฮยอนจะได้ ้ใกล้ ้ชิิ ดกั ับแฟนคลั ับใน
ประเทศมากขึ้้�น ผ่่านรายการ <บีีกิิน อะเกน> ถ้ ้าได้ ้
ถ่่ายทำำ� <บีีกิิน อะเกน> ในจัังหวั ัดคย็็องกีีโด คิิดว่่าจะ
ถ่่ายทำำ�ที่่�ไหนดีีคะ/ครั ับ?
A <บีี กิินอะเกน> ฉบัับโคเรีี ย เป็็ นความตั้้�งใจที่่�จะปลอบโยน
คนที่่� เหนื่่� อยล้้าทั้้�งกายและใจจากโรคโควิิ ด 19 ด้้วยการ
แสดง ในที่่� สาธารณะภายในประเทศค่่ ะ ซึ่่�งได้้ทำ�ำ การ
แสดงไปแล้้วในสถานที่่� สำ�คั
ำ ัญๆ หลายที่่� เช่่ นในพย็็องชาง,
แดกููค่่ ะ แต่่ ถ้า้ เป็็ น ในจัังหวััดคย็็องกีี โด คิิ ดว่่าอยากให้้
เป็็ นที่่� ‘อิิ มจิินกััก พย็็องฮวา นููรีี ’ ในพาจููค่่ ะ โชว์์คงออกมา
สวยมากๆ เลยล่่ ะค่่ ะ เพราะว่่ า จริิงๆ แล้้ว ‘อิิ มจิินกััก พย็็
องฮวา นููรีี ’ ก็็ติิดอัน
ั ดัับ TOP 50 สถานที่่� ที่่� ไม่่ ควรพลาดใน
เกาหลีี และเป็็ นสถานที่่� ที่่�มีีชื่่�อเสีี ยงมาก
จากการถ่่ ายทำำ�รายการ, ละคร หรืือภาพยนตร์์ค่่ ะ
8

อืืม, ถ้้าได้้ร้อ
้ งเพลงบนเนิิ นเขาแห่่ งสายลม คงเป็็ นการ
�
ปลอบโยนหััวใจที่่� เหนื่่� อยล้้าให้้อบอุ่่�นขึ้้นได้้
ค่่ะ
Q AKMU ติิดต่่อสื่่�อสารกั ับแฟนคลั ับกั ันด้ ้วยวิิธีก
ี ารแบบ
ไหนคะ/ครั ับ? สำำ�หรั ับคุุณซููฮยอนคืือการเป็็นบิิวตี้้�ครีี
เอเตอร์ ์, ซึ่่�งดูู สนุุ กมากเลยนะคะ/ครั ับที่่�ติิดต่่อสื่่�อสาร
กั ับแฟนคลั ับได้ ้มากขึ้้�น
A (ลีี ชานฮยอก) ด้้วยดนตรีี เป็็ นอย่่ างแรกเลย เพราะเป็็ น
ความรัักที่่� ได้้มาจากดนตรีี ครัับ แทนที่่�จะพบกัันบ่่ อยๆ
ผมมีี ความ รู้้ �สึึกว่่ าอยากจะแสดงให้้เห็็ นถึึงดนตรีี ที่่� ยอด
� ็วางแผนไว้้
เยี่่� ยมแม้้พบกัันแค่่ ครั้้�งเดีี ยวครัับ นอกจากนี้้ ก็
ว่่ าจะติิ ดต่่อสื่่�อสารทาง งานศิิ ลปะในสาขาที่่� หลากหลาย
�
ยิ่่�งขึ้้นอย่่
างเช่่ นหนัังสืือหรืือรููปภาพครัับ
(ลีี ซูู ฮยอน) ปกติิ สนใจหลายอย่่ าง, แล้้วก็็มีีสิ่่� งที่่�อยากทำำ�
อยู่่�เยอะเลยค่่ ะ คิิ ดว่่าถ้้าได้้แชร์์สิ่่� งเหล่่ านี้้ ร่่� วมกัับแฟนๆ
และได้้
แบ่่งปัั นเรื่่� องราวร่่ วมกัับผู้้ ค
� นมากมายก็็คงจะสนุุ กดีี จึึง
เริ่่� มทำ�ำ รายการลงยููทููปค่่ ะ ต่่ อไปก็็อยากจะติิ ดต่่อสื่่�อสาร
� ะ
ด้้วยวิิ ธีีสนุุ กๆ ที่่� หลากหลายยิ่่�งขึ้้นค่่
Q รู้้�สึึกว่่าจะเขีียนเนื้้�อเพลงโดนใจได้ ้เก่่งมากๆ เลยค่่ะ/
ครั ับ ถ้ ้ามีีคำ�ที่่�
ำ ชอบเป็็นพิิเศษคำำ�นั้้�นคืือคำำ�ว่่าอะไรคะ/
ครั ับ? อยากให้้
บอกคำำ�ที่่�ชอบและตีีความคำำ�นั้้�นในแบบของตั ัวเองให้้
กั ับแฟนๆ ชาวต่่างชาติิได้ ้ฟัังหน่่ อยค่่ะ/ครั ับ
A คำำ�ที่่� ชอบคืือคำำ�ว่่า ‘ความใสซื่่� อ’ ค่่ ะ/ครัับ ไม่่ ว่่าจะเมื่่� อก่่อน
� ็ยั ังชอบคำำ�นี้้ ไ� ม่่ เปลี่่� ยนค่่ ะ/ครัับ เพีี ยงแต่่ ถ้า้
หรืือตอนนี้้ ก็
� ว้ ย, ก็็คิิด
เมื่่� อก่่อน ความไร้้เดีี ยงสาถููกรวมอยู่่�ในคำำ�นี้้ ด้
� ุ ณสมบััติิและความสามารถด้้านศิิ ลปะที่่� มีีมา
ว่่ าตอนนี้้ คุ
ตั้้�งแต่่ เกิิ ดของตััวเองใน

ปริิ มาณสุุ ทธิิ 100 เปอร์์เซ็็ นต์์ บอกได้้ว่่าเป็็ น ‘ความใสซื่่� อ’
ค่่ ะ/ครัับ ไม่่ ว่่าใครก็็แอบต่่ อสู้้ �อยู่่�คนเดีี ยวเพื่่� อสิ่่� งนั้้�นใช่่
ไหมคะ/ครัับ ความเจ็็ บปวดทางจิิ ตใจที่่�ได้้มาในตอนนั้้�น
แน่่ นอนว่่ าเป็็ นการต่่ อสู้้เ� พื่่� อตั ัวเราเองค่่ ะ/ครัับ
Q ถ้ ้านิิ ยามคำำ�ว่่า K-POP คิิดว่่าเป็็นแบบไหนคะ/ครั ับ?
และคิิดว่่า AKMU กำำ�ลั ังทำำ�ดนตรีีในสีีสั ันแบบไหนอยู่่�
คะ/ครั ับ?
A แน่่ นอนว่่ า K-POP เป็็ นคำำ�ที่่� น่่าภาคภููมิิ ใจค่่ ะ แต่่ บางครั้้�งก็็
รู้้ �สึึกว่่ าคำำ�ว่่า POP ในภาษาของเราไม่่ ได้้จำ�ำ แนกด้้วยดนตรีี
แต่่ เป็็ นการจำำ�แนกด้้วยภาษามากกว่่ าค่่ ะ/ครัับ ก่่ อนอื่่� น
นึึกถึึงการเต้้นและการถ่่ ายทอดที่่�ออกมาแบบอลัังการ
แต่่ จริิงๆ แล้้วใน สาขา K-POP ยัังมีี ดนตรีี ที่่�ไม่่ ใช่่ ลั ักษณะ
นั้้�นอยู่่�อีี กมากค่่ ะ/ครัับ เพราะฉะนั้้�นจึึงคิิ ดว่่าบางครั้้�งก็็
จำำ�เป็็ นที่่�จะต้้องนำำ�ตั ัว K ออก และก้้าวข้้ามออกมา เราไม่่
ต้้องการให้้ AKMU เป็็ นสาขา K-POP เท่่ านั้้�นค่่ ะ/ครัับ แค่่
อยากให้้เป็็ นดนตรีี หลากหลายแนวที่่� มีี
คุุ ณภาพค่่ ะ/ครัับ
Q ช่่วงนี้้�กระแสเกาหลีีตั้้�งแต่่ K-POP ไปจนถึึงละครเป็็นที่่�
นิิ ยมอย่่างมาก ทำำ�ให้้มีีแฟนคลั ับชาวต่่างชาติิเพิ่่�มมาก
ขึ้้�น รู้้�สึึกถึึง ความนิิ ยมที่่�มากขึ้้�นไหมคะ/ครั ับ?
A ค่่ ะ/ครัับ, ก็็มัก
ั จะเห็็ นข้้อความให้้กำ�ลั
ำ ังใจของแฟนๆ ชาว
ต่่ างชาติิ และความต้้องการที่่�อยากให้้ไปทััวร์์คอนเสิิ ร์ ์ตใน
ต่่ าง ประเทศผ่่ านทาง SNS อยู่่�บ่่ อยๆ ค่่ ะ/ครัับ หลัังเดบิิ
วต์์เราเคยทััวร์์คอนเสิิ ร์ ์ตเล็็กๆ ในเอเชีี ยและไม่่ เคยลืืมช่่ วง
เวลานั้้�นเลยค่่ ะ /ครัับ ความรัักและเสีี ยงร้้องตามที่่�ไม่่ คาด
คิิ ดมาก่่ อนยัังเป็็ นความทรงจำำ�ที่่� ทำ�ำ ให้้ช็็อกมากอยู่่�เสมอ
และอยากจะรู้้ �สึึกถึึงความ ประทัับใจนั้้�นอีี กครั้้�งค่่ ะ การ
แสดงคอนเสิิ ร์ ์ตในต่่ างประเทศเป็็ นสิ่่� งที่่� พวกเราวางแผน
กัันอยู่่�ตลอด, และคิิ ดกั ันอยู่่�ตลอดว่่ าจะ
จััดตอนไหนดีี ค่่ะ/ครัับ
Q สไตล์ ์การท่่องเที่่�ยงของทั้้�งสองคนเหมืือนกั ันไหมคะ/
ครั ับ? อยากให้้เล่่าถึึงวิิธีท่
ี อ
่ งเที่่�ยวของแต่่ละคนค่่ะ/ครั ับ
A (ลีี ชานฮยอก) สำำ�หรับ
ั ผมเป็็ นสไตล์์ที่่� ชอบจองที่่� พัก
ั ที่่�
ถููกใจและเที่่� ยวอยู่่�แถวๆ นั้้�นเลยครัับ และตอนที่่�ออก
� � เฉพาะของตััวเองที่่�ให้้ความรู้้ �สึึก
ไปเที่่� ยวก็็ชอบ หาพื้้ นที่่
เหมืือนกัับการไปนั่่�งร้้านประจำำ�ครัับ ถึึงจะไม่่ ชอบสถาน
ที่่� ที่่� มีีนัก
ั ท่่ องเที่่� ยวเยอะๆ, แต่่ ถ้า้ ได้้พบกัับคนที่่� พููดคุุยกััน
ได้้สบายๆ ก็็จะยิ่่�งสนุุ กและตื่่� นเต้้นกว่่ าเดิิมครัับ
(ลีีซูู ฮยอน) ถ้้าเจอสถานที่่� สบายๆ กัับร้้านอร่่ อยๆ ก็็จะมีี
ความสุุ ขมากค่่ ะ ชอบทั้้�งการเที่่� ยวคนเดีี ยวและการเที่่� ยว
กัับเพื่่� อนค่่ ะ การได้้ขับ
ั รถชมวิิวทะเล, ตั้้�งแคมป์์ เป็็ นสิ่่� งที่่�
ฉัันปรารถนาอยู่่�เสมอค่่ ะ

Q ช่่วงนี้้�ทั้้�งละคร, มิิวสิิควิิดีีโอต่่างๆ ยกกองมาถ่่ายทำำ�
ที่่�จัังหวั ัดคย็็องกีีโดกั ันเยอะมากค่่ะ/ครั ับ ดั ังนั้้�นจึึงมีี
แฟนๆ มากมายที่่� ตามมาเที่่�ยวสถานที่่�เหล่่านั้้�น อยาก

จะทราบว่่าจะแนะนำำ�สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�ไหนให้้กั ับ
แฟนๆ ที่่�กำำ�ลั ังวางแผนจะมาเที่่�ยวที่่� จัังหวั ัดคย็็องกีี
โดคะ/ครั ับ
A อืืม, ก่่ อนอื่่� นอยากแนะนำำ�ให้้ทั ัวร์์คาเฟ่่ในพุุ นดัังหรืือซููวอน
� าแฟดััลโกนา
ค่่ ะ ถนนคาเฟ่่แพคฮยอนดงก็็ดีีนะคะ ปีี นี้้ ก
ที่่� ฮิิตใน เกาหลีี ก็็ดึึงความสนใจได้้จากแฟนคลัับชาวต่่ าง
ชาติิ ผ่่าน SNS ใช่่ ไหมคะ/ครัับ แถมในบ้้านเรานอกจา
กกาแฟดััลโกนาแล้้ว ก็็ยั ังมีี ของหวานที่่� อร่่อยๆ อีี กมาก
ค่่ ะ คงจะดีี ถ้า้ ได้้ไปที่่� ถนนคาเฟ่่ย่่ านแพคฮยอนดง และ
ได้้ลองทานกาแฟและของหวาน หลากหลายชนิิ ดของ
�
�น
เกาหลีี ค่่ะ ถ้้าเป็็ นแฟนๆ ที่่� สนใจเกี่่� ยวกัับบิิ วตี้้ หรืือแฟชั่่
แนะนำำ�ให้้ลองสวมชุุ ดฮัน
ั บกที่่� หมู่่�บ้า้ นเกาหลีี โบราณในยง
อิิ นค่่ ะ แต่่ งหน้้าใน
แบบที่่� เข้้ากัับชุุ ดฮัน
ั บกและไปเดิิ นเล่่ นที่่� หมู่่�บ้า้ นเกาหลีี
โบราณจะต้้องสนุุ กและเป็็ นความทรงจำำ�ที่่� ดีีแน่่ นอนค่่ ะ
�
ทราบมาว่่ า ชุุ ดพื้้ นเมืืองของเกาหลีี
ได้้รับ
ั ความสนใจจาก
� วนี้้ เ� หล่่ าไอดอลก็็สวมชุุ ดฮัน
�
ทั่่�วโลกค่่ ะ เดี๋๋ ย
ั บกขึ้้นแสดง
บนเวทีี กั ันด้้วยใช่่ ไหมคะ ถ้้าเป็็ นแฟนๆ ที่่� ชื่่�นชอบแฟชั่่�น
ก็็แนะนำำ�ให้้ลองไปดููสัักครั้้�งค่่ ะ และที่่� ขาดไม่่ ได้้เลยก็็คืือ
สถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครนั่่�นเองค่่ ะ ถ้้าเป็็ นแฟนๆ ที่่� ชอบละคร
� ี
เกาหลีี ล่่ะก็็, แนะนำำ�ให้้ไปเที่่� ยวโพช็็อนค่่ ะ เพราะที่่� แห่่ งนี้้ มี
เหตุุ ผลพอที่่� ถูู กเลืือกให้้เป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครมากมาย
ค่่ ะ มั่่�นใจว่่ าจะเป็็ นสถานที่่� ท่่องเที่่� ยวที่่�งดงามและ
ประทัับใจแน่่ นอนค่่ ะ
Q ในฐานะที่่�เป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว ประเทศเกาหลีีจั ัดเป็็น
ที่่�แบบไหนคะ/ครั ับ? คิิดว่่ามีีเสน่่ ห์ที่่�
์ ตรงไหนเมื่่�อออก
ไปท่่องเที่่�ยว คะ/ครั ับ?
� า้ จะให้้นึึกถึึง ‘เกาหลีี ’ ก็็จะนึึกถึึง ‘กระแส
A ในตอนนี้้ ถ้
เกาหลีี ’ ก่่ อนเลยค่่ ะ/ครัับ ในจำำ�นวนนัักท่่ องเที่่� ยวที่่� มา
เกาหลีี ก็็น่่าจะเป็็ นแฟนๆ ที่่�มาจากกระแสเกาหลีี กั ันเยอะ
นะคะ/ครัับ สำำ�หรับ
ั จัังหวััดคย็็องกีี โดนั้้�นก็็อยู่่� ใกล้้กั ับโซล
เหมาะกัับการเป็็ นสถานที่่� ท่่องเที่่� ยวแบบวัันเดย์์ทริิ ปค่่ ะ/
ครัับ โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่�ง ที่่� นี่่� มีีสถานที่่� ซึ่� ง
่ มีี ความหมาย
ทางประวััติิ ศาสตร์์อยู่่�มากมาย ในจำำ�นวนนั้้�นสถานที่่� ที่่�ไม่่
ควรพลาดเลยก็็คืือ ป้้ อมปราการฮวาซ็็ องค่่ ะ/ครัับ มีี จุุด
หนึ่่�งในใจกลางเมืืองซููวอนที่่� สามารถชมวิิ วกลางคืืนของ
ซููวอนได้้ด้ว้ ย
การมองเพีี ยงปราดเดีี ยว ซึ่่�งเป็็ นอะไรที่่� ยอดเยี่่� ยมมาก
อยากให้้ลองเดิิ นไปตามถนนรอบป้้ อมปราการฮวาซ็็ อง
ของซููวอน พร้้อมกั ับชมวิิ วกลางคืืนไปด้้วยค่่ ะ/ครัับ แล้้ว
ก็็ยั ังมีี ทั ัวร์์สถานีี รถไฟเก่่ าที่่� เป็็ นที่่� รู้้ �จัักจากการถ่่ ายทำำ�
มิิ วสิิ ควิิ ดีีโอ อย่่ างเช่่ นที่่� สถานีี รถไฟย็็องย็็อกค่่ ะ/ครัับ
และยัังมีี อีีกมากมายหลายแห่่ งที่่� แม้้ว่่าจะไม่่ ใช่่ สถานที่่�
�
ท่่ องเที่่� ยวที่่� โด่่ งดัังนััก แต่่ ก็็เป็็ นสถานที่่� ที่่� โด่่ งดัังขึ้้นจาก
การเข้้าไปอยู่่�ในละคร, ภาพยนตร์์ หรืือมิิ วสิิ ควิิ ดีีโอของ
ศิิ ลปิินหลายคนค่่ ะ/ครัับ จะคิิ ดว่่าจัังหวััดคย็็องกีี โด เป็็ น
ศููนย์์กลางของกระแสเกาหลีี ที่่�มีีสมบััติิล้ำ�ค่่
ำ � าซ่่ อนอยู่่�
มากมายก็็ได้้ค่่ะ/ครัับ
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LOCATION & TRIP
RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"

ท่่ องเที่่� ยวทริิ ปพิิ เศษไปกัับ RED VELVET
# 1
L o v e l y

# 2
M y s t e r i o u s

#1 สีี ชมพููทรงเสน่่ ห์ ์

#2 วิิ บวัับวิิ บวัับ น่่ าอััศจรรย์์

มาเริ่่�มทริิปกั ันที่่�บรรยากาศแบบต่่างประเทศที่่�ลงตั ัว

ออกจากช่่วงเวลาแห่่งความเป็็นจริิง มาเดิินถ้ำำ ��และ
ดื่่�มด่ำำ��กั ับบรรยากาศอัันน่่าอััศจรรย์ ์ ที่่�ให้้ความรู้้�สึึก

สระน้ำำ ��ทะเล สวนสาธารณะฮั ันอุุล ชุุมชนแพโกท เมืืองชีีอึึง

ของดวงอาทิิตย์ ์และต้ ้นมะพร้ ้าวยามสุุริย
ิ กาล

แนวชายฝั่่� งทะเลระยะทาง 15km ทอดยาวตั้้�งแต่่
ย่่ านวอลโกทไปจนถึึง MTV ชีี ฮวา ณ ที่่�แห่่ งนี้้�ซึ่่�งถูู ก
ขนานนามว่่ าเป็็น K-Gold Coast มีี สวนสาธารณะฮััน
อุุ ล ชุุ มชนแพโกทที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงจากแสงอาทิิ ตย์ ์อััสดง
อัันงดงาม ความโดดเด่่ นของทิิ วทััศน์์บริิ เวณหาดซอ
แฮอัันที่่�ชื่่�นชมได้้ตั้้�งแต่่ ตั ัวเมืื อง, ให้้ความรู้้�สึึกเหมืื อน
อยู่่�ในต่่ างประเทศโดยไม่่ รู้้�ตั ัว นอกจากนี้้� ยัังมีี สระน้ำำ ��
ทะเลแบบเป็็นมิิ ตรกัับธรรมชาติิ ที่่� สร้้างขึ้้�นจากน้ำำ ��
ทะเลจริิงๆ คอยต้้อนรัับนัักท่่ องเที่่�ยว ทำำ�ให้้สามารถ
เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับดีี ไซน์์ และทััศนีี ยภาพของตััวสระ
อัันน่่ าชม, หรืื อจะถ่่ ายภาพเก็็ บไว้้ก็็ไม่่ เลว เมื่่�อขึ้้�นไป
บนระเบีี ยงที่่�มีี ราวกระจกเป็็นแนวโค้้งเพรีี ยวลม จะ
ได้้ชื่่�นชมทะเลซอแฮสุุ ดลูู กหูู ลููกตา รวมถึึงทิิ วทััศน์์
ของเกาะซงโด เมืื องวััฒนธรรมนานาชาติิ
	 2590 จองวัังดอง เมืืองซิิ ฮึึงชีี จัังหวััดคยองกีี โด
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ถ้ำำ ��ควั ังมย็็อง

เสมืือนแหวกว่่ายอยู่่�ในอวกาศ

ถ้ำำ ��ควัังมย็็องเก็็บรัักษาประวััติิศาสตร์์อัันหลากหลายไว้้ดััง
เดิิม เพื่่�อให้้นัักท่่องเที่่�ยวที่่�มายัังสถานที่่�แห่่งนี้้�จะได้้สััมผััสกัับ
ความทัันสมััย, ความเป็็นอุุตสาหกรรม พร้้อมได้้ค้้นพบร่่อง
รอยที่่�ยัังคงอยู่่�ในถ้ำำ ��แห่่งนี้้�ประวััติิที่่�น่า
่ สนใจเมื่่�อครั้้�งที่่�ถ้ำำ ��
ถููกใช้้เป็็นโกดัังกุ้้�งดองเค็็มหลัังยกเลิิกการขุุดเหมืืองแร่่ในปีี
ค.ศ. 1972 ปัั จจุุบั ันด้้วยลัักษณะเฉพาะอัันน่่าอััศจรรย์ ์และ
น่่าค้้นหาของถ้ำำ �� พื้้�นที่่�ใหม่่ๆ ของถ้ำำ ��จึงึ ถููกสร้้างให้้เป็็นแหล่่ง
ศึึกษาทางวััฒนธรรมอัันหลากหลาย ด้้วยความร่่วมมืือของ
ศิิลปิินมากมายจนเกิิดเป็็นแหล่่งศิิลปวััฒนธรรมแบบผสม
ผสาน ทำำ�ให้้ถ้ำำ ��ได้้รัับความสนใจในระดัับโลก โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งเมื่่�อดวงไฟเล็็กๆ สว่่างไสวไปตามเส้้นทางคดโค้้ง
ภายในถ้ำำ ��, จะทำำ�ให้้รู้้�สึึกเหมืือนหลุุดเข้้าไปในโลกใบใหม่่
	 142 ถนนคาฮัักโร 85 บ็็ อนกิิ ล เมืืองควัังมย็็ องชีี จัังหวััดคยองกีี โด

ไอรีี นและซึึลกีี จาก Red Velvet กำำ�ลั ังเดิินหน้้ากิิจกรรมยูู นิิตครั้้�งแรกอย่่ างกระตืื อรืื อร้้น โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่�ง

‘โนรีี (Naughty)’ ซึ่่�งเป็็นแผนงานชิ้้�นที่่�สองต่่ อจาก มอนสเตอร์์ (Monster) กำำ�ลั ังได้้รัับความสนใจเป็็นอย่่ างมาก

จากแบ็็คกราวน์์ของมิิ วสิิ ควิิ ดีีโอ ซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ต่่ างๆ ของจัังหวััดคย็็องกีี โด เสน่่ ห์ที่่�ต่
์ ่ างกัันของทั้้�งคู่่�ปรากฏให้้
เห็็ นอย่่ างเด่่ นชััดในสถานที่่�แห่่ งนี้้� เรามาท่่องเที่่�ยวจัังหวััดคย็็องกีี โดไปตามฉากในมิิ วสิิ ควิิ ดีีโอนี้้�กัันเลย

# 3
A r t i s t i c

# 4
M o d e r n

#3 ปลุุ กเร้้าอารมณ์์สุุ นทรีี

#4 ทั้้�งโมเดิิร์ ์น ทั้้�งเทรนดี้้ �

ปลุุ กความรู้้�สึึกที่่�หลั ับใหลของนัักท่่ องเที่่�ยวด้ ้วย

ปิิดท้ ้ายทริิ ปพิิเศษกั ับ Red Velvet ในพิิ พิิธภั ัณฑ์ ์ที่่�

สวนศิิ ลปะอัันยาง

ประติิ มากรรมกระตุ้้�นจิิ นตนาการ

สถานที่่�ที่่�เคยเป็็นไร่่ องุ่่�นรสหวานหอมบริิ เวณแนว
คลองซััมซ็็ องช็็ อนแห่่ งเขาควานอัักซาน ปัั จจุุ บั ันไร่่
องุ่่�นได้้กลายเป็็นจุุ ดรวมตััวของนัักเดิิ นเขา ที่่�ตั้้�งใจมา
ดื่่�มด่ำำ��กั ับกลิ่่�นอายบนภูู เขา เมื่่�อปีี ค.ศ. 2005 ได้้เริ่่�มมีี
‘โปรเจกต์ ์ศิิ ลปะสาธารณะอัันยาง’ เป็็นงานแสดงผล
งานศิิ ลปะหลากหลายรูู ปแบบ ซึ่่�งถูู กนำำ�มาจััดวางท่่ า
มกลางธรรมชาติิ ได้้อย่่ างลงตััว จนทำำ�ให้้กลายเป็็น
สถานที่่�ของเหล่่ าศิิ ลปิินที่่�มีี ความพิิ เศษมาก เมื่่�ออยู่่�
ในพื้้�นที่่�จััดแสดงงานศิิ ลปะคุุ ณจะเพลิิ ดเพลิิ นไปกัับ
เสน่่ ห์ข
์ องผลงานที่่�ถูู กนำำ�มาจััดวางของบรรดาศิิ ลปิิน
ผู้้�มีี ชื่่� อเสีี ยงระดัับประเทศ กว่่ า 52 ชีี วิิต ซึ่่�งผลงาน
เหล่่ านี้้�ไม่่ ได้้มีี ไว้้แค่่ เพีี ยงให้้ชื่่� นชมเท่่ านั้้�น แต่่ สามารถ
สััมผััสและเข้้าไปอยู่่�ในตััวงานได้้อีี กด้้วย จึึงช่่ วยให้้
รู้้�สึึกว่่ าได้้เข้้าใกล้้ความเป็็นศิิ ลปะเข้้าไปอีี กขั้้�น

พิิ พิิธภั ัณฑ์ ์แสงไฟยางจูู

มีี ประวั ัติิ ศาสตร์ ์แห่่ งแสงสว่่ าง

ชื่่�นชมกัับแสงไฟหลากหลายรูู ปแบบได้้ ณ ที่่�แห่่ งนี้้�
‘พิิ พิิธภััณฑ์์แสงไฟยางจูู ’ ซึ่่�งเป็็นพิิ พิิธภััณฑ์์แสงไฟ
แห่่ งเดีี ยวในประเทศ ที่่�สามารถชื่่�นชมอดีี ต, ปัั จจุุ บั ัน
และอนาคตของแสงได้้ผ่่ านหอจััดแสดงแสงไฟยุุ ค
โบราณ, หอจััดแสดงแสดงไฟยุุ คก่่อนปัั จจุุ บั ัน, หอจััด
แสดงแสงไฟยุุ คปัั จจุุ บั ัน ไม่่ เพีี ยงเท่่ านี้้�ยัังจะได้้พบกัับ
เหล่่ าผลงานอิิ นเตอร์ ์แอคทีี ฟในธีีมต่่ างๆ ได้้ ณ ส่่ วน
จััดแสดงแสงแห่่ งจิิ นตนาการ อีี กทั้้�ง ยัังมีี ส่่วนที่่�เก็็บ
สะสมหลอดไฟแบบแอนทีี คซึ่่�งมีี ความเป็็นศิิ ลปะแบบ
ยุุ โรปในสมััยก่่อนปัั จจุุ บั ันอีี กหลายส่่ วน สามารถปิิด
ท้้ายวัันเดย์ ์ทริิ ปในจัังหวััดคย็็องกีี โดด้้วยประสบการณ์์
ที่่�บรรยากาศเปลี่่�ยนแปลงไปตามแสงไฟ
	235-48 ถนนควัังจ็็อกโร ตำำ�บลควัังจ็็อกมย็็อน เมืืองยางจูู จัังหวััดคย็็องกีีโด

	 ถนนสวนศิิ ลปะ เขตมัันอัันกูู เมืืองอัันยาง จัังหวััดคย็็ องกีี โด
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K-LOCATION
JOURNEY TO GYEONGGI

12

THE
SENTIMENTAL
OF TRAVEL
เข้้าถึึงจิิ ตวิิ ญญาณของตััวเอกในละคร

แต่่ งแต้้มสีี สั ันการเดิิ นทางให้้สวยงามและโรแมนติิ ก ผ่่ านสถานที่่� และกาลเวลาเข้้าสู่่� ใจกลางของเรื่่� อง
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ท่่ องไปในสถานที่่� และกาลเวลาดั่�ง่ ความฝัันที่่�
“Wolhwawon”
เช้้าวัันที่่� เงีี ยบสงบ แพรไปเที่่� ยว “Wolhwawon” สวน
สไตล์์จีี นในเกาหลีี และเป็็ นฉากละครโทรทััศน์์แห่่ ง
แรกของทััวร์ ์นี้้ � สถานที่่� นี้้ โ� ด่่ งดังั จากการถ่่ ายทำำ�ละคร
เรื่่� อง “Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo” เป็็ นฉาก
ที่่� ตัวั เอกคืือ อีี จีีอึึน (หรืือที่่� รู้้ �จัักกัันในนาม “IU”) และ
อีี จุุ นกิิ พบกััน ครั้้�งแรกในพระราชวัังของจัักรพรรดิิ
และเป็็ นสถานที่่� คังั ฮานึึล สารภาพรัักต่่ อ อีี จีีอึึน หลััง
จากเที่่� ยวชมภููมิิ ทัศ
ั น์์แปลกตาของ Wolhwawon ซึ่่�ง
ก่่ อสร้้างตามสไตล์์กวางตุ้้�งโบราณของจีี นแล้้ว ก็็ มา
ถ่่ ายรููปฉากหลัังเป็็ นสนามหญ้้าและสะพานเก็็ บไว้้เป็็ น
ที่่� ระลึึก จากนั้้�น ใช้้เวลาผ่่ อนคลาย อารมณ์์ด้ว้ ยการ
เดิิ นเล่่ นตามสบายไปรอบ ๆ อุุ ทยาน Hyowon Park ซึ่่�ง
เป็็ นที่่� ตั้้ง� ของ Wolhwawon
399, ดงซูวอน-โร, ปั ลดัล-กู, ซูวอนซี คยองกีโด
1899-3300
วันธรรมดา 09.00 น.-22.00 น.
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ท่่ ามกลางความเขีี ยวขจีี ของฤดูู ร้อ
้ น

แสงอาทิิ ตย์์ยามเช้้าสาดส่่ อง Wolhwawon
เดิิ นเล่่ นบนสะพานที่่� สวยงามใน Wolhwawon

ดื่่� มด่ำำ��ความงดงามของสถาปัั ตยกรรมไม้้แกะสลัักอัันวิิ จิิตรบรรจง
สถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครในคยองกีี โดที่่� เราจะไปเยี่่� ยมชมในทริิ ปนี้้ �

เผยความงดงามออกมาได้้มากที่่� สุุดจริิง ๆ
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ฉัันอธิิ ษฐานให้้เธอ

เฉกเช่่ นวัันที่่� คิิม ชิิ น

ลอยโคมอธิิ ษฐานให้้กับ
ั น้้องสาวที่่� รัก
ั

ของเขา และพระราชาใน “Guardian:

The Lonely and Great God”

เมื่่� อสายลมฤดูู ร้อ
้ นแสนงามพััดเข้้ามา
จากภูู เขาอีี กด้้าน

พััดกระดิ่่� งชายคาโบสถ์์วััด

วััด “Seoknamsa Temple”
วััดโบราณกัับบัันไดหิิ นที่่� สวยงาม
� างพุุ ทธศาสนาของเกาหลีี
หากคุุ ณต้้องการเข้้าถึึงความลึึกซึ้้งท
เราขอแนะนำำ�ให้้เที่่� ยวชมวััด Seoknamsa Temple ซึ่่�งตั้้ง� อยู่่�บน
ภููเขา Seounsan ในฐานะที่่� เป็็ นชาวพุุ ทธ แพรรอชมสถานที่่� นี้้ �
มากที่่� สุุด จากในบรรดาสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครทั้้�งหมด วััดแห่่ ง
� ยู่่�บนไหล่่ เขาที่่� เงีี ยบสงบ ให้้ความ รู้้ �สึึกสงบทางใจ ในละคร
นี้้ อ
โทรทััศน์์เรื่่� อง “Guardian: The Lonely and Great God” ตััวละคร
เอก กงยูู เขีียนชื่่� อน้้องสาวคนเล็็ กและกษััตริิ ย์ ์ โครยอ ลงบนโคม
อธิิ ษฐานและปล่่ อยให้้ล่่องลอยไป บัันไดหิิ นจากทางเข้้าถึึงห้อ
้ ง
� ร้้างขึ้้น
� ใน รััชสมััย
โถง Daeungjeon Hall สวยงามโดดเด่่ น วััดนี้้ ส
พระเจ้้ามุุ นมููแห่่ งซิิลลา แสดงประวััติิศาสตร์์ที่่� ทรงคุุ ณค่่ ายาวนาน
และถููกกำำ�หนดให้้เป็็ นสถานที่่� สวดอธิิษฐานขอความเจริิ ญรุ่่�งเรืือง
และความอยู่่�ดีีมีีสุุ ขของประชาชนในยุุ คต้้นราชวงศ์์โชซอน

Seoknamsa Temple เสีี ยงดัังไพเราะ

3-120 ซังชนเซมาล-กิ ล กึมกวาง-มยอน เมื องอันซองซี จังหวัดคยองกี โด
031-676-1444

17

Orangerie
เป็็ นคาเฟ่่ที่่� เป็็ นที่่� รู้้ �จัักจากละครและ
โฆษณาทางโทรทััศน์์ มีีภููมิิ ทัศ
ั น์์ที่่�มีี
เอกลัักษณ์์โดดเด่่ นด้้วยพืืชเขตร้้อน ใน
ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “Tale of the NineTailed” คาเฟ่่นี้้ เ� ป็็ นสถานที่่� คิิมบอมผสม
เหล้้าลงในกาแฟของ ลีี ดอง วุ๊๊ ก
� เพื่่� อสร้้าง
� เรื่่� อง จุุ ดที่่� หลาย
ความตึึงเครีียดให้้กับ
ั เนื้้ อ
คนอยากนั่่�งคืื อบริิ เวณชั้้�น 2 ซึ่่�งมัก
ั จะถููก
� ที่่� อย่่ างรวดเร็็ ว เพราะมีี
จัับจองจนเต็็ มพื้้ น
ทิิ วทัศ
ั น์์งดงาม หากคุุ ณสนใจการตกแต่่ ง
ด้้วยธรรมชาติิ และต้้นไม้้ เราขอแนะนำำ�
คาเฟ่่แห่่ งนี้้ � เพราะมีีต้้นไม้้สีี เขีียวหลาก
หลายชนิิ ดขายด้้วย แพรรู้้ �สึึกได้้รับ
ั พลััง
� งหน้้าสายตาเธอ
จากทิิ วทัศ
ั น์์เขีียวขจีี เบื้้ อ
 23-19 กิ ซน
4
ั โร แบคซอกอึบ เมื องยงจูซี
จังหวัดคยองกี โด
070-7755-0615
ทุ กวัน 11.00 น.-21.00 น. เปิดบริ การตลอดปี
อเมริ กาโน่ : 8,000 KRW
สมูทตี ้โคโคนัทแมงโก้: 12,000 KRW
@orangerie_official
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รื่่� นรมย์์กัับการจิิ บชาในเรืือนกระจกขนาดใหญ่่

กวาดสายตาไปรอบ ๆ ขณะสูู ดกลิ่่� นหอมของชา

จะเห็็ นต้้นไม้้กึ่� ง
่ โซนร้้อนมากมายหลายชนิิ ดดูู สดชื่่� น

รวมถึึงต้้นหนวดปลาหมึึกแคระ แก้้วสารพััดนึึก และมอนสเตอร่่ า
ใช้้เวลาช่่ วงบ่่ ายที่่� Orangerie ชารจ์์พลัังจากความสดชื่่� นเขีี ยวขจีี
และรื่่� นรมย์์กัับ “ความสุุ ข”
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สะพานข้ ้ามแม่่ น้ำำ�� ลอยฟ้้ า
Hantangang River Sky Bridge ถนนที่่�มาสู่่�คุุณ
เรามาเยืือนฉากถ่่ ายทำำ�ภาพยนตร์์แห่่ งสุุดท้า้ ยของ
� อยฟ้้ า Hantangang River
เรา คืือสะพานข้้ามแม่่ น้ำำ�ล
Sky Bridge เมื่่� อพระอาทิิ ตย์์ใกล้้ ตกดิิ น สถานที่่� นี้้ �
โด่่ งดังจ
ั ากการถ่่ ายทำำ�ละครเรื่่� อง “Crash Landing
on You” เป็็ นฉากที่่� ฮยอน บิิ น และซอน เยจิิ น ข้้าม
� ะแกว่่ งไปมาแม้้ข้า้ มเพีียง
สะพานด้้วยกััน สะพานนี้้ จ
คนเดีียว ทำำ�ให้้รู้้ �สึึกตื่่� นเต้้นหวาดเสีียวได้้ เมื่่� อก้้าวไป
� แก้้วกลางสะพานลอยฟ้้ า คุุ ณจะ
บนสกายวอลค์์พื้้ น
รู้้ �สึึก เหมืือนลอยอยู่่�กลางอากาศ และสนุุ กกัับความ
ตื่่� นกลััวท่่ามกลางความปลอดภััย เพราะสะพานนี้้ �
ได้้รับ
ั การออกแบบสร้้างมาอย่่ างมั่่� นคงแข็็ งแรง
รองรัับผู้้ ใ� หญ่่ ข้า้ มพร้้อมกัันได้้ถึง
ึ 1,500 ราย
207 บิ ดลจ
ั ิ นางกิ ล ยองบุ ก-มยอน เมื องโพชอนซี
จังหวัดคยองกี โด
09.00 น.-18.00 น.
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Mirinae Holy Site
Mirinae Holy Site เป็็ นสถานศัักดิ์์ �สิิ ทธิ์์ �ที่่� สำ�คั
ำ ญ
ั ของ
ศาสนจัักรคาทอลิิ กในเกาหลีี ปรากฎอยู่่�ในละครโทรทััศน์์
�
เรื่่ อง “Guardian: The Lonely and Great God” ภายในสถาน
ศัักดิ์์ �สิิ ทธิ์์ �แห่่ งนี้้ � มีีสุุ สานของนัักบุุ ญแอนดรููว์์ คิิ ม แทกอน
นัักบุุ ญคนแรกในเกาหลีี และองค์์การยููเนสโก ยกย่่ องให้้
เป็็ นอนุุ สรณ์์สถานโลกในปีี ค.ศ. 2021 ภายในสถานที่่�
� โบสถ์์ขนาดใหญ่่ เพื่่� อระลึึกถึึงผู้้พ
ศัักดิ์์ �สิิ ทธิ์์ �แห่่ งนี้้ มีี
� ลีีชีีพทาง
� รากกฎอยู่่�ในละครเรื่่� อง
ศาสนาชาวเกาหลีี 103 ราย โบสถ์์นี้้ ป
�
�
“Guardian” โดยใช้้เป็็ นสถานที่่ ที่่คิิม โกอึึนเรีียกกงยููมาหา
สถาปัั ตยกรรมแบบโกธิิคที่่� สวยงาม มีีบทบาทสำำ�คัญทำ
ั
�ำ ให้้
� วยงามสมบููรณ์์แบบ
ฉากนี้้ ส
 16 มิ รินาซองจิ -โร ยังซอง-มยอน เมืองอันซองซี จังหวัดคยองกีโด
4
031-674-7762
09.00 น.-17.00 น.
www.mirinai.or.kr

INFLUENCER. แพร

HIPRAE

BABOPRAE

แพรเป็ นสาวไทยที่ แชร์ประสบการณ์การท่ องเที่ ยวเกาหลี
รวมถึงคอนเทนต์ประจำ�วน
ั และคอนเทนต์ด้านวัฒนธรรม ช่ อง YouTube
“Hi Prae” ของเธอโดยมีสมาชิ กติ ดตามมากถึง 640,000 ราย เมื่อเร็ ว ๆ นี ้
้ กแสดง และเอนเทอร์เทนเนอร์ที่ ปรากฎตัวในซิ ทคอมของ
เธอได้งานเป็ นทังนั
Netflix เรื่ อง “So Not Worth It” และวาไรตี ้โชว์ของเกาหลีใต้ชื่ อ “South Korean
Foreigners” เราไปเยี่ยมชมสถานที่ ถ่ายทำ�ละครในจังหวัด คยองกีโดพร้อมแพร
ผู ม
้ ีชื่ อเสียงที่ สามารถแนะนำ�สถานที่ สวยงามในเกาหลีได้อย่ างสดใสร่ าเริง
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K-TASTE
JOURNEY TO GYEONGGI

THE
TASTE OF
TRAVEL
ร่่ วมแชร์ ์ประสบการณ์์ ทำำ�ความรู้้�จัักเกาหลีี ให้้ลึก
ึ ซึ้ง
้ � พร้้อมก้้าวสู่่� โลกแห่่ ง
อาหารรสชาติิ เลิิ ศ รููปลัักษณ์์สวยงาม
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สาระสำำ�คัญข
ั องการเดิิ นทางคืือไม่่ เร่่ งรีี บ
คุุ ณสามารถก้้าวเดิิ นได้้ช้า้ ลง

� อาหารได้้นานขึ้้น
�
หรืือสำำ�ราญกัับมื้้ อ
อาหารที่่� ร้า้ น Doosoogobang

ปรุุ งจากส่่ วนประกอบตามฤดูู กาลเท่่ านั้้�น

� รสอาหารอย่่ างสำำ�ราญ ในขณะที่่�
ค่่ อย ๆ ลิ้้ ม

ครุ่่�นคิิ ดถึึงชีี วิิตที่่� ต้อ
้ งทิ้้ ง� ภาระส่่ วนเกิิ น

Doosoogobang
อาหารตามฤดููกาล
อาหารวััดเป็็ นวััฒนธรรมการรัับประทานอาหารที่่� เป็็ น
เอกลัักษณ์์ของเกาหลีี เป็็ นอาหารเพื่่� อสุุ ขภาพ ช่่ วยให้้ผู้้ �
บริิ โภคแข็็ งแรง เพราะอาหาร แต่่ ละชนิิ ดใช้้ส่่วนประกอบ
จากธรรมชาติิ นำำ�มาปรุุ งด้ว้ ยความตั้้�งใจและใส่่ ใจ
� ลองอาหาร
Doosoogobang เป็็ นร้้านอาหารที่่� คุุณสามารถลิ้้ ม
มัังสวิิ รัติ
ั ิ เกาหลีีแบบดั้้�งเดิิ ม ซึ่่�งแสดงถึึงหลัักปรััชญาของ
แม่่ ชีีจอง ควอน ผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญด้้านอาหารวััด อาหารวััดนี้้ �
ปราศจากสารปรุุ งแต่่ ง กลิ่่� นรสสัังเคราะห์์ ปรุุ งด้ว้ ยสมุุ นไพร
กลิ่่� นฉุุ นตามฤดููกาลที่่� ดีีต่่อสุุ ขภาพ 5 ชนิิ ด (กระเทีียม หััว
หอมเขีียว กุ้้�ยช่่ ายป่่า ต้้นหอม และมหาหิิ งค์ ์) ช่่ วยให้้อาหาร
นั้้�นมีีรสชาติิ ต่่าง ๆ ได้้อย่่ างแท้้จริิง ทำำ�ให้้อาหารวััดเป็็ นตััว
เลืือกเมนููอาหารกลางวัันที่่� สมบููรณ์์แบบ Doosoogobang ที่่�
หมายถึึง สถานที่่� ที่่�พระฝึึ กการไม่่ รอรัับการขอรัับบริิ จาค ซึ่่�ง
เป็็ นวิิ ธีีหนึ่่�งของการฝีีกปฏิิ บัติ
ั ิ และเก็็ บอาหารที่่� เหลืือไว้้แบ่่ ง
ปัั นให้้แก่่ ผู้้ข
� าดแคลน ร้้านนี้้ ไ� ม่่ มีี เมนููอาหาร และจะเรีียก
เมนููแบบง่่ าย ๆ ว่่ า “อาหารวัันนี้้ ”� ซึ่่�งจะเปลี่่� ยนแปลงไปตาม
ส่่ วนประกอบตามฤดููกาลและช่่ วงเวลาของปีี
 0 ถนนควังกี โฮซูกองวอนโร เขตยองทงกู เมื องซูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
8
031-548-1912
ทุ กวัน 11.30 น.-20.00 น.
“อาหารวันนี ”้ 18,000 KRW
@doosoogobang
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Shilla Galbi อาหารที่่�อบอุ่่�นใจ
� ซี่่� โครงย่่ างซููวอนเป็็ นอาหารมื้้ อ
�
� ลองเนื้้ อ
เราเลืือกลิ้้ ม
� ซี่่� โครง
สุุ ขภาพ ร้้าน Shilla Galbi เป็็ น 1 ใน 3 ร้้านเนื้้ อ
� จากหลาย
ย่่ างที่่� มีีชื่่�อเสีียงในบรรดา ร้้านซี่่� โครงเนื้้ อ
� ซี่่� โครง hanwoo
ร้้านในซููวอน ร้้านนี้้ โ� ด่่ งดังจ
ั ากเนื้้ อ
� ซี่่� โครงชุ่่�ม
เกรด 1 ปรุุ งสดใหม่่ ไม่่ ผ่่านการแช่่ แข็็ ง เนื้้ อ
� อส ที่่� ชาวต่่ างชาติิ สามารถเลืือกอร่่ อยได้้ เพราะไม่่
น้ำำ�ซ
� ด้้วยเกลืือเพื่่� อรัักษารสชาติิ
เผ็็ ดจนเกิิ นไปนี้้ � ดองเนื้้ อ
� ซี่่� โครง ด้้วยการคลุุ กเคล้้า เครื่่� อง
สดโดยเฉพาะเนื้้ อ
�
ปรุุ งรสอย่่ างทั่่� วถึง
ึ แต่่ เดิิ มชาวเกาหลีีนิิ ยมทานเนื้้ อ
� ซี่่� โครงสด
ซี่่� โครงกัับผััก เราขอแนะนำำ�ให้้ทานเนื้้ อ
� เกลืือ คุุ ณจะพึึงพอใจในรสชาติิ และ กลิ่่� นสะอาด
จิ้้ ม
� ซี่่� โครงสดที่่� ร้า้ น Shilla Galbi นี้้ � อย่่ างไรก็็ ดีี
ของเนื้้ อ
� ซี่่� โครงชุ่่�มซอสนี้้ ยั
� งั สามารถเข้้ากัันได้้ดีี อย่่ างน่่ า
เนื้้ อ
� วหวาน ตามฤดููกาลอีีกด้้วย
อััศจรรย์์กัับผัักรสเปรี้้ ย
 38 ดงซูวอน-โร ยองทงกู เมืองซูวอนซี จังหวัดคยองกีโด
5
031-212-2354
Daily 11.00 น. – 22.00 น. ปิดบริ การในวันนักขัตฤกษ์
้ ซี่ โครงพรีเมี่ยม (1 ท่ าน) 49,000 KRW
เนื อ
้ ซี่ โครงชุ่ มซอสพรีเมี่ยม (1 ท่ าน) 46,000 KRW
เนื อ
้ ซี่ โครง Hanwoo พรีเมี่ยม 69,000 KRW
เนื อ
้ ซี่ โครง Hanwoo ชุ่ มซอส 53,000 KRW
เนื อ
www.shillagalbi.co.kr
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Saesori Mulsori
ปรุุ งด้ ้วยความร้ ้อนต่ำำ��คงที่่�ในบ้ ้านเกาหลีี
แบบโบราณ
สถานที่่� เปิิดคาเฟ่่นี้้ ไ� ด้้รับ
ั การดููแลรัักษามา
ตั้้�งแต่่ กลางยุุ คโชซอน เมื่่� อสมััยที่่� คุุณตา
ของเจ้้าของร้้านซึ่่�งเป็็ นรุ่่�นที่่� 14 ยัังมีีชีีวิิตอยู่่�
บริิ เวณโดยรอบ บ้้านเกาหลีีแบบดั้้�งเดิิ มหลััง
นี้้ � มีีต้้น zelkova อายุุ กว่่ า 300 ปีี ศาลาทรง
แปดเหลี่่� ยม สระน้ำำ�� และบ่่ อน้ำำ�� ทำำ�ให้้ลูู กค้้า
รู้้ �สึึกเหมืือนเดิิ นทาง มายัังสถานที่่� ที่่�ห่่างไกล
ข้้าวต้้มถั่่�วหวานนุ่่�มช่่ วยให้้อุ่่� นท้้อง โดยโรย
หน้้าด้้วยวอลนััท เกาลััด ไพน์์นัท
ั แปะก๊๊วย และ
ชะเอมผง เพื่่� อให้้มีีสีีสัน
ั และรสชาติิ เข้้มข้้น

1
 0 โอยานัมโร 38 บอน-กิ ล ซูจองกู เมื องซองนัมซี
จังหวัดคยองกี โด
031-723-7541
ทุ กวัน 11.00 น.-22.00 น. ปิดบริ การวันนักขัตฤกษ์
ขา้ วต้มถั่วหวาน 11,000 KRW ชา Jujube 10,000 KRW
ชาเย็ นเบอร์รี่ หา้ รส 10,000 KRW เซ็ ต Gyeongdan 5000 KRW
solicafe.site123.me
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ยามเช้้าในบ้้านแบบโบราณ

� ด้้วยลำำ�แสงอาทิิ ตย์์สาดส่่ องชายคาบ้้าน
เริ่่� มขึ้้น
เจ้้าของบ้้านปรุุ งถั่่�ว Azuki ด้้วยความใส่่ ใจ
เคี่่� ยวและคนเป็็ นเวลานาน

เพื่่� อทำำ�ข้า้ วต้้มถั่่�วหวานที่่� ให้้ความอบอุ่่�นหััวใจ
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Eedoga
เสน่่ ห์อ
์ ลัังการของหวาน
หลัังจากที่่� “Youn’s Kitchen” รายการโชว์์เพื่่� อความบัันเทิิ ง
ของ TVN ถููกเผยแพร่่ ไปยัังต่่างประเทศ ความนิิ ยมขนมหวาน
� เราแวะที่่� ร้า้ น Eedoga เพื่่� อชิิ มขนม
ของเกาหลีีก็็ เพิ่่� มสููงขึ้้น
หวานแบบดั้้�งเดิิ มของเกาหลีี และเรีียนทำำ�เค้้กข้้าว ลููกกวาด
� บบโบราณ เมื่่� อปีี ค.ศ. 2013 สองสาว พี่่� น้อ
และคุุ กกี้้ แ
้ งที่่� มีี
ความตั้้�งใจทำำ�ขนมหวานเพื่่� อสุุ ขภาพแบบโบราณ ที่่� แม้้เด็็ ก ๆ
ก็็ ทานได้้อย่่ างเอร็็ ดอร่่ อย ได้้ร่่วมกัันเปิิดหลัักสููตรสอนการทำำ�
เค้้กข้้าว ลููกกวาด และเปิิดหลัักสููตรสอนทำำ�ขนม การทำำ�เค้้ก
แบบโบราณ เมื่่� อเราไปถึึง อีีริิ คเข้้าเรีียนหลัักสููตรพรีีวิิ ว ซึ่่�งมีี
� ว และดอกไม้้ประดัับ
การทำำ�เค้้กข้้าวรููปพระจัันทร์์ ครึ่่�งเสี้้ ย
� อนหลััก
เค้้กข้้าวฤดููร้้อนที่่� เรีียกว่่ า Jeungpyeon หลัักสููตรนี้้ ส
� ฐานการทำำ�เค้้กข้้าว และให้้ความรู้้ ม
� เกี่่� ยวกัับ
การพื้้ น
� ากขึ้้น
เค้้กข้้าวเหนีียว และเค้้กข้้าวแบบไม่่ เหนีียว เราขอแนะนำำ�
� �ำ หรัับผู้้ ส
หลัักสููตรนี้้ สำ
� นใจการทำำ�ขนมหวานเกาหลีีแบบ
ดั้้�งเดิิ ม และต้้องการ ปรุุ งของว่่ างที่่� ดีีต่่อสุุ ขภาพและเชื่่� อถืือได้้
ไว้้รับ
ั ประทานเอง
2
 6-3 ซองบก 2-โร 76 บอน-กิ ล ซูจี-กู , เมืองยงอิ นซี จังหวัดคยองกีโด
(ห้อง211 ดรี มทาวเวอร์)
010-9772-2730
www.eedoga.co.kr

INFLUENCER. อี ริค วอร ์นเนอร

ERIC94KOREA

เราเดิ นทางสู่ ตอนใต้ของคยองกีโดพร้อมด้วยนายแบบหนุ่ มอีริค
ผู ห
้ ลงใหลสิ่ งสวยงามทุ กอย่ าง อีริคได้ชิมรสชาติ ดงเดิ
ั้ มของส่ วนประกอบอาหาร
และเรียนรูก
้ ารทำ�อาหารเกาหลีหลากหลายรูปแบบ รอยยิ ้มที่ ปรากฏทั่ ว
ใบหน้าของอีริคขณะนั่ งเบื ้องหน้าอาหารแต่ ละมื ้อ แสดงว่ าการเดิ นทางนี ้
ได้เติ มเต็ มความสุ ขในหัวใจเขา หนึ่งวน
ั กับการเดิ นทางลิ ้มลองอาหารเกาหลี!
้ ไว้ที่ นี่
เราได้บน
ั ทึกช่ วงเวลาแห่ งความสุ ขนัน

31

CITY GUIDE

GOYANG

สนุ กสนานตื่นเต ้นในว ันพิ เศษ ในเมื องโกยาง

แม่
่น้ำำ ��
ฮั

ันกั

ัง

4

พิิ พิิธภััณฑ์์ศิิลปะ
Mimesis Art Museum

เขตอิิ ลซานดง

สถานีี ทั ันฮยอน

เชตอิิ ลซานซอ

2

5
3
7

สำำ�นัักงาน
ปกครองท้้อง
ถิ่่�นเมืืองโกยาง

6

1

สถานีี รถบััสโกยาง

เมืื องโกยางเป็็นเมืื องที่่� เต็็ มไปด้้วยความ
สนุุ กสนานตื่่� นเต้้น มีี ชีีวิิตชีี วา มีี สิ่่�งบัันเทิิง
ต่่ าง ๆ มากมาย ที่่� นี่่� เป็็นที่่� ตั้้�งของสถานีี
โทรทััศน์์ SBS และ MBC รวมถึึงสตูู ดิิ โอต่่ าง
ๆ ในอิิลซาน และเป็็นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละคร
�
โทรทััศน์์รวมถึึงวาไรตี้้ โชว์์ต่่
าง ๆ ที่่� มีีชื่่� อ
เสีี ยง คุุ ณสามารถสนุุ กสนานในวัันพิิเศษได้้ที่่�
K-Culture Valley เมืื องโกยาง ซึ่่�งกำำ�ลัังได้้รัับ
ความนิิยม ว่่ าเป็็นนครเมกกะแห่่ งการถ่่ ายทำำ�
ละครโทรทััศน์แ
์ ห่่ งหนึ่่�ง

แม่
่น้ำำ ��
ฮั

ันกั

ัง

สถานีี แทกก

สถานีี นึง
ึ กก

POINT SPOT
❶ Sports Monster Goyang ─ 4.8 กม. (รถยนต์ 14 นาที) ─ ❷ Let’s Run Farm Wondang ─ 21 กม. (รถยนต์ 30 นาที) ─
❸ Aqua Planet Ilsan ─ 9.7 กม. (รถยนต์20 นาที) ─ ❹ EAT Italy Oven ─ 9.8 กม. (รถยนต์20 นาที) ─ ❺ Hyundai Motorstudio Goyang ─ 1.3 กม. (รถยนต์4 นาที) ─
❻ ENJOY Ilsan Lake Park ─ 3.4 กม. (รถยนต์7 นาที) ─ ❼ STAY Sono Calm Goyang
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สนามกีี ฬาในร่่ ม
Goyang Sports Monster 
้ ิ ยมเรี ยกกันว่ า “คาเฟ่เด็ กสำ�หรับผู ใ้ หญ่ ”
สถานที่ แห่ งนี น
สวนสนุ กในร่ มที่ ออกแบบมาเพื่ อให้ทุกคนได้สนุ กสนานร่ วมกัน นักท่ องเที่ ยวสามารถ
เลื อกเล่ นกี ฬาต่ าง ๆ ได้ เช่ น ยิ งธนู บาสเก็ ตบอล ซ็ อคเกอร์ และปีนเขา นอกจากนี ้
ยังมี เครื่ องออกกำ�ลังกายแบบ VR และซิ ปโคสเตอร์ที่ ตื่นเต้นเร้าใจให้บริ การ
มี หอ
้ งนั่ งเล่ น จำ�หน่ ายอาหาร และเครื่ องดื่มสำ�หรับผู ต
้ อ
้ งการเบรคพักหายใจ
ขอแนะนำ�ให้เลื อกเฉพาะกิ จกรรมที่ สนใจมากที่ สุด เนื่ องจากจำ�กัดเวลาการเข้าชม
1955 ถนนโกยางแดโร เขตด็อกยางกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกีโด
02-1668-4832
ทุกวัน 10.00 น.-21.00 น. (เข้าชม 2 ชม.) ผู ้ใหญ่ 25,000 KRW วัยรุน
่ /เด็ก 20,000 KRW
www.sportsmonster.co.kr
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ทุ่่�งราบให้้ม้า้ วิ่่�งได้้อย่่างเสรีีในเมืืองโกยาง
Lets’ Run Farm Wondang 
เมื่ อผ่ านถนนที่ มีตน
้ ไม้รายล้อมสองข้างทางดู ลก
ึ ลับแล้ว
้
คุ ณจะพบทุ่ งหญ้าเลี ยงสั
ตว์ขนาดใหญ่ ฟาร์มแห่ ง
้ ี ทิวทัศน์ทุ่ งหญ้าเลี ยงสั
้
นี ม
ตว์งดงามน่ าประทับใจ
คุ ณจะได้ชมฝู งม้าวิ่งเหยาะ ๆ หรื อเล็มหญ้าอยู่ กลางทุ่ งกว้าง
ด้วยสภาพภู มิทศ
ั น์สวยงามตามธรรมชาติ นี ้ เคยป็ นสถานที่
ถ่ ายทำ�ละครโทรทัศน์เรื่ อง “Mister Sunshine” นอกจากนี ้
Let’s Run Farm Wondang ยังเป็ นสถานที่ ส�ำ หรับฝึ กผู ส
้ มัครขี่
ม้าแข่ งมื ออาชี พอี กด้วย นักท่ องเที่ ยวจึงควรเดิ นเล่ นอย่ างสงบ
และดื่มด่ �ำ ไปกับช่ วงเวลาที่จะได้กลับมาอยู่ กบ
ั ตนเอง
ในบริ เวณโซนถ่ ายรู ปในทุ่ งหญ้า คุ ณสามารถถ่ ายรู ปโดย
มี ฉากหลังเป็ นทุ่ งหญ้ากว้างใหญ่ ไ ด้ วันหยุ ดสุ ดสัปดาห์
จะมี บริ การขี่ มา้ สำ�หรับเด็ ก ให้บริ การแบบมาก่ อนได้ก่อน
ผู ท
้ ี่ สนใจจึงควรติ ดต่ อแผนกอำ�นวยการล่ วงหน้าก่ อน
233-112 ซอซัมนึงกิล เขตด็อกยางกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกีโด
02-509-2672 ปิดบริการในวันจันทร์/อังคาร เปิดบริการในวันพุธ–อาทิตย์
09.00 น.-17.00 น. เข้าชมฟรี
krafarm.kra.co.kr

ทัักทายสััตว์์น้ำำ�� ได้้ที่่�
Aqua Planet Ilsan เมืื องโกยาง 
พบกับรูปจำ�ลองปลาฉลามขนาดยักษ์อ้าปากกว้าง
่
ต้อนรับนักท่องเทียวตรงบริ
เวณทางเข้า
สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็ นอย่างดี พิพธ
ิ ภัณฑ์สัตว์น้�ที
ำ ่
้
ดูลึกลับเสมือนอยูในความฝั
่
นแห่งนี จัดแสดงให้เห็
นถึงแก่น
่ คุณสามารถชมปลาฉลาม
แท้ของมหาสมุทรแก่ทอ
่ งเทียว
นกเพ็นกวิน แมวน้�ช้าง
ำ
จระเข้นาก และเต่าได้อย่างใกล้ชิด
้
ตูแสดงสัตว์
้
น้�ขนาดมหึ
ำ
มานีจัดการแสดงโชว์
สัตว์น้�ทุ
ำ กชนิด
้
ส่วนบริเวณมหาสมุทรชันสาม
คุณจะได้ชมแมวน้�ช้าง
ำ
่ นสัญลักษณ์ของพิพธ
้
่ ่
ซึงเป็
ิ ภัณฑ์สัตว์น้�แห่
ำ งนี สถานที
ที
่
่
เหมาะอย่างยิงสำ�หรับผู
ที้ รักสัตว์
เพราะนอกจากสัตว์น้�แล้ว
ำ
ยังมีทงแร็
ั้ คคูน บีเวอร์ลิง และเมียร์แคทให้ชมอีกด้วย

282 ถนนฮันรยูเวิร ์ลโร เขตอิลซานซอกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกีโด
1833-7001
ทุกวัน 10.00 น.-18.30 น. (ปิดเข้าชมเวลา 17.30 น.)
้
้
ชมได้ทังวัน
- ผู ้ใหญ่ 25,000 KRW เด็ก/ผู ้สูงอายุ (ต่�ำ กว่า 13/65 ปีขึนไป)
23,000 KRW ค่าเข้าชมในวันหยุดสุดสัปดาห์ - ผู ้ใหญ่ 31,000 KRW เด็ก/ผู ้สูงอายุ
้
(ต่�ำ กว่า 13/65 ปี ขึนไป)
28,000 KRW
www.aquaplanet.co.kr/index.do
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AROUND SPOT

Mimesis Art Museum เมื องพาจู
พิิ พิิธภััณฑ์์ศิิ ลปะนี้้�เป็็ นอาคารสีี ขาว
รูู ปทรงโค้้งเว้้า ตั้้�งโดดเด่่ นอยู่่�ในย่่ าน
สำำ�นัก
ั พิิ มพ์์ที่่�เต็็ มไปด้้วยอาคารรูู ป
ทรงสี่่�เหลี่่�ยม แสงแดดที่่�สาดส่่ อง
ผ่่ านอาคารอื่่�นมายัังผนัังสีี ขาวภายใน
อาคาร สร้้างบรรยากาศลึึกลัับลุ่่�ม
ลึึก Mimesis เป็็ นบริิ ษัท
ั สิ่่�งพิิ มพ์์ซึ่่�งก่่ อ
ตั้้�งโดย “Open Books” ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการพิิ มพ์์ และเผยแพร่่ งานศิิ ลปะ
รวมถึึงการออกแบบ สถาปัั ตยกรรม
การ์์ตูู น ภาพยนตร์์ การถ่่ ายภาพ และ
บรรณานุุ กรม ที่่�นี่่�คุุ ณสามารถรื่่�นรมย์์
กัับกาแฟไปพร้้อมกัับนั่่�งอ่่ านหนัังสืื อ
ริิ มหน้้าต่่ างที่่�ชั้้�นหนึ่่�งของคาเฟ่่ และ
ถ่่ ายภาพที่่�ระลึึกโดยมีี สนามหญ้้า
ที่่�ได้้รับ
ั การดูู แลอย่่ างดีี ซึ่่�งอยู่่�นอก
หน้้าต่่ างกระจกขนาดใหญ่่ เป็็ นฉาก
หลัังที่่�สวยงามได้้

� มบูู รณ์์
ละครที่่� ทำำ�ให้้รถคัันนี้้ ส
Hyundai Motorstudio เมืื องโกยาง 

253 ถนนมุนบัลโร เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกีโด
031-955-4100
ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูใบไม้ร่วง 10.00 .น-18.00 น. ฤดูหนาว
10.00 น.-17.00 น. ฤดูร ้อน 10.00 น.-19.00 น.
ผู ้ใหญ่ 5,000 KRW นักเรียน 4,000 KRW
www.mimesisart.co.kr

้
สถานที่ แสดงนิ ทรรศการยานยนต์แห่ งนี ้ สร้างขึนโดยบริ
ษท
ั ฮุ นไดมอเตอร์ จำ�กัด
้ และชัน
้ ใต้ดิน 5 ชัน
้
เป็ นสวนสนุ กยานยนต์ที่ใหญ่ ที่สุดในเกาหลี ในอาคารสู ง 9 ชัน
้ ปตัวถังรถยนต์
้
คุ ณจะได้ชมกระบวนการผลิ ตตังแต่
การหลอมเหล็ ก การขึนรู
่
่
้ ส่ วน นักท่ องเที ยวจะได้รบ
การเชื อมตัวรถ การลงสี ไปจนถึงการประกอบชิ น
ั
้
ประสบการณ์ตรงจากการชม การฟั ง การสัมผัส กระบวนการผลิ ตทังหมดของรถ
่
่
ฮุ นไดหนึงคัน กระบวนการผลิ ตรถยนต์ระหว่ างมนุ ษย์และหุ่ นยนต์ที ท�ำ งานร่ วมกันนี ้
เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู ท
้ ี่ สร้างแรงบันดาลใจให้กบ
ั เด็ ก ๆ กระบวนการเรี ยน
รู เ้ กี่ ยวกับลม รวมถึงการเคลื่อนที่ ของลมที่ ส่งผลต่ อการทำ�งานของรถยนต์
่
และการจำ�ลองเสี ยงที ช่วยส่ งเสริ มความคิ ดวิ เคราะห์ใ ห้แก่ เด็ กได้ นิ ทรรศการ
้ ู เ้ ข้าชมต้องจองล่ วงหน้า นอกจากนี ย
้ ังมี เวิ ร ์กช็ อปสำ�หรับเด็ ก
“Into the Car” นี ผ
ที่ให้ความรู เ้ กี่ ยวกับรถยนต์ผ่ านการเล่ นของเด็ ก มี บริ การนำ�ทัวร์เป็ นภาษาอังกฤษ
้
ที่ให้ค�ำ อธิบายทังหมดเป็
นภาษาอังกฤษ จำ�หน่ ายตัว๋ ถึง 17.30 น.
217-6 ถนนคินเท็กซ์โร เขตอิลซานซอกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกีโด
1899-6611
การแสดงปกติ 10.00 น.-19.00 น. ศูนย์ให้ข ้อมูลสำ�หรับการทดลองขับรถ 10.00 น.-17.00 น. ปิดวันที่ 1
มกราคม วันตรุษจีนและวันหยุดต่อเนื่อง วัน Chuseok และวันหยุดต่อเนื่อง
ผูใหญ่
้
10,000 KRW วัยรุน
่ 7,000 KRW เด็ก/ผูสู้ งอายุ 5,000 KRW motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do
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CITY GUIDE

PAJU &
YEONCHEON

เมื องแห่ งความสงบสุขและประว ัติศาสตรของการแบ่งแยก
- พาจู และยอนชอน
สถานีี แบงมาโกจีี
6

2
สถานีี
แทกวั ังรีี

1

ยอนชอนกุุน
5
ำ � อิิมจิินกั
แม่่น้ำ�

ัง

7

4

ันกั ัง
แม่่น้ำ�ำ � ฮั

ศููนย์ ์การ
ค้้าพรีีเมี่่�
ยมเอา
ท์์เล็็ทเมืือง
พาจูู

3

เมืื องพาจูู

สำำ�นัักงาน
ปกครองท้้อง
ถิ่่�นเมืืองพาจูู

สำำ�นัักงาน
เขตยอน
ชอน

8

เกาหลีี เป็็นประเทศเดีี ยวในโลกที่่� มีีการแบ่่ งแยก
ชััดเจน ด้้วยเหตุุ นี้้ เ� มืื องพาจูู และยอนชอนทาง
ตอนเหนืื อของจัังหวััดคยองกีี โด จึึงเป็็นเมืื องที่่� มีี
บทบาทสำำ�คััญทั้้�งด้้านประวััติิศาสตร์ ์และสภาพ
� สดงให้้เห็็ นถึง
แวดล้้อม ทั้้�งสองเมืื องนี้้ แ
ึ พรมแดน
ปัั จจุุ บั ันระหว่่ างเกาหลีี เหนืื อและเกาหลีี ใต้้ และ
เป็็นเสมืื อนผู้้�ส่่ งสาส์์นให้้เราก้้าวจากอดีี ตสู่่�
อนาคต Pyeonghwa Nuri 12-Gil Course ใน
เมืื องยอนชอนเป็็นเขตปลอดทหาร (DMZ) ที่่� ถููก
�
กำำ�หนดขึ้้นภายหลัังสงครามเกาหลีี
ผู้้�คนจำำ�นวน
มากขี่่� จัก
ั รยานมาเยืื อนสถานที่่� แห่่ งนี้้ � เพื่่� อค้้นหา
มุุ มมองที่่� หลากหลายของเขตปลอดทหาร

POINT SPOT
❶ Imjingak Observatory ─ 143 ม. (เดินเท้า 2 นาที) ─ ❷ Pyeonghwa Nuri Park ─ 28.54 กม. (รถยนต์28 นาที) ─ ❸ ENJOY Forest of Wisdom in Paju ─

13.20 กม. (รถยนต์17 นาที) ─ ❹ EAT Farmer’s Table in Paju ─ 47 กม. (รถยนต์49 นาที) ─ ❺ Water Tower ─ 18 กม. (รถยนต์23 นาที) ─ ❻ Abandoned Tunnel

่
in Daegwang-ri (ice spike) ─ 21.55 กม. (รถยนต์40 นาที) ─ ❼ Crane Theme Park ─ 13 กม. (รถยนต์24 นาที) - (ทีพัก)
─ ❽ STAY Joseon Royal Residence
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สััมผััสประวิิ ตศาสตร์์ของ
การแบ่่ งแยกที่่�
Imjingak Observatory
เมืื องพาจูู 
Imjingak เป็็ นจุุ ดหมายของนัักท่่ อง
เที่่�ยวที่่�สนใจเรื่่�องความมั่่�นคงเป็็ น
อัันหนึ่่�งอัันเดีี ยวกััน ประกอบไปด้้วย
North Korea Memorial Hall อนุุ
เสาวรีี ย์ ์ต่่ าง ๆ และอุุ ทยาน สถานที่่�
นี้้�อยู่่�ใกล้้กรุุงเปีียงยางมากกว่่ ากรุุง
โซล เป็็ นสถานที่่�พิิ เศษที่่�นัักท่่ องเที่่�ยว
สามารถสัังเกต และทำำ�ความเข้้าใจ
ประวััติิศาสตร์์ของการแบ่่ งแยกใน
เกาหลีี ได้้โดยตรง สามารถเดิิ นขึ้้�นหอ
สัังเกตการณ์์เพื่่�อดูู เขตหวงห้้าม และ
ภูู มิิทัศ
ั น์์ของเกาหลีี เหนืื อได้้ด้ว้ ยตา
ของคุุ ณเอง Imjingak เป็็ นสถานที่่�แห่่ ง
ความโศกเศร้้า เพราะคุุ ณจะตระหนััก
ว่่ าเกาหลีี เหนืื อนั้้�น เป็็ นสถานที่่�ทั้้�ง
อยู่่�ใกล้้และอยู่่�ไกลท่่ ามกลางทิิ วทััศน์์
ธรรมชาติิ โล่่ งแจ้้งและสวยงาม
148-53 ถนนอิมจินกักโร ตำ�บลมุนซานอึบ
เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกีโด
031-953-4744 09.00 น.-20.00 น.
เข้าชมหอสังเกตการณ์ฟรี
(กล้องส่ องทางไกล 500 KRW)
www.imjingak.co.kr

37

DO IT

อุุทยานที่่�สวยงามวิิจิิตรบรรจง
Paju Pyeonghwa
Nuri Park 
อุุ ทยาน Imjingak Pyeonghwa Nuri Park เป็็ น
จุุ ดบรรจบกัันของสายลมแห่่ งเกาหลีี เหนืื อ
และเกาหลีี ใต้้ เป็็ นสััญลัักษณ์์ของการ
ประนีี ประนอม การอยู่่�ร่่วมกััน และความสงบ
สุุ ขระหว่่ างเกาหลีี เหนืื อและเกาหลีี ใต้้ อุุ ทยาน
แห่่ งนี้้�ตั้้�งอยู่่�ห่่างออกไปทางทิิ ศใต้้ของเขต
ปลอดทหาร 7 กม. เปิิดให้้นัก
ั ท่่ องเที่่�ยวเข้้า
ชมได้้โดยไม่่ มีีกระบวนการที่่�ซัับซ้้อน ซึ่่�งต่่ าง
จาก Panmunjeom อาคารหลัักคืื อ Imjingak
ก่่ อสร้้างขึ้้�นในปีีค.ศ. 1972 สำำ�หรัับผู้้�คน
ที่่�ถูู กจัับไปที่่�เกาหลีี เหนืื อ แม้้จะสะท้้อนถึึง
ประวััติิศาสตร์์ที่่�น่่าเจ็็ บปวด เราสามารถซึึมซัับ
ความอบอุ่่�นได้้จากทิิ วทััศน์์ที่่� สวยงามในอุุ ทยาน
กัังหัันลมบริิ เวณ Hill of Wind เป็็ นสััญลัักษณ์์
ของอุุ ทยาน และเป็็ นจุุ ดถ่่ ายทำำ�ละครยอดนิิ ยม
618-13 หมูบ
่ ้านมาจองรี ตำ�บลมุนซานอึบ เมืองพาจูชี
จังหวัดคยองกีโด
้
031-956-8300 เปิดบริการตลอดทังปี
เข้าชมฟรี
www.imjingak.co.kr
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สถานที่่� ที่่� ยังั คงร่่ องรอยของสงคราม
เกาหลีี
Water Tower 
้ อแจกจ่
่
อาคารหอส่งน้�ถู
ำ กสร้างขึนเพื
ายน้�ำ
้ ดให้บริการในปี ค.ศ.1967
หอส่งน้�นี
ำ หยุ
่ งจากได้รับการขึน้
และได้รับการอนุร ักษ์ให้อยูในสภาพเดิ
่
ม เนือ
ทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Property No.
้ นประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตร์
48) อาคารหอส่งน้�นี
ำ เป็
มีกำ�แพงเป็ นช่องโหว่ และมีรอยกระสุนจากการวางระเบิดใน
่ นเองตามธรรมชาติ
้
สงครามเกาหลี เถาวัลย์ทีขึ
ปกคลุมหอส่งน้�ำ
ให้ความรูสึกของการเดิ
้
นทางผ่านกาลเวลา คุณสามารถ
่
่
ถ่ายรูปเป็ นทีระลึกได้ที
ด้านหน้าหัวจักรรถไฟใต้หอส่
งน้�ำ
หรือด้านหน้าภาพจิตรกรรมฝาผนังของหัวจักรรถไฟ
34-373 หมูบ
่ ้านชาทานรี ตำ�บลย็อน ช็อนอึบ อำ�เภอย็อนช็อนกุน

จังหวัดคยองกีโด
031-839-2561

เข้าชมฟรี

จุุดเริ่่� มต้้นของนิิ เวศน์์วิิทยาเขต
ปลอดทหาร
Crane Theme Park ที่่� อ่่างเก็็ บน้ำำ��
Gunnam Flood Control Reservoir 

ธรรมชาติ ลึ กลับที่ อุโมงค์ร้ างใน
Daegwang-ri (แท่งน้ำ �แข็ งกลับด้าน) 
เมื่่�อสายลมแห่่ งฤดูู หนาวพััดผ่่ าน คุุ ณจะได้้เห็็ นงานศิิ ลปะที่่�
สวยงามสร้้างสรรโดยธรรมชาติิ ในเกาหลีี แท่่ งน้ำำ ��แข็็ งลึึกลัับ
หลากหลายขนาดที่่�โผล่่ พ้น
้ จากพื้้�นดิิ นเหล่่ านี้้� ต่่ างจากแท่่ งน้ำำ ��
แข็็ งทั่่�วไปที่่�หยดย้้อยจากเพดานสู่่�พื้้�นดิิ น สามารถดึึงดูู ดความ
สนใจจากนัักท่่ องเที่่�ยวได้้ทุุกปีี ทุุ กคนต่่ างพากัันจิิ นตนาการ
ถึึงต้้นกำำ�เนิิ ดของแท่่ งน้ำำ ��แข็็ งเหล่่ านี้้�อย่่ างสนุุ กสนาน
เนื่่�องจากแท่่ งน้ำำ ��แข็็ งอาจก่่ อให้้เกิิ ดอุุ บัติ
ั ิ เหตุุ นัักท่่ องเที่่�ยวจึึง
ต้้องชมอยู่่�แต่่ ภายนอกเพื่่�อความปลอดภััย ไม่่ สามารถเข้้าไป
ในอุุ โมงค์์ร้้างนี้้�ได้้
ซาน 173 หมูบ
่ ้านแดควังรี ตำ�บลซินซอมยอน อำ�เภอย็อนช็อนกุน จังหวัดคยองกีโด
เข้าชมฟรี

อ่่ างเก็็ บน้ำำ ��เพื่่�อควบคุุ มน้ำำ ��ท่่วมนี้้� ตั้้�งอยู่่�บริิ เวณพรมแดนห่่ าง
จากเขตหยุุ ดยิิ ง 6 กม. สร้้างขึ้้�นในเดืื อนตุุ ลาคม ค.ศ. 2011
เพื่่�อป้้ องกัันความเสีี ยหายจากน้ำำ ��ท่่วมพื้้�นที่่�บริิ เวณแม่่ น้ำำ ��
Imjingang River และการระบายน้ำำ ��อย่่ างไม่่ ถููกต้้องจาก
เกาหลีี เหนืื อ อ่่ างเก็็ บน้ำำ ��คอนกรีี ตนี้้�มีี ความสูู ง 26 ม. ยาว
658 ม. และความจุุ ในการเก็็ บกัักน้ำำ ��ได้้ 70 ล้้านตััน ลัักษณะ
เด่่ นของการออกแบบคืื อ การคำำ�นึง
ึ ถึึงเส้้นทางของปลาตาม
ธรรมชาติิ เป็็ นครั้้�งแรก เพื่่�อให้้ปลาได้้ว่่ายขึ้้�นลงตามลำำ�ธาร
ได้้ตามธรรมชาติิ สภาพแวดล้้อมเป็็ นที่่�อยู่่�อาศััยของนกที่่�
อพยพ ได้้รับ
ั การอนุุ รัก
ั ษ์์ไว้้สำ�ำ หรัับนกที่่�อพยพกว่่ า 200 ตััวที่่�
เป็็ นสััญลัักษณ์์แห่่ งฤดูู หนาวของเกาหลีี เป็็ นอนุุ สรณ์์สถาน
นกกระเรีี ยนแห่่ งชาติิ มีี นกกระเรีี ยนคอขาวและนกกระเรีี ยน
หััวสีี อพยพย้้ายถิ่่�นมาทุุ กปีี สภาพนิิ เวศวิิ ทยาตามธรรมชาติิ
บริิ เวณนี้้� เป็็ นที่่�อยู่่�อาศััยของสััตว์์และพืื ชหายากหลากหลาย
ชนิิ ด รวมถึึง นาก กวาง และปลาตะเพีี ยน ถััดจากอ่่ างเก็็ บ
น้ำำ �� Gunnam Flood Control Reservoir เป็็ นสวนสนุุ กนก
กระเรีี ยนซึ่่�งเป็็ นสััญลัักษณ์์ของความสงบสุุ ข เมื่่�อเดิิ นขึ้้�น
ไปบนระเบีี ยงหอสัังเกตการณ์์บริิ เวณทางเข้้า คุุ ณจะได้้ชม
ทิิ วทััศน์์ทั้้�งหมดของอ่่ างเก็็ บน้ำำ ��และแม่่ น้ำำ �� Imjingang

614-9 หมูบ
่ ้านซอกอกรี ตำ�บลกันนัมมยอน อำ�เภอย็อนช็อนกุน จังหวัดคยองกีโด
031-839-2061
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CITY GUIDE

YONGIN

ยงอิ น เมื องแห่ งความบ ันเทิงที่มีชีวิตชีวา

ยงอิินเป็็นเมืื องที่่� ผสานรวมกัันอย่่ างกลมกลืื น ระหว่่ างเทคโนโลยีี สมัย
ั ใหม่่ และธรรมชาติิ
�
ชีี วิิตในเมืื องและชนบท คุุ ณจะได้้สััมผััสกั ับสวนสนุุ กที่่� น่่าตื่่� นเต้้น หมู่่�บ้้านพื้้ นเมืื
องชาวเกาหลีี
(Korean Folk Village) แสดงถึึงวััฒนธรรมเกาหลีี โบราณที่่� ยั ังคงอยู่่� ขณะที่่� Everland เป็็น
สถานที่่� ต้ ้องไปเที่่� ยวชม เพราะคุุ ณจะได้้สนุุ กสนานกัับขบวนพาเหรดที่่� สวยงาม ตื่่� นเต้้นเร้้าใจ
กัับเครื่่� องเล่่ น! หลีี กหนีี จากชีี วิิตประจำำ�วัันที่่� น่่าเบื่่� อหน่่ ายและมาสนุุ กสนานที่่� ยงอิินกััน

2

3
5

4

โรงแรมรามา
ดา ยงอิิน

6

ภููเขาแทฮวา

1

เขตชออิิ น เมืื องยงอิิ น
ภููเขามููโบง
ธีีมปาร์์คพื้้ �นเมืืองยงอิิน

7

POINT SPOT
❶ Korean Folk Village ─ 28.02 กม. (รถยนต์ 42 นาที ) ─ ❷ Zip Line Yongin ─ 7.8 กม. (รถยนต์ 19 นาที ) ─
❸ ENJOY Caribbean Bay ─ 1 กม. (เดินเท้า 18 นาที) ─ ❹ EVERLAND ─ 8.09 กม. (รถยนต์22 นาที) ─ ❺ STAY Hyojongdang ─ 7.94 กม. (รถยนต์22 นาที) ─
❻ EAT Songjeong Boiled Chicken with Crispy Rice ─ 31.58 กม. (รถยนต์ 48 นาที ) ─ ❼ ENJOY Yongin Dae Jang Geum Park
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� เมืื องที่่�
สนุุกไปกัับการแสดงพื้้ น
Korean Folk Village 
หากคุุ ณต้้องการสััมผััสประสบการณ์์วัฒ
ั นธรรมเกาหลีี ย้อ
้ น
กลัับไปในอดีี ต ขอแนะนำำ�ให้้ไปเที่่�ยวชม Korean Folk Village
ในยงอิิ น ที่่�นี่่�ไม่่ ได้้เป็็ นเพีี ยงศูู นย์์เรีี ยนรู้้�วััฒนธรรมโบราณ
เท่่ านั้้�น พนัักงานจะแต่่ งกายเลีี ยนแบบตััวละครพื้้�นบ้้าน
เกาหลีี เช่่ น เทพเจ้้าภูู เขา เจ้้าหน้้าที่่�ปกครองท้้องถิ่่�น ขอทาน
รูู ปหล่่ อ และจิ้้�งจอกเก้้าหาง และสวมบทบาทต่่ าง ๆ เพื่่�อ
เพิ่่�มความสนุุ กสนาน Korean Folk Village มีี โปรแกรมหลาก
หลายมานำำ�เสนอในแต่่ ละฤดูู กาล รวมถึึงการย้้อมสีี ธรรมชาติิ
สถานที่่�แห่่ งนี้้�โด่่ งดัังเนื่่�องจากเป็็ นสถานที่่�ถ่่ ายทำำ�ละครอิิ ง
ประวััติิศาสตร์์หลายเรื่่�อง รวมถึึง “Sungkyunkwan Scandal”
และ “The Moon Embracing the Sun” และมีี หลากหลายสิ่่�งให้้
นัักท่่ องเที่่�ยวได้้ชม และสนุุ กสนานได้้ตลอดทั้้�งปีี
90 ถนนมินซกโชนโร เขตคีฮึงกู เมืองยงอินชี จังหวัดคยองกีโด
031-288-0000 09.30 น.-19.00 น.
้ ่ (ผูใหญ่
15,000-20,000 KRW เข้าชมได้ทุกพืนที
้
) 28,000 KRW (วัยรุน)
่ 25,000 KRW
www.koreanfolk.co.kr
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ดิิ นแดนแห่่ งความฝัั นและความหวััง
Everland 
สวนสนุุ กนี้้�เป็็ นตััวเลืื อกที่่�เหมาะที่่�สุุ ด หากคุุ ณกำำ�ลังั มอง
หาสถานที่่�เพื่่�อการพัักผ่่ อนได้้ทั้้�งวััน โดยไม่่ ต้อ
้ งกัังวล
เรื่่�องกำำ�หนดการเดิิ นทาง ที่่�นี่่�มีีหลายสิ่่�งหลายอย่่ างให้้
รื่่�นรมย์์ไม่่ ว่่าจะมองไปทางไหน แม้้การรอคิิ วเล่่ นเครื่่�อง
เล่่ นที่่�คุุ ณชอบก็็ เป็็ นประสบการณ์์ที่่� สนุุ กสนานได้้ ขบวน
พาเหรดที่่�สวยงามอลัังการเป็็ นไฮไลท์์ที่่�มีี ให้้ชมตาม
กำำ�หนดเวลาในแต่่ ละวััน โดยจััดให้้มีีงานแสดงพิิ เศษต่่ าง
ๆ ทุุ กไตรมาส เช่่ น งานเทศกาลทิิ วลิิ ป งานฮััลโลวีี น เรา
ขอแนะนำำ�ให้้ไปเที่่�ยวในช่่ วงเทศกาลพิิ เศษเหล่่ านี้้� ค่่ าเข้้า
ชมเปลี่่�ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ กรุุ ณาตรวจสอบ
ตารางในเว็็ บไซต์์ก่่ อนเข้้าชม

199 ถนนเอเวอร์แลนด์ตำ�บลโพกกอึบ อำ�เภอชออินกู เมืองยงอินชี จังหวัดคยองกีโด
031-320-5000 10.00 น.-21.00 น.
ค่าเข้าชม ผู ้ใหญ่/วัยรุน
่ 50,000-69,999 KRW เด็ก/ผู ้สูงวัย 40,000-48,999 KRW
www.everland.com

เหิิ นฟ้้ ากลางป่่าไปกัับ
Zipline Yongin 
ซิิ ปไลน์์ (Zip lines) เป็็ นรูู ปแบบหนึ่่�งของกิิ จกรรมบัันเทิิ ง
ในบรรยากาศธรรมชาติิ สามารถสนุุ กสนานได้้หลััง
จากฟัั งคำำ�แนะนำำ�การเล่่ นโดยไม่่ ต้อ
้ งฝึึ กซ้้อม ชื่่�อซิิ ป
ไลน์์นี้้�มาจากเสีี ยงดััง “ซิิ ป” ขณะผู้้�เล่่ นโหนไปตามสลิิ ง
ที่่� Zipline Yongin คุุ ณจะได้้สนุุ กตื่่�นเต้้นไปกัับการโหน
สลิิ งความยาว 1,238 ม. ที่่�นี่่�ให้้บริิ การในทุุ กฤดูู กาลและ
สภาพอากาศ ความตื่่�นเต้้นหวาดเสีี ยวขณะเหิิ นเวหา จะ
ช่่ วยบรรเทาความเคร่่ งเครีี ยดในชีี วิิตประจำำ�วัน
ั Zipline
Yongin นี้้�ตั้้�งอยู่่�ทางทิิ ศใต้้ของภูู เขา Jeonggwangsan
Mountain ที่่�ความสูู ง 562 ม. มีี โปรแกรมซิิ ปไลน์์ 6
โปรแกรมให้้นัก
ั ท่่ องเที่่�ยวได้้เลืื อกชมทััศนีี ยภาพที่่�
สวยงามเหนืื ออุุ ทยาน Yongin Natural Recreation Forest
แต่่ ละโปรแกรมมีี ไฮไลท์์ต่่ าง ๆ ที่่�สร้้างความตื่่�นเต้้น
สนุุ กสนานให้้แก่่ นัก
ั ท่่ องเที่่�ยว โปรแกรมที่่�ได้้รับ
ั ความ
สนใจมากที่่�สุุ ดคืื อโปรแกรมที่่� 3 เป็็ นการโหนสลิิ งที่่�มีี
ความสูู งมากที่่�สุุ ดและยากที่่�สุุ ด แรก ๆ คุุ ณอาจจะกลััว
แต่่ เมื่่�อผ่่ านจากระดัับ 1 ไปถึึงระดัับ 5 แล้้ว คุุ ณจะมีี
ความมั่่�นใจมากขึ้้�นอย่่ างรวดเร็็ ว และเมื่่�อคุุ ณเล่่ นไปถึึง
ระดัับ 6 คุุ ณจะรู้้�สึึกผ่่ อนคลายจนสามารถโบกมืื อทัักทาย
ผู้้�ร่่ วมเล่่ นอื่่�นบนสลิิ งได้้ การเล่่ นซิิ ปไลน์์นี้้�จะสนุุ กสนาน
มากที่่�สุุ ดในฤดููใบไม้้ร่่วง ซึ่่�งคุุ ณจะได้้ชื่่� นชมความงาม
ของใบไม้้หลากสีี สัน
ั ในฤดููใบไม้้ร่่วง รื่่�นรมย์์กัับสายลม
ขณะโหนสลิิ งแล่่ นไปกลางป่่าบนภูู เขาแห่่ งนี้้�

220 ถนนโชบูโร ตำ�บลโมฮยอนอึบ อำ�เภอชออินกู เมืองยงอินชี จังหวัดคยองกีโด
1588-5219 09.00 น.-19.00 น. (ฤดูหนาว 17:00)
ผู ้ใหญ่ เด็กและผู ้สูงอายุ 35,000 KRW www.ziplineyongin.co.kr

© Everland
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TIP

ACTIVITY

กระโดดร่มในอาคารที่
Flystation

� ่ายทำำ�ละครอิิงประวััติิศาตร์์ที่่ใ� หญ่่ที่่สุุ
� ดในเกาหลีี
สถานที่่ถ่
Dae Jang Geum Park ใน Yongin 
สถานที่่�แห่่ งนี้้�คืื อสถานที่่�ถ่่ ายทำำ�ละครอิิ งประวััติิศาสตร์์หลายเรื่่�อง ได้้แก่่ “จูู มง” “The
Moon Embracing the Sun”, “Dong Yi”, “Lee San, Wind of the Palace” และ “Queen
Seondeok of Silla” มีี พื้้�นที่่�กว้้างถึึง 2.77 ล้้าน ตร.กม. จััดเป็็ นสถานที่่�ถ่่ ายทำำ�ละครที่่�
ใหญ่่ ที่่�สุุดในเกาหลีี นัักท่่ องเที่่�ยวสามารถเดิิ นทางย้้อนไปในอดีี ตได้้ผ่่านทางรูู ปแบบ
สถาปัั ตยกรรม และบริิ เวณที่่�อยู่่�อาศััยจำำ�ลองจากสมััยสามอาณาจัักร ไปจนถึึงรา
ชวงศ์์โชซอน หากคุุ ณเป็็ นแฟนละครอิิ งประวััติิศาสตร์์เกาหลีี คุุ ณสามารถถ่่ ายรูู ป
เลีี ยนแบบฉากจากละครดัังในแต่่ ละบริิ เวณได้้ และสามารถสร้้างความทรงจำำ�พิิเศษ
ได้้ที่่� โซนถ่่ ายรูู ป ซึ่่�งโปรแกรมใส่่ ชุุดราชวงศ์์เป็็ นที่่�นิิยมมากในหมู่่�นัักท่่ องเที่่�ยวต่่ างชาติิ
ที่่�มาเที่่�ยวตามกระแสเกาหลีี (K-Wave) ที่่�นี่่�อาจมีี การหยุุ ดให้้บริิ การตามสถานการณ์์
โควิิ ด-19 จึึงควรเช็็ คข้้อมูู ลในเว็็ บไซต์์ก่่ อนเข้้าชม
330 ถนนยองช็อนโร ตำ�บลแบกัมย็อนอำ�เภอชออินกู เมืองยงอินชี จังหวัดคยองกีโด
031-337-3241
09.00 น.-18.00 น. (ฤดูหนาว 17.00 น.) ค่าเข้าชม ผู ้ใหญ่ 9,500 KRW นักเรียนมัธยมต้นและปลาย 8,000
้
KRW ชันประถม
– เด็กอายุ 48 เดือน 7,000 KRW เด็กอายุต�่ ำ กว่า 48 เดือนเข้าชมฟรี
djgpark.imbc.com

ข้้อดีี ที่่�สุุดของ Flystation คืือทุุ กคน
สามารถสนุุ กกัับการโดดร่่ มในอาคาร
ได้้อย่่ างง่่ ายดายและปลอดภััย โดย
ไม่่ ต้อ
้ งกัังวลเรื่่�องสภาพอากาศ สนุุ ก
ไปกัับการล่่ องลอยไปในอากาศโดย
ปราศจากเครื่่�องยนต์์ ด้้วยการลอย
ลมด้้วยความเร็็ วที่่�สูู งสุุ ดถึึง 360 กม./
ชม. ภายในอุุ โมงค์์ลมที่่�ปลอดภััย การ
ลอยตััวเป็็ นเรื่่�องยากสำำ�หรัับมืื อใหม่่
เท่่ านั้้�น ดัังนั้้�นผู้้�คนจึึงชื่่�นชอบมาก
เมื่่�อมีี ผู้้�เชี่่�ยวชาญแสดงการโพสท่่ า
ยาก ๆ กิิจกรรมนี้้�รองรัับผู้้�เข้้าร่่ วม
ได้้ 12 คนต่่ อรอบ รอบละ 30 นาทีี ซึ่่�ง
หมายความว่่ าคุุ ณอาจจะไม่่ ได้้เล่่ น
พร้้อมกัันทั้้�งหมด หากซื้้�อตั๋๋�ว ณ จุุ ด
ให้้บริิ การ ดัังนั้้�นจึึงควรจองรอบเวลา
ล่่ วงหน้้าผ่่ านเว็็บไซต์์ก่่ อน กิิจกรรมนี้้�
เป็็ นที่่�นิิยมสำำ�หรัับการถ่่ ายทำำ�รายการ
บัันเทิิ งที่่�โด่่ งดัังของเกาหลีี หลาย
รายการ มีี ปรากฎในรายการวาไรตี้้�ที่่�
เป็็ นที่่�นิิยมของเกาหลีี เช่่ น “The Return
of Superman” ช่่ อง KBS 2TV และ
“Welcome, First Time in Korea?” ช่่ อง
MBC Every1 ดัังนั้้�น Flystation จึึงได้้รับ
ั
ความสนใจเป็็ นอย่่ างมากจากผู้้�ชม

521 ถนนซองซานโร ตำ�บลโพกกอึบ
อำ�เภอชออินกู เมืองยงอินชี จังหวัดคยองกีโด
1855-3946
ทุกวัน 10.30 น.-19.30 น.
วันธรรมดาและวันนักขัตฤกษ์10.30 น.-20.30 น.
วันธรรมดา 66,000 KRW เสาร์- อาทิตย์76,000 KRW
www.flystation.kr
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CITY GUIDE

SEONGNAM
2

ทัันชอน

ซองนัม เมืองผูนำ้ �ดานไอที
้
ของเกาหลี

1

3

4

5

สถานีี อีีเม
สถานีี พั ันกโย

แพคฮยอน-ดง
เมืื องซองนััม

6

สถานีีซอฮยอน

ทันช
ั
อน

ปัั งโยเป็็นตำำ�บลที่่� สำ�
ำ คััญในเมืื อง
ซองนััม ได้้ชื่่� อว่่ าเป็็น Silicon
Valley แห่่ งประเทศเกาหลีี ซึ่่�ง
เป็็นแหล่่ งรวมบริิษััทไอทีี โดย
เฉพาะในด้้านเกม โปรแกรม
ค้้นหา และโซเชีี ยลมีี เดีี ย บริิษััท
ที่่� ตั้้�งอยู่่�ในซองนััมได้้แก่่ Naver,
Kakao ซึ่่�งสร้้างแอปพลิิเคชััน
สื่่� อสาร KakaoTalk และ Nexon
รวมถึึง NC Soft ซึ่่�งเป็็นที่่� คลั่่�ง
ไคล้้ของผู้้�ที่่� ชื่่� นชอบการเล่่ น
เกม! ซองนััมเป็็นเมืื องแห่่ ง
เทคโนโลยีี สมัย
ั ใหม่่ มีี บริิ การ
ใหม่่ ล่่าสุุดในเกาหลีี ให้้ทดลอง
ใช้้เป็็นครั้้�งแรก มองดูู อนาคต
ที่่� สดใสของเกาหลีี ได้้จากการ
เดิินท่่ องบนถนนที่่� เรีี ยบร้้อย
สวยงามที่่� ปัังโย

ชองจา เมืื อง
ซองนััม
สถานีีจองจา

7
8

POINT SPOT
❶ สำ�นักงาน Kakao Pangyo ─ 537 ม. (เดินเท้า 9 นาที) ─ ❷ Nexon ─ 248 ม. (เดินเท้า 4 นาที) ─ ❸ Neowiz ─ 414 ม. (เดินเท้า 9 นาที) ─
❹ NC SOFT ─ 147 ม. (รถยนต์ 2 นาที) ─ ❺ STAY Courtyard Marriott Seoul Pangyo ─ 1.8 กม. (รถยนต์ 7 นาที) ─ ❻ Baekhyeon-dong Café Street
(Redish Brown, Open Coffee, Coffee Stone, I’m Home) ─ 3.4 กม. (รถยนต์ 8 นาที) ─ ❼ EAT Food Alley ─ 981 ม. (รถยนต์ 5 นาที) ─ ❽ Naver
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บริิ ษัทที่่
ั � เป็็ นมิิ ตรในชีี วิิตประจำำ�วัน
ั ของคุุณ
Kakao 
Kakao เริ่่�มต้้นธุุรกิิ จจากบริิ การรัับส่่ งข้้อความทางเครืื อข่่ าย
โซเชีี ยล ปัั จจุุ บัน
ั เป็็ นบริิ ษัท
ั ไอทีี ชั้้�นนำำ�ที่่�ให้้บริิ การไลฟ์์ ส ไตล์์
เช่่ น พอร์์ทััล บริิ การเครืื อข่่ ายโซเชีี ยล ช้้อปปิ้้�ง เว็็ บตูู น เกม
แท๊๊กซี่่� และการธนาคาร ชั้้�น 7 ของอาคารสำำ�นัก
ั งานตกแต่่ ง
ด้้วยคาแรคเตอร์์ Kakao Friends และมีี คาเฟ่่ให้้บริิ การบุุ คคล
ภายนอกด้้วย การตกแต่่ งภายในสะท้้อนถึึงวััฒนธรรม
องค์์กรที่่�รื่่�นรมย์์ ร้้านจำำ�หน่่ ายคาแรคเตอร์์และบริิ เวณพััก
ผ่่ อนนี้้� สร้้างขึ้้�นเพื่่�อแสดงถึึงวััฒนธรรมที่่�ทัันสมััยของบริิ ษัท
ั
ไอทีี ของเกาหลีี
235 ถนนพันกโยย็อกโร เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
1899-1326
www.kakaocorp.com/page/

อาณาจัักรแห่่ งเกม
Nexon 
Nexon เป็ นบริ ษท
ั ผลิ ตเกมในตำ�นานของเกาหลี เช่ น Kartrider
้ ังรู จ
และ Crazy Arcade แม้แต่ คนที่ ไม่ เล่ นเกมเหล่ านี ย
้ ก
ั Dao
และ Bazzi จาก Kartrider หรื อโลโก้รูปเห็ ดจาก Maple Story
่
่
หลังจากเริ มทำ�เกมที เล่ นได้ง่าย มี ตวั คาแรคเตอร์น่ ารักแล้ว
บริ ษท
ั ปล่ อยเกมที่ ได้รบ
ั ความนิ ยมมากในหมู่ นก
ั เล่ นเกม เช่ น
The Kingdom of the Winds, Sudden Attack, Mabinogi,
Elsword, และ Final Fantasy
7 ถนนพันกโยโร 256 บ็อนกิล เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
1588-7701 company.nexon.com

© Neowiz

ยอดปรมาจารย์์แห่่ งเกม
Neowiz 
บริิ ษัท
ั นี้้�ผลิิ ตเกม Guitar Girl ที่่�เป็็ นเกมเพื่่�อส่่ งเสริิ มกำำ�ลังั
ใจ มาพร้้อมกัับการเล่่ นกีี ต้า้ ร์์ที่่�ผ่่ อนคลาย รวมถึึง Skul เกม
ต่่ อสู้้�ที่่�ใช้้กราฟฟิิก 2D pixel art ซึ่่�งกระตุ้้�นความโหยหาอดีี ต
และเกม Bless Unleashed ที่่�สามารถเล่่ นผ่่ านคอนโซลหรืื อ
เครื่่�องคอมพิิ วเตอร์์ได้้ เกม Pmang New Matgo ในเวอร์์ชััน
ออนไลน์์ของเกม go-stop ที่่�ชาวเกาหลีี นิิยมเล่่ นในวัันหยุุ ดก็็
เป็็ นอีี กหนึ่่�งเกมที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยงของ Neowiz ในบรรดาบริิ ษัท
ั ไอทีี
ในปัั งโย Neowiz มีี ชื่่� อเสีี ยงจากสำำ�นัก
ั งานที่่�ออกแบบอย่่ างมีี
เอกลัักษณ์์ ได้้รับ
ั ฉายาว่่ า “สำำ�นัก
ั งานศาล” และโด่่ งดัังจาก
ความเชี่่�ยวชาญด้้านเกมคอนโซล

14 ถนนแดวังพันกโยโร 645 บ็อนกิล เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
031-8023-6600 www.neowiz.com/neowiz
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บริิ ษัท
ั ไอทีี ระดัับโลก
Naver 
Naver เป็ นบริ ษท
ั ให้บริ การพอร์ทัลอันดับ 1
ของเกาหลี และเป็ นบริ ษท
ั ไอที ระดับโลก Naver
เป็ นผู น
้ �ำ เทรน์ดา้ นดิ จิทล
ั ระดับโลก ผ่ านการให้บริ การ
jisikin และเว็ บตู น ห้องสมุ ดและคาเฟ่ของ Naver
มี ตน
้ ไม้เพื่ อเน้นย้�ำ สี เขี ยวซึ่งเป็ นสี ของบริ ษท
ั
และเปิดให้บริ การแก่ บุคคลภายนอกด้วย หากคุ ณ
้
ต้องการซื อของชำ
�ร่ วย ก็มีจ�ำ หน่ ายที่ รา้ นจำ�หน่ ายสิ นค้า
Line คาแรคเตอร์ เช่ น บราวน์ แซลลี่ และโคนี่
ปั จจุ บน
ั ห้องสมุ ดที่ ชน
ั้ 1 ของอาคารสำ�นักงานใหญ่ Naver
ปิดให้บริ การเนื่ องจากสถานการณ์โ ควิ ด-19

สนัับสนุุนโดยนัักเล่่ นเกมที่่� ภักดี
ั ี
NC Soft 
NC Soft เป็็ นบริิ ษัท
ั ที่่�ไม่่ มีีนัก
ั เล่่ นเกมคนใดจะมองข้้ามไปได้้
อาคารสำำ�นัก
ั งานที่่�ออกแบบให้้นึึกถึึงอัักษร “N” ใน NC Soft
เป็็ นจุุ ดสัังเกตในปัั งโย และทำำ�หน้้าที่่�เป็็ นสััญลัักษณ์์ของเมืื อง
ภายในอาคารมีี การออกแบบตกแต่่ งภายในที่่�ยอดเยี่่�ยม มีี ซาว
น่่ าที่่�ให้้บริิ การเฉพาะพนัักงาน รวมถึึงฟิิตเนส ศูู นย์์ดูู แลเด็็ ก
เล็็ ก และศูู นย์์การแพทย์์ ถ้้าคุุ ณอยากชมอาคารสำำ�นัก
ั งานที่่�
สร้้างขึ้้�นเพื่่�อกระตุ้้�นความคิิ ดสร้้างสรรค์์ของพนัักงาน คุุ ณ
สามารถซื้้�อโปรแกรมทััวร์์ที่่�จััดขึ้้�นสำำ�หรัับหนุ่่�มสาวได้้ หาก
คุุ ณเป็็ นแขกมาเยืื อนก็็ สามารถรื่่�นรมย์์กัับกาแฟได้้ที่่� คาเฟ่่
ชั้้�น 1 พร้้อมปลื้้�มปริ่่�มไปกัับการได้้มาเยืื อนแหล่่ งกำำ�เนิิ ดของ
คาแรคเตอร์์ในเกมโปรดของคุุ ณ
12 ถนนแดวังพันกโยโร 644 บ็อนกิล เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี
จังหวัดคยองกีโด 02-2186-3300 kr.ncsoft.com/kr/index.do
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6 ถนนบุลจองโร เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
1588-3830 10.00 น.-19.00 น. www.navercorp.com

TIP

CAFÉ PICK

ให้โ ลกในชีวิตประจำ�ว ันของคุ ณหมุ นช ้าลง
Baekhyeon-dong Café Trip
CAFÉ PICK 1 Redish Brown

Redish Brown เป็็ นคาเฟ่่แห่่ งแรก
บนถนน Baekhyeon-dong Café
Street คาเฟ่่นี้้�มีี การตกแต่่ งภายในที่่�
ดึึงดูู ดความสนใจ และปรากฏอยู่่�ใน
ฉากละครโทรทััศน์์เรื่่�อง “Run On”
นำำ�แสดงโดย ชิิ น เซคยอง และอิิ ม ซีี วาน เจ้้าของร้้านเลืื อกใช้้
วััตถุุ ดิิบอย่่ างดีี และสร้้างสรรค์์เมนูู ที่่� ตรงต่่ อพัันธกิิ จในการ
ส่่ งมอบรสชาติิ ที่่� เป็็ นเลิิ ศของตน เมนูู ซิิกเนเจอร์์ของที่่�นี่่� ได้้แก่่
น้ำำ ��แข็็ งใสถั่่�วหวาน กาแฟรสเลิิ ศที่่�คั่่�วจากเมล็็ ดกาแฟพัันธุ์์�ดีี
เมนูู น้ำำ ��แข็็ งใสที่่�ใช้้ถั่่� วหวานเกาหลีี เน้้นการคงรสชาติิ เดิิ มของ
น้ำำ ��แข็็ งใสใส่่ ถั่่� วหวานที่่�ไม่่ หวานจนเกิิ นไป
30 ถนนพันกโยย็อกโร 18 บ็อนกิล เขตบุนดังกู เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
031-8016-2055 12.00 น.-21.00 น. ปิดวันจันทร์ @redish_brown_

CAFÉ PICK 3 Open Coffee

Open Coffee โรงคั่่�วกาแฟเลื่่�องชื่่�อในปัั งโย ดื่่�มด่ำำ��ไปกัับ
รสชาติิ กาแฟเยี่่�ยม ลูู กค้้าประจำำ�มาที่่�นี่่�เพื่่�อซื้้�อเมล็็ ดกาแฟ
และถุุ งดริิ ป ที่่�ชั้้�น 1 ของร้้านตกแต่่ งด้้วยหิิ นอ่่ อนสีี ดำำ�
สลัับขาว ขณะที่่�ชั้้�น 2 ตกแต่่ งภายในได้้อย่่ างมีี เสน่่ ห์ ์ ให้้
ความรู้้�สึึกเป็็ นทั้้�งร้้านหนัังสืื อและแกลลอรี่่� มีี ระเบีี ยงให้้ชม
ทิิ วทััศน์์ของสวนด้้วย กาแฟซิิ ก
เนเจอร์์คืือ single origin coffee
และคาเฟ่่ ลาเต้้ เมนูู อื่่� นที่่�แนะนำำ �คืือ
open brewing และ cortado

15 ถนนพันกโยย็อกโร 14 บ็อนกิล เขตบุนดังกู
เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
070-4633-0691
จันทร์-พฤหัส 10.00 น.-22.00 น.
ศุกร์-อาทิตย์ 10.00 น.-23.00 น.
@opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 2 Coffee Stone

หลายท่่ านอาจจะประหลาดใจเมื่่�อมาเยืื อนคาเฟ่่นี้้� เนื่่�องจาก
พื้้�นที่่�ด้้านในกว้้างขวางมากกว่่ าที่่�เห็็ นจากภายนอก ภายใน
สร้้างด้้วยไม้้สีีน้ำำ ��ตาลตามธรรมชาติิ แต่่ ละบริิ เวณจะมีี คอน
เซ็็ ปต์์ที่่�แตกต่่ างกััน ซึ่่�งแสดงให้้เห็็ นว่่ าเจ้้าของร้้านใส่่ ใจการ
ตกแต่่ งทั้้�งคาเฟ่่นี้้�เป็็ นพิิ เศษ เจ้้าของร้้านจะคั่่�วกาแฟและคััด
เลืื อกเมล็็ ดกาแฟด้้วยตนเอง เมนูู อเมริิ กาโน่่ จะมีี รีีฟิิลให้้ฟรีี
หนึ่่�งครั้้�ง เมล็็ ดกาแฟที่่�คั่่�วแล้้วจะถูู ก
แบ่่ งเป็็ นแฮนด์์ดริิ ปเอสเพรสโซ่่ และ
กาแฟดััชท์์ ส่่ วนเครื่่�องดื่่�มอื่่�นในร้้าน
ได้้แก่่ ชา สมู้้�ทตี้้� และน้ำำ ��ผลไม้้สด
8 ปั งโยย็อกโร 10 เบ็นกิล เขตบุนดังกู
เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
031-8017-0529 11.00 น.-23.00 น.

CAFÉ PICK 4 I’m Home

คาเฟ่่นี้้�ตกแต่่ งภายในด้้วยสีี สั ันเจิิ ดจ้้าดึึงดูู ดความสนใจ ทำำ�ให้้
รู้้�สึึกเหมืื อนกำำ�ลั ังเข้้าร้้านฟาสฟู้้� ดในต่่ างประเทศ ประตูู สีีม่่วง
ตรงทางเข้้าเป็็ นโซนถ่่ ายรูู ป เราแนะนำำ�ให้้ถ่่ายรูู ปบริิ เวณนี้้�
ก่่ อนเข้้าร้้าน เมื่่�อเข้้าไปด้้านในร้้านจะเห็็ นผู้้�คนสนทนากัันใน
บรรยากาศอบอุ่่�น สบาย ๆ คาเฟ่่นี้้�มีี ชื่่� อเสีี ยงด้้านอาหารกึ่่�งเช้้า
กึ่่�งเที่่�ยง หรืื อที่่�เรีี ยกว่่ า brunch ซึ่่�งคุุ ณสามารถรื่่�นรมย์์ไปกัับ
อาหารคาวหวาน หากคุุ ณต้้องการรัับประทานอาหาร ก็็เลืือกได้้
ตั้้�งแต่่ สลััด พาสต้้า ไปจนถึึงแซนด์์วิิ ช หากต้้องการรัับประทาน
ของหวาน ขอแนะนำำ�แพนเค้้กซอฟเฟิิล พุุ ดดิ้้�งบานาน่่ า น้ำำ ��แข็็ง
ใสเรีี ยลบราว์์นี่่� หรืื อน้ำำ ��แข็็งใสใส่่ นม
3-1 ปั งโยย็อก-โร 10 เบ็นกิล เขตบุนดังกู
เมืองช็องนัมชี จังหวัดคยองกีโด
070-4418-0415 จันทร์ - พฤหัส 10.00 น.23.00 น. ศุกร์ - อาทิตย์ 10.00 น.-24.00 น.
@imhomecafe
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CITY GUIDE

SUWON

5

ซูวอน เมื องว ัฒนธรรมในประว ัติศาสตร ์
ซููว
อนช
อน

1
6
2

4
7

วััฒนธรรมโบราณในซูู วอนกำำ�ลััง
เป็็นเทรนด์ ์ที่่� นิิ ยมล่่ าสุุด มีี สถานที่่�
ใหม่่ ๆ สร้้างอิิงตามประวััติิศาสตร์์
ของเมืื อง ป้้ อมปราการ Hwaseong
ใจกลางเมืื องซูู วอนที่่� องค์ ์การ
ยูู เนสโกยกย่่ องให้้เป็็นอนุุ สรณ์์
สถานโลกดึึงดูู ดนัักท่่ องเที่่� ยวที่่�
สนใจประวััติิศาสตร์์ให้้มาเยี่่� ยม
ชม ทิิวทััศน์ย
์ ามค่ำำ��จากระเบีี ยง
Banghwasuryujeong พาวิิลเลี่่� ยน
มีี อำำ�นาจทำำ�ให้้คู่่�รั ักจิิตใจสั่่�นไหวได้้
ตรอกไก่่ เป็็นแหล่่ งให้้คุุณได้้ลิ้้ �มลอง
ไก่่ ทอดโบราณ ซึ่่�งมีี ปรากฎในละคร
เรื่่� อง “Extreme Job” ถนนคนเดิิน
Haengridan-gil ใกล้้ป้้อมฮวาซอง
เป็็นแหล่่ งรวมตััวของชาวเมืื องที่่� เต็็ ม
ไปด้้วยความสนุุ กสนานและความ
ตื่่� นเต้้น

8

ป้้ อมปราการฮ
วาซอง

เฮงกุุง-ดง
เมืื องซูู วอน

3

ถนนแฮงนีี ดั ัน

ประตููเมืือง
พััลดััลมุุน
ตลาดประตููเมืือง
พััลดััลมุุน

POINT SPOT
❶ Suwon Center for Traditional Culture ─ 155 ม. (เดินเท้า 2 นาที) ─ ❷ ป้ อมปราการ Hwaseong ในเมืองซูวอน ─ 1.07 กม. (เดินเท้า 16 นาที) ─
❸ EAT ถนนไก่ทอดซูวอน ─ 924 ม. (เดินเท้า 14 นาที) ─ ❹ ถนนคนเดิน Haengridan-gil ─ 1.65 กม. (เดินเท้า 25 นาที) ─ ❺ Flying Suwon ─ 1.03 กม. (เดินเท้า
16 นาที) ─ ❻ Banghwasuryujeong Pavilion ─ 753 ม. (เดินเท้า 11 นาที) ─ ❼ Onsaemir ─ 139 ม. (เดินเท้า 2 นาที) ─ ❽ STAY Hanok Stay Goyoo
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เรีี ยนรู้้�ขนบธรรมเนีี ยมและความงาม
ของเกาหลีีได้้ที่่�
Suwon Center for Traditional Culture 
หากคุุณต้้องการศึึกษามรดกทางวััฒนธรรมของเมืืองซููวอน ขอ
แนะนำำ�โปรแกรมเรีียนรู้้�วััฒนธรรมโบราณที่่�ศููนย์์วััฒนธรรมแห่่ ง
นี้้� ผู้้�ใหญ่่สามารถเรีียนประดิิษฐ์์ภาพทิิวทััศน์์แบบตััดปะ กระจก
patchwork สร้้อยข้้อมืือและที่่�คั่่�นหนัังสืือแบบถัักเชืือก รวมถึึง
งานฝีีมืือของผู้้�หญิิง ส่่วนเด็็ก ๆ สามารถเรีียนรู้้�ธรรมเนีี ยมปฏิิบั ัติิ
โบราณ การทัักทาย และตำำ�ราหลัักความประพฤติิ 4 ประการได้้ที่่�
โรงเรีียน Hongjae Village School นอกจากนี้้� ยัังมีีสอนทำำ�ดอกไม้้
เค้้กข้้าวหลากสีีสั ันวางบนเค้้กข้้าวสีีขาว รื่่�นรมย์์กัับการจิิบชาที่่�
เสริิฟ์์ในโปรแกรมยอดนิิ ยม Hwajungjibyeong ชมการแข่่งขััน The
Master Singer Contest ที่่�เปิิดโอกาสให้้นัก
ั ท่่องเที่่�ยวได้้ฟัั งดนตรีี
จากศิิลปิิน pansori ที่่�ได้้รัับความนิิ ยมสููงสุุดในปีีที่่�ผ่่านมา และยัังมีี
โปรแกรมออนไลน์์ เช่่ น “Gugak Play at Home” ซึ่่�งจััดขึ้้�นบ่่อยครั้้�ง
เนื่่�องจากสถานการณ์์โควิิด-19 โปรแกรมต่่าง ๆ จะเปลี่่�ยนแปลง
ไปตามฤดููกาลหรืือในแต่่ละเดืือน ดัังนั้้�น คุุณควรตรวจสอบจาก
เว็็บไซต์์ของศููนย์์ฯ ล่่วงหน้้าก่่อนเดิินทางมาเยืือน

เมืื องซูู วอน ตำำ�นานพระเจ้้าชองโจ
ป้้ อมปราการ Hwaseong 
ป้้ อมปราการ Hwaseong เมืื องซูู วอนได้้รับ
ั การขึ้้�นทะเบีี ยน
จากองค์์การยูู เนสโก ให้้เป็็ นอนุุ สรณ์์สถานโลกในปีี ค.ศ.
1997 โดยเป็็ นเมืื องแห่่ งแรกในโลกที่่�วางผัังเมืื องใหม่่ แล้้ว
เสร็็ จภายในสองปีีครึ่่�ง โดยผสานรวมเทคโนโลยีี ต่่าง ๆ ที่่�
ใช้้ในรััชสมััยพระเจ้้าชองโจ Dongbukgongsimdon คืื อป้้ อม
ยามที่่�ประชาชนใช้้เฝ้้ าระวััง Ammun คืื อประตูู สำ�ำ หรัับหลบ
หนีี Dongilporu คืื อพาวิิ ลเลี่่�ยนสำำ�หรัับทหารยามที่่�ใช้้พัก
ั ผ่่ อน
ระหว่่ างการทำำ�งาน คุุ ณสามารถเดิิ นไปตามทางลาดชัันของ
ป้้ อมปราการ เพื่่�อชมทิิ วทััศน์์เมืื องซูู วอนทั้้�งหมด และห้้าม
พลาดชมทิิ วทััศน์์ยามค่ำำ��คืืนซึ่่�งเป็็ นหนึ่่�งในร้้อยสถานที่่�ท่่ อง
เที่่�ยวที่่�ห้้ามพลาดเมื่่�อมาเยืื อนเกาหลีี
320-2 แขวงย็อนฮวาดง เขตจางอันกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-290-3600
มีนาคม-ตุลาคม 09.00 น.-18.00 น. พฤศจิกายน กุมภาพันธ ์09.00 น.-17.00 น. เด็ก 500 KRW ผู ้ใหญ่ 1,000 KRW
www.swcf.or.kr

18-11 แขวงจางอันดง เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-247-5613 09.00 น.-18.00 น. (ปิดบริการวันจันทร์)
“Hwajungjibyeong: Pie in the Sky” ค่าธรรมเนี ยม 3,000 KRW โปรแกรม
่
“Regular Course for Citizens” ค่าธรรมเนี ยม 50,000 KRW สำ�หรับ 2 ชัวโมง
www.swcf.or.kr
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DO IT
EAT IT

ร้้านอาหารฟิิ วชั่่� น
“Onsaemiro” บรรยากาศอบอุ่่� น 
Onsaemiro เป็็ นร้้านอาหารฟิิวชั่่�นเกาหลีี เปิิดให้้บริิ การโดยแม่่
และลูู กชาย ร้้านนี้้�ตั้้�งอยู่่�ในตรอกที่่�มีี บ้า้ นหลัังคาต่ำำ��อยู่่�รวมกััน
ในเดืื อนมีี นาคมที่่�ร้้านเปิิดให้้บริิ การเครื่่�องเคีี ยงที่่�ประกอบ
ด้้วยดอกไม้้ และสมุุ นไพรที่่�รัับประทานได้้เ และปลูู กไม้้ประดัับ
อยู่่�ในสนามเล็็ ก ๆ ในวัันอาทิิ ตย์์วััตถุุ ดิิบจะถูู กนำำ�มาตากแดด
เชฟลีี แดฮัันจะจััดเตรีี ยมอาหารหลัังกลัับจากตลาดเช้้า เพื่่�อ
ซื้้�อวััตถุุ ดิิบที่่�สดใหม่่ ที่่�สุุดเพื่่�อปรุุ งทาร์์ทาร์์เนื้้�อวััว และเมนูู
แซลมอน เมนูู หลัักประกอบด้้วย 4 เมนูู และเครื่่�องเคีี ยง 3 เมนูู
ในขณะเดีี ยวกัันเชฟก็็ จะพััฒนาเมนูู อาหารใหม่่ ๆ อยู่่�เสมอ
ร้้านนี้้�มีี 13 โต๊๊ะรวมโต๊๊ะด้้านนอก เมนูู ยอดนิิ ยมเรีี ยงตาม
ลำำ�ดับ
ั คืื อ รีี ซ้อ
้ ตโต้้ครีี มสาหร่่ ายทะเล บิิ บิิมบัับทาร์์ทาร์์เนื้้�อวััว
และแฮมเบอร์์เกอร์์ชีี สสเต็็ ก
้ 1 เลขที่ 6 ถนนฮวาซอมุนโร 42 บ็อนกิล เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี
ชัน
จังหวัดคยองกีโด
031-244-5424
แฮมเบอร์เกอร์ชีสสเต็ก 16,500 KRW
บิบิมบับทาร์ทาร์เนื ้อวัวและอโวคาโด 13,000 KRW
อังคาร-อาทิตย์ 11.00 น.-22.00 น. ปิดบริการวันจันทร์
(บริการตลอดวัน และรับออเดอร์สุดท้ายเวลา 21.00 น.)

พาวิิ ลเลี่่� ยน สถานที่่� ลึกลั
ึ บ
ั ดั่่�งสระมัังกร
Banghwasuryujeong 
เมื่่�อเดิิ นรอบป้้ อมปราการฮวาซอง คุุ ณจะได้้พบกัับพาวิิ ลเลี่่�ยน
Banghwasuryujeong ซึ่่�งเป็็ นสถานที่่�ปิิคนิิ คที่่�มีี ชื่่� อเสีี ยง นัักท่่ อง
เที่่�ยวพร้้อมชุุ ดปิิคนิิ คมากมายรายรอบสระที่่�สวยงามอลัังการ
แห่่ งนี้้� หากคุุ ณได้้แวะเที่่�ยวชมพาวิิ ลเลี่่�ยน Banghwasuryujeong
แห่่ งนี้้� อย่่ าลืืมสำำ�รวจทิิ วทััศน์์ที่่�นี่่�ให้้ทั่่�ว นอกจากจะสวยงามใน
ช่่ วงกลางวัันแล้้ว การเดิิ นเล่่ นยามค่ำำ��คืืนท่่ ามกลางแสงไฟก็็น่่า
รื่่�นรมย์์เช่่ นกััน คุุ ณจะรู้้�สึึกราวกัับเป็็ นบุุ คคลในราชวงศ์์ ที่่�กำำ�ลั ัง
เดิิ นเล่่ นหลัังเสร็็ จสิ้้�นภาระกิิจอัันหนัักหน่่ วงระหว่่ างวััน
44-6เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
เข้าชมฟรี
เปิดบริการตลอดปี 24 ชั่วโมง

031-290-3600

ชมทิิ วทััศน์์เมืื องจากบอลลูู นยัักษ์ ์
Flying Suwon 
จากบอลลูู นยัักษ์์ที่่�น่่าตื่่�นตาตื่่�นใจนี้้� คุุ ณจะได้้เห็็ นทิิ วทััศน์์
ทั้้�งหมดของป้้ อมปราการฮวาซองในเมืื องซูู วอน จากมุุ มสูู งสุุ ด
150 เมตรเหนืื อพื้้�นดิิ น บอลลูู นก๊๊าซฮีี เลีี ยมนี้้�จุุ นัก
ั ท่่ องเที่่�ยวได้้
30 คน บัังคัับโดยนัักบิิ นที่่�ผ่่ านการฝึึ กฝนมาเป็็ นอย่่ างดีี เพื่่�อ
ให้้มั่่� นใจได้้ถึง
ึ ความปลอดภััย บอลลูู นนี้้�ผ่่ านข้้อบัังคัับ Joint
Aviation Regulation (JAR21) ของ European Union Aviation
Safety Agency (EASA) และผ่่ านการอนุุ มัติ
ั ิ การตรวจสอบความ
ปลอดภััยโดยกระทรวงที่่�ดิิ น (Ministry of Land, Infrastructure
and Transport) นอกจากนี้้� ยัังตรวจสอบความปลอดภััยของ
บอลลูู นเป็็ นพิิ เศษทุุ กเช้้าวัันจัันทร์์ ซื้้�อตั๋๋�วได้้ที่่�จุุดบริิ การและ
แต่่ ละรอบใช้้เวลาประมาณ 10 นาทีี การเปิิดให้้บริิ การขึ้้�นอยู่่�กัับ
สภาพอากาศและความเร็็ วลม โดยอาจยกเลิิ กรอบที่่�ให้้บริิ การ
โดยไม่่ แจ้้งล่่ วงหน้้าได้้ เนื่่�องจากอากาศเปลี่่�ยนแปลงกะทัันหััน
697 ถนนคยองซูแดโร เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-247-1300
ผูใหญ่
้
18,000 KRW นักเรียนมัธยมต้นและปลาย 17,000 KRW
่ แสดงบัตรประชาชน)
นักเรียนประถม 15,000 KRW (ชาวซูวอนจะได้รับส่วนลดเมือ
www.flyingsuwon.com
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TIP

CAFÉ PICK

เที่ยวชมพระราชว ังโบราณอย่ างมี เอกล ักษณ์
ข ้อแนะนำ�ทริปคาเฟ่ Haengridan-gil Café
CAFÉ PICK 1 Café 7209

คาเฟ่่นี้้�โด่่ งดัังด้้วยชุุ ดอาหารปิิกนิิ ก ซึ่่�งประกอบด้้วย แซนด์์วิิ ช
เครื่่�องดื่่�ม และเสื่่�อรวมอยู่่�ในตะกร้้าหวาย คุุ ณจะได้้สนุุ กกัับ
การปิิกนิิ ก และสร้้างความทรงจำำ�ที่่�น่่าตื่่�นเต้้นได้้ที่่� พาวิิ ลเลี่่�ยน
Banghwasuryujeong ซึ่่�งอยู่่�ห่่างจากคาเฟ่่นี้้�ไปเพีี ยง 10 นาทีี
แซนด์์วิิ ชสตรอเบอรี่่� และคลาวด์์โทสต์์ทั้้�งรสเลิิ ศ
จััดมาในจานอย่่ างสวยงามเหมาะกัับการโพสต์์
ลง Instagram การจองปิิคนิิ คจะต้้อง
จองผ่่ าน Instagram
54 เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-302-1111
12.00 น.-22.00น. ปิดบริการวันพฤหัส
@cafe7209

CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters

พบกัับคาเฟ่่ที่่�นำำ�บ้า้ นเก่่ ามาตกแต่่ งใหม่่ ในสไตล์์วิิ นเทจ
บรรยากาศอบอุ่่�น มีี นัก
ั ท่่ องเที่่�ยวมาเยืือนต่่ อเนื่่�อง เพราะกาแฟ
รสชาติิ ดีี คุุ ณภาพสูู งคงที่่� ชั้้�นล่่ างเป็็ นเคาน์์เตอร์์เบเกอรี่่�และ
ห้้องอบอาหาร โครงสร้้างชั้้�นสองที่่�น่่าสนใจ ประกอบด้้วยห้้อง
ในคอนเซ็็ ปต์์ต่่ าง ๆ จุุ ดเด่่ นของคาเฟ่่นี้้�คืือ
สามารถมองเห็็ นวิิ วประตูู Janganmun
Gate และกำำ�แพงป้้ อมปราการได้้จาก
ชั้้�นดาดฟ้้ า
13 ถนนจองโจโร 905 บ็อนกิล เขตพัลดัลกู
เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-302-1111
12.00 น.-22.00 น. ปิดบริการวันจันทร์
@jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 2 Haenggung 81.2

Haenggung 81.2 เป็็ นคาเฟ่่ขนาดใหญ่่ ที่่�มีีความสมบรูู ณ์แ
์ บบ
เหมาะกัับผู้้�ที่่�ชื่่�นชอบการชมพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ นยามเย็็ น และ
รื่่�นรมย์์ไปกัับการพัักผ่่ อน การตกแต่่ งภายในที่่�งดงามเป็็ น
เลิิ ศ ทำำ�ให้้ลููกค้้าหลายรายใช้้เวลากัับการถ่่ ายรูู ปจน
ลืื มเครื่่�องดื่่�มของตน เมนูู ซิิกเนเจอร์์คืื อสมูู ทตี้้�โย
เกิิ รต์์สตอเบอรี่่�และกาแฟ Einspänner
บริิ การของหวานคู่่�กัับเครื่่�องดื่่�ม
ได้้แก่่ เค้้ก มาเดอแลน และสโคน
56 เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-257-0812
10.00 น.- 22.00 น.
@haenggung_81.2

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee

คาเฟ่่นี้้�มีี ข้อ
้ ความน่่ าประทัับใจ
เป็็ นภาษาอัังกฤษว่่ า “Paterson
Coffee” บนกำำ�แพงด้้านนอกของ
ตึึกสี่่�ชั้้�นสีี ขาว ภายในคาเฟ่่จััด
แสดงเหยืื อกกาแฟ หนัังสืื อ ลำำ�โพง
ขนาดใหญ่่ และแผ่่ นซีี ดีี ในหลาก
หลายรูู ปแบบที่่�สวยงาม เพื่่�อความ
รื่่�นรมย์์ทางสายตาของลูู กค้้า หากโชคดีี คุุณจะได้้ชมการ
แสดงดนตรีี แจ๊๊สสดที่่�มุุ มหนึ่่�งของคาเฟ่่ เมนูู ของหวานชื่่�อ
“Today’s Dessert” จะเปลี่่�ยนแปลงไปในแต่่ ละวััน
33 เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกีโด
070-4257-0515 12.00 น.-22.00 น.
@patersoncoffee
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K-LOCATION
LIKE A LOCAL 1

Hot Beaches

อี ยองจี เลือก!
่ ังหว ัดคยองกีโดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมล่าสุ ด
มหาสมุ ทรทีจ

อย่่ าเพีี ยงแค่่ หยุุ ดมองมหาสมุุ ทรด้้วย
สายตาของคุุ ณ กิิจกรรมที่่�ทำ�ำ ให้้คุุณ
ได้้สูู ดบรรยากาศแวดล้้อม ช่่วยให้้คุุณ
รู้้�จัักแก่่ นแท้้ของมหาสมุุ ทรที่่�กว้ ้าง
ใหญ่่ ได้้ แรปเปอร์ ์สาว อีี ยองจีี ไอคอน
แห่่ ง MZ generation เลืือกท่่องเที่่�ยว
มหาสมุุ ทรที่่�จั ังหวััดคยองกีี โด ต่่ อไปนี้้ �
เป็็นสถานที่่� ท่่องเที่่�ยวเกี่่�ยวกัับน้ำำ�� ในจััง
หวััดคยองกีี โดที่่� ยองจีี แนะนำำ�

Mini Interview

ยองจีี

� น
“ฉัันไปเที่่� ยวมหาสมุุ ทรในฤดูู ร้อ
้ นเสมอ ปีีนี้้ ฉั
ั
ไม่่ สามารถไปไหนไกลได้้เนื่่� องจากโควิิ ด-19
มหาสมุุ ทรที่่� จังั หวััดคยองกีีโดจึึงเป็็ นสถานที่่�
เยีียวยาสำำ�หรัับฉััน ซึ่่�งฉัันสามารถไปเที่่� ยวได้้ แม้้
ตารางงานจะแน่่ นมาก เพีี ยงแค่่ ได้้เห็็ นมหาสมุุ ทร
ก็็ สุุดยอดแล้้ว แต่่ คุุณยัังสามารถสนุุ กสนานกัับ
ทริิ ปสุุ ดฮิิ ตนี้้ ไ� ด้้อีี ก โดยการร่่ วมโปรแกรมหมู่่�บ้้าน
ประมง ซึ่่�งมีีทั้้�งการตกปลา พายเรืือคายััค รวมถึึง
กิิ จกรรมต่่ าง ๆ บนหาดโคลน”
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กิิ จกรรมลื่่� นไหลบนหาดโคลนที่่� หมู่่� บ้า้ นประมง Baengmi-ri
หมู่่�บ้้าน Baengmi-ri Village ตั้้�งอยู่่�ในเมืืองฮวาซอง จัังหวััดคยองกีีโด เป็็ นหมู่่�บ้้านประมงที่่� สวยงาม น้ำำ�� ในมหาสมุุ ทรสะท้้อน
แสงแดดแพรวพราว และมีีหาดโคลนกว้้างไกลสุุ ดสายตา นัักท่่ องเที่่� ยวจำำ�นวนมากหลงเสน่่ ห์ค
์ วามเงีียบสงบสุุ ขที่่� นี่่� และย้้อนกลัับ
มาเที่่� ยวอีีกบ่่ อยครั้้�ง กิิ จกรรมที่่� นิิยมกัันมากที่่� สุุดคืื อการตกปลาตีีน การเดิิ นทางไปหาดโคลนจะใช้้รถแทรคเตอร์์ ซึ่่�งบรรทุุ กนััก
� โปรแกรมหลากหลายให้้เลืือกสนุุ ก
ท่่ องเที่่� ยวได้้มากถึึง 40 ท่่ านไปยัังลานกิิ จกรรมซึ่่�งอยู่่�ห่่างออกไปกว่่ า 1 กิิ โลเมตร หมู่่�บ้้านนี้้ มีี
รวมถึึงการตกปลา การเก็็ บหอยเชลล์์ เรืือคายััด การล้้อมปลา และการวางอวนจัับปลา เปิิดโอกาสให้้นัก
ั ท่่ องเที่่� ยวได้้คุ้้�นชิิ นกัับ
ระบบนิิ เวศน์์วิิทยาทางน้ำำ�� ซึ่่�งหาดูู ได้้ยากในเมืือง ที่่� นี่่�มีี แคตตาล็็ อกภาษาอัังกฤษและภาษาจีีนไว้้บริิ การนัักท่่ องเที่่� ยวต่่ างชาติิ ด้ว้ ย
210-35 แบงมิ กิล ตำ�บลซอชิ นมย็อน เมืองฮวาซ็ องชี จังหวัดคยองกีโด
031-357-3379
้
ผู ใ้ หญ่ (นักเรี ยนมัธยมต้นขึนไป):
8,000 KRW เด็ กอายุ 30 เดือน – นักเรียนประถม: 5,000 KRW ค่ าเช่ า: รองเท้าบู ท
้ (2,000 KRW) / จอบพรวน (1,000 KRW)
www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce
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อาทิิตย์์อััสดงงดงามที่่� หมู่่� บ้า้ นประมง Tando
กิิ จกรรมลานโคลนอาจดูู แปลกประหลาดแต่่ ก็็น่่าประทัับใจ คุุ ณสามารถสนุุ กกัับกิิ จกรรมนี้้ ไ� ด้้เมื่่� อมาเยืือนเกาหลีี สร้้างความทรงจำำ�
กลางแจ้้งที่่� ทำ�ำ ให้้คุุณรู้้�สึึกกลัับไปเป็็ นเด็็ กอีีกครั้้�ง ด้้วยค่่ าเข้้าร่่ วมกิิ จกรรม 10,000 KRW สำำ�หรัับผู้้�ใหญ่่ และ 8,000 KRW สำำ�หรัับเด็็ ก
ซึ่่�งเป็็ นค่่ าเช่่ าถุุ งมืือ กระเป๋๋ า จอบพรวน และรองเท้้าบู้้�ท สำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยว จากนั้้�นก็็ สามารถเดิิ นตรงไปเล่่ นสนุุ กที่่� ลานกิิ จกรรมได้้
� งั เปิิดโอกาสให้้นัก
โดยไม่่ จำ�กั
ำ ด
ั เวลา หรืือกฎเกณฑ์์การทำำ�กิิจกรรมใด ๆ นอกจากกิิ จกรรมที่่� ลานโคลนแล้้ว หมู่่�บ้้านนี้้ ยั
ั ท่่ องเที่่� ยวที่่� เดิิ น
ทางเป็็ นครอบครััวได้้พัก
ั ผ่่ อน รัับประทานอาหารและสนุุ กสนานไปกัับการทำำ�สร้้อยคอเปลืือกหอย การเรีียนรู้้�เกี่่� ยวกัับสััตว์์ที่่� ท่่าเรืือ
Tandohang Port โดยใช้้แผนที่่� ลานโคลน พนัักงานพูู ดภาษาอัังกฤษได้้คล่่ องแคล่่ ว ให้้คำ�ำ แนะนำำ�อย่่ างสุุ ภาพอ่่ อนโยนต่่ อนัักท่่ องเที่่� ยว
เหนืือสิ่่� งอื่่� นใด พระอาทิิ ตย์์ตกดิิ นที่่� นี่่�งดงามมาก นัักท่่ องเที่่� ยวจะเพลิิ นไปกัับการถ่่ ายภาพ ในช่่ วงเวลานี้้ �
17-34 ถนนแดบู ฮวังกึมโร เขตดันวอนกู เมืองอันซานชี จังหวัดคยองกีโด
032-885-3745
00.00 น.-23.00 น. *ช่ วงเวลากิ จกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามกำ�หนดน้�ข
ำ นน้
ึ ้ �ำ ลงในแต่ ละวัน
ค่ าเข้าร่ วมกิ จกรรม ผู ใ้ หญ่ 9,000 KRW เด็ ก/ผู ส
้ ู งอายุ 7,000 KRW
www.tando.or.kr
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Night View
สถานที่น ัดเดท ท ัศนี ยภาพงดงามยามค่�ำ คืน

่ ชมกับความเรียบง่ายของทัศนี ยภาพ เวลาค่�ย
ในยามค่�ำ คุณสามารถหยุดความนึกคิดต่าง ๆ และชืน
ำ ามเย็น
่ วยงามยามค่�ำ เสมือนการสิ ้นสุดการเดินทางตลอดวัน และเริม
่ ต้นการเดินทางใหม่
การชมทิวทัศน์ทีส
่ รมย ์กับนัดเดทสุดแสนโรแมนติก และสร้างความทรงจำ�ทีน
่ ่าประทับใจ
คุณจะได้รืน

01

Mini Interview

ประทัับใจไปกัับพระอาทิิตย์์ตกดิิ นที่่�
ท่่าเรืือ Gungpyeonghang

@natgeotravelkor

ท่่ าเรืือ Gungpyeonghang Port เป็็ นสถานที่่� ชมความงามของพระอาทิิ ตย์์สีี
� งหลัังตลาดปลา สถานที่่� แห่่ งนี้้ เ� หมาะแก่่ การนั่่�ง
แดงตกดิิ นสาดแสงอยู่่�เบื้้ อ
อ้้อยอิ่่� งตกปลา หรืือเดิิ นเล่่ นไปตามชายหาดบริิ เวณท่่ าเรืือ มองดูู เกลีียวคลื่่� น
และนกนางนวลบิิ นโฉบไปมาเหนืือท้้องมหาสมุุ ทร คุุ ณจะได้้พัก
ั ผ่่ อนอย่่ างเต็็ ม
อิ่่� มท่่ ามกลางธรรมชาติิ แวะเที่่� ยวหมู่่�บ้้านชาวประมงก่่ อนพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ น
สนุุ กสนานกัับการเก็็ บหอยเชลล์์ กิิ จกรรมบนหาดโคลน ขุุ ดหอยหลอด เล่่ น
� ่� น ๆ
กระดานโคลน ตกปลาตีีน รวมถึึงกิิ จกรรมกีีฬาทางน้ำำ�อื่

National Geographic Traveller
(ฉบ ับเกาหลี )
คุุณไม่่ ควรพลาดชมพระอาทิิ ตย์์ตกอัันงดงาม
เมื่่� อเดิินทางในคยองกีีโด ที่่� แม้้แต่่ ช่่างภาพมืือ
ฉกาจก็็ต้อ
้ งหลงใหลไปกัับพระอาทิิ ตย์์อััสดง
สีีแดง ที่่�ท่่าเรืือกุุงพยอง (Gungpyeong Port)
และการผสมผสานกัันอย่่ างลงตััวของสีีม่่ วง
และสีีส้้ม ที่่�จุุดชมวิิวพระอาทิิ ตย์์ตกอัันซััน
(Ansan Sunset Observatory)
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1049-24 ถนนคังพย็องฮังโร ตำ�บลซอชิ นมย็อน เมืองฮวาซ็ องชี จังหวัดคยองกีโด
031-356-7339

ตลาดห้้าสีี เมืืองโอซัันและวััฒนธรรมร้้อยปีี
ตลาดนี้้ เ� ป็็ นที่่�รู้้�จั ักกัันในชื่่�อตลาด 5 สีีจากการผสมผสานกัันของ
ถนน 5 สายที่่�จำ�ำ หน่่ ายสิินค้้าแตกต่่ างกััน: ถนน Night Market Street
� าและสิินค้้าแฟชั่่�น ขณะที่่� Food Market จำำ�หน่่ าย
จำำ�หน่่ ายเสื้้อผ้้
� ันงา และ
วััตถุุ ดิิบสดใหม่่ ที่่� Mill Street จำำ�หน่่ ายแป้้ งพริิ กไทดำำ� น้ำำ�มั
� วััวและเนื้้ อ
� หมูู และที่่� Mom’s
เค้้กข้้าว ที่่� Meat Street จำำ�หน่่ ายเนื้้ อ
Street จำำ�หน่่ ายอาหารเพื่่� อสุุขภาพและมีีสิิ นค้้าต่่ าง ๆ ให้้เลืือกชม
� กวัันศุุกร์์และวัันเสาร์์ จำำ�หน่่ ายอาหารจาก
ตลาดกลางคืืนจััดขึ้้นทุุ
�
ทุุ กมุุ มโลกไว้้ต้อ
้ นรัับนัักท่่องเที่่�ยว เบีียร์์ที่่� ผลิิตขึ้้นเองของ
CROW:D
� �ตลาดห้้าสีีแห่่ งนี้้ � นอกจากนี้้ � ยัังมีีการแสดง
ก็็ได้้รัับการพััฒนาขึ้้นที่่
ดนตรีีและการแสดงกลางแจ้้งหลากหลายรูู ปแบบ รวมถึึงการจััด
กิิจกรรมต่่ าง ๆ บนเวทีี เพื่่� อให้้ความบัันเทิิงแก่่ นัก
ั ท่่องเที่่�ยว
22 ถนนโอซานโร 272 บ็ อนกิ ล เมื องโอซานชี จังหวัดคยองกีโด
031-376-4141 (ศู นย์บริ การลู กค้า)
www.5colormarket.com

เที่่�ยวป่่าแสงไฟที่่�
Ansan Starvillage Photoland
ภูู มิิทัศ
ั น์์แห่่ งเทพนิิ ยายสว่่ างไสวอยู่่�ท่่ ามกลางความมืืดใน
หมู่่�บ้้าน Ansan Starvillage คุุ ณจะได้้บัน
ั ทึึกภาพกัับธีีมต่่ าง ๆ
และรูู ปจำำ�ลองสััตว์์กว่่ า 200 ชนิิ ด ต้้นไม้้และรูู ปจำำ�ลองต่่ าง ๆ
ล้้วนได้้รับ
ั การประดัับประดาด้้วยดวงไฟหลากสีีสัันสวยงาม
ทั้้�งสีีแดง สีีเขีียว สีีน้ำำ�� เงิิ นแดง เติิ มแต่่ งความงดงาม โซนถ่่ าย
� ท่่ ามกลาง
ภาพที่่� มีี อยู่่�ทุุ กหนแห่่ ง ส่่ องแสงสว่่ างชััดเจนมากขึ้้น
ความมืืด และสว่่ างไสวไปทั่่�วไม่่ ว่่าจะเป็็ นจุุ ดไหนที่่� คุุณถ่่ ายภาพ
1723 ถนนซูอน
ิ โร เขตซังนกกู เมืองอันซานชี จังหวัดคยองกีโด
031-484-5050
จันทร์-ศุกร์16.00 น.-23.00 น. วันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ 15.00 น.-24.00 น.
ค่าเข้าชม ผูใหญ่
้
7,000 KRW
www.ansanstar.net

02 03

©instagram.com/sensibility-seain

04 05

อีี แท วอน ที่่�ตลาด International Central
Market เมืืองพยองแท็็ก

ประภาคารเมืืองอัันซััน
ความงามของพระอาทิิตย์์ตกดิิ น

ตลาด International Central Market เมืืองพยองแท็็ กคึึกคััก
� มากเมื่่� อมีีการจััด “Songfrancisco Market” ในคืืนวัันหยุุ ด
ขึ้้น
สุุ ดสัป
ั ดาห์์ เมืืองพ-ยองแท็็ กตั้้�งอยู่่�ใกล้้ฐานทััพอเมริิ กัน
ั และ
เป็็ นบ้้านเกิิ ดของแฮมเบอร์์เกอร์์ Songtan Budaejjigae ที่่� โด่่ ง
ดััง ร้้านโฮมเมดเบอร์์เกอร์์ “Miss Lee Hamburger” มีีชื่่� อเสีียง
� รสชาติิ ดีี ที่่� หนาแน่่ นไปด้้วยส่่ วนประกอบ
จากเบอร์์เกอร์์เนื้้ อ
หลากหลาย นอกจากนี้้ � ยัังเป็็ นร้้านอาหารรสเลิิ ศที่่� ชาวต่่ าง
ชาติิ ใกล้้ฐานทััพอเมริิ กัน
ั และลูู กค้้าจากแดนไกลต้้องแวะมา
เยืือน ตลาดนี้้ เ� ป็็ นสถานที่่� ยอดนิิ ยมของจัังหวััดคยอกกีีโด
� ชิิ มอาหารหลากหลายเมนูู ทั้้�งจาก
ตอนใต้้ คุุ ณสามารถลิ้้ ม
ประเทศไทย ตุุ รกีี มองโกเลีีย บราซิิ ล แอฟริิ กา และยุุ โรป หรืือ
แวะไปคาเฟ่่และร้้านอาหารเปิิดใหม่่ ในบริิ เวณนั้้�นได้้

ประภาคารนี้้ เ� ป็็ นจุุ ดชมความงามของพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ น
และสะพาน Incheondaegyo Bridge จาก West Sea หาก
คุุ ณพบประภาคารสีีแดง และประติิ มากรรมรูู ปพระอาทิิ ตย์์
มีีกลุ่่�มเมฆโอบล้้อม คุุ ณได้้มาถูู กที่่� แล้้ว นัักท่่ องเที่่� ยวจะ
นั่่�งอยู่่�ในโพรงกลางประติิ มากรรมนี้้ � และโพสท่่ าถ่่ ายรูู ป
โดยมีีพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ นและมหาสมุุ ทรเป็็ นฉากหลััง คุุ ณ
ควรเดิิ นทางมาในช่่ วงบ่่ ายก่่ อนพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ น เพื่่� อชม
ทััศนีียภาพจากประภาคารได้้อย่่ างสบายอารมณ์์
ซาน 23 ตำ�บลแดบู บุกดง เขตดันวอนกู เมืองอันซานชี จังหวัดคยองกีโด

11-4 ถนนจุงอังชีจังโร 25 บ็อนกิ ล เมื องพย็องแท็กชี จังหวัดคยองกีโด
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Your Viewfinder
สถานที่ส�ำ หร ับ Instagram

่ มองด้วยตาเปล่า แต่อาจจะโดดเด่น
่ ต่าง ๆ ควรดูสวยงามเมือ
Instagram มีล ักษณะเฉพาะ สิง
่ กลายเป็นรูปถ่าย ถ้าคุณต้องการให้ฟีดของคุณมีเนือหาดึ
้
้ อ
ดูพิเศษและมีคุณค่ามากขึนเมื
งดูดความสนใจ
มีความพิเศษมากไปกว่าแนวคาเฟ่ หรือร้านอาหารในเมืองทีใ่ คร ๆ ก็ไปได้ ลองสำ�รวจ อัญมณีทห
ี่ ลบซ่อน
อยูส
่ �ำ หรับ Instagram ทีเ่ ราจะแนะนำ�คุณดังต่อไปนี ้

01

Mini Interview

ทััศนีียภาพงดงามของแม่่น้ำำ�� ฮัันกัังที่่�
Café “For A Day” สาขา Sampae เมืืองนััมยัังจูู

@namhee_in_stars

คาเฟ่่บนดาดฟ้้ าสองชั้้�นนี้้ � เปิิดให้้ชมวิิวกลางแจ้้งของแม่่ น้ำ�ฮั
ำ � ันกัังได้้จากระเบีียงด้้านนอก
ประกอบด้้วยสวนกลางแจ้้งที่่�ได้้รัับการดูู แลมาเป็็ นอย่่ างดีี รายล้้อมไปด้้วยหญ้้าเขีียวขจีี
�
และดอกไม้้หลากสีีสััน สวนมีีรูู ปทรงคดเคี้้ ยวเหมาะกัับการเดิิ
นเล่่ นสบาย ๆ ภายในคาเฟ่่
มีีหน้้าต่่ างขนาดใหญ่่ มองเห็็ นทิิวทััศน์์ราวภาพวาดของแม่่ น้ำ�ฮั
ำ � ันกัังได้้จากทุุ กมุุ มภายใน
ร้้าน เมนูู ที่่�เป็็ นซิิกเนเจอร์์ของร้้านคืือวอฟเฟิิลฮ่่ องกงใส่่ ผลไม้้สดตามฤดููกาลและครีีมนม
พร้้อมทั้้�งสตรอเบอร์์รี่่� บรรจุุ ขวด ที่่�อั ัดแน่่ นไปด้้วยสตรอเบอรี่่� และนมออร์์แกนิิ คจากฟาร์์ม
Sangha สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้อ
้ งการความรื่่� นรมย์์กัับอาหารขณะชมพระอาทิิ ตย์์ตกดิิน ขอแนะนำำ�
� ติิดซี่่�โครงสดจากออสเตรเลีีย
ให้้ลิ้้ �มลองแพตตี้้ � grilled short rib patties ซึ่่�งปรุุงด้้วยเนื้้ อ

อิ นสตราแกรมเมอร ์
Kim Nam-hee
ในฐานะช่่างภาพ “Dreamy Camera”
เป็็ นสถานที่่� ที่่�ทำ�ำ ให้้ฉัน
ั ตื่่�นเต้้น ฉัันใช้้

รูู ปภาพในฝัั นที่่�ได้้รัับหลัังจากเข้้าร่่ วม
กิิจกรรม Dream Listing เป็็ นที่่�คั่่�น

หนัังสืือ ทุุ กครั้้�งที่่� ฉัน
ั มองดูู ฉัันรู้้�สึึก
เหมืือนได้้ถึงึ ความอบอุ่่�นและรู้้�สึึก
เหมืือนได้้รัับกำำ�ลั ังใจ

56

232-24 ถนนโกซันโร เมืองนัมยางจู ชี จังหวัดคยองกีโด
031-576-2505
ทุ กวัน 10.00 น.-22.00 น.
วอฟเฟิลฮ่องกง 12,000 KRW สตรอเบอรบ
ี่ รรจุขวด 7,000 KRW Grilled Short Rib Patties 19,800 KRW

ลำำ�ธารสองสายจากแม่่น้ำำ�� ฮัันบรรจบกัันที่่�
Dumulmeori เมืืองยางพยอง
Dumulmeori จะงดงามเป็็ นพิิ เศษเมื่่� อมีีหมอกปกคลุุ ม และ
เป็็ นเส้้นทางที่่� เรีียบง่่ าย เหมาะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ต้อ
้ งการเดิิ นเล่่ นใน
ระยะทางสั้้�น ๆ ท่่ าเรืือข้้ามฟากที่่� เคยมีีเรืือ 30 ลำำ�ข้้ามฝั่่� งไป
มากลัับเงีียบสงบ สถานที่่� แห่่ งนี้้ เ� คยเป็็ นฉากจุุ มพิิ ตของนััก
แสดงเอกในละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “She Was Pretty” ที่่� โด่่ งดััง
และเป็็ นโซนถ่่ ายรูู ปที่่� ได้้รับ
ั ความนิิ ยมจากนัักท่่ องเที่่� ยวจำำ�นวน
มาก Dumulmeori Lotus Hotdog คืือร้้านอาหารที่่� มีีชื่่�อเสีียงใน
� รสฮอทดอกที่่� ประกอบด้้วย
ยางพยองที่่� คุุณไม่่ ควรพลาด ลิ้้ ม
ใบบััวบด โดยสามารถเลืือกระหว่่ างรสธรรมดาและรสเผ็็ ดได้้
031-770-1001

�
ร้้านนี้้ มีีการตกแต่่
งภายนอกที่่�โดดเด่่น ชวนให้้นั ักท่่องเที่่�ยวนึึกถึึง
กล้้องถ่่ายรููปบนสนามหญ้้า มัักจะเห็็ นภาพแขกถ่่ายรููปลง Instagram
� ะเข้้าร้้าน เจ้้าของร้้าน Dreamy Camera Café เชื่่�อว่่าความ
กัันก่่อนที่่จ
�
ฝัั นเป็็ นจริิงได้้หากมองภาพถ่่ายทุุกวัันและย้ำำ�เตืือนความฝัั
นของ
ตน เจ้้าของร้้านจึึงนำำ�เสนอประสบการณ์์ฝัั นที่่�เป็็ นจริิงของตนให้้แก่่
�
�อยากทำำ�ก่่อนตายลงบนกระดาษที่่�คาเฟ่่จััด
ลููกค้้า ดัังนี้้ :จดรายการที่่
ให้้ เพื่่�อรัับภาพโพลารอยด์์“ภาพแห่่งความฝัั น” ฟรีี นอกจากนี้้ � ยัังจััด
แสดงกล้้องถ่่ายรููปแบบเก่่า และกล้้องขนาดเล็็กอยู่่�ภายในร้้านด้้วย

35 ถนนฮันโซลกิ ล ตำ�บลยงมุ นพย็อนอำ�เภอยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-771-3264
อังคาร-อาทิ ตย์ 11.00 น.-18.00 น. ปิดบริ การวันอาทิ ตย์
จันทร์ และวันนักขัตฤกษ์ คาปู ชิโน่ และคาเฟ่ลาเต้ 4,500 KRW ชาปั่ น 5,000 KRW
dreamycamera.synology.me

©Camera Café

หมูบ
่ ้านยังซูรี ยังซอมย็อน อำ�เภอยางพย็อนกุน จังหวัดคยองกโี ด

ฝัั นเป็็ นจริิงที่่� Camera Café
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โซนท่่องเที่่�ยวพิิเศษสำำ�หรัับชาวต่่างชาติิ
ในทงดููชอน เมกกะของชาวฮิิ ปสเตอร์์

ปลุุกความสุุ นทรีีย์์ทางศิิลปะ ที่่�อุุทยานศิิลปะ
Anyang Art Park

ที่่� จัตุ
ั ุ รัส
ั Korea-US Culture Square รายล้้อมไปด้้วยร้้านอาหาร
จากทั่่�วโลก แผงจำำ�หน่่ ายอาหารที่่� จัด
ั วางไว้้อย่่ างประณีีต
เรีียบร้้อยที่่� ด้า้ นหนึ่่�งของถนน สำำ�หรัับนั่่�งรัับประทานในร้้าน
� กลัับบ้้าน พรั่่� งพร้้อมได้้ด้ว้ ยอาหารให้้เลืือกมากมาย
หรืือซื้้ อ
� ฮอ
รวมถึึง กิิ มบัับ ต๊๊อกบ๊๊กกี่่� สเต็็ ก พาสต้้า ฟริิ ตเตอร์์เนื้้ อ
ทดอก และเคบัับ ป้้ ายร้้าน และรายการอาหารแสดงลัักษณะ
� บ
ของหลากหลายประเทศ ถนนสายนี้้ คั
ั คั่่�งไปด้้วยชาวต่่ างชาติิ
ทำำ�ให้้คุุณรู้้�สึึกเหมืือนกำำ�ลังั อยู่่�ต่่ างประเทศในเกาหลีี ภาพวาด
หลากสีีสัันบนผนัังด้้านล่่ างของอาคารต่่ าง ๆ เป็็ นโซนถ่่ าย
ภาพยอดนิิ ยมใน Instagram ฟีีดของชาวฮิิ ปสเตอร์์ทั้้�งหลาย

� จากโครงการ “Anyang Public Art
อุุ ทยานแห่่ งนี้้ เ� กิิ ดขึ้้น
Project” ปีี ค.ศ. 2005 มีีองค์์ประกอบต่่ าง ๆ ที่่� ช่่วยส่่ งเสริิ ม
จิิ นตนาการ การจััดตกแต่่ งรวมถึึงงานศิิ ลปะจากศิิ ลปิินที่่� มีีชื่่�อ
เสีียง 52 ท่่ านจากเกาหลีีและต่่ างประเทศ จััดวางอยู่่�ตามมุุ ม
� ลมกลืืนไปกัับธรรมชาติิ
ต่่ าง ๆ ของอุุ ทยาน งานศิิ ลปะเหล่่ านี้้ ก
แวดล้้อมได้้เป็็ นอย่่ างดีี สามารถเปลี่่� ยนสถานที่่� แห่่ งนี้้ ใ� ห้้เป็็ น
� ไปบนหอ APAP
สตูู ดิิโอศิิ ลปะที่่� พิิเศษได้้ คุุ ณอาจเดิิ นขึ้้น
Observatory ที่่� มีี โครงสร้้างรูู ปทรงก้้นหอย เพื่่� อถ่่ ายภาพศิิ ลป์์
ของยอดภูู เขาที่่� โดดเด่่ นและถนนสาย Art Park Road
ซาน 21 ตำ�บลโซคซู ดง เขตมานันกู เมืองอันยางชี จังหวัดคยองกีโด

571-31 ซาอึงย็อนดอง เมื องดงดู ช็อนชี จังหวัดคยองกีโด
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K-LOCATION
LIKE A LOCAL 4

Winery Tour
ท ัวร ์ดื่มสุราในจังหว ัดคยองกีโด

่ ุดมสมบรูณ ์เป็นจุดเริม
่ ต้นของสุรารสเลิศ
แหล่งน้�ค
ำ ุณภาพดี และดินทีอ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ของคยองกีโดมีรสเลิศทีส
่ ุด จากการรวมส่วนผสมพืนเมื
้ องในสัดส่วนทีพ
่ อเหมาะทีส
่ ุด
เครือ
เราขอแนะนำ�แหล่งจำ�หน่ายมักกอลลี เบียร ์ และไวน์ ดังต่อไปนี ้

01

Mini Interview

อิ นสตราแกรมเมอร ์
Kim Hyun-jung

@insta_train95

ประตููไม้้หนาทึึบสู่่�อุุ โมงค์์บ่่มไวน์์ที่่� ฟาร์์ม
ซัันเมโอรุุ (Sanmeoru Farm) ให้้ความ

รู้้�สึึกเหมืือนเป็็ นเส้้นทางลัับพาเราเข้้าสู่่�
ยุุคกลาง ซึ่�ง
่ เต็็มไปด้้วย กลิ่่�นหอมของ

ถัังไม้้โอ๊๊ค ช่่างเป็็ นบรรยากาศที่่� เร้้นลัับ
� อ การได้้ลิ้้ �มชิิม
ไฮไลท์์ของทััวร์์ครั้้�งนี้้ คืื
รสองุ่่�นป่่าของเกาหลีี
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พิิ พิิธภััณฑ์์สุุรา Sansawon จััดแสดงสุุราดั้้�งเดิิมของเกาหลีี
Sansawon เป็็ นสวรรค์์สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ชื่่�นชอบสุุ รา พิิ พิิธภััณฑ์์นี้้ เ� น้้นการอนุุ รัก
ั ษ์์และส่่ งเสริิ ม
� �จัด
สุุ ราโบราณของเกาหลีี มีีพื้้ นที่่
ั แสดงการส่่ งเสริิ มความรู้้�เกี่่� ยวกัับ “Gayangju” ซึ่่�งเป็็ น
เหล้้าโบราณของเกาหลีี พร้้อมทั้้�งมีีผลิิ ตภััณฑ์์ที่่� เกี่่� ยวข้้องจำำ�หน่่ ายด้้วย นัักท่่ องเที่่� ยว
สามารถลิ้้ �มลองสิิ นค้้ากว่่ า 30 ชนิิ ดที่่� ผลิิตจากโรงกลั่่�น Baesangmyun Brewery ได้้รวม
ถึึงผลไม้้ประเภทองุ่่�นต่่ าง ๆ เหล้้าสมุุ นไพร และเหล้้าสปิิริิ ต และยัังเลืือกชิิ มเครื่่� องดื่่�มได้้
� นค้้าที่่� ชอบได้้ หากมีี
ตามใจชอบ โดยใช้้ถ้้วยชิิ มที่่�ได้้รับ
ั แจกจากทางเข้้า และสามารถซื้้ อสิิ
ตััวเลืือกมากจนเกิิ นไป ก็็สามารถเลืือกจากรายการสิิ นค้้าขายดีีประจำำ�เดืือนได้้เช่่ นกััน
25 ถนนฮวาดองโร 432 บ็ อนกิ ล เขตฮวาย็อนมย็อน เมืองพู ซ็อนชี จังหวัดคยองกีโด
031-532-9300
08.30 น.-17.10 น. ปิดบริ การวันนักขัตฤกษ์และวันหยุ ดต่ อเนื่องเสาร์อาทิ ตย์
้
ผู ใ้ หญ่ 4,000 KRW กลุ่ม (40 ท่ านขึนไป)
3,500 KRW
www.soolsool.co.kr

โรงผลิิตไวน์์ในฟาร์์ม
Grand Coteau เกาะ Daebudo Island

ความภาคภููมิิใจของเหล้้าเกาหลีี
BHD Brewery

เกาะ Daebudo Island ในภาษาเกาหลีีแปลว่่ า “เนิิ นเขาใหญ่่ ” และ
แปลว่่ า Grand Coteau ในภาษาฝรั่่� งเศส มีีฟาร์์มกว่่ า 40 แห่่ งรวม
ตััวกัันเป็็ นสมาคมและเริ่่� มผลิิ ตไวน์์ในปีี ค.ศ. 2000 นัักท่่ องเที่่� ยว
จะได้้ชิิมไวน์์ในห้้องจััดแสดง ทััวร์์โรงบ่่ มไวน์์ หรืือรื่่� นรมย์์กัับสปา
ไวน์์ได้้ ไวน์์ที่่�เกาะ Daebudo Island ผลิิ ตจากองุ่่�น Campbell ซึ่่�ง
ปกติิ ใช้้รับ
ั ประทานเป็็ นของว่่ าง และองุ่่�น Cheongsu สำำ�หรัับปีี นี้้ �
จะมีีไวน์์ Cheongsu วิิ นเทจอายุุ 20 ปีี ออกวางจำำ�หน่่ ายด้้วย

BHD Brewery เป็็ นผู้้�ผลิิตมัักกอลลีีชั้้�นนำำ� และผลิิตเครื่่�องดื่่�มแบบ
ดั้้�งเดิิมมาสามรุ่่�น Ugok Draft และ Tiger Draft Ugok Draft ที่่�ชนะการ
ประกวดมัักกอลลีี และที่่�พิิเศษยิ่่�งกว่่าเดิิมคืือเป็็ นสุุราที่่�ผลิิตด้้วยวิิธีี
ดั้้�งเดิิมที่่�ไม่่ผสมน้ำำ�� แม้้แต่่หยดเดีียว ทำำ�ให้้ “Buja Series” เป็็ นมัักกอ
ลลีีระดัับพรีีเมีียมที่่�หมัักด้้วยข้้าวจากจัังหวััดคยองกีีโด คุุณสามารถ
�
เยี่่�ยมชมโรงเบีียร์์ที่่�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มสดใหม่่ในแบบดั้้�งเดิิม และเลืือกซื้้อ
เครื่่�องดื่่�มได้้ตามที่่�คุุณต้้องการ

107 พีอ๊อกกุกซานกิล เขตดันวอนกู เมอ
ื งอันซานชี จังหวัดคยองกโี ด
032-886-9873
จันทร์-เสาร์09.00 น.-18.00 น. ปิดบริการวันอาทิตย์
การบรรยายพิ เศษเรื่ องไวน์ 20,000 KRW ทัวร์และชิ มไวน์ 10,000 KRW
www.grandcoteau.co.kr

835 ถนนซอบองโร ตำ�บลจองนัมมย็อน เมืองฮวาช็ องชี จังหวัดคยองกีโด
031-354-9376
เข้าชมได้วน
ั พุ ธ 09.00 น.-18.00 น.
มักกอลลีม่วง 3,500 KRW มักกอลลีข้าวโพด 1,500 KRW Tiger Draft 2,300 KRW
www.baedoga.co.kr
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ลิ้้ �มรสเบีียร์์ที่่�โรงเบีียร์์
Kraemerlee Brewery

ไวน์์จากองุ่่� นป่่าเกาหลีีที่่� ฟาร์์ม
Sanmeoru Farm เมืืองพาจูู

ที่่� โรงเบีียร์์ขนาดเล็็ กแห่่ งนี้้ � คุุ ณจะได้้รื่่�นรมย์์กัับการดื่่� ม
เบีียร์์พร้้อมชมวิิ วภูู เขาเขีียวขจีี มองไปนอกหน้้าต่่ างจะเห็็ น
เครื่่� องทำำ�เบีียร์์ขนาดใหญ่่ ให้้คุุณได้้สังั เกตการผลิิ ตเบีียร์์
� หลาย
ไปด้้วย เบีียร์์ที่่� ผลิิตจากเครื่่� องทำำ�เบีียร์์ขนาดเล็็ กนี้้ มีี
รูู ปแบบให้้เลืือก เบีียร์์ที่่� คุุณสั่่�งจะริิ นมาออกจากเครื่่� อง
� อ
ผลิิ ตเบีียร์์นั้้�นโดยตรง การทััวร์์โรงเบีียร์์นี้้ ต้
้ งจองล่่ วงหน้้า
คุุ ณจะได้้พบกัับอุุ ปกรณ์์ผลิิตเบีียร์์ ชิิ มเบีียร์์ พร้้อมรัับ
ประทานอาหารที่่� เข้้ากัันได้้ดีีอีี กด้้วย

ฟาร์์มแห่่ งนี้้ เ� ริ่่� มปลูู กองุ่่�นป่่าเกาหลีีในปีี ค.ศ.1979 ให้้ผลิิตผล
เป็็ นองุ่่�นหวานหอม นำำ�ไปผลิิ ตน้ำำ�� องุ่่�นและไวน์์องุ่่�นป่่า ฟาร์์มนี้้ �
มีีชื่่� อเสีียงจากทััวร์์เยี่่� ยมชมโรงกลั่่�นไวน์์ ที่่� นัก
ั ท่่ องเที่่� ยวสามารถ
ชิิ มไวน์์องุ่่�นป่่ารสชาติิ ดั้้�งเดิิมได้้ และเดิิ นชมห้้องบ่่ มไวน์์ ห้้องเก็็บ
ไวน์์ แกลลอรี่่� และอุุ โมงค์์องุ่่�นป่่า เพื่่� อสัังเกตุุ กระบวนการผลิิ ต
ได้้ด้ว้ ยตนเอง นอกจากนี้้ � ยัังมีีกิิจกรรมให้้ลองผลิิ ตเองด้้วย เช่่ น
การผลิิ ตช็็อคโกแลต แยม หรืือสบู่่�จากองุ่่�นป่่า นัักท่่ องเที่่� ยวทั้้�ง
� ด
ครอบครััวจะได้้สนุุ กสนานกัับองุ่่�นป่่าที่่� แสนอร่่ อย ทััวร์์นี้้ จั
ั ใน
ช่่ วงเวลา 14.00 น.-16.00 น.และต้้องจองล่่ วงหน้้า

429 ถนนชองกุ นโร ตำ�บลซังมย็อน อำ�เภอคาพย็องกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-585-5977 วันธรรมดา 11.00 น.-22.00 น. (ออเดอร์สุดท ้าย 21.00 น.)
Kraemerlee Weizenbock 8,000 KRW, Kraemerlee Pilsner 7,000 KRW
www.instagram.com/kraemerlee

441-25 ถนนวิทแบอึนนีกิล จ็อกซองมย็อน เมืองพาจู ชี จังหวัดคยองกีโด
031-958-9558
09.00-17.00
ทัวร์โรงบ่ มไวน์ 3,500 KRW
www.sanmeoru.com
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Be Pretty!
ส่ องดูผลิตภ ัณฑ ์เพื่อความงาม

่ วทีส
่ นใจความงามแบบเกาหลี ห้ามพลาดข้อมูลทีม
่ ีประโยชน์เหล่านี ้
หากคุณเป็นนักท่องเทีย
่ แวดล้อม การบำ�บัดแบบตะวันออก และความงามจากภายใน
เราขอแนะนำ�วีแกน การเป็นมิตรกับสิง
่ ุณสามารถแวะได้ระหว่างท่องเทีย
่ วจังหวัดคยองกีโด
นอกจากนี ้ เราขอแนะนำ�สถานเสริมความงาม ทีค
้
่ ขึน
และหวังว่าจะได้แนะนำ�ให้คุณเดินทางสูค
่ วามงามมากยิง

01 02

สปาหรูู สไตล์์โอเรีียนทััล The Belle Spa
� เทคนิิ คที่่� เป็็ นซิิกเนเจอร์์คืือ การใช้้เครื่่� องทองเหลืืองบััง
สปาแห่่ งนี้้ มีี
จาของเกาหลีี ส่่ วนโค้้งของเครื่่� องทองเหลืืองจะถูู กทำำ�ให้้ร้อ
้ นเท่่ ากัับ
� ที่่� แข็็งตึึง
อุุ ณหภูู มิิร่่างกายลูู กค้้า แล้้วนำำ�ไปนวดคลึึงตามกล้้ามเนื้้ อ
� หลััง การสััมผััสอย่่ างโอนโยน มืือที่่�อ่่อน
เช่่ น ลำำ�คอ หรืือ กล้้ามเนื้้ อ
นุ่่�ม และบรรยากาศของ The Belle Spa ลูู กค้้าจะรัับรู้้�ได้้ถึง
ึ การดูู แล
� บริิ การผ่่ านการจอง และมีีบริิ การแบบ
ที่่� พิิเศษสุุ ด สปาแห่่ งนี้้ ให้้
เหมาห้้อง พร้้อมหนัังสืือแนะนำำ�บริิ การสำำ�หรัับชาวต่่ างชาติิ
902 ถนนด๊อกยองแดโร เขตพัลดัลกู เมื องซู วอนชี จังหวัดคยองกีโด

(The Belle Spa, 2F, Novotel Ambassador Suwon)
031-547-6708 (สาขา Novotel Suwon)
ทุ กวัน 10.30 น.-20.00 น. ปิดวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน
นวดตัวเทคนิคเกาหลี 90 นาที 195,000 KRW บำ�บัดด้วยหินอโรมา 90 นาที 195,000 KRW
www.bellespa.co.kr
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รื่่� นรมย์์กัับความงามที่่�แท้้จริิงจากภายในที่่�
Miranda Hotel Spa Plus
� ุ ร้อ
The Miranda Hotel เปิิดให้้บริิ การสปาน้ำำ�พุ
้ นเค็็ มในอาคาร
ตลอดปีี พร้้อมสระว่่ ายน้ำำ�� ซาวน่่ าแบบแห้้ง และซาวน่่ าแบบ
ดั้้�งเดิิ ม ใส่่ ใจผิิ วของคุุ ณด้้วยสระกลางแจ้้งที่่� มีีส่่วนผสมจาก
ธรรมชาติิ เช่่ น ดอกเบญจมาศ ดอกไอริิ สและไวน์์ สระผมด้้วย
� ม
� ุ ร้อ
� ม
น้ำำ�ส้
้ ควัันไม้้ น้ำำ�พุ
้ นสมุุ นไพรที่่� ผสมด้้วยน้ำำ�ส้
้ ควัันไม้้แบบ
เจืือจาง ช่่ วยให้้ผิิวอ่่ อนนุ่่�มและป้้ องกัันผมหลุุ ดร่่วงได้้อย่่ างมีี
ประสิิ ทธิิภาพ นอกจากสปาแล้้ว ยัังพร้้อมบริิ การสระว่่ ายน้ำำ��
และสระกลางแจ้้งที่่� รัก
ั ษาอุุ ณหภูู มิิของน้ำำ�� ไว้้สููงกว่่ า 30 องศา
เซลเซีียส ซึ่่�งเหมาะแก่่ การเล่่ นน้ำำ�� ได้้ในฤดูู หนาว

45 ถนนจุ งนิ ชอนโร 115 บ็ อนกิ ล เมืองอีช็ อนชี จังหวัดคยองกีโด
031-639-5000
เวลาให้บริการทั่วไป 06.00 น.-18.00 น.
(โปรดจองเวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่เว็บไซต์) โซนน้�ำ (อ่างอาบน้�ขนาดใหญ่
ำ
+ สวนน้�)
ำ
ผูใหญ่
้
44,000 KRW เด็ก 38,000 KRW / โซนสปา (Large Bath) ผูใหญ่
้
12,000 KRW เด็ก
8,000 KRW www.mirandahotel.com/renewal/index.asp

Hot Beauty
Item 5
เราขอแนะนำำ�
ผลิิ ตภััณฑ์์
เพื่่� อความงาม
ที่่� ดีี ที่่� สุุดของ
Chicor

Chicor Collection
[Final Step Shadow
Palette #Hot Date]

Urban Decay
[All Night Makeup
Setting Spray]

Lagom
[Cellup Micro Foam
Cleanser]

Onoma
[Wonder Tomorrow
Essence]

Klairs
[Freshly Juiced
Vitamin Drop]

เมคอััพ 24 เฉดสีี เพิ่่� มตััว
เลืือกเมคอััพของคุุ ณให้้
มากขึ้้�น เลืือกได้้ตั้้�งแต่่ สีี
ที่่�ใช้้ในชีีวิิ ตประจำำ�วั ัน ไป
จนถึึงสีีเจิิ ดจ้า้ เพื่่� อเน้้นย้ำำ��
ในวัันพิิ เศษขนาด 21 ก.
ราคา 49,000 KRW

ไอเท็็มนี้้ เ� ป็็ นที่่�นิิยมของผู้้�ที่่�
มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ makeup
fixers ฉีีดพ่่นเพีียงบางเบา
หลัังเมคอััพเสร็็จแล้้ว เพื่่�อ
ให้้ผิิวดููดซั ับผลิิตภััณฑ์์และ
ปกป้้ องเมคอััพที่่�คุุณแต่่ง
ไว้้อย่่างประณีีต ขนาด 118
มล. ราคา 40,000 KRW

ระบบปกป้้ องความชุ่่�มชื้้ �น
สองชั้้�น ไม่่ก่่อความระคาย
เคืือง เสริิมสร้้างเกราะคุ้้�มกััน
เพื่่�อรัักษาความชุ่่�มชื้้ �นของผิิว
หลัังทำำ�ความสะอาด โฟมเนื้้ �อ

�
�
เอสเซ้้นส์์สููตรน้ำำ�มัันที่่
มีี
ความเข้้มข้้นสููง ลููบไล้้ให้้ทั่่ว�
ผิิวเพีียงบางเบา ให้้ความชุ่่�ม
ชื้้ �นและช่่วยบำำ�รุง
ุ ผิิว เพิ่่�ม
พลัังความชุ่่�มชื้้ �นให้้กั ับเกราะ
ป้้ องกัันผิิว พร้้อมคงความ
ยืืดหยุ่่�นให้้กั ับผิิว ขนาด 35
มล. ราคา 52,000 KRW

เซรั่่� มวิิตามิิ นที่่�มีี ความ
ระคายเคืืองต่่ อผิิ วน้้อย
ประกอบด้้วยส่่ วนผสมของ
วิิ ตามิิ นซีีบริิ สุุทธิ์์ �ที่่�เสถีียร
เหมาะสำำ�หรัับผิิ วบอบบาง
สูู ตรใสซึึมซาบสู่่�ผิิ วได้้อย่่ าง
เรีียบเนีียน ขนาด 35 มล.
ราคา 21,900 KRW

หนานุ่่�มช่่วยทำำ�ความสะอาด
ได้้อย่่างลึึกซึ้้�ง ขนาด 150
มล. ราคา 18,000 KRW
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สถานเสริิ มความงามสำำ�หรัับผู้้�ที่่�รั ักสิ่่�ง
แวดล้้อม Amore Gwanggyo Refill Station

Goyang Starfield Chicor ร้้านบริิ การความ
งามที่่�คั ัดสรรแบรนด์์หลากหลาย

� ุ ณจะได้้เปิิดประสบการณ์์ความงาม ที่่�
ที่่� สถานความงามแห่่ งนี้้ คุ
เป็็ นมิิ ตรต่่ อสิ่่� งแวดล้้อมและช่่ วยอนุุ รัก
ั ษ์์ธรรมชาติิ พร้้อมจำำ�หน่่ าย
แชมพูู และครีีมอาบน้ำำ�� แบบรีีฟิิล ที่่�ใช้้บรรจุุ ภัณ
ั ฑ์์ที่่� เป็็ นมิิ ตรต่่ อ
สิ่่� งแวดล้้อม ลดการใช้้พลาสติิ กลงได้้ 30% ที่่� ผลิิตจากเปลืือก
� อกแบบมาให้้มีีจุุดบริิ การ
มะพร้้าวที่่� ไม่่ ใช้้แล้้ว และน้ำำ�� แร่่ ร้้านนี้้ อ
ที่่� หลากหลาย บริิ การที่่� เป็็ นที่่� นิิยมคืือ Shade Picker Service ซึ่่�ง
� ที่่� สมบรูู ณ์แ
จะช่่ วยคุุ ณค้้นหาสีีรองพื้้ น
์ บบได้้ Gwanggyo Market
ภายในร้้านจััดให้้มีี บริิ เวณที่่� คุุณสามารถทดลองใช้้เครื่่� องสำำ�อาง
จาก Amore Pacific ได้้ทุุกชนิิ ด พร้้อมจำำ�หน่่ ายผลิิ ตภััณฑ์์ทุุ กชนิิ ด
� ตามความสนใจ
ของ Amore Pacific ให้้คุุณได้้แวะมาเลืือกซื้้ อ

หากคุุ ณชื่่� นชอบเครื่่� องสำำ�อาง ต้้องไม่่ พลาดร้้าน Chicor
ที่่� มีี เครื่่� องสำำ�อางหลากหลายให้้เลืือกสรร มีีทั้้�งแบรนด์์ที่่�
จำำ�หน่่ ายทั่่�วไป และแบรนด์์ที่่� จำ�ำ หน่่ ายในห้้างสรรพสิิ นค้้า
ให้้พิิจารณาเปรีียบเทีียบ และแม้้แต่่ แบรนด์์ที่่� กำ�ลั
ำ งั เป็็ น
ที่่� นิิยมใหม่่ ล่่าสุุ ด ซึ่่�งพบได้้บ่่อยทางออนไลน์์ เพื่่� อตอบ
�
สนองความสนใจของลูู กค้้า ร้้านนี้้ มีีผลิ
ิ ตภััณฑ์์เครื่่� องสำำ�
อางค์์มากมายให้้คุุณได้้ทดลองใช้้ เพื่่� อค้้นหาเครื่่� องสำำ�
อางค์์ที่่� เหมาะสมกัับตััวตนของคุุ ณ

80 ถนนควังกี โฮซู กองวอนโร เขตยองทงกู เมืองซู วอนชี จังหวัดคยองกีโด
031-212-5659
ทุ กวัน 10.00 น.-22.00 น. ปิดทุ กวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน

1955 ถนนโกยางแดโร เขตด็อกยางกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกีโด
้ 2 สตาร์ฟิลด์ โกยาง)
(ชิ คอร์ ชัน
031-5173-1555
ทุ กวัน 10.00 น.-22.00 น.
www.chicor.com
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BTS
การเดินทางของ
่ เข้าชมทัวร ์วง BTS ทัวร ์นีจะนำ
้
่ ่าง ๆ ทีว่ ง BTS
เหล่า ARMY ทั่วโลกกำ�ล ังมาเยือนเกาหลีเพือ
�ชมสถานทีต
่ �ค
้
ถ่ายทำ�ปกอัลบัมและมิ
วสิควีดีโอ เราขอแนะนำ�สถานทีส
ำ ัญ 4 แห่งของทัวร์วง BTS ในจังหวัดคยองกีโด
่ สร้างความตืน
่ เต้น และเสริมสร้างความสามัคคีของเหล่าแฟนคลับ การได้เห็นสถานทีโ่ ดดเด่นสวยงามทีใ่ ช้
เพือ
่ ่าประทับใจมากขึนเป
้ ็ นสองเท่า
ถ่ายทำ�มิวสิควีดีโอด้วยตนเอง ช่วยให้ไ ด้รับประสบการณ์ทีน
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เพลิิดเพลิินไปกัับกลื่่�นอายของอนาล็็อกที่่�
lyeong Station

เกาะ Ueumdo Island
� าบกว้้างใหญ่่น่่าประทัับใจ
ที่่ร

Ilyeong Station เป็็ นสถานีีร้้าง เพราะรถไฟหยุุ ดให้้บริิ การที่่� สถานีี
� ล้้ว ฉากแรกของมิิ วสิิ ควีีดีีโอเพลง “Spring Day” ของวง BTS
นี้้ แ
ถ่่ ายทำำ�ที่่� นี่่� รางรถไฟที่่� ทอดยาว สถานีีเก่่ าร้้าง และบรรยากาศ
เงีียบเหงาไม่่ มีี ผู้้�คนโดยรอบเป็็ นที่่� ดึง
ึ ดูู ดความสนใจ ฟัั งเพลง
“Spring Day” ของวง BTS พร้้อมเดิิ นไปตามทางรถไฟ หรืือหวน
� � ว่่างอยู่่� ฟัั ง
รำำ�ลึก
ึ ถึึงฉากในมิิ วสิิ ควีีดีีโอเพลงนี้้ � นั่่�งลงบนเก้้าอี้้ ที่่
เพลงตามเพลย์์ลิิ สต์์ ขณะที่่�วางแผนการเดิิ นทางต่่ อไปของคุุ ณ

ชื่่� อของเกาะ Ueumdo Island อาจมาจากรูู ปทรงที่่� คล้้ายวััว
หรืือเพราะผู้้�คนแผ่่ นดิิ นใหญ่่ ได้้ยิินเสีียงวััวร้้องจากเกาะนี้้ � นััก
ท่่ องเที่่� ยวสามารถเดิิ นเที่่� ยวชมได้้ทั่่�วบริิ เวณ มองหาทิิ วทััศน์์ที่่�
สวยงามจากทุ่่�งอ้้อกว้้างใหญ่่ และต้้นไม้้ที่่�ยืื นต้้นอยู่่�โดดเดี่่� ยว
ซึ่่�งเข้้ากัับบรรยากาศในมิิ วสิิ ควีีดีีโอเพลง “Spring Day” สถาน
� งั เหมาะสำำ�หรัับการเที่่� ยวชมของเด็็ ก เพราะประกอบ
ที่่� แห่่ งนี้้ ยั
ด้้วยภูู มิิประเทศที่่� เปิิดโอกาสให้้ศึก
ึ ษาระบบนิิ เวศน์์วิิทยา และ
มีีชื่่� อเสีียงในเรื่่� องฟอสซิิ ลไข่่ ไดโนเสาร์์ เกาะนี้้ ไ� ด้้รับ
ั การจััด
อัันดัับให้้เป็็ น Natural Monument No. 414

327 ถนนซัมซังรี ตำ�บลจางฮึมมย็อน เมื องยางจู ชี จังหวัดคยองกีโด
031-855-5582

ถนนโกจองรี ซองซันมย็อน เมืองฮวาซ็ องชี จังหวัดคยองกีโด
Ueumdo Ecoteering 031-355-8610
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Mini Interview

อิ นสตราแกรมเมอร ์ Hong Da-youn
@youtube_twinmix

ในฐานะสมาชิิกของ ARMY น้้องสาวคนเล็็กของผม และผมไปที่่�แดจัังกึึมปาร์์ค (Dae Jang Geum Park) ที่่�ซึ่�ง
่ Suga ถ่่ายทำำ�

มิิ วสิิ กวิิดีีโอ เราถ่่ายรูู ปเป็็ นที่่�ระลึึกและเต้้นไปกัับฉากจากในมิิ วสิิกวิิ ดีีโอ บััลลัังก์์ของราชวงศ์์ที่่� Injeongjeon Hall ขนาบข้้าง
ด้้วยฉากพัับที่่�รู้้�จั ักกัันในชื่่�อ Irworoakdo ทำำ�ให้้เรานึึกถึึง Suga ที่่� กำ�ลั
ำ ังร่่ ายรำำ�ด้ ้วยดาบขณะสวมชุุ ดคลุุมของราชวงศ์์ ช่่าง
เป็็ นสถานที่่� ที่่�แสดงความงดงามและความสง่่ างาม สุุ ดตระการตาจริิง ๆ!

03 04

อุุทยาน Dae Jang Geum Park ถิ่่�นกำำ�เนิิ ดของ
ละครอิิงประวััติิศาสตร์์ของเกาหลีี

เส้้นทางสุุ ขสงบใน
ป่่าซอฮููรีี เมืืองยางพยอง

หลายฉากประทัับใจในมิิ วสิิ ควีีดีีโอเพลง “Daechwita” โดย Suga
� ่ ายทำำ�ที่่� แดจัังกึึมปาร์์ค เช่่ น ฉากที่่� Suga เดิิ นเข้้า
แห่่ งวง BTS นี้้ ถ่
มาใน Injeongjeon Hall ในชุุ ดมังั กรของกษััตริิ ย์ ์ หรืือเมื่่� อ Suga
� งั เป็็ นที่่� นิิยม
ท่่ องเที่่� ยวไปในเมืือง นอกจากนั้้�น สถานที่่� แห่่ งนี้้ ยั
สำำ�หรัับการถ่่ ายทำำ�ละครโทรทััศน์์อิิงประวััติิศาสตร์์ ภาพยนตร์์
และภาพยนตร์์โฆษณา คุุ ณสามารถเปลี่่� ยนใส่่ ชุุดฮัน
ั บกตาม
โปรแกรมเปิิดประสบการณ์์เครื่่� องแต่่ งกายของราชวงศ์์ และ
ถ่่ ายรูู ปเก็็ บไว้้เป็็ นความทรงจำำ�ที่่� เยี่่� ยมยอดของการเดิิ นทาง

สำำ�หรัับเหล่่ า ARMY ผู้้�ชื่่�นชอบ BTS ป่่าซอฮูู รีี ที่่� มีี เสน่่ ห์ ์ ประกอบ
ด้้วยต้้นไม้้หนาทึึบที่่� เหมาะแก่่ การพัักผ่่ อน และสนุุ กไปกัับการ
ตามรอยวง BTS ป่่านี้้ เ� ต็็ มไปด้้วยต้้นเบริิ ช์แ
์ ละต้้นสน เป็็ นจุุ ดที่่�
สมาชิิ กวง BTS ถ่่ ายรูู ปในธีีมการพัักผ่่ อนอย่่ างสุุ ขสบาย คุุ ณจะ
ได้้ฟัังเสีียงใบไม้้พลิ้้ ว� ไหวจากต้้นไม้้สููงใหญ่่ และเดิิ นเล่่ นไปรอบ
บริิ เวณพร้้อมสูู ดกลิ่่� นหอมของป่่าเข้้าสู่่�ร่่างกาย การเดิิ นทาง
�
ตามรอยนี้้ ใ� ช้้เวลา 1 ชั่่�วโมง หากคุุ ณต้้องการโปรแกรมที่่� สั้้น
� ็ มีี โปรแกรมที่่�ใช้้เวลาไม่่ เกิิ น 30 นาทีีด้้วย
กว่่ านี้้ ก็

330 ถนนยองช็ อนโร แบกัมมย็อน เขตโชอิ นกู เมืองยงอิ นชี จังหวัดคยองกีโด
031-337-3241
(พฤศจิ กายน-กุ มภาพันธ ์) ทุ กวัน 09.00 น.-17.00 น.
(มี นาคม-ตุ ลาคม) ทุ กวัน 09.00 น.-18.00 น.
ผู ใ้ หญ่ 9,500
djgpark.imbc.com

200 โกบุ กบาวี 1 กิ ล ตำ�บลซอจองมย็อน อำ�เภอยางพย็องกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-774-2387
ทุ กวัน 09.00 น.-18.00 น. (ปิดเข้าชมเวลา 17.00 น.)

(ปิดบริ การวันพุ ธ ให้บริ การตามปกติ ในวันพุ ธที่ เป็ นวันนักขัตฤกษ์)
ค่ าเข้าชม บุ คคลทั่ วไป 7,000 KRW นักเรียน/ผู ท
้ ุ พพลภาพ/ผู ส
้ ู งอายุ /
บุ คคลทางศาสนา/กลุ่มคณะ 6,000 KRW เด็ ก 5,000 KRW
www.seohuri.com
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K-LOCATION
LIKE A LOCAL 7

K-Location
10 โลเคช่น
ั ในละครโทรท ัศน์และมิ วสิควีดีโอ

หากคุณอยากสนุกสนานไปกับการเดินทางผ่านมุมมองแปลกใหม่
่ มชมสถานทีท
่ ใี่ ช้เป็นฉากถ่ายทำ�ละครโทรทัศน์ หรือมิวสิควีดีโอ
ขอแนะนำ�ให้เยีย
่ มชมโลเคชั่นทีป
่ รากฏอยูใ่ นฉากทีน
่ ่าประทับใจ จะทำ�ให้คุณเข้าถึงอารมณ์ความรู ้สึก
การเยีย
้ อ
่ งในสถานทีน
่ น
และเหตุการณ์ตามเนือเรื
ั้ ๆ

01

หมู่่� บ้า้ นช่่างตีีเหล็็กโคกููรยอ
ชื่่� นชมจิิตวิิญญาณของชาวโคกููรยอ
หมู่่�บ้้านช่่ างตีีเหล็็ กโคกูู รยอตั้้�งอยู่่�บนเชิิ งเขา Achasan Mountain ที่่� เชื่่� อมต่่ อกรุุ งโซล
กัับเมืืองคูู รีี หมู่่�บ้้านนี้้ โ� อบล้้อมไปด้้วยภูู เขา ให้้ความรู้้�สึึกเหมืือนอยู่่�ท่่ ามกลางป่่า แม้้ว่่า
� ร้้างขึ้้น
� ใหม่่ ตามโครงสร้้าง
จะอยู่่�ใกล้้กรุุ งโซลก็็ ตาม หมู่่�บ้้านช่่ างตีีเหล็็ กโคกูู รยอนี้้ ส
บ้้าน ที่่� ปรากฏอยู่่�บนภาพจิิ ตรกรรมฝาผนัังจากยุุ คโคกูู รยอ ประกอบด้้วยธีีมปาร์์ค
ทางประวััติิศาสตร์์ สะท้้อนวััฒนธรรมการตีีเหล็็ กในยุุ คโคกูู รยอ และเป็็ นสถานที่่� ถ่่าย
ทำำ�ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “The Legend” และ “Hong Gil-dong” ประกอบด้้วยห้้องโถง
แสดงนิิ ทรรศการกลางแจ้้ง โรงตีีเหล็็ ก สถานที่่� ประชุุ ม บ้้านของ Yeon Hogae และ
Damdeok ประกอบด้้วยห้้องโถงแสดงนิิ ทรรศการสิ่่� งประดิิ ษฐ์์ทางประวััติิศาสตร์์
และศูู นย์์เรีียนรู้้�สำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่� ต้อ
้ งการสััมผััสวััฒนธรรมดั้้�งเดิิ ม
41 อู มิแนกิ ล เมืองคู รีชี จังหวัดคยองกีโด
031-550-2363
วันธรรมดา 09.00 น.-18.00 น. เสาร์-อาทิ ตย์และวันนักขัตฤกษ์ 09.00 น.-19.00 น.
เข้าชมฟรี
www.guri.go.kr/main/gbv
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อุุ ทยาน Gaetgol Eco Park
ชมป่่าแนวหิิ นประการัังที่่�มีีชื่่�อเสีียง

สวน Byukchoji Gardens ผสานความ
งดงามของตะวัันออกและตะวัันตก

� น้ำำ�� ลงแห่่ งเดีียวในจัังหวััด
� น
สถานที่่� แห่่ งนี้้ � คุุ ณจะได้้ชมแอ่่ งน้ำำ�ขึ้้
คยองกีีโด และตามรอยสระเกลืือโบราณ ในอุุ ทยานเป็็ นที่่� อาศััย
ของพืืชดิิ นเค็็ ม ปลา และสััตว์์ครึ่่�งบกครึ่่�งน้ำำ�� อุุ ทยานนี้้ ไ� ด้้รับ
ั การ
� ที่่� ชุ่่� มน้ำำ�� แห่่ งชาติิ ในปีี ค.ศ.2012 เมื่่� อลม
จััดให้้เป็็ นเขตอนุุ รัก
ั ษ์์พื้้ น
พััด ป่่าต้้นอ้้อไหวเอนเป็็ นคลื่่� น ปรากฏเป็็ นภาพที่่� น่่าตื่่� นตาตื่่� นใจ
ส่่ วนป้้ อม Heundeul Observatory ที่่� พัค
ั โบกอมและซองเฮเคีียว
� ไปในละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “Encounter” ก็็ เป็็ น
ให้้คุุณจูู งมืือกัันขึ้้น
สถานที่่� ที่่�คุุณต้้องไม่่ พลาดชม

ในสวน Byukchoji Gardens ประกอบด้้วยสวนแบบตะวัันตก
ที่่�จะทำำ�ให้้คุุณรู้้�สึึกเหมืือนเป็็ นเทพเจ้้าองค์์หนึ่่�งในตำำ�นานเทพ
ปกรณััม และสวนแบบตะวัันออกที่่� ปรากฎอยู่่�ในเรื่่� อง “The
Handmaiden” ซึ่่�งมีีชื่่� อเสีียงจากโปรดัักชั่่�นที่่� สวยงาม อีีกทั้้�งยััง
เป็็ นฉากถ่่ ายทำำ�ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “Hotel Del Luna” ที่่� นี่่�คุุณ
สามารถเยี่่� ยมชมสวนแบบตะวัันออก และตะวัันตกรวม 27 แห่่ ง
�
โดยแบ่่งออกเป็็ น 6 ธีีม หลัังจากชมทิิ วทััศน์์แล้้ว คุุ ณสามารถซื้้ อ
ดอกไม้้กลิ่่� นหอมได้้ที่่�ห้อ
้ งโถงจััดแสดงดอกไม้้และที่่� เนิิ นดอกไม้้

287 ถนนดองโซโร เมื องซิ ฮง
ึ ชี จังหวัดคยองกีโด
031-488-6900
10.30 น.-17.00 น.
สระเกลื อ 4,000 KRW Seawater Experience Center 4,000 KRW จักรยานกลุ่ม
30 นาที 10,000 KRW
www.siheung.go.kr

242 ถนนบู ฮงั โร ควังทันมย็อน เมืองพาจู ชี จังหวัดคยองกีโด
031-957-2004
ทุ กวัน 09.00 น.-19.00 น. (เมษายน-กันยายน)
(ปิดขายตัว๋ เวลา 18.00 น.)
ผู ใ้ หญ่ 9,000 KRW วัยรุ่ น 7,000 KRW เด็ ก 6,000
KRW ผู ส
้ ู งอายุ /ผู ท
้ ุ พพลภาพ/บุ คคลทางศาสนา 6,000 KRW
www.bcj.co.kr

© Byukchoji Gardens
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�
ถ้ำำ�ควัังเมีียง
� กลั ับ
โลกในถ้ำำ�ลึึ

Natural Monument No. 537 น้ำำ�� ตก
Bidulginangpokpo Falls เมืืองพููชอน

� ่� อเสีียงเพราะเป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง
� มีีชื่
ถ้ำำ�นี้้
“My Roommate is a Gumiho” และวาไรตี้้ โ� ชว์์ “Running Man”
บริิ เวณ Worm Hole Square จะมีีคำำ�อธิิบายสื่่� อถึึงแต่่ ละธีีม
บริิ เวณ Space of Light จััดแสดงงานศิิ ลปะที่่� น่่าสนใจ พบกัับ
� ะประดัับประดาด้้วย
ความสว่่ างท่่ ามกลางความมืืด บริิ เวณนี้้ จ
แสงไฟอย่่ างน่่ ามหััศจรรย์์ นอกจากนี้้ � ยัังมีีถ้ำำ�� Cave Arboretum
ที่่� ปลูู กพืืชสีีเขีียว และถ้ำำ�� Cave Aqua World ที่่� มีีทะเลสาปใต้้ดิิน
อยู่่�ภายในถ้ำำ�� มีีน้ำำ�� ใต้้ดิินและปลาต่่ าง ๆ มากมาย

� ่�อเสีียงเพราะทิิวทััศน์์ที่่�งดงาม ปรากฏเป็็ นฉาก
สถานที่่� นี้้ มีีชื่
อยู่่�ในเรื่่� อง “Kingdom” และ “A Werewolf Boy” เดิินลงบัันได
ไปชมหุุ บเขามรกต ที่่�สวยงามจนแทบจะหยุุดหายใจ น้ำำ�� ตก
Bidulginangpokpo Falls ที่่�ดููลึก
ึ ลัับเกิิดจากกระแสน้ำำ�� จากลำำ�ธาร
� ังคง
� ยั
ที่่� กั ัดเซาะหิิ นส่่ วนที่่�ไม่่ แข็็งแรงหลุุ ดร่่อนไป ปัั จจุุ บั ันสายน้ำำ�นี้้
�
กััดเซาะถ้ำำ�อย่่
างต่่ อเนื่่� อง ทิิวทััศน์์ตระการตาของแท่่งหิิ นรอยต่่ อ
�
รอบน้ำำ�� ตก เติิมเต็็มความรู้้�สึึกลึึกซื้้งและน่่
าค้้นหา

142 ถนนคาฮักโร 85 บ็ อนกิ ล เมื องควังมย็องชี จังหวัดคยองกีโด
070-4277-8902
ทุ กวัน 09.00 น.-18.00 น. (ปิดเข้าชม 17.00 น./
ปิดบริ การวันจันทร์)
ค่ าเข้าชม ผู ใ้ หญ่ 6,000 KRW ทหาร 4,000 KRW วัยรุ่ น
3,500 KRW
www.gm.go.kr/cv

415-2 แดโฮซานรี ยองบุ กมย็อน เมืองพู ช็อนชี จังหวัดคยองกีโด
031-538-3030
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Mini Interview

อิ นสตราแกรมเมอร ์ Hyun Hye-won
@oneday.hyun

นัักเล่่ นเซิิร์ ์ฟบอกว่่าคลื่่�นสองคลื่่�นไม่่ เหมืือนกััน อย่่ างไรก็็ตาม ที่่� “Wave Park” คลื่่�นใสจะถาโถมเข้้ามาด้้วยขนาดที่่�สม่ำำ��เสมอ
เมื่่� อคุุ ณพร้้อม สิ่่�งที่่�คุุณต้้องทำำ�คืือแล่่ นไปบนเกลีียวคลื่่�นที่่�สวยงาม เมื่่� อพระอาทิิ ตย์์ตก แสงสีีแดงจากท้้องฟ้้ าด้้านทิิ ศตะวััน
ตก จะส่่ องประกายเหนืือผืืนน้ำำ�� ทำำ�ให้้ รู้้�สึึกเหมืือนกำำ�ลั ังร่่ อนอยู่่�บนเกลีียวคลื่่�นในความฝัั น
นัักเล่่ นเซิิร์ ์ฟในเมืืองมัักจะพบกัับความสุุขที่่�นี่่�

01

การศึึกษาร่่วมกัันของการออกแบบศิิลปะ
ป่่าแห่่งภููมิิ ปััญญา เมืืองพาจูู
� � แบ่่ง
หากคุุ ณชอบอ่่ านหนัังสืือ ขอแนะนำำ�ให้้ไปเยืือน Forest of Wisdom ซึ่่�งเป็็ นพื้้ นที่่
ปัั นการศึึกษา และศูู นย์์รวมด้้านวััฒนธรรมเมืืองพาจูู พาจูู มีีชื่่�อเสีียงด้้านการจััดพิิมพ์์
หนัังสืือ โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่�ง Forest of Wisdom ประกอบด้้วยหนัังสืือที่่� ได้้รับ
ั บริิ จาคจาก
นัักวิิ ชาการ ผู้้�ทรงปัั ญญา สถาบัันค้้นคว้้าวิิจัย
ั และบริิ ษัทจั
ั ดพิ
ั ิ มพ์์หนัังสืือต่่ าง ๆ จััดแบ่่ง
ออกตามประเภทหนัังสืือ พร้้อมให้้ทุุกท่่ านได้้อ่่าน ห้้องสมุุ ด Stay Jijihyang เป็็ นที่่� รู้้�จัก
ั
จากการเป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “Romance is a Bonus Book” ซึ่่�งบอก
เล่่ าเรื่่� องราวของสำำ�นัก
ั พิิ มพ์์แห่่ งหนึ่่�ง ผู้้�ให้้บริิ การกรุ๊๊�ปทััวร์์จะต้้องแจ้้งขอใช้้บริิ การล่่ วง
�
หน้้าอย่่ างน้้อย 7 วัันก่่ อนเข้้าชม การพาชมเป็็ นกลุ่่�มจะต้้องเป็็ นกลุ่่�มขนาด 10 ท่่ านขึ้้นไป
145 ถนนฮเวดงกิ ล เมืองพาจู ชี จังหวัดคยองกีโด (ศู นย์ข้อมู ลวัฒนธรรมการพิ มพ์แห่ งเอเชีย)
031-955-0082
ทุ กวัน 10.00 น.-18.00 น.
เข้าชมฟรี
forestofwisdom.or.kr
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Petite France ฝรั่่�งเศสจิ๋๋�วในเกาหลีี

ดาดฟ้้ าสุุดประทัับใจ Cafore Gallery

สถานที่่� แห่่ งนี้้ เ� ป็็ นที่่� ถ่่ายทำำ�ฉากจุุ มพิิ ตที่่� โด่่ งดัังระหว่่ างคิิ ม ซูู ฮยอน
และจอน จีีฮยอน ในละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “My Love from the Star”
รวมไปถึึงเรื่่� อง “Secret Garden” และวาไรตี้้ โ� ชว์์ “Running Man”
บรรยากาศอบอุ่่�น สะดวกสบาย คล้้ายหมู่่�บ้้านเล็็ ก ๆ ในฝรั่่� งเศส
รายการโทรทััศน์์หลายรายการก็็ มาถ่่ ายทำำ�ที่่� นี่่� เช่่ น Guignol puppet
show และการสาธิิตตาอัักเสบ บริิ เวณที่่� ต้อ
้ งไม่่ พลาดชมคืือ การ
จำำ�ลองเสมืือนจริิ งเรื่่� อง “Le Petit Prince” และ Amore Blue Photo
Zone ซึ่่�งเลีียนแบบ “Wall of Love” ใน Montmartre ประเทศ
ฝรั่่� งเศส นอกจากนี้้ � เพิ่่� งเปิิดการแสดงหมู่่�บ้้านอิิ ตาลีีเมื่่� อไม่่ นานมานี้้ �

Cafore Gallery มีีรูู ปแบบสถาปัั ตยกรรมที่่� สวยงาม เป็็ นสถาน
ที่่� ถ่่ายทำำ�ละครโทรทััศน์์เรื่่� อง “Hyena” คาเฟ่่แกลลอรี่่� จัด
ั
แสดงงานศิิ ลปะรวมถึึงภาพระบายสีี ภาพถ่่ าย และงานแกะ
สลััก งานศิิ ลปะในแกลลอรี่่� จะถูู กเปลี่่� ยนหลัังจบนิิ ทรรศการ
� อการชมศิิ ลปะอย่่ างรื่่� นรมย์์ ไม่่ เร่่ งรีีบ
แนวคิิ ดของคาเฟ่่นี้้ คืื
� ตั๋๋�วชมแกลลอรี่่� ที่่�
ดัังนั้้�นคุุ ณจะได้้รับ
ั เครื่่� องดื่่� มฟรีี เมื่่� อซื้้ อ
ดาดฟ้้ าชั้้�นสี่่� คุุ ณจะได้้ชมท้้องฟ้้ ากว้้างไกลงดงามราวภาพวาด
� ว้ ยการ
� ม
สามารถมองลงไปยัังแม่่ น้ำำ�นั
ั ฮัันได้้ และจบทริิ ปนี้้ ด้
ชมความงามของพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ น

1063 ถนนโฮบันโร ตำ�บลช็ องพย็องมย็อน อำ�เภอคาพย็องกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-584-8200
ทุ กวัน 09.00 น.- 18.00 น. เปิดบริ การตลอดปี
ราคา: ค่ าเข้าชม ผู ใ้ หญ่ 10,000 KRW วัยรุ่ น 8,000 KRW เด็ ก 6,000 KRW
www.pfcamp.com

458 ถนนกังนัมโร กังฮามย็อน เขตยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-775-5342
ทุ กวัน 10.00 น.-20.00 น.
ค่ าเข้าชม Gallery ผู ใ้ หญ่ 8,000 KRW เด็ ก 5,000 KRW ราคารวมเครื่องดื่ม
cafore.co.kr
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©Wave Park

เล่่นเซิิร์ ์ฟได้้ทั้้�งปีี ที่่�อุุทยาน Wave Park
อุุ ทยานแห่่ งนี้้ โ� ด่่ งดัังจากการเป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ละครเรื่่� อง
“Record of Youth” นำำ�แสดงโดยพััคโบกอม และพััคโซดััม หาก
� อำำ�นวยให้้ตรงไปเล่่ นน้ำำ�� ที่่� มหาสมุุ ทรได้้
ตารางของคุุ ณไม่่ เอื้้ อ
เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับอุุ ทยาน Wave Park ซึ่่�งเป็็ นอุุ ทยานเลีียนแบบ
ธรรมชาติิ ที่่�ใหญ่่ ที่่�สุุดในโลก คุุ ณสามารถสนุุ กกัับกีีฬาทางน้ำำ��
ประเภทต่่ าง ๆ ที่่� คุุณอาจเคยคิิ ดว่่าเล่่ นได้้เฉพาะในมหาสมุุ ทร
เท่่ านั้้�น อุุ ทยานนี้้ เ� หมาะกัับนัักโต้้คลื่่� นที่่� ไม่่ ชอบโต้้คลื่่� นในฤดูู หนาว
เพราะมีีระบบทำำ�ความร้้อนที่่� รัก
ั ษาอุุ ณหภูู มิิให้้เหมาะกัับการเล่่ น
เซิิ ร์ ์ฟ นัักโต้้คลื่่� นมืือใหม่่ สามารถสมััครเรีียนเซิิ ร์ ์ฟได้้เช่่ นกััน
42 โกบุ กซอมดุ ลเลกิ ล เมื องซิ ฮง
ึ ชี จังหวัดคยองกีโด
031-431-9600
วันธรรมดา 10.00 น.-18.00 น.
ค่ าเข้าอุ ทยาน 40,000 KRW

สมัครเรี ยนมื อใหม่ 100,000 KRW คอร์สสำ�หรับเด็ ก 100,000 KRW
www.wavepark.co.kr

© Baegot Hanwool Park

Seawater Experience Hall ในอุุทยาน Baegot
Hanwool Park สระว่่ายน้ำำ�� ทิิวทััศน์์ตระการตา
� ะเลนี้้ � ปรากฏอยู่่�ใน
สถานที่่� ที่่�มีี เอกลัักษณ์์เต็็ มไปด้้วยน้ำำ�ท
มิิ วสิิ ควีีดีีโอเพลง “Naughty” ของ Red Velvet นัักท่่ องเที่่� ยว
สามารถสนุุ กสนานกัับการเล่่ นน้ำำ�� ในบรรยากาศเป็็ นมิิ ตร ที่่� แตก
� ิ มหาดคืือ มีีการจำำ�กัด
ต่่ างจากสระว่่ ายน้ำำ�ริ
ั บริิ เวณการว่่ ายน้ำำ�� ใน
สระที่่� ประณีีตงดงามแห่่ งนี้้ � การผสมผสานระหว่่ างพระอาทิิ ตย์์
ที่่� สาดแสงร้้อนแรง และต้้นไม้้เขตร้้อนนานาชนิิ ดที่่� ให้้ทิิวทััศน์์ที่่�
� บ่่ งเป็็ นสระเด็็ ก และสระผู้้�ใหญ่่ ตามระดัับ
� แ
แปลกตา สระน้ำำ�นี้้
� องนััก
ของน้ำำ�� เพื่่� อความปลอดภััยในการทำำ�กิิจกรรมทางน้ำำ�ข
ท่่ องเที่่� ยวที่่� พาเด็็ ก ๆ มาด้้วย บริิ เวณพาวิิ ลเลี่่� ยนต้้องจองการใช้้
บริิ การล่่ วงหน้้า เพื่่� อการพัักผ่่ อนชมทิิ วทััศน์์จากในที่่� ร่่ม
2590 จองวังดอง เมืองซิ ฮง
ึ ชี จังหวัดคยองกีโด
ปิดบริ การวันจันทร์และวันศุ กร์ ค่ าเข้าชม 4,000 KRW
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K-LOCATION
LIKE A LOCAL 8

Fly High

ทดสอบเส ้นประสาท ความสุดเหวี่ยงของ Skyline
่ วทีต
่ ้องการหลีกหนีจากชีวิตทีจ
่ �ำ เจ
ขอแนะนำ�กจ
ิ กรรมนีสำ้ �หรับนักท่องเทีย
้
่ ใหม่ ๆ หากคุณเอาชนะข้อจำ�ก ัดของตนเอง และผ่านความท้าทายนีไปได้
และทดลองสิง
้
่ ขัน
้
คุณจะรู ้สึกภูมใิ จทีไ่ ด้เติบโตขึนจากเดิ
มแล้วอีกหนึง

01

ชมธรรมชาติิ จากบนท้้องฟ้้ า
พาราไกลด์์ดิ้้ �งที่่�ภููเขายััมยองซาน เมืืองยางพยอง
ภูู เขายััมยองซานเป็็ นสถานที่่� เล่่ นพาราไกลด์์ดิ้้ ง� ที่่� สููงที่่� สุุดในเกาหลีี จากบริิ เวณละติิ จููด
� ที่่� นี้้ � จะสามารถมองเห็็ นทิิ วทััศน์์ที่่�สวยงามของแม่่ น้ำำ�บุ
� ุ คฮััน ภูู มิิ
ที่่� สููงที่่� สุุดในเขตพื้้ น
ทััศน์์ที่่�ติิดตาตรึึงใจ โดยเฉพาะในฤดููใบไม้้ร่่วงที่่� เต็็ มไปด้้วยใบไม้้หลากสีีสัันสวยงาม
และในฤดูู หนาวที่่� ปกคลุุ มไปด้้วยหิิ มะ กลุ่่�มนัักเล่่ นพาราไกลด์์ดิ้้ ง� ได้้จัดกิ
ั ิ จกรรมที่่� นี่่�
มากว่่ า 30 ปีีแล้้ว Paralove เป็็ นบริิ ษัท
ั ที่่� มีีทีี มผู้้�สอนที่่� ดีี ที่่� สุุด และได้้รับ
ั การเผยแพร่่
ออกรายการโทรทััศน์์มากที่่� สุุด รวมถึึงละครโทรทััศน์์และรายการวาไรตี้้ โ� ชว์์ต่่ าง ๆ
คุุ ณต้้องลงทะเบีียนจองล่่ วงหน้้า และอาจยกเลิิ กกำำ�หนดการอัันเนื่่� องมาจากสภาพ
อากาศได้้ ดัังนั้้�น ขอให้้ตรวจสอบข้้อมูู ลในวัันที่่� คุุณต้้องการท่่ องเที่่� ยวก่่ อนล่่ วงหน้้า
49 ดงมักกิ ล อกช็ อนมย็อน อำ�เภอยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกีโด
010-4255-1102
ทุ กวัน 07.00 น.-19.00 น. (เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ)
ทดลองบิ นเบื ้องต้น 110,000 KRW บิ นเป็ นคู่ (1 ท่ าน) 150,000 KRW
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Mini Interview

อิ นสตราแกรมเมอร ์ Jung Hyun-yoon @rubieonni
� "Sky-Rail" เพราะฉัันกลััวความสูู ง แต่่ ว่่าหลัังจากที่่�
ฉัันลัังเลมากก่่ อนที่่� จะรัับการท้้าทายด้้วยการขึ้้น
� ตอนแรกฉัันหลัับตาปี๋๋� เลย แต่่ ฉัน
สวมอุุ ปกรณ์์นิิรภััยแล้้ว ฉัันก็็ รู้้�สึก
ึ ปลอดภััย มากขึ้้น
ั ก็็ รวบรวมความ
กล้้าที่่� จะเปิิดตา ทำำ�ให้้เห็็ นวิิ วทิิ วทััศน์์ที่่�ยอดเยี่่� ยมสุุ ดสายตาที่่� ด้า้ นล่่ างตััวฉััน ขณะที่่� ฉัน
ั กำำ�ลังั ชื่่� นชม
ทะเลสาบ Wangsong และสวน Resolre ฉัันก็็ ลงมาถึึงจุุ ดหมายอย่่ างรวดเร็็ ว! ฉัันจะโลดแล่่ นไปกัับ
"Sky-Rail" อีีกครั้้�งอย่่ างแน่่ นอน

02 03

ประสบการณ์์ความเร็็ วกั ับ
โฟร์์วีีลไบค์์ที่่�คาพยอง
� ะพาคุุ ณแล่่ นผ่่ านสายลม ชมวิิ วทิิ วทััศน์์แบบ
จัักรยานสี่่� ล้อ
้ นี้้ จ
โล่่ งแจ้้ง Gapyeong Station Leisure มีีความเชี่่� ยวชาญด้้าน
� ที่่� รวมถึึงสภาพ
จัักรยานสี่่� ล้อ
้ ที่่� สามารถขัับขี่่� ได้้ทุุกสภาพพื้้ น
ภูู เขา ทุ่่�งนา และในน้ำำ�� คุุ ณจะสนุุ กสนานตื่่� นเต้้นและพึึงพอใจ
ไปกัับความเร็็ วที่่� สัม
ั ผััส ได้้ด้ว้ ยร่่ างกายของคุุ ณเอง โปรแกรม
� บ่่ งออกเป็็ นหลายระดัับ: มืือใหม่่ ระดัับกลาง ระดัับสูู ง และ
นี้้ แ
ดัับมืืออาชีีพ
627-1 ดัลจองรี ตำ�บลคาพย็องอึบอำ�เภอคาพย็องกุ น จังหวัดคยองกีโด
010-9616-0081
09.00 น.-18.00 น. ให้บริ การตลอดปี
ราคาปกติ พื ้นฐาน (มื อใหม่ ) 40 นาที 25,000 KRW ตามฉันมา (ระดับกลาง)

40,000 KRW เอ๊กซ์ตรี ม (ระดับสู งสุ ด) 80 นาที 50,000 KRW

แขวนอยู่่� บนท้้องฟ้้ ากัับอึึยวััง สกายเรล
โลดแล่่ นไปอย่่ างรวดเร็็ วกัับอึึยวัังสกายเรล จากบนตึึก
สูู ง 15 ชั้้�นโดยไม่่ ต้อ
้ งใช้้ลิิฟต์์ คุุ ณจะพุ่่�งทะยานไปกลัับใน
ระยะ 30 เมตรอย่่ างรวดเร็็ ว ที่่� ความเร็็ ว 80 กม./ชม. พร้้อม
ชมทิิ วทััศน์์สวยงามของทะเลสาบวัังซองไปด้้วย หากคุุ ณ
ไม่่ กล้้าเล่่ นคนเพีี ยงลำำ�พังั ก็็ สามารถแล่่ นไปเป็็ นกลุ่่�มได้้
เนื่่� องจากพร้้อมให้้บริิ การถึึง 3 เส้้นทาง และหากคุุ ณกล้้า
พอ ควรลืืมตาชมวิิ วทิิ วทััศน์์ไปด้้วย สำำ�หรัับเด็็ กจำำ�กัด
ั อายุุ
น้ำำ�� หนัักและส่่ วนสูู ง น้ำำ�� หนัักขั้้�นต่ำำ��เปลี่่� ยนแปลงไปตาม
ทิิ ศทางลม กรุุ ณาโทรยืืนยัันก่่ อนใช้้บริิ การ
307 ถนนวังซองมดดงโร เมืองอัยวังชีจังหวัดคยองกีโด
031-8086-7372
(มน
ี าคม-ตุลาคม) ทุกวัน 09.00 น.-18.00 น.

(พฤศจิกายน-กุมภาพันธ)์ ทุกวัน 10.00 น.-17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์แรกของเดือน
ค่ าธรรมเนียม 15,000 KRW
uiwangpark.uuc.or.kr
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Tasty Road
ท ัวร ์ถนนหลากรสชาติ
่ ุด
การศึกษาวัฒนธรรมผ่านอาหารเป็นวิธท
ี ง
ี่ ่ายและเร็วทีส
คุณไม่จ�ำ เป็นต้องเข้าถึงอาหารด้วยความยากลำ�บากเหมือนการเรียน
ลิ ้มลองอย่างเปิดใจแล้วคุณจะพบว่าสามารถยอมรับด้วยเวลาไม่นาน
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Mini Interview

อาหารทั่่�วโลกในแหล่่งเดีียว
Ansan Multicultural Food Street

@eenomsiki

� ชาติิ โดยเฉพาะในเขตหมู่่�บ้้าน
เมืืองอัันซัันเป็็ นเมืืองที่่� มีี ผู้้�อยู่่�อาศััยหลากหลายเชื้้ อ
� ชาติิ ของเมืืองอัันซัันนั้้�น สองในสามของผู้้�อยู่่�อาศััยจะเป็็ นชาวต่่ างชาติิ
หลากเชื้้ อ
ตลาดแห่่ งนี้้ เ� ลื่่� องชื่่� อทางด้้านอาหาร ตลาดในวัันสุุ ดสัป
ั ดาห์์จะประกอบไปด้้วย
อาหารจากทั่่�วโลก รวมถึึงจีีน รััสเซีีย อิิ นเดีีย และเวีียดนาม ชาวเกาหลีีชอบจัับจ่่ าย
� �ำ หน่่ าย
กัันที่่� ตลาดนี้้ � เพราะให้้ความรู้้�สึึกเสมืือนได้้ไปเที่่� ยวต่่ างประเทศ ในตลาดนี้้ จำ
ขนมเปี๊๊ � ยะของจีีน ผลไม้้เขตร้้อน รวมถึึงซุุ ปเปอร์์มาร์์เก็็ ตที่่� จำ�ำ หน่่ ายวััตถุุ ดิิบจาก
� ก่่ อนไป และตััดสิินใจว่่ า
ต่่ างแดน คุุ ณควรเตรีียมรายการอาหารที่่� ต้อ
้ งการซื้้ อ
� ลองอาหารประเภทใดบ้้าง
ต้้องการลิ้้ ม

อิ นสตราแกรมเมอร ์
Park Ji-woo
เมื่่�อเลืือกร้้านอาหารบน “ถนนไก่่ทอดซููวอน”

ควรพิิจารณาคาแรกเตอร์์ของแต่่ละร้้านด้้วย

ร้้านอาหารหนึ่่�งอาจมีีซอสซี่่�โครงหมููย่่างรสเด็็ด

� กร้้านนึึงจะเสิิร์ ์ฟกึ๋๋�นรสเลิิศให้้แก่่คุุณ
ในขณะที่่อีี
และอีีกร้้านหนึ่่�งก็็มีีตีีนไก่่ทอดด้้วย! แน่่นอน

ว่่า ไก่่ทอดขนาดใหญ่่เป็็ นอาหารจานหลััก ที่่�ทำ�ำ
จาก ตำำ�รั ับความรู้้�ยาวนานหลายทศวรรษ
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870 วอนกกดง เขตดันวอนกู เมืองอันซานชี จังหวัดคยองกีโด

ถนน Suwon Fried Chicken Street
ไม่่มีีอะไรอร่่อยมากไปกว่่านี้้ �

Yangpyeongsijang-gil ตลาดธรรมดาที่่�
ให้้ความรู้้�สึึกถึง
ึ ตััวตนที่่� แท้้จริิ ง

ถนนไก่่ ทอดนี้้ โ� ด่่ งดัังเป็็ นที่่� รู้้�จัก
ั กัันในเมืืองซูู วอน ในช่่ วงปีี
ค.ศ. 1970 ร้้านขายไก่่ ทอดสิิ บกว่่ าร้้าน ใช้้วิิธีีทอดไก่่ โดยใส่่
� น
น้ำำ�มั
ั ลงในหม้้อเหล็็ กขนาดใหญ่่ ริิมถนนจนมีีชื่่� อเสีียงโด่่ ง
ดััง ร้้านไก่่ ทอดที่่� มีีชื่่�อเสีียงมากที่่� สุุดมีี 3 ร้้านคืือ Yongseong
Chicken, Jinmi Chicken และ Nammun Chicken แต่่ ละร้้าน
� ะ
มีีวิิ ธีีการทอดไก่่ ในแบบฉบัับของตนเอง แม้้ว่่าถนนสายนี้้ จ
� เมื่่� อใช้้เป็็ นฉาก
เป็็ นที่่� นิิยมมาก่่ อนแล้้ว แต่่ ก็็โด่่ งดัังมากยิ่่� งขึ้้น
ถ่่ ายทำำ�ภาพยนตร์์เรื่่� อง “Extreme Job”

นัักท่่ องเที่่� ยวต้้องไม่่ พลาดไปเที่่� ยวชมตลาดแห่่ งนี้้ � เพราะ
� ลองอาหาร และขนมที่่� มีี รสชาติิ
เป็็ นแหล่่ งที่่� คุุณสามารถลิ้้ ม
เฉพาะของเกาหลีีได้้ ตลาด Yangpyeongsijang-gil เป็็ น
�
ตลาดแบบดั้้�งเดิิ มของเกาหลีี ที่่� คุุณจะได้้สัม
ั ผััสความเอื้้ อ
อาทรซึ่่�งกัันและกัันของชาวเกาหลีี อาหารอร่่ อยมากมาย
หลายชนิิ ด เช่่ น ข้้าวหวานปิ้้ � งสดใหม่่ แพนเค้้กงาแบบเกาหลีี
และแพนเค้้กเมล็็ ดบัก
ั วีีตรสเลิิ ศที่่� มีี กลิ่่� นหอม รูู ปทรงน่่ ารัับ
� สิิ นค้้าที่่�
ประทาน ข้้อดีีอีีกข้้อหนึ่่�งคืือ คุุ ณจะสามารถหาซื้้ อ
ไม่่ สามารถพบเห็็ นได้้ตามปกติิ ในชีีวิิ ตประจำำ�วัน
ั

ใกล้เลขที่ 16 ถนนจองโจโร 800 บ็ อนกิ ล เขตพัลดัลกู เมืองซู วอนชี

จังหวัดคยองกี โด
ประมาณ 16,000 KRW ต่ อไก่ ทอดหนึ่งชุ ด

11-1, ยังพย็องซีจัง-กิ ล, ยังพย็อง-อึบ, ยังพย็อง-กุ น, คยองกี-โด

02 03
04 05

� เมืือง
ถนนบะหมี่่� เกาหลีีจากข้้าวสาลีีพื้้ น
ของอัันซััน แหล่่งรวมบะหมี่่� เกาหลีี (คััล
กุุ กซูู)ร้้านอร่่อย

�
ถนนเส้้นนี้้ เ� ป็็ นแหล่่งรวมร้้านบะหมี่่� เกาหลีี ที่่� ผลิิตขึ้้นจากข้้
าวสาลีี
�
พื้้ นเมืือง
โดยเฉพาะอย่่ างยิ่่�งคุุณสามารถลิ้้ �มลองบะหมี่่� เกาหลีีซีีฟู้้�
ดรสชาติิเข้้มข้้นได้้ที่่�ร้า้ น Woorimil Kalguksu อาหารทะเลที่่� นี่่�จะ
สดใหม่่ เพราะอยู่่�ใกล้้ทะเล บะหมี่่� ชนิิดนี้้ ไ� ม่่ เป็็ นอัันตรายต่่ อระบบ
�
ทางเดิิ นอาหาร เพราะทำำ�จากข้้าวสาลีีพื้้ นเมืืองปราศจากยาฆ่่
า
� ุ ปมีีรสชาติิ กลมกล่่อม
แมลง รสชาติิไม่่จั ัดจ้้านจนเกิินไป และน้ำำ�ซุ
� ุ ปจนเดืือดแล้้วจึึงใส่่ บะหมี่่� ลงไปต้้มจนสุุ ก
เมื่่� อต้้มน้ำำ�ซุ
1361 ถนนแดบู ฮวังกึมโร เขตดันวอนกู เมืองอันซานชี จังหวัดคยองกีโด
(วู รีมิลกัลกุ กซู )
032-884-9083
ทุ กวัน 09.00 น.-21.00 น. เปิดบริ การตลอดปี
Woorimil Clam Kalguksu

Vegan Food อาหารอ่่อนและย่่อยง่่าย ที่่�
หมู่่�บ้า้ น Unaksan Tofu Village เมืืองคาพยอง
หลัังการเดิิ นทางไกลเรามัักนึึกถึึงอาหารโดยอััตโนมััติิ นััก
� ภูู เขา Unaksan Mountain ไม่่ ควรพลาด
ท่่ องเที่่� ยวที่่� เดิิ นขึ้้น
แวะชมหมู่่�บ้้านนี้้ � ซึ่่�งมีีร้้านอาหารเต้้าหู้้�หลายร้้านรอต้้อนรัับ
หาร้้านเลืือกเมนูู เต้้าหู้้� เช่่ น เต้้าหู้้�หม้้อร้้อน เต้้าหู้้�ผััด เมนูู
�
เต้้าหู้้�อ่่ อน และเต้้าหู้้�กิิ มจิิ ทุุ กคนชื่่� นชอบเต้้าหู้้� เพราะมีีเนื้้ อ
นิ่่� มและรสชาติิ ดีี และเป็็ นอาหารที่่� ดีีต่่อใจ ช่่ วยให้้อิ่่� มท้้อง
หลัังจากเดิิ นทางไกล
14 ฮยอนดังซากิ ล ตำ�บลโจจองมย็อน อำ�เภอคาพย็องกุ น
จังหวัดคยองกีโด
070-7719-7763
เต้าหู ห
้ ม้อร้อน 20,000-39,999 KRW

9,000 KRW Woorimil Seafood Kalguksu 18,000 KRW
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Happy Bread
ท ัวร ์ขนมปัง
่ ีขนมปั งอร่อย เรามามุง
่ ป
“ทัวร ์ขนมปั ง” เป็นการเดินทางไปทีใ่ ดก็ตามทีม
่ สู่โลกเบเกอรีท
ี่ ระสบความสำ�เร็จ
่ ลงใหลชืน
่ ชอบของทังชาวเกาหลี
่ เป็นทีห
้
ซึง
และชาวต่างชาติไปพร้อม ๆ กัน
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อิ นสตราแกรมเมอร ์
Park Sun-ah
@sunah_c

การผสมผสานระหว่่างขนมปัั งโฮม

เมดสไตล์์ยุุโรป มาพร้้อมกัับกาแฟรส
เลิิศ ชวนให้้เพลิิดเพลิินไปในป่่าเขีียว

ขจีีพร้้อมกัับฟัั งเสีียงนกร้้อง ช่่างเป็็ น
อะไรที่่�สมบููรณ์์แบบมาก ขอบคุุณ

“The Fore” ฉัันกลัับบ้้านด้้วยความ
รู้้�สึึกที่่�หายเป็็ นปกติิ
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แลนด์์มาร์์คของสโคนในเมืืองอึึยจองบูู Eunbee’s Bread
� �ำ หน่่ ายสโคนที่่�มีี รสชาติิ เฉพาะ เช่่ น ชีีสครีีมกระเทีียม คาราเมล
คาเฟ่่แห่่ งนี้้ จำ
มะเดื่่�อ ครีีมเบอร์์รี่่� ดัับเบิ้้ �ลมััทฉะและเนย และครััมเบิ้้ �ลแอปเปิ้้ �ล สโคนที่่� มีี
รสชาติิ เข้้มข้้นเหล่่ านี้้ � ปรุุงจากเนยฝรั่่�งเศส เกลืือ และน้ำำ�� ตาลไม่่ ฟอกสีี ซิิก
เนเจอร์์ของร้้านคืือ cakone ซึ่่�งเป็็ นสโคนปั่่� นราดครีีม และส่่ วนประกอบอื่่� น
หลากหลายรูู ปแบบ เช่่ น cakone ช็็อคโกแลตบานาน่่ า เค้้กสโคน เค้้กข้้าว
mugwort และ cakone สตรอเบอรี่่� สด โดยเมนูู จะเปลี่่� ยนแปลงไปตลอดเวลา
ส่่ วนเครื่่� องดื่่�มประกอบด้้วยกาแฟดััทช์์ปราศจากคาเฟอีีน นมสดสตรอเบอรี่่�
� รุุงด้้วยใบชา Mariage Frères ของฝรั่่�งเศส
และชานมบรรจุุ ขวด ชานมนี้้ ป
10-3 ถนนพย็อนฮวาโร 483 บ็ อนกิ ล เมืองอึยจองบู ชี จังหวัดคยองกีโด
010-4017-2322
พุ ธ-ศุ กร์ 12.00 น.-22.00 น. เสาร์-อาทิ ตย์ 12.00 น.-20.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)
ชานมข้น 7,800 KRW Financier 2,500 KRW

คาเฟ่่บ้้านเกาหลีีแบบโบราณที่่�สงบสุุ ข
House Bakery

ร้้านขนมปัั งกระเทีียมรสเลิิศ
Ryoo Jaeeun Bakery

ร้้านเบเกอรี่่� นี้้ โ� ดดเด่่ นด้้วยสวนที่่� ได้้รับ
ั การดูู แลเป็็ นอย่่ าง
ดีี และบ้้านเกาหลีีแบบโบราณ ทุุ กมุุ มเป็็ นมุุ มถ่่ ายภาพที่่�
สวยงามได้้ การตกแต่่ งภายในแบบสมััยใหม่่ ผสานกลมกลืืน
กัับตััวบ้้านเกาหลีีแบบโบราณนี้้ ไ� ด้้เป็็ นอย่่ างดีี ที่่� นี่่�มีีขนมปัั ง
หลากหลายสวยงามจนอาจแทบไม่่ กล้้ารัับประทาน รวม
ถึึงครััวซองต์์ราดผลไม้้สดและครีีม สโคน และแซนวิิ ชที่่�
� อาหารได้้
สามารถเสริิ ฟ์์เป็็ นมื้้ อ

เบเกอรี่่�ร้า้ นนี้้ เ� ป็็ นที่่�นิิยม และได้้รัับการแนะนำำ�ผ่่านรายการ
โทรทััศน์์ชื่่�อ “Delicious Guys” ร้้าน Ryoo Jaeeun Bakery เป็็ นที่่�ชื่่�น
ชอบของลููกค้้านัับตั้้�งแต่่เปิิดให้้บริิการในปีี ค.ศ 1997 และเป็็ นร้้าน
เบเกอรี่่�ชั้้�นนำำ�ใน Provence Town เมืืองพาจูู เมนูู ที่่�มีีชื่่�อเสีียงมาก
ที่่�สุุดของร้้านคืือขนมปัั งกระเทีียมอบกรอบซึ่�ง่ ปรุุงด้้วยกระเทีียม
จำำ�นวนมาก ส่่วนสิินค้้าที่่�ได้้รัับความนิิ ยมอื่่�นได้้แก่่ castella ปรุุงจาก
ข้้าว Hansuwi ซึ่�ง่ ปลููกได้้ในพาจูู ขนมปัั งจากถั่่�ว Jangdan ผลิิตผล
เฉพาะของเมืืองพาจูู และขนมปัั งถั่่�วหวานอบใหม่่จากร้้าน

338-1 มุ นโฮรี ตำ�บลซอจองมย็อน อำ�เภอยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกีโด
031-772-8333
วันธรรมดา 10.30 น.-21.00 น.

วันเสาร์-อาทิ ตย์ 09.00 น.-21.00 น. วันนักขัตฤกษ์ 09.00 น.-22.00 น.
(เวลาให้บริ การอาจเปลี่ ยนแปลงตามวันนักขัตฤกษ์)
เฮ้าส์คอฟฟี่ 7,000 KRW สมู ทตี ้มะม่ วงแท้ 9,900 KRW

265 ถนนโยปั งกิล ทันฮย็อนมย็อน เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกีโด
031-939-8493
ทุกวัน 09.00 น.-22.00 น.
ขนมปั งกระเทียม 8,500 KRW Panettone 13,500 KRW ขนมปั งถั่วหวาน 2,500 KRW
www.instagram.com/ryoojaeeunbakery
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ร้้านเบเกอรี่่� ริิมหุุ บเขา We Bake
� ง� อยู่่�ในป้้ อมปราการ Namhansanseong
คาเฟ่่เบเกอรี่่� นี้้ ตั้้
� ที่่� ให้้นัก
Fortress ชั้้�น 1 จำำ�หน่่ ายขนมปัั ง ส่่ วนชั้้�น 2 จััดเป็็ นพื้้ น
ั
ท่่ องเที่่� ยวได้้นั่่�งผ่่ อนคลายจิิ บกาแฟ จุุ ดเด่่ นของร้้าน We Bake
คืือการตั้้�งโต๊๊ะใต้้ต้น
้ ไม้้ใหญ่่ นอกร้้าน มีีร่่ มบัังแดดให้้นัก
ั ท่่ อง
� งล่่ าง การได้้ฟัังเสีียงน้ำำ�� ไหล
เที่่� ยวนั่่�งชมความงามของหุุ บเขาเบื้้ อ
นั้้�นสุุ ขใจยิ่่� งกว่่ าเสีียงดนตรีีแบ๊๊คกราวน์์ใด ๆ นอกจากนี้้ � คุุ ณยััง
� งมาด้้วยได้้
สามารถเล่่ นน้ำำ�� กลางแจ้้งและนำำ�สัต
ั ว์์เลี้้ ย
59-3 ถนนนัมฮันซานซอง ตำ�บลนัมฮันซานซองมย็อน เมืองกวางจู ชี
จังหวัดคยองกี โด
031-798-0959
เปิดบริ การตลอดปี 10.30 น.-21.00 น.
เค้ก Petit 6,500 KRW บิสกิต Choux 3,000 KRW ขนมปั งครีมคิวบ์4,000 KRW
อเมริกาโน่ 5,500 KRW
www.instagram.com/webake_namhansanseong

ฮวาซอง The Fore
ที่่�ได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากฟาร์์มในยุุโรป
“The Fore” เป็็ นฟาร์์มสำำ�หรัับนัักท่่ องเที่่� ยว เปิิดบริิ การเมื่่� อวัันที่่�
14 มิิ ถุุนายน ค.ศ.2020 เป็็ นฟาร์์มเบเกอรี่่� และคาเฟ่่ ภายใต้้คอน
เซ็็ ปต์์หมู่่�บ้้านเล็็กในป่่าใหญ่่ ดำำ�เนิิ นกิิจการโดยเกษตรกรหนุ่่�ม
� นที่่
� �วั ัฒนธรรม 26,446 ตารางเมตร สร้้าง
สาว คาเฟ่่แห่่ งนี้้ มีีพื้้
คล้้ายคลึึงกัับกระท่่ อมไม้้ ให้้ความรู้้�สึึกของที่่� พัก
ั อาศััยที่่� สะดวก
� ุ ทราในฤดููร้อ
สบายในป่่า เมนูู ยอดนิิ ยมอื่่� นรวมถึึงน้ำำ�พุ
้ น และน้ำำ��
ลูู กพลัับเย็็นในฤดููใบไม้้ร่่วง ส่่ วนเมนูู เบเกอรี่่� ที่่�เป็็ นที่่� ชื่่�นชอบมาก
ที่่� สุุดคืือ แพนเค้้กธั ัญพืืชรวม ครััวซองท์์และสโคนช็็อคโกแลต
49-13 ดู รน
ึ บาวีกิล ฮยางนัมอึบ เมืองฮวาซองชี จังหวัดคยองกีโด
031-352-9291
ทุ กวัน 10.00 น.-21.00 น. เปิดบริ การตลอดปี
อเมริ กาโน่ 5,500 KRW คาเฟ่ลาเต้ 6,000 KRW น้�ำ องุ่ น 7,800 KRW
www.instagram.com/thefore_4
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K-FOOD
COLUMN

HOT &
SPICY
“กิมจิ ” อาหารแห่ งจิ ตวิ ญญาณเกาหลี

ในละครที่มีภาพครอบครัวขนาดใหญ่ หลายครอบครัว เรามักจะเห็ นคนจับกลุ่มช่ วยกันทำ�กิ มจิ พวกเขา
ช่ วยกันใส่ เครื่องปรุงลงไปในกะหล่�ำ ปลี ดองเค็มในกะละมังขนาดใหญ่ พลางพู ดคุ ยกันอย่ างสนุ กสนาน
้
้
้
อาจจะเป็นขันตอนการทำ
�กิ มจิ นี่เอง ที่ ท�ำ ให้กิมจิ มีความพิ เศษ บางครังเราอาจจะมองข้ามคุ
ณค่ านี ไป
แต่ กิมจิ ก็ย ังคงเป็นหนึ่งในรู ปแบบอาหารแห่ งจิ ตวิ ญญาณที่มีชื่อเสี ยงมากที่ สุดของเกาหลี ลองนึกภาพกิ มจิ
ชิ ้นหนึ่งบนข้าวสวยหุ งใหม่ ขณะที่ เราเรี ยนรู ้ข้อเท็จจริงที่ น่าสนใจเกี่ยวกับกิ มจิ
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ความทรงจำ�ในการทำ�กิมจิ

ประเทศตะวัันตกมีี สำ�ำ นวนการรัับประทาน “ซุุ ปไก่่ แห่่ งจิิ ตวิิ ญญาณ” ในขณะที่่�
ประเทศเกาหลีี เรารัับประทานกิิ มจิิ ไม่่ ใช่่ เพีี ยงเพราะว่่ ากิิมจิิ เป็็ นหนึ่่�งในอาหาร
� บ้้านหลากหลายของเกาหลีี หรืือเพราะกิิ มจิิ อุุดมไปด้้วยสารอาหารต่่ าง ๆ
พื้้ น
รวมถึึงกรดแลคติิ ก แร่่ ธาตุุ และวิิ ตามิิ น แต่่ เราจััดกิิ มจิิ เป็็ น “อาหารแห่่ งจิิ ต
วิิ ญญาณ” เพราะเรามีี ความทรงจำำ�ต่่ าง ๆ ที่่� เชื่่� อมโยงกัับอาหารชนิิ ดนี้้ �
� กิิ มจิิ ได้้ทั้้ง� ปีีเป็็ นเรื่่� องปกติิ แต่่ เมื่่� อไม่่ กี่่� ปีีที่่� ผ่่า
ปัั จจุุ บัน
ั นี้้ � เราสามารถหาซื้้ อ
นมากิิ มจังั หรืือการทำำ�กิิ มจิิ ถืื อเป็็ นธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
ั ิ ประจำำ�ปีี ในเดืือน
พฤศจิิ กายนหรืือธั ันวาคม ผู้้ เ� ป็็ นแม่่ จะกำำ�หนดวัันที่่� จะทำำ�กิิ มจิิ กัน
ั โดยในวััน
นั้้�นสมาชิิ กครอบครััวทุุกคนจะช่่ วยกัันทำำ�กิิ มจิิ โดยนำำ�กะหล่ำำ��ปลีี หััวไชเท้้าหั่่�น
� ๆ มาคลุุ กเข้้าด้ว้ ยกัันกัับเครื่่� องปรุุ งรส จะเริ่่� มทำ�ำ กิิ มจังั กัันตั้้�งแต่่ เช้้า
เป็็ นชิ้้ น
ถึึงบ่่ าย นัับเป็็ นเรื่่� องสนุุ กสนานในการนำำ�เครื่่� องปรุุ งรสกิิ มจิิ ที่่� เพิ่่� งคลุุ กเคล้้า
� กะหล่ำำ��ปลีี แล้้วกัด
เสร็็ จใหม่่ ๆ มาวางลงบนชิ้้ น
ั ชิิ มรสชาติิ เมื่่� อคลุุ กกะหล่ำำ��ปลีี
ดองเป็็ นกองเสร็็ จเรีี ยบร้้อยแล้้ว กลิ่่� นหอมของหมููอบจะเริ่่� มโชยไปทั่่�วบ้า้ น
� สุุ ดลงแล้้ว เมื่่� อนำำ�หมููปรุุ งเสร็็ จมาแล้้ว ผู้้ เ� ป็็ นแม่่
ซึ่่�งหมายถึึงงานหนัักได้้สิ้้ น
จะห่่ อหมููนั้้�นด้้วยกิิ มจิิ ให้้ลูู ก ๆ รัับประทาน ขอบคุุ ณความทรงจำำ�เหล่่ านี้้ � แค่่
� รสเผ็็ ด
นึึกถึึงกิิ มจังั เราก็็ รู้้ �สึึกน้ำำ�� ลายสอแล้้ว ช่่ วงเวลาแห่่ งความสุุ ขขณะลิ้้ ม
อร่่ อยของกิิ มจิิ คลุุ กเคล้้ากับ
ั หมููอบเป็็ นความทรงจำำ�อัันแสนสุุ ข โดยเฉพาะการ
หวนระลึึกถึึงรสชาติิ ของกิิ มจิิ แสนพิิ เศษ ที่่� แม่่ และยายช่่ วยกัันทำำ�ให้้เราทาน
สำำ�หรัับชาวเกาหลีี แล้้วกิิมจิิ เป็็ นอาหารที่่� สื่่� อถึึงความอาวรณ์์คิิดถึึง ความอบอุ่่�น
และมีี ความหมายที่่� พิิเศษ

สาเหตุทกิี่ มจิมร
ี สชาติแตกต่างกันไปในแต่ละบ้าน

ข้้อเท็็ จจริิงที่่� ว่่ากิิมจิิ มีีรสชาติิ แตกต่่ างกัันไปในแต่่ ละบ้้านนั้้�น อาจเพราะกิิ มจิิ
� อยู่่�กัับผู้้ ป
เป็็ นอาหารแห่่ งจิิ ตวิิ ญญาณ รสชาติิ ของกิิ มจิิ ขึ้้น
� รุุ งและภููมิิ ภาค กิิ ม
จิิ เป็็ นอาหารหมัักดองที่่� ทำ�ำ ให้้ผู้้ค
� นมีี ผัก
ั สดรัับประทานแม้้จะเป็็ นช่่ วงฤดููหนาว
กรรมวิิ ธีีในการเก็็ บรัักษาจะแตกต่่ างกัันไปตามสภาพแวดล้้อมและภููมิิ อากาศ
ซึ่่�งหมายถึึงระดัับความเค็็ มและส่่ วนประกอบจะแตกต่่ างกัันไป ทางภาคใต้้
ที่่� อากาศอบอุ่่�น กิิ มจิิ ที่่� ปรุุ งจะมีี รสเค็็ มและเผ็็ ดเพื่่� อให้้เก็็ บรัักษาไว้้ได้้นาน แต่่
ในภาคเหนืือที่่� มีีอากาศเย็็ น กิิ มจิิ จะไม่่ บูู ดเสีี ยง่่ าย จึึงมีี การใส่่ เกลืือ พริิ ก และ
� ิ มจิิ อาจมีี
เครื่่� องปรุุ งรสน้้อยกว่่ า รสชาติิ จึึงกลมกล่่ อมแต่่ พอดีี นอกจากนี้้ กิ
รสชาติิ แตกต่่ างกัันไปในแต่่ ละภููมิิ ลำ�ำ เนา ความชื่่� นชอบ และความชำำ�นาญของ
ผู้้ ป
� รุุ ง ในจัังหวััดคยองกีี โด กิิ มจิิ มีีส่่วนประกอบหลากหลายกว่่ า เพราะหาผััก
ป่่าได้้ง่่ายตามภูู เขาต่่ าง ๆ รวมถึึงอาหารทะเลก็็ อุุดมสมบููรณ์์ เนื่่� องจากเป็็ นจุุ ด
บรรจบของทะเลเหลืือง ในทางภููมิิ ศาสตร์์จัังหวััดคยองกีี โดอยู่่�ในภาคกลาง
ของประเทศ กิิ มจิิ จึึงมีี รสชาติิ ไม่่ เค็็ มหรืื อจืืดจนเกิิ นไป

แม้แต่ชาวเกาหลีกย
็ ังไม่คนเคยกับกิ
ุ้
มจิทก
ุ ชนิด

� ิด แม้้แต่่ชาวเกาหลีีก็ยั
� ชนิิดของกิิมจิิแตก
กิิมจิิมีกี่่
ี ชนิ
็ ังไม่่สามารถตอบคำำ�ถามนี้้ได้้
� สร้้างความหลาก
ต่่างกัันไปตามภููมิิภาค แต่่ยั ังคงมีีการใส่่แนวคิิดแปลกใหม่่ลงไปเพื่่อ
หลายใหม่่ ๆ
โดยทั่่ว� ไปแล้้วกิิมจิิทำ�ำ จากผััก เช่่น กะหล่ำำ�� ปลีี หััวไชเท้้า ลููกหััวไชเท้้า แตงกวา ใบงา ผััก
� โดยใช้้พริิกแดง เกลืือ น้ำำ�ตาล
�
ตระกููลกะหล่ำำ�� ผัักกาดเขีียวปลีี และต้้นหอมฝรั่่ง
ขิิง
� งปรุุงรส กิิมจิิที่่พ
� บได้้ทั่่ว� ไป
กระเทีียม หอมหััวใหญ่่ และอาหารทะเลดองเค็็มเป็็ นเครื่่อ
� ด
มากที่่สุ
ุ ได้้แก่่ กิิมจิิกะหล่ำำ�� ปลีี กิิมจิิหั ัวไชเท้้า กิิมจิิลููกหััวไชเท้้า กิิมจิิใบลููกหััวไชเท้้า กิิมจิิ
ผัักกาดเขีียวปลีี กิิมจิิหอมหััวใหญ่่ กิิมจิิน้ำ�หััวไชเท้้า
ำ�
และกิิมจิิแตงกวา

่ !่
ลองทำ�กิมจิไดที้ นี
หมูบ
่ านกิ
้ มจิ โชซอง
ตั้้�งอยู่่�ที่่� Cheongsan-myeon Yeoncheongun จัังหวััดคยองกีี โด เมืืองโชซอง หมู่่�
�
บ้้านกิิ มจิิ เป็็ นสถานที่่� แสดงกิิ มจิิ พื้้น
เมืืองของเกาหลีี ผู้้ เ� ยี่่� ยมชมจะได้้เรีี ยน
รู้้ ป
� ระวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมกิิ มจิิ ใน
� ที่่� 22,000 ตาราง
บริิ เวณสวนสนุุ กที่่� มีีเนื้้ อ
เมตร ห้้องโถงนิิ ทรรศการจััดแสดง
ประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมกิิ มจิิ และ
ห้้องโถงส่่ งเสริิ มกิิมจิิ กิิ จกรรมที่่� ได้้รับ
ั
ความนิิ ยมสููงสุุ ดในหมู่่�บ้้านนี้้ � คืือโปรแกรม
ปรุุ งกิิ มจิิ จากผลผลิิ ตในท้้องถิ่่� น นอกจา
กกิิ มจิิ กะหล่ำำ��ปลีี แล้้ว คุุ ณสามารถปรุุ งกิิ มจิิ
ประเภทอื่่� นที่่� มีีรสชาติิ อร่่ อยได้้ เช่่ น สลััดผััก
กาด กิิ มจิิ แตงกวา กิิ มจิิ ลูู กหััวไชเท้้า และกิิ ม
จิิ หัวั ไชเท้้าสี่่� เหลี่่� ยม
209 ถนนพย็องฮวาโร ชองซานมย็อน
อำ�เภอย็อนช็ อนกุ น จังหวัดคยองกี โด
031-835-0381
ทุ กวัน 00.00 น.-24.00 น.
(เปลี่ยนแปลงได้) กรุ ณายื นยันเวลาก่อนเข้าเยี่ยมชม
เนื่ องจากปั จจุ บน
ั หมู่ บา้ นปิดเพราะโควิ ด-19
โปรแกรม 1 วันที่ หมู่ บา้ นกิ มจิ โชซอง:
35,000 KRW โปรแกรมสลัดกิ มจิ: 15,000 KRW
การทำ�เต้าหู :้ 8,000 KRW
https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi
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K-FOOD
COLUMN

DRINK

่ ราของชาวเกาหลีกอ
เรียนรูการดื
้
มสุ
่ นร่วมทริป “Korean Drink”

แอลกอฮอล์เป็ นธี มส�ำ คัญที่ เพิ่ มความตื่นเต้นให้กบ
ั การเดิ นทาง ควรศก
ึ ษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการ
ดื่มสุราของชาวเกาหลี ก่อน เพื่ อสร้างประสบการณ์ความประทับใจในการเดิ นทางได้อย่ างเต็ มที่ นอกจากนี ้
ลองแวะโรงเบี ยร์ที่ มีสถานที่ ที่ให้ชมมากมาย และเรี ยนรูเ้ กี่ ยวกับอาหารที่ เข้ากันได้ดีกบ
ั สุ ราของเกาหลี
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� บ้้าน
ประวััติิศาสตร์์ที่่�สืืบทอดกัันผ่่ านนิิ ทานพื้้น

ไม่่มีีบั ันทึึกที่่�ถููกต้้องหลงเหลืือเกี่่�ยวกัับจุุดเริ่่�มต้ ้นประวััติิศาสตร์์การดื่่�ม และวิิธีก
ี ลั่่�นสุุราของ
�
ชาวเกาหลีี เราสามารถเดาได้้ว่่าสุุราเหล่่านี้้ เ� กิิดขึ้้นพร้้
อม ๆ กัับยุุคเกษตรกรรม เนื่่� องจาก
� เหนีี ยว หรืือข้้าวเหนีี ยว บัันทึึกเรื่่�องแรกที่่�
สุุราเกาหลีีกลั่่�นมาจากธั ัญพืืช เช่่ น ข้้าวที่่�เนื้้ อไม่่
กล่่าวถึงึ แอลกอฮอล์์ปรากฏอยู่่�ใน หนัังสืือประวััติิศาสตร์์โบราณของสามอาณาจัักร (The
Ancient History of The Three Kingdoms) ซึ่่�งเป็็ นหนัังสืือดัังที่่�กล่่าวถึึงการก่่อตั้้�งราชวงศ์์
�
โคกรููยอของจููมง จากนิิ ทานพื้้นบ้้านแฮมููโซบุุ
ตรของเทพเจ้้าแห่่ งสวรรค์์ ได้้มอมสุุรายููฮวา
ธิิดาคนโตของฮาแบ็็ค และหลัับนอนกัับเธอ ทำำ�ให้้ยููฮวาให้้กำ�ำ เนิิ ดจููมง แม้้ว่่าจะเป็็ นเพีียง
เรื่่�องเล่่า แต่่ก็็ยืืนยัันได้้ว่่าเกาหลีีมีีประวััติิศาสตร์์การดื่่�มเหล้้ามายาวนาน

สุุ ราเกาหลีี แตกต่่ างไปตามวิิ ธีีการผลิิ ต

สุุ ราเกาหลีี ที่่� ผลิิตจากข้้าวต่่าง ๆ เช่่ น ข้้าวเจ้้า ข้้าวสาลีี และข้้าวบาร์์เล่่ ย์ ์ แบ่่งออกเป็็ น 4
ประเภทคืือ “มัักกอลลีี (Makgeolli)” ซึ่่�งหมายถึึงกลั่่�นสด เป็็ นเหล้้าสีีขุ่่� น เหล้้าใสกลั่่�นสด
เรีี ยกว่่ า “ยััคจูู (yakju)” หรืือ “ชองจูู (Cheongju)” ข้้อแตกต่่ างหลัักคืือ เปอร์์เซ็็ นต์์ของ
ยีี สต์ ์ที่่�ใช้้หมัก
ั เหล้้าที่่� ผลิิตจากอิิ บกุุ ค (ipguk) ซึ่่�งผลิิ ตจากข้้าวหมัก
ั ยีี สต์ ์ต่ำำ��กว่่ า 1% เรีี ยก
ว่่ าชองจูู ส่่ วนสุุ ราที่่�ใช้้ยีีสต์ ์แบบดั้้�งเดิิมจัด
ั เป็็ นยััคจูู อีี กนััยหนึ่่�งคืือเหล้้าใสที่่� มีีส่่วนผสม
ของสมุุ นไพรหมัักข้้าว เรีี ยกว่่ ายั ัคจูู ส่่ วนเหล้้าใสที่่� ผลิิตจากข้้าวหมัก
ั ล้้วน ๆ เรีี ยกว่่ าชองจูู
เหล้้าประเภทสุุ ดท้้ายคืือ “โชจูู (soju)” เป็็ นสุุ ราที่่� ได้้จากการกลั่่�นมัักกอลลีี ยััคจูู และชอง
�
จูู ซึ่่�งแตกต่่ างจากโชจููขวดสีี เขีี ยวที่่� คุุณสามารถหาซื้้ อได้้
ตามซุุ ปเปอร์์มาร์์เก็็ตทั่่�วไป

อาหารที่่�เข้้ากัันได้้ดีีกับ
ั สุุ ราเกาหลีี

�
“Mariage” เป็็ นภาษาฝรั่่�งเศสแปลว่่ าการแต่่ งงาน คำำ�นี้้ สามา
รถใช้้อธิิบายการรัับ
ประทานอาหารควบคู่่�กัับเครื่่� องดื่่�มได้้ ซึ่่�งก็็ปรากฏอยู่่�ในอาหารเกาหลีี ด้ว้ ยเช่่ นกััน คุุ ณ
อาจเปลี่่� ยนแปลงรายการในชุุ ดอาหารได้้ตามรสนิิ ยมส่่ วนตััวด้้านอาหารของคุุ ณ แต่่ มีี
�
การผสมผสานพื้้ นฐานบางอย่่
างที่่� ช่่วยเสริิ มรสชาติิ ของอาหารและเครื่่� องดื่่�ม สามารถ
�
เลืือกสรรได้้หลายแบบขึ้้นอยู่่�กัับว่่
าคุุณต้้องการลิ้้ �มรสชาติิ แบบไหนมากกว่่ ากั ัน ตััวอย่่ าง
เช่่ น หากคุุ ณต้้องการเน้้นรสชาติิ และกลิ่่� นหอมของสุุ รา คุุ ณควรเลืือกอาหารรสอ่่ อน
รสชาติิ ไม่่ เข้้มข้น
้ จนเกิิ นไป หรืือหากคุุ ณต้้องการเลืือกสุุ รามาดื่่�มควบคู่่�กัับอาหาร ก็็ควร
เลืือกโดยยึึดลัักษณะของอาหารเป็็ นหลััก
อาหารรสเผ็็ด เช่่ น กิิมจิิตุ๋๋น
� หรืือสตููว์์ทะเล เข้้ากัันได้้ดีีกั ับสุุรารสหวานที่่�มีีปริิมาณ
แอลกอฮอล์์ต่ำำ�� สำำ�หรัับอาหารรสมััน เช่่ น หมููสามชั้้�นต้้ม ควรเลืือกสุุราที่่�มีีแอลกอฮอล์์สููง
�
�อช่่วยทำำ�ความสะอาดภายในปาก หากรัับประทานกัับขนมหวานเกาหลีี
หรืือมีีรสเปรี้้ยวเพื่่
สุุรารสหวานเป็็ นตััวเลืือกที่่�ดีีกว่่าสุุรารสอ่่อน ถ้้าคุุณดื่่�มสุุรารสอ่่อนหลัังจากรัับประทานของ
หวาน คุุณอาจรู้้ �สึึกขมได้้ ส่่วนอาหารที่่�มีีความเป็็ นกรดสููง เช่่ น สลััดแบบเย็็นที่่ใ� ช้้น้ำ�ำ � สลััดรส
� ควรรัับประทานคู่่�กัับสุุราที่่�มีีรสเปรี้้ยวเพื่่
�
�อช่่วยเสริิมรสชาติิให้้ดีียิ่่�งขึ้้น
�
หวานและรสเปรี้้ยว

ธรรมเนีี ยมในการดื่่�ม

คุุ ณควรเรีี ยนรู้้ เ� กี่่� ยวกัับวััฒนธรรม ธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
ั ิ ในการดื่่�มที่่� เหมาะสมด้้วย ตั้้�งแต่่
สมััยโบราณชาวเกาหลีี ถืือว่่ ามารยาทในการดื่่�มเป็็ นเรื่่� องสำำ�คััญ ในประเทศเกาหลีี
ธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
ั ิ สำ�ำ คััญของเกาหลีี ที่่� เชื่่� อมโยงกัับการดื่่�ม ได้้มีีการอธิิบายอยู่่�ในพิิ ธีีการ
�
ดื่่�มเฉลิิมฉลอง (Hyang-eum-ju-rye) ซึ่่�งบรรดานัักปราชญ์์ และผู้้ �นัับถืือลััทธิิขงจื้้ อจะ
� เพื่่� อจััดงานเลี้้ ยงฉลอง
�
รวมตััวกัันในโรงเรีี ยนสอนลััทธิิ ขงจื้้ อ
โดยจะรัับประทานอาหาร
ดื่่�มสุุราและสนุุ กสนานร่่ วมกั ันในช่่ วงสมััยโชซอน ในระหว่่ างพิิ ธีีการดื่่�มเฉลิิมฉลอง ผู้้ �นำำ�
สำำ�นัักปกครองจะเป็็ นเจ้้าภาพเชิิญชวนประชาชนด้้วยความรู้้ แ
� ละคุุ ณธรรมชั้้�นสููง หลััก
การริิ นและการดื่่�มเหล้้ามีี บัน
ั ทึึกไว้้ในหนัังสืือ ซึ่่�งบอกเล่่ าถึึงพิิ ธีีการดื่่�มเฉลิิ มฉลอง
เกาหลีี เป็็ นประเทศที่่�มีีวั ัฒนธรรมผลััดกัันดื่่�ม คืือการริิ นเหล้้าให้้กั ันหรืือผลััดกัันไปมา
� ังคงมีี สืื บต่่ อมาจนถึึงปัั จจุุ บัน
ซึ่่�งธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
ั ิ นี้้ ยั
ั
� ังมีี ธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
นอกจากนี้้ ยั
ั ิ ในการดื่่�มเหล้้ากั ับผู้้ �ที่่� อาวุุ โสกว่่ า ในการริิ นสุุ รา ผู้้ �น้้อย
ควรเสิิ ร์ ์ฟแก้้วสุุราให้้กั ับผู้้ อ
� าวุุ โสโดยริิ นสุุ ราแต่่ เพีี ยง 70-80% ของแก้้ว ไม่่ ควรริิ นจน
�
เต็็ม การรัับแก้้วเหล้้าจากผู้้ อ
� าวุุ โส ผู้้ �น้้อยต้้องรัับด้้วยสองมืือโดยชููแก้้วขึ้้นสููง
ในการชน
แก้้วดื่่�ม ผู้้ �น้้อยต้้องประคองแก้้วของตนให้้อยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่ าแก้้วของผู้้ อ
� าวุุ โส การดื่่�มที่่�
สุุ ภาพคืือผู้้ �น้้อยควรเอีี ยงศีี รษะไปด้้านข้้างเล็็กน้้อย ใช้้มืื อข้้างที่่� ไม่่ ได้้ถืือแก้้วปิิดบัังปาก
และแก้้วไว้้ขณะดื่่�ม อย่่ างไรก็็ตาม หากคุุ ณดื่่�มกั ับเพื่่� อน คุุ ณสามารถดื่่�มได้้ตามสบายโดย
ไม่่ ต้อ
้ งกัังวลเรื่่� องมารยาทเหล่่ านี้้ �
องค์์ประกอบที่่� สำ�ำ คััญที่่� สุุดของธรรมเนีี ยมปฏิิ บัติ
ั ิ ในการดื่่�ม คืือคุุ ณไม่่ ควรดื่่�มจนเมา การ
ดื่่�มจนเมามายไม่่ ใช่่ จุุดประสงค์์ของผู้้ มี
� ี คุุณธรรมในอดีี ต ซึ่่�งถืือว่่ าการสัังสรรค์์ดื่่�มสุุรา
กัันเป็็ นการสร้้างความสามััคคีี และเป็็ นการไม่่ บั ังควรที่่�จะบัังคัับให้้ผู้้ �อื่่� นดื่่�มเกิิ นปริิ มาณ
ที่่� เขาต้้องการ การดื่่�มสุุราจะสนุุ กสนานมากที่่� สุุด เมื่่� อคุุ ณดื่่�มพอประมาณกัับเพื่่� อนสนิิ ท

เหลาชนิ
้ ดต่างๆ ของเมืองคยองกี
1932 Pocheon Idong
Fresh Rice Makgeolli
เหล่่ าทหารจำำ�นวนมาก
ที่่� ประจำำ�การอยู่่�ที่่� เมืือง
Pocheon และทหารที่่� ปลด
ประจำำ�การเดิิ นทางกลัับมา
� รสเลิิ ศของ
เยี่่� ยมเยีี ยน เพื่่� อลิ้้ ม
Pocheon Idong Makgeolli ที่่�
พวกเขาเคยชื่่� นชอบในเมืือง
� ่ านการผลิิ ต
โพซอน เหล้้านี้้ ผ่
ด้้วยกรรมวิิ ธีีพิิเศษที่่� สืื บต่่ อ
กัันมานานกว่่ า 85 ปีี เหล้้ามัก
ั
กอลลีี นี้้ ใ� ช้้น้ำำ�� บริิ สุุทธิ์์ �จากน้ำำ�� พุุ
ใต้้ดิินจากภููเขาชองกแยซาน
มีี รสชาติิ บางเบา อ่่ อนนุ่่�ม
เหมืือนปุุ ยเมฆ

ปริิ มาณแอลกอฮอล์์: 6.0%
ผู ้ผลิต: Pocheon Idong Makgeolli Co., Ltd.

Honeymoon Wine
� ิ ตจากฟาร์์มกว่่ า 20
ไวน์์ชนิิดนี้้ ผลิ
แห่่ ง โดยใช้้น้ำำ�� ผึ้้�งที่่� รวบรวมจาก
� งและน้ำำ�� พุุ ใต้้ดิินจากภููเขา
ผึ้้�งเลี้้ ย
ยางพยอง กลิ่่� นดอกไม้้ของน้ำำ�� ผึ้้�ง
จะค่่ อย ๆ แผ่่ ซ่่านอวลละมุุ นไปทั่่�ว
� ว
เพดานปาก กลิ่่� นและรสเปรี้้ ย
ช่่ วยกระตุ้้�นความอยากอาหาร
� งมัักบริิ โภคเป็็ น
และด้้วยเหตุุ นี้้ จึึ
เครื่่� องดื่่� มเรีี ยกน้ำำ�� ย่่ อย
ปริิ มาณแอลกอฮอล์์: 10.0%
ผู้้ �ผลิิ ต: iBee Agricultural Union Corp.

Anseong-Machum
Fresh Makgeolli
� ิ ตจากข้้าว
เหล้้ามัก
ั กอลลีี นี้้ ผลิ
Anseong-machum ที่่� เก็็ บเกี่่� ยว
มาใหม่่ ๆ รัับประกัันคุุ ณภาพ
สููงสุุ ดโดย Anseong-si ผู้้ �ผลิิ ต
คืือ ลีี จองจา ช่่ างศิิ ลป์์ผู้้มี
� ี
ทัักษะในการผลิิ ตน้ำำ�� สนเข็็ ม
แดง (songjeolju) และได้้รับ
ั การ
คััดเลืือกให้้เป็็ นทรััพย์ ์สิิ นทาง
วััฒนธรรมที่่� จับ
ั ต้้องไม่่ ได้้โดย
Seoul City สุุ รามัักกอลลีี นี้้ เ� จืือ
นมกล้้วยเล็็ กน้้อย โด่่ งดัังด้้วย
�
รสชาติิ ที่่� ยกระดัับดีี ขึ้้น
ปริิ มาณแอลกอฮอล์์: 6.0%
ผู้้ �ผลิิ ต:Hanju Brewery

Moonbaesool Heritage
ในปีี ค.ศ. 2000 ประธานาธิิบดีี
คิิ มแดจุุ ง และนายคิิ มจองอิิ ล
อดีี ตประธานคณะกรรมการ
ความมั่่� นคงแห่่ งชาติิ ดื่่� ม
อวยพรกัันด้้วยสุุ รานี้้ ใ� นงาน
ประชุุ ม Korea Summit สุุ รา
ชนิิ ดนี้้ เ� ป็็ นสุุ ราใส รสเลิิ ศ ซึ่่�ง
เคยถููกนำำ�ขึ้้�นถวายแด่่ กษััตริิ ย์ ์
ในยุุ คราชวงศ์์โครยอ ปัั จจุุ บัน
ั
Moonbaesool Heritage ผลิิ ต
โดย Master Lee Gi-chun ซึ่่�ง
เป็็ นรุ่่�นที่่� 7 ของ Master of
Korean Traditional Food
ปริิ มาณแอลกอฮอล์์: 23.0%
ผู้้ �ผลิิ ต: Moonbaeju Brewery Co.
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RICE
ความสนใจที่แท ้จริงเกี่ยวก ับ “ข ้าว”

ชาวเกาหลีให้ความสำ�คัญกับข้าวมากจนมี สุภาษิ ตว่ า “ชี วิตอยู่ ไ ด้ดว้ ยพลังงานจากข้าว” จากความสำ�คัญนี ้
้
่ง
เราหมายถึงว่ าข้าวมีความหมายมากกว่ าอาหารเพี ยงมื อหน
ึ แต่ ขาว
้ คือพลังงานขับเคลื่อนชี วิต มาดู กน
ั ว่ าเหตุ
ใดเราจึงชอบข้าว และมี ขาวหลา
้
กหลายประเภทเพี ยงใดในเกาหลี
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่
่ นใด
ข้าวสำ�คัญมากกว่าสิงอื

ข้้าวหมายถึึงเมล็็ ดธั ัญพืืชที่่� สามารถนำำ�มาต้้ม และปรุุ งได้้โดยการล้้างน้ำำ�� แล้้วนำำ�ใส่่
หม้้อ และใส่่ น้ำำ�� พอประมาณ ซึ่่�งรวมไปถึึงข้้าวขาว ข้้าวสีีน้ำำ�� ตาล ข้้าวบาร์์เล่่ ย์ ์ ข้้าว
ฟ่่างและข้้าวเกาเหลีี ยง คุุ ณอาจคิิ ดว่่ าเป็็ นเรื่่� องธรรมดาที่่� เห็็ นความสำำ�คััญของข้้าว
เพราะข้้าวเป็็ นอาหารหลััก แต่่ คุุณเคยได้้ยิินชาวตะวัันตกพููดว่่ าพวกเขา “อาศััย
พลัังงานจากขนมปัั ง” หรืือ “ขนมปัั งคืือยา” บ้้างหรืือไม่่ พวกเราชาวเกาหลีีให้้ความ
� ด้้วยความ
สำำ�คััญอย่่ างมากต่่ อ “ข้้าว” พวกผู้้ ใ� หญ่่ จะจััดเตรีี ยมอาหารแต่่ ละมื้้ อ
ใส่่ ใจ สุุ ภาษิิตที่่� ว่่าข้าวคืื
้
อยา และถ้้อยคำำ�ที่่� เรีี ยกว่่ า “bapsim” (แปลว่่ าพลังั งานข้้าว)
มีี ปรากฎอยู่่�ในพจนานุุ กรมเกาหลีี เพื่่� อบ่่ งบอกถึึงความแข็็ งแรงที่่� ได้้จากการรัับ
ประทานข้้าว
เราให้้คุุณค่่ าความสำำ�คััญต่่ อข้้าวมาก เพราะมีี ข้าว
้ ปรากฎอยู่่�ในอาหารต่่ าง ๆ ของ
เรา เรารัับประทานข้้าวกับ
ั อาหารอื่่� น เช่่ น ซุุ ป หรืือ เครื่่� องเคีี ยง แม้้ว่่าปริิ มาณ และ
ชนิิ ดของเครื่่� องเคีี ยงจะเปลี่่� ยนแปลงไป แต่่ ก็็จะยัังคงมีี ข้าว
้ รวมอยู่่�บนโต๊๊ะเสมอ
กล่่ าวได้้ว่่าอาหารเกาหลีี เน้้นความสำำ�คััญของข้้าว ในช่่ วงเวลาหนึ่่�ง ชาวเกาหลีี จะ
ทัักทายกัันด้้วยคำำ�ว่่ า “รัับประทานข้้าวแล้้วหรืื อยััง” เนื่่� องจากประเทศชาติิ ต้อ
้ ง
เผชิิ ญกัับความยากจนข้้นแค้้นในช่่ วงสงคราม
นอกจากนี้้ � ข้้าวยังั เชื่่� อมโยงกัับชีี วิิตที่่� ยากลำำ�บากของชาวเกาหลีี ไม่่ ถึง
ึ หนึ่่�งร้้อย
ปีีนัับตั้้�งแต่่ เราใช้้ชีีวิิตผ่่ านสงครามเกาหลีี ซึ่่�งเป็็ นช่่ วงเวลาที่่� ปู่่�ย่่า ตายายของเรา
� สุุ ดสงคราม จึึงเป็็ นธรรมเนีี ยมที่่� จะต้้องตรวจสอบว่่ า ประชาชนได้้
อดอยาก หลัังสิ้้ น
รัับประทานอาหารครบตามเวลาหรืือไม่่ เนื่่� องจากการรัับประทานอาหารได้้ครบ 3
� เป็็ นการบ่่ งบอกว่่ าทุุกสิ่่� งทุุ กอย่่ างเรีี ยบร้้อยดีี
มื้้ อ

่
รับประทานข้าวได้ทุกวันไม่มเี บือ

เนื่่� องจากการรัับประทานข้้าวมีี ความสำำ�คััญมาก มีี เมนููข้้าวหลากหลายมากมาย เรา
จึึงไม่่ เบื่่�อหน่่ ายที่่�จะรัับประทานข้้าวทุุกวััน ข้้าวชนิิดที่่� ธรรมดาที่่� สุุดคืือ “ข้้าวขาว” ข้้าว
ขาวที่่� หุุงแล้้วจะอ่่ อนนุ่่�ม เข้้ากั ันได้้ดีีกั ับอาหารทุุ กประเภท กลิ่่� นข้้าวจะเปลี่่� ยนแปลงไป
ตามชนิิ ดของข้้าว ประเภทของหม้้อที่่�ใช้้หุุง และปริิ มาณน้ำำ�� ที่่�ใส่่ “ข้้าวผสมธั ัญพืืช” ทำำ�
จากข้้าวขาวผสมธั ัญพืืชอื่่� น เช่่ น ข้้าวเกาเหลีี ยง ข้้าวดำ�ำ และข้้าวฟ่่าง บางครั้้�งอาจใส่่ ถั่่�ว
หรืือส่่ วนประกอบปรุุงรสอื่่� นลงไปด้้วย เช่่ น มะเขืือเทศ หรืือข้้าวโพด เพื่่� อให้้เป็็ นอาหาร
� เศษ
มื้้ อพิิ
� และผสมกัับพริิ กแดงดองกัับน้ำำ�� มัันงา
ข้้าวขาวอาจราดหน้้าด้ว้ ยผััก ไข่่ ทอด และเนื้้ อ
เพื่่� อทำำ�เป็็ นบิิ บิิมบับ
ั บิิ บิิมบับ
ั มีี รสอร่่ อยไม่่ ว่่าจะใช้้ส่่วนผสมใด
ข้้าวผสมกั ับซุุ ปเรีี ยกว่่ า “กุุ กบัับ” เป็็ นอาหารจานเดีี ยว ซึ่่�งคุุ ณสามารถรัับประทานได้้
โดยไม่่ ต้อ
้ งมีี เครื่่� องเคีี ยงมากนััก ซึ่่�งจะมีี ชื่่� อเปลี่่� ยนแปลงไปตามชนิิ ดของซุุ ป ผสมข้้าว
กัับซุุ ปไส้้กรอกเลืือด จะได้้รสชาติิ อร่่ อยของไส้้กรอกเลืือดกัับข้้าว หรืือผสมกัับซุุ ป
ถั่่�วงอกจะได้้รสอร่่ อยของข้้าวกั ับซุุ ปถั่่�วงอก
“ข้้าวฮอทพอท” คืือข้้าวที่่� ปรุุงในหม้้อร้้อน ใส่่ เห็็ ด เกาลััด และเมล็็ดแปะก๊๊วย ข้้าวหุุง
ร้้อน ๆ ใส่่ ชามไว้้ ใส่่ น้ำำ�� ลงในหม้้อฮอทพอทแล้้วใส่่ ข้าวล
้ งไปให้้ปริ่่� มน้ำำ�� ขณะปรุุงข้้าว ลอง
� เศษ
ใส่่ ถั่่�วงอก หรืือหอยนางรม ปรุุงรสด้้วยซอสถั่่�วเหลืือง เพื่่� อให้้เป็็ นอาหารมื้้ อพิิ
เมื่่� อนัักเรีี ยนไปปิิกนิิ ค กล่่ องข้้าวกลางวัันของพวกเขาจะเต็็มไปด้้วย “กิิมบับ
ั ” กิิมบับ
ั
คืือโรลสาหร่่ าย ทำำ�จากการแผ่่ ข้าว
้ ขาวบนแผ่่ นสาหร่่ าย ใส่่ แครอท ผัักโขม ไข่่ และ
� เล็็ก ๆ เด็็ก ๆ นิิ ยมรัับประทานกิิมบับ
แฮม จากนั้้�นม้้วนและตััดเป็็ นชิ้้ น
ั เพราะมีี รูู ปทรง
สวยงามและรสชาติิ อร่่ อย ข้้าวผัด
ั วิิ ธีีทำ�ำ คืือใส่่ น้ำำ�� มัันลงในกระทะ นำำ�ข้้าวขาวลงไปผััด
พร้้อมด้้วยส่่ วนผสมต่่ าง ๆ ซึ่่�งเปลี่่� ยนแปลงได้้ตามต้้องการ ตััวเลืือกที่่� เป็็ นที่่� นิิยมมาก
ที่่� สุุดคืือ “ข้้าวผัด
ั กิิมจิิ ” ซึ่่�งมีี รสเค็็ม เผ็็ ด อร่่ อย

เราควรเลือกข้าวแบบไหน

� เนื่่� องจากข้้าวจะบ่่ งบอกรสชาติิ อาหาร
ข้้าวเป็็ นองค์์ประกอบที่่� สำ�ำ คััญที่่� สุุดในทุุ กมื้้ อ
� ข้้าวที่่� ผ่่านการเก็็ บเกี่่� ยวมาใหม่่ ๆ เพราะข้้าวเก่่ ามีี ความชื้้ น
� ต่ำำ�� เมื่่� อ
เราแนะนำำ�ให้้ซื้้อ
หุุ งแล้้วจะแห้้งและธาตุุ อาหารอาจถููกทำำ�ลาย อีี กเรื่่� องที่่� ต้อ
้ งตรวจสอบคืือวัันที่่�
ขััดขาว ควรเลืือกข้้าวที่่� ผ่่านการขััดขาวมาแล้้วไม่่ เกิิ น 2 สััปดาห์์ สุุ ดท้้ายคืือศึึกษา
ลัักษณะของข้้าวชนิิดต่่ าง ๆ ข้้าว Chucheong มีี ลัก
ั ษณะเมล็็ ดเล็็ กและเหนีี ยว ส่่ วน
� แน่่ น ข้้าวโคชิิ ฮาริิ (Koshihikari) เมล็็ ดใส เมื่่� อ
ข้้าว Singdongjin เมล็็ ดใหญ่่ และเนื้้ อ
� ข้้าวกึ่� ง
หุุ งแล้้วมีี ลัก
ั ษณะเงางาม ข้้าว Golden Queen มีี กลิ่่� นหอมและเนื้้ อ
่ เหนีี ยว ข้้าว
� ข้้าวเหนีี ยวนุ่่�มและได้้รับ
Samgwang มีี โปรตีี นต่ำำ�� เนื้้ อ
ั การรัับรองว่่ ามีี คุุณภาพดีี ที่่� สุุด
� ข้้าวไม่่ นุ่่�มและ
จาก Rural Development Administration สุุ ดท้้ายคืือข้้าว Odae เนื้้ อ
ไม่่ แข็็ งจนเกิิ นไป มีี รสชาติิ ดีีแม้้จะรัับประทานแบบเย็็ น

เสน่่ห์ ์ข้ ้าวหลากหลายรสชาติิจาก
�
ภาคพื้้นจัังหวั
ัดคยองกีีโด
ข้ ้าว “Anseong-Machum” แห่่งอัันซอง
ข้้าว Chucheong เป็็ นข้้าวพัน
ั ธุ์์�เดีี ยวที่่� เพาะ
ปลููกได้้ในสภาพดิิ นอุุ ดมสมบููรณ์์ โดยใช้้วิิธีี
การเพาะปลููกแบบเดีี ยวกัับการปลููกข้้าวไรย์์
ข้้าวคุุณภาพสููงนี้้ ไ� ด้้มาจากการคััดเลืือกข้้าว
ที่่� มีีเมล็็ ดสมบููรณ์์ ผ่่ านการเก็็ บเกี่่� ยวและเข้้า
สู่่�โรงสีี ข้าวด้
้
ว้ ยเครื่่� องจัักรทัันสมััย ข้้าวโคชิิ
ฮาริิ ก็็มีีการเพาะปลููกอยู่่�ที่่� นี่่� เช่่ นกััน
ข้ ้าว “Daewangnimpyo” แห่่งเมืืองเยวชูู
เยวชููเป็็ นดิิ นแดนแห่่ งโคลนแดง ซึ่่�งอุุ ดม
สมบููรณ์์ด้ว้ ยแร่่ ธาตุุ มีี อุุณหภููมิิ แตกต่่ าง
ตลอดวััน เหมาะแก่่ การเพาะปลููกข้้าว
คุุ ณภาพสููง ข้้าวพัน
ั ธุ์์�นี้้ ไ� ด้้รับ
ั การพััฒนา
�
ขึ้้�นในเกาหลีี เพื่่� อถวายแด่่ กษััตริิ ย์ ์ เนื้้ อ
ข้้าวเหนีี ยวนุ่่�มและดููดซึึมน้ำำ�� น้้อยกว่่ าข้าว
้
พัันธุ์์�อื่่� น
“ข้ ้าวอีีช็อ
็ นแด่่กษั ัตริิย์ ์” จากเมืืองอีีช็อ
็ น
ข้้าวอีีช็็อนเป็็ นข้้าวพัน
ั ธุ์์�สุุ กเร็็ ว มีี เพาะปลููก
ในระหว่่ างช่่ วงต้้นและกลางยุุ คราชวงศ์์โช
ซอน และถููกนำำ�ขึ้้�นถวายแด่่ กษััตริิ ย์ ์
เนื่่� องจากรสชาติิ ดีี ข้้าวอีีซ็็อนมีี หลากหลาย
� เมืือง เช่่ น Chucheong, Alchanmi
พัันธุ์์�พื้้น
และ Haedeul
ข้ ้าว “Suhyangmi” แห่่งเมืืองฮวาซ็็อง
� ี การเพาะปลููกให้้เป็็ นข้้าว Gold
ข้้าวชนิิดนี้้ มี
Queen No. 3 หลัังจากค้้นคว้้าข้าว
้ โบราณ
และเมล็็ ดธั ัญพืืชดั้้�งเดิิ มจากเทืือกเขา
หิิ มาลัย
ั ข้้าวพัน
ั ธุ์์�นี้้ เ� มื่่� อหุุ งแล้้วจะมีี กลิ่่� นหอม
เหมืือนป๊๊ อปคอร์์น
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TRADITION
เพลิดเพลินกบความเงี
ั
ยบและความงามอย่างสงบ # ฮานก บานพ
้
กแบบโบราณ
ั

่ พักสมองจากผู ้คนทีว่ น
่ านก
หากคุณกำ�ลังมองหาสถานทีเ่ งียบสงบเพือ
ุ่ วาย ลองมาพักทีฮ
่ สดงแก่นแท้ของวัฒนธรรมเกาหลี คุณจะได้พักในสถานทีเ่ ป็ นสุดยอดของกาลเวลาอันยาวนาน
บ้านพักแบบโบราณทีแ
สัมผัสความสงบในใจ และรน
ื่ รมย์กับแก่นแท้ในแต่ละช่วงเวลา

รื่่�นรมย์์กัับบ้้านพัักส่่ วน
ตััวแบบโบราณที่่�
Han okStay Hu i


� � 9,918 ตร.ม. รื่่�นรมย์์
Hanok Stay Hui เป็็ นหมู่่�บ้้านเกาหลีีแบบโบราณขนาดใหญ่่มีีเนื้้ อที่่
กัับการพัักบ้้านฮานกแบบพรีีเมีียม สร้้างด้้วยวััสดุุทางวััฒนธรรมและแสดงองค์์ประกอบ
� ้อมรอบด้้วยลำำ�ธารที่่�ไหลมาจากป้้ อมปราการ
ทางศิิลปะที่่�ประณีี ต หมู่่�บ้้านแห่่ งนี้้ ล้
�
�
Namhansanseong และต้้นสนไพน์์ที่่�ขึ้้นอยู่่�ในบริิ
เวณนี้้ มาหลา
ยร้้อยปีีแล้้ว สะท้้อน
บรรยากาศเงีียบ และสงบสุุขของบ้้านฮานก แขกจะได้้รัับเชิิญให้้พั ักผ่่อนอย่่างสุุขสบายใน
บรรยากาศรื่่�นรมย์์ ซึ่่�งจะพบได้้ในบ้้านฮานกแบบโบราณของเกาหลีีเท่่านั้้�น
	39 ซอแกกิ ล เมืองกวางจูชี จังหวัดคยองกี โด
031-766-9677
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
180,000 - 240,000 KRW
www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

สััมผััสลมหายใจของขนบธรรมเนีี ยม
โบราณที่่�
Ro yal Caban ain Yeo n cheo n 
สถานที่่� แห่่ งนี้้ เ� ป็็ นการบููรณะอาคาร Yeomgeundang Hall ซึ่่�ง
เป็็ นสมบััติิของราชวงศ์์โชซอน ในเมืืองยอนชอน จัังหวััดพยอ
� ใหม่่ ให้้มีีรูู ปแบบคล้้ายอาคารที่่� มีีการจััด
งกีี โด โดยบููรณะขึ้้น
พิิ ธีีรำำ�ลึึกถึึงกษััตริิ ย์ ์ และราชิิ นีีที่่� ศาลเจ้้าจงเมีี ยว ซึ่่�งเริ่่� มต้น
้
� ในปีี ค.ศ.1807 สืืบต่่ อเนื่่� องกัันมาจนถึึง สมััยจัักรวรรดิิ
จััดขึ้้น
เกาหลีี ขณะเดิิ นเล่่ นบนสนามหญ้้าที่่� ออกแบบเพื่่� อการเดิิ น
พัักผ่่ อนอย่่ างรื่่� นรมย์์ สวนสนและโถประกอบอาหารมากมาย
ผสานกลมกลืืนกัับบ้้านฮานกแบบโบราณ ทำำ�ให้้คุุณรู้้ �สึึกสุุ ข
สงบในใจ นอกจากนี้้ � คุุ ณจะได้้รื่่� นรมย์์กัับห้้องฝึึ กอบรม และ
ห้้องบำำ�บััดด้้วยการใช้้สมุุนไพรธรรมชาติิ ผสานกัับเทคนิิ ค
ดั้้�งเดิิ มของราชวงศ์์ซึ่่�งผ่่ านการรัับรองจากผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญ
339-10 ถนนฮยอนมุ นโร ย็อนช็ อนอบ
ึ อำ�เภอย็อนช็ อนกุ น จังหวัดคยองกี โด
031-834-8383
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
242,000 - 495,000 KRW
www.chosun1807.com
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ศู นย์รวมความงามอย่ างเกาหลี
Suwon Goyoo 
� า้ งขึ้้น
� เพื่่� อฟื้้�นฟูู “เอกลัักษณ์์” (“goyoo” ในภาษา
Goyoo นี้้ สร้
� ง� อยู่่�ใน
เกาหลีี ) ความงามของเกาหลีี อาคารสถาปัั ตยกรรมนี้้ ตั้้
ตรอกเงีี ยบสงบแห่่ งหนึ่่�งในซููวอน โดยผสานกลมกลืืนระหว่่ าง
แนวคิิ ดแบบดั้้�งเดิิ มและสมััยใหม่่ เข้้าด้ว้ ยกััน อาคารบ้้านแบบ
� ี โครงสร้้างเล่่ นระดัับที่่� โดดเด่่ น เพดานสููงดููโออ่่ า
โบราณนี้้ มี
และมีี ห้อ
้ งใต้้หลังั คาชั้้�นครึ่่�งที่่� งดงามอลัังการ ประกอบด้้วย
� ที่่� สองห้้องและแบบสตููดิิ โอ เปิิดรัับนััก
ห้้องพัักทั้้�งแบบแยกพื้้ น
ท่่ องเที่่� ยวเพีี ยงหนึ่่�งกลุ่่�มต่่ อวััน เจ้้าของเป็็ นสถาปนิิ กออกแบบ
� ที่่� ด้ว้ ยตนเอง โครงสร้้างแบบเปิิดทำำ�ให้้มองเห็็ นการ
พื้้ น
ตกแต่่ งภายในได้้ ที่่� นี่่� มีีชุุดฮัันบกไว้้ให้้บริิ การด้้วย
34 ถนนฮวาซอมุ นโร 42 บ็ อนกิ ล เขตพัลดัลกู เมืองชูวอนชี จังหวัดคยองกี โด
010-4893-6056
เช็ คอิ น16.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
250,000 - 320,000 KRW
goyoo2020.modoo.at

พักผ่ อนท่ ามกลางธรรมชาติ ที่
Gapyeong Chwiong Art Center 
ศููนย์์ศิิ ลปะ Chwiong Art Center เป็็ นบ้้านพัักแบบฮานกที่่�
ได้้รับ
ั การรัับรองคุุ ณภาพจากองค์์การท่่ องเที่่� ยวแห่่ งเกาหลีี
(Korea Tourism Organization (KTO)) สวนแบบโบราณ สระ
� งฮานก ผสานกลมกลืืนสร้้างบรรยากาศ
เล็็ ก และกระเบื้้ อ
สงบสุุ ข คุุ ณสามารถเลืือกห้้องพัักตามต้้องการได้้จากบ้้าน
พัักส่่ วนตััวที่่� สามารถอ่่ านหนัังสืือ และทำำ�สมาธิิได้้ ห้้องดิิ น
สีี แดงอบอุ่่�นอบอวลด้้วยกลิ่่� นสน หรืือห้้องพัักที่่� เป็็ นมิิ ตรกัับ
ธรรมชาติิ ที่่� ทำ�ำ ให้้คุุณนึึกถึึงเตีี ยงนอนแสนสบายที่่� บ้า้ นเกิิ ด
หรืือห้้องพัักแยกออกไปที่่� สามารถชมทิิ วทัศ
ั น์์งดงามของ
Cheongryujeong Pavilion และพิิ พิิธภััณฑ์์ได้้
	300 ถนนซูมกวันโร ซางมย็อน อำ�เภอคาพย็องกุ น จังหวัดคยองกี โด
031-585-8649
เช็ คอิ น15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
88,000 - 286,000 KRW
site.onda.me/20419

ฟั งเสี ยงหัวใจของคุ ณที่
Yooseonjae 
�
Yooseonjae เป็็ นบ้้านโบราณที่่�มีีวั ัฒนธรรมพื้้ นเมืืองอัั
นทรง
คุุ ณค่่ า ได้้รับ
ั การสงวนรัักษามากว่่ า 100 ปีีตั้้�งแต่่ สมัย
ั โชซอน
ปัั จจุุ บัน
ั จดทะเบีี ยนเป็็ น Hanok Experience Business อย่่ าง
เป็็ นทางการโดยกระทรวงวััฒนธรรมและการท่่ องเที่่� ยว ชื่่� อ
Yooseonjae หมายถึึง “เพื่่� อการผ่่ อนคลายอย่่ างสมบููรณ์์แบบ”
� ี ห้อ
บ้้านพัักนี้้ มี
้ งพัักให้้เลืือกหลายรููปแบบ รวมถึึงห้้องชาโบราณ
เพื่่� อการสนทนา หรืืออ่่ านหนัังสืือขณะจิิ บชา และห้้องพัักเงีี ยบ
สงบ ที่่� เตืือนให้้ระลึึกถึึงบ้้านเกิิ ดที่่� คุ้้�นเคยซึ่่�งพัักได้้ 5 ท่่ าน เมื่่� อ
�
� ะงดงาม
� �คืืน บ้้านฮานกนี้้ จ
แสงไฟสีี เหลืืองสว่่ างจ้้าขึ้้นยามค่ำำ
�
ดึึงดููดความสนใจมากขึ้้นเป็็
นสองเท่่ า การพัักที่่� นี่่� ในช่่ วงสุุ ดท้้าย
ของการเดิิ นทางคุุ ณจะได้้ผ่่อนคลายอย่่ างแท้้จริิง
	 89-11 ถนนจังมันแดกิล ตำ�บลยางดงมย็อน อำ�เภอยางพย็อนกุน จังหวัดคยองกีโด
010-2311-4366
เช็คอิ น 15.00 น. เช็คเอาท์ 11.00 น.
380,000 - 450,000 KRW
www.yooseonjae.com
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©Sono Calm Goyang

การเดิ นทางมี หลากหลายรูปแบบ หากคุ ณต้องการทำ�ทุ กอย่ างได้ในที่ พก
ั โดยไม่ ตอ
้ งออกไปหาร้านอาหาร
ไม่ อยากพลาดชมทิ วทัศน์สวยงาม และเตี ยงนอนแสนสบาย คุ ณควรพักที่ โรงแรมหรื อรี สอร์ท
ต่ อไปนี เ้ ป็ นโรงแรมที่ ควรจดบันทก
ึ ไว้ ตอบสนองคุ ณได้ทุกอย่ างตามที่ กล่ าวข้างต้น

โรงแรมห้้าดาวเพีี ยงแห่่ งเดีี ยวในตอน
เหนืื อของจัังหวััดคยองกีี
Son o Calm Go yan g 

ห้องพักพิ เศษ
ออกแบบสำ�หรับเด็ ก
Yangpyeong Bloomvista 

� �เสนอการตีีความขนบธรรมเนีี ยมเกาหลีีในรููปแบบ
โรงแรมแห่่ งนี้้ นำำ
สมััยใหม่่ ผ่่านเฉดสีีแดงและน้ำำ�� เงิินของผ้้าไหม (cheonsachorong)
ตะเกีียงน้ำำ�� มััน และชุุ ดฮัันบกพร้้อมสายรััด Sono Calm Goyang ให้้
บริิการสระว่่ายน้ำำ�� กลางแจ้้ง ฟิิตเนสคลัับ ห้้องทำำ�งานที่่�คุุณสามารถ
ทำำ�งานได้้ และซาวน่่ า ร้้านอาหารจััดเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คััญของ
ที่่�นี่่� มีีทั้้�งร้้านอาหารบุุฟเฟ่่ต์์ Cucina M ร้้านอาหารจีีน Jukrim และ
คาเฟ่่ Il Lago บุุฟเฟ่่ต์์ร้้านหรููที่่� Chef’s Chicken แขกสามารถเลืือก
รัับประทานอาหารสุุขภาพเกาหลีี อาหารญี่่�ปุ่่� น และของหวาน
ได้้ในราคาสมเหตุุสมผล สิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดอีีกอย่่างของโรงแรมนี้้ � คืือมีี
� และห้้องพัักที่่�เป็็ นมิิตรกัับสััตว์์เลี้้ยง
�
โปรแกรมสำำ�หรัับสััตว์์เลี้้ยง
�
โดยแขกผู้้ �รัักสััตว์์สามารถพัักร่่วมกั ับสััตว์์เลี้้ยงของตนได้้

� ี ความหมายว่่ า “สถานที่่� สวยงาม คืืนความ
ชื่่� อของโรงแรมนี้้ มี
มีี ชีีวิิตชีี วา และเข้้าถึึงศัักยภาพในการค้้นพบวิิ สัย
ั ทััศน์์ใหม่่ ๆ”
การตกแต่่ งภายในอย่่ างวิิ จิิตรตระการตาเป็็ นที่่� น่่าประทัับ
ใจ หนึ่่�งในห้้องหรููหราเหล่่ านี้้ � ใช้้เป็็ นสถานที่่� ถ่่ายทำำ�ที่่� พัก
ั ของ
ตััวเอกในละครโทรทััศน์์เกี่่� ยวกัับชนชั้้�นสููงเรื่่� องหนึ่่�ง ห้้องพััก
� ี ลัก
ที่่� เป็็ นซิิ กเนเจอร์์ของโรงแรมนี้้ มี
ั ษณะที่่� เด็็ ก ๆ ชื่่� นชอบ โดย
ได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากการ์์ตููนแอนิิ เมชั่่� นสุุ ดฮิิ ตอย่่ าง Tobot,
Secret Jouju และ Kongsuni ซึ่่�งจะสร้้างความทรงจำำ�สุุ ดพิิ เศษ
ให้้กับ
ั เด็็ ก ๆ โรงแรมนี้้ โ� ฆษณาอย่่ างภาคภููมิิ ใจว่่ าร้า้ นอาหารที่่�
นี่่� ใช้้วัต
ั ถุุ ดิิบสดใหม่่ ให้้บริิ การอาหารตามฤดููกาล และมีี การ
แสดงงานศิิ ลปะที่่� มีีเอกลัักษณ์์ในล็็ อบบี้้ โ� รงแรม

	20 ถนนแทกึกโร เขตอิ ลซานดงกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกี โด
031-927-7700 เช็คอิน15.00 น. เช็คเอาท์12.00 น. 192,600-241,900 KRW
(ธีมบัส) 10,000 KRW สำ�หรับการเดินทางไป-กลับ
www.mvlhotel.com/goyang
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	316 ถนนกังนัมโร กังฮามย็อน เขตยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกี โด
031-770-8888
เช็ คอิ น 14.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
231,000 - 495,000 KRW
www.bloomvista.co.kr

ที่ มีสวนสวยงาม
โรงแรม Eden Paradise Hotel 
� ี เนื้้ อ
� ที่่� กว้้างใหญ่่ ถึง
โรงแรมนี้้ มี
ึ 36,000 ตารางเมตร ตั้้�งอยู่่�
� ที่่� ลาดไปตามภูู เขา Dodeuramsan ออกแบบอย่่ าง
บนพื้้ น
ละเอีี ยดและสวยงาม โดย Choi Si-yeong นัักออกแบบ
ก่่ อสร้้างที่่� มีีชื่่� อเสีี ยงที่่� สุุดในเกาหลีี ภายใน Eden Garden สวน
ของโรงแรมมีี ดอกไม้้และพัันธุ์์�ไม้้กว่่ า 200 ชนิิ ดปลููกอยู่่�เต็็ ม
� ที่่� 11,000 ตารางเมตร ตกแต่่ งในหลากหลายคอนเซ็็ ปต์์
พื้้ น
รวมถึึง สวนริิ มทะเลสาบ สวนทำำ�สมาธิิ และสวนบลููเบอร์์รี่่�
โรงแรมนี้้ ไ� ด้้ชื่่� อว่่ าเป็็ นที่่� พัก
ั ที่่� คุ้้�มค่่าราคาที่่� สมเหตุุ สมผล ร้้าน
ชาที่่� นี่่� มัก
ั มีี นัก
ั ท่่ องเที่่� ยวแวะมาเยืือน มีี ชื่่� อเสีี ยงโด่่ งดัังจากชา
รสชาติิ ดีีเสริิ ฟ์์พร้อ
้ มสโคนแบบโฮมเมด
	449-79 ถนนซออี ชอนโร ตำ�บลมาจังมย็อน เมืองอี ช็อนชี จังหวัดคยองกี โด
031-645-9100
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 12.00 น.
ที่ พก
ั 150,000 - 600,000 KRW
www.edenparadisehotel.com

ชมทิ วทัศน์ 360
องศาของแม่ น�ำ ้ นัมฮังกัง
The Hill House 
“The Hill House” เป็็ นโรงแรมหรููสไตล์์ยุุ โรปประกอบด้้วย
สวนสวยงามแปลกตา ตั้้�งอยู่่�ใน Jeonsu-ri ของ Ganghamyeon เมืืองยางพยอง จัังหวััดคยองกีี โด ทิิ วทัศ
ั น์์ของ
แม่่ น้ำำ�� นััมฮัน
ั กัังและต้้นสนไพน์์เขีี ยวสดชื่่� นในสนามหญ้้า
เป็็ นทััศนีี ยภาพแวดล้้อมตามธรรมชาติิ ที่่� ให้้ความรู้้ �สึึก
ผ่่ อนคลาย ห้้องพัักแขกแบ่่ งออกเป็็ นห้้องเดอลัักซ์์ และ
ห้้องสวีี ทพร้้อมเครื่่� องทำำ�ความร้้อน ร้้านอาหารในโรงแรม
ประกอบด้้วยเมนููหลากหลาย โรงแรมแห่่ งนี้้ เ� ป็็ นสถานที่่�
ถ่่ ายทำำ�ฉากที่่� พัก
ั ของตััวละครเอกในละครโทรทััศน์์เรื่่� อง
“The Heirs” และ “Yong-pal”
489 ถนนกังนัมโร กังฮามย็อน เขตยางพย็อนกุ น จังหวัดคยองกี โด
031-771-0001
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
โทรสอบถามราคา www.thehillhouse.co.kr

©Ramada Encore Pyeongtaek

โรงแรมที่ ดีที่สุดในพยองแทค
Ramada Encore Pyeongtaek 
ที่่� โรงแรม Ramada Encore Pyeongtaek คุุ ณจะได้้ชมทิิวทัศ
ั น์์
สวยงามของสะพาน Seohaedaeeyo และพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ น
สีี แดงสดที่่� ท่่าเรืือ Pyeongtaekhang Port โรงแรมนี้้ เ� ป็็ นหนึ่่�ง
ในที่่� พัก
ั ที่่� ได้้รับ
ั ความนิิ ยมสููงสุุ ดในพยองแทค เพราะมีี การ
ตกแต่่ งภายในที่่� ดููสะดวกสบาย ดึึงดููดกรุ๊๊�ปทััวร์ ์จำำ�นวนมาก
โดยเฉพาะห้้องสวีี ทมีี ขนาดกว้้างขวางกว่่ าห้อ
้ งอื่่� น และมีี การ
� ุ ณจะได้้ชมทิิวทัศ
ตกแต่่ งภายในอย่่ างหรููหรา จากห้้องนี้้ คุ
ั น์์ที่่�
สวยงามที่่� สุุดผ่่ านหน้้าต่่างกว้้าง หากคุุ ณเดิิ นทางไม่่ ได้้เพราะ
� ง เราขอแนะนำำ�โรงแรมแห่่ งนี้้ � เพราะมีี
กัังวลเรื่่� องสััตว์์เลี้้ ย
� งโดยผู้้ เ� ชี่่� ยวชาญ ซึ่่�งจะช่่ วยดููแลสััตว์์เลี้้ ย
� ง
บริิ การดููแลสััตว์์เลี้้ ย
ของคุุ ณด้้วยความใส่่ ใจสููงสุุ ด นอกจากนี้้ � ยัังมีี บริิ การบุุ ฟเฟ่่ต์์
อาหารเช้้าฟรีี หากคุุ ณพัักค้้างคืืนในวัันธรรมดา
3-10 ถนนพย็องแท็ กฮังโร 184 บ็ อนกิ ล ตำ�บลโพซึงอบ
ึ เมืองพย็องแท็ กชี
จังหวัดคยองกี โด
031-229-3600
เช็คอิ น 15.00 น. เช็คเอาท์ 11.00 น.
่ ัก 330,000 - 400,000 KRW www.ramadaencorepyeongtaek.com
ราคาทีพ
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EXPERIENCE
แชรประสบการณ์การเดิ
์
นทางของคุณ # เกสตเฮ
์ าส
้ ์

พัักร้้อนสุุ ดพิิ เศษกัับการ
อ่่ านหนัังสืื อที่่�
Paju Jijihyan g 

©Jijihyang

©Jijihyang

©Jijihyang

่ ว่าความสนุ กทีแ
่ ท้จริงของการเดินทางคือ
หากคุณเชือ
่ ักแบบเกสต์เฮ้าส์ ทีพ
่ ักทีเ่ ราจะแนะนำ�คุณต่อไปนี ้
การได้พบคนแปลกหน้าและทำ�ความรู ้จักกัน คุณควรเลือกทีพ
่ ค
่ ได้ในบริเวณทีพ
่ ักร่วมกัน
เป็ นสถานทีท
ี่ ุณสามารถอ่านหนังสือได้ท่ามกลางบรรยากาศศิลปะ และสนทนากับผู ้อืน

Jijihyang เป็็ นเกสต์์เฮ้้าส์ ์ที่่�เต็็มไปด้้วยชั้้�นหนัังสืือสวยงาม มีีกลิ่่�นเฉพาะของหนัังสืือเก่่า
� woodgrain และเครื่่�องนอนผ้้าฝ้้ าย ให้้บรรยากาศผ่่อนคลาย
ตกแต่่งภายในด้้วยไม้้เนื้้ อ
� ใ� ห้้คุุณคิิดไตร่่ตรองความเป็็ นจริิง
ตามธรรมชาติิ ลัักษณะเด่่นของที่่�พั ักแห่่ งนี้้ � คืือมีีพื้้นที่่
และทำำ�สมาธิิได้้ขณะอ่่านหนัังสืือที่่�มีีจั ัดวางไว้้แทนการดููโทรทััศน์์ ที่่�พั ักนี้้ เ� ชื่่�อมต่่อกัับศููนย์์
Asia Publication Culture & Information Center แขกที่่�มาพั ักจึึงสามารถใช้้สิ่่�งอำำ�นวยความ
สะดวกในการฝึึ กอบรมที่่�ทั ันสมััย เช่่ น ห้้องประชุุมใหญ่่ และหอประชุุมอเนกประสงค์์ รวมถึึง
� �กลางแจ้้งสำำ�หรัับอ่่านหนัังสืือ และกิิจกรรมทางวััฒนธรรม
Wisdom Forest พื้้นที่่
	145 ถนนฮเวดงกิ ล เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกี โด (ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมการพิ มพ ์แห่ งเอเชี ย)
031-955-0090 เช็ คอิ น15.00 น. เช็ คเอาท์11.00 น.
77,000 - 88,000 KRW
www.jijihyang.com
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ค่ำำ��คืืนที่่�เปลี่่�ยน
ชีี วิิตคุุ ณ
Paju M
OTI
F1 
MOTIF1 เป็็ นที่่� พัก
ั หนัังสืือ สร้้างโดยพ่่ อ (นัักเขีี ยน) และ
ลููกสาว (นัักแสดง) ตั้้�งอยู่่�ใน Heyri Art Valley เมืืองพาจูู จััง
หวััดพยองกีี โด สองพ่่ อลููกที่่� ชื่่� นชอบศิิ ลปะคู่่�นี้้ � ตั้้�งชื่่� อสถาน
ที่่� โดยหวัังว่่ านัก
ั ท่่ องเที่่� ยวที่่� มาพัก
ั จะนำำ�ลัักษณะเด่่ น และธีี ม
ที่่� นี้้ ไ� ปสร้้างสรรค์์งานศิิ ลปะที่่� ยิ่่� งใหญ่่ ในชีี วิิตได้้ คุุ ณจะได้้
สำำ�รวจหนัังสืือกว่่ า 14,000 เล่่ มในห้้องสมุุ ด หรืือนั่่�งเล่่ นใน
ห้้องที่่� มีีหน้าต่
้ ่ างสวยงามฟัั งเสีี ยงหััวใจคุุ ณเองได้้ ให้้รางวััล
ตััวคุุณเองไปกัับทริิ ปพิิ เศษนี้้ �

	 38-26 ถนนแฮรี มาอึลกิล ตำ�บลทันฮย็อนมย็อน เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกีโด
031-949-0901 เช็ คอิ น15.00 น. เช็ คเอาท์11.00 น.
120,000 - 260,000 KRW
www.motifone.co.kr

สวรรค์์ของคนรัักการอ่่ าน
ArcaBo oks Bo okStay
เมืื องพยองแทค 
� ริิ หารโดยสองสามีี ภรรยาที่่�
Pyeongtaek Arca Books แห่่ งนี้้ บ
� หนัังสืือในวิิ ลล่่าส่่วนตััวที่่� หมายถึึง “ark (ที่่� พัก
เป็็ นครูู มีี ชั้้น
ั )” ใน
ภาษาอิิ ตาเลี่่� ยน โดยมีี คอนเซ็็ ปต์์ว่่ าเป็็ น “บ้้านที่่� คุุณสนุุ กกัับ
หนัังสืือได้้” ดููแลจััดการโดยคู่่�รัักที่่� รัก
ั การอ่่ านหนัังสืือ ที่่� พัก
ั แห่่ ง
นี้้ เ� ป็็ นสถานที่่� ปลุุ กเร้้าความรู้้ �สึึกเดิิมให้้มีีชีีวิิตชีี วาผ่่ านหนัังสืือ
�
�
ต่่ าง ๆ และแขกที่่ มาเป็็ นครอบครััวจะได้้รับ
ั การ์์ดสื่่ อความ
รู้้ �สึึก เพื่่� อกระตุ้้�นการสนทนากััน ที่่� แห่่ งนี้้ ไ� ม่่ อนุุ ญาตให้้ประกอบ
�
อาหาร ยกเว้้นการใช้้ไมโครเวฟและกาน้ำำ�ชา เพื่่� อให้้แขกได้้
รื่่� นรมย์์กัับสถานที่่� ได้้อย่่ างเต็็มที่่� ในสวนมีี สระว่่ ายน้ำำ�� ซึ่่�งต้้อง
จองก่่ อนใช้้บริิ การ เปลี่่� ยนหนัังสืือใหม่่ ทุุกสััปดาห์์ อนุุ ญาตให้้ใช้้
อาคารร้้านหนัังสืือเป็็ นการส่่ วนตััวได้้หลั ัง 18.30 น.
122-11 ดงม๊ก 5 กิ ล ตำ�บลฮย็อนด็อกมย็อน เมืองพย็องแท็ กชี
จังหวัดคยองกี โด
010-3140-8695
เช็ คอิ น15.00 น. เช็ คเอาท์11.00 น.
โทรสอบถามราคา
www.instagram.com/arca_books/
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NATURE
พ ักผ่ อนท่ามกลางธรรมชาติ # ป่านันทนาการ

หากคุ ณกำ�ลังมองหาวิ ธีเรี ยนรูธ
้ รรมชาติ ของตัวเอง และมองย้อนกลับไปว่ าตัวเองเป็ นใคร
คำ�แนะนำ�ที่ ดีคือเดิ นทางออกจากใจกลางเมืองไปรื่นรมย์กับโลกธรรมชาติ การเดิ นสำ�รวจและชื่ นชม
ทัศนี ยภาพโดยรอบจะช่ วยขับไล่ ความวิ ตกกังวลออกไปได้โ ดยเร็ ว

ท่่ามกลางธรรมชาติิและ
สััตว์์ต่่างๆ
แคมป์์ Paju Dong Wha
Healing Camp 

แคมป์์ Paju Dong Wha Healing Camp มีีอากาศสะอาดสดชื่่�น เนื่่� องจากรายล้้อมด้้วยเส้้นทาง
� �งอยู่่�
ต้้นสนเมตาเซโคเอีีย (Metasequoia Path) และภููเขาที่่�ช่่วยในการบำำ�บััดรัักษา แคมป์์นี้้ ตั้้
ในหุุ บเขาที่่�มีีภููเขาล้้อมรอบ มีีเส้้นทางเดิินโดยรอบหลายเส้้นทาง เมื่่�อคุุณเดิินไปตามเส้้นทาง
ที่่�แวดล้้อมด้้วยต้้นสนเมตาเซโคเอีีย น้ำำ�� มัันหอมระเหยในธรรมชาติิจะช่่วยให้้ร่่างกายและ
�
� ังมีีเส้้นทาง 3 เส้้นทางตามภููเขาและมีีสวนสััตว์์ขนาดเล็็ก ที่่�เด็็ก
จิิตใจสดชื่่�นขึ้้นได้้
นอกจากนี้้ ยั
ๆ สามารถให้้อาหารนกแก้้วได้้ ที่่�พั ักมีีทั้้�งแคมป์์พรีีเมี่่�ยมหรููหรา แคมป์์หรููกลางป่่า บ้้านพััก
เคลื่่�อนที่่�บนเนิิ นเขา บ้้านพัักระดัับวีีไอพีี ตามเนิิ นเขา ในป่่า และในหุุ บเขา ยามค่ำำ��คืืนแสงไฟ
หลากสีีสั ันสวยงาม เป็็ นทััศนีี ยภาพที่่�งดงามมีีเสน่่ ห์ ์แตกต่่างจากเวลากลางวััน
	32-9 ถนนพาพย็องซันโร 363 บ็ อนกิ ล ตำ�บลพาพย็องมย็อน เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกี โด
031-952-2002
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 10.00 น.
แคมป์แบบหรูหรา 79,000 - 295,000 KRW
www.dwhealingcamp.com
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รื่ นรมย์คื นพิ เศษกับการตัง้ แคมป์ที่
Imjingak Pyeonghwa Nuri
Campsite

สัมผัสป่านันทนาการที่
Barasan Natural Recreation Forest
เมื องอึยวัง 

การเดิิ นทางของสายลมพััดและนกอพยพย้้ายถิ่่� นเป็็ นไป
อย่่ างเสรีี ระหว่่ างทางเหนืือและทางใต้้ของสถานที่่� ตั้้ง� แคมป์์
Imjingak Pyeonghwa Nuri Campsite แคมป์์ นี้้ เ� ข้้าถึึงได้้โดย
� ที่่� กว้้างใหญ่่ ( 34,000 ตร.ม. หรืือ 150
ง่่ ายจากเขตเมืือง พื้้ น
myeon) นัักท่่ องเที่่� ยวจึึงสามารถตั้้�งแคมป์์ ได้้ท่่ามกลางความ
เงีี ยบสงบ สิ่่� งอำำ�นวยความสะดวกในบริิ เวณแคมป์์ นี้้ � ประกอบ
ด้้วยรถบริิ การ โซนบำำ�บััดซึ่่�งคุุ ณสามารถใช้้ดาดฟ้้ าได้้ โซน
แคมป์์ ปิ้้ � งท่่ ามกลางธรรมชาติิ ที่่� มีีไฟฟ้้ าและร้้านขายสิิ นค้้า
โซนแคมป์์ ปิ้้ � งพยองฮวาและโซนแคมป์์ ปิ้้ � งนููริิ นอกจากนี้้ � ยัังมีี
โซนคาราวานให้้แขกได้้พัก
ั บนรถเคลื่่� อนที่่� คุุ ณสามารถเลืือก
สนุุ กสนานกัับประสบการณ์์แคมป์์ ปิ้้ � งในรููปแบบที่่� คุุณชอบ

ป่่านัันทนาการ Barasan Natural Recreation Forest ที่่� เป็็ น
มิิ ตรกัับธรรมชาติิ แห่่ งนี้้ � บริิ หารจััดการโดยรััฐบาล เป็็ นที่่� นิิยม
ของชาวเกาหลีี เป็็ นอย่่ างมากเพราะค่่ าเข้้าไม่่ แพง นอกจาก
นี้้ � ยัังอยู่่�ใกล้้กรุุ งโซล เข้้าถึึงได้้โดยรถโดยสารสาธารณะ
คััดเลืือกแขกเข้้าพัก
ั ผ่่ านแอปพลิิ เคชัันล็็ อตเตอรีี ทาง
อิิ นเทอร์์เน็็ ต เนื่่� องจากมีี ผู้้ �สนใจเข้้าพัก
ั จำำ�นวนมาก โปรแกรม
ยอดนิิ ยมที่่� จำ�ำ นวนผู้้ �สมััครเต็็ มอย่่ างรวดเร็็ วคืื อ โปรแกรมงาน
ไม้้ นิิ ยามป่่า (forest interpretation) ป่่าบำำ�บััด (forest healing)
และโปรแกรมป่่าสำำ�หรัับเด็็ ก บริิ เวณที่่� ตั้้ง� แคมป์์ กลางแจ้้ง
นัักท่่ องเที่่� ยวสามารถนำำ�เต็็ นท์์มากางเองได้้ เส้้นทางเดิิ นป่่า
ที่่� เชื่่� อมต่่ อกัับเป็็ นสถานที่่� เหมาะอย่่ างยิ่่� งกัับการ “อาบป่่า
(forest bath)” เพราะเชื่่� อมไปถึึงทางบัันได Bara 365 Hope
Staircases และหอสัังเกตการณ์์

	148-40 ถนนอิ มจินกักโร ตำ�บลมุ นซานอบ
ึ เมืองพาจูชี จังหวัดคยองกี โด
1670-3856
เช็ คอิ น14.00 น. เช็ คเอาท์11.00 น.
20,000 - 180,000 KRW
imjingakcamping.co.kr

	96 ถนนบุ กโกรันกิ ล เมืองอย
ึ วังชี จังหวัดคยองกี โด
031-8086-7482
ทุ กวัน 09.00 น.-18.00 น.
ดาดฟ้ ากลางแจ้ง 14,000 KRW เต้นท์ถาวร
28,000 KRW / ห้องพัก (4 ท่ าน) Baegunsan-dong: นอกฤดูท่องเที่ ยวและจันทร์
- ศุ กร์ 49,000 KRW ฤดูท่องเที่ ยวและเสาร์ - อาทิ ตย์ 70,000 KRW ต่ อวัน
www.barasan.uuc.or.kr

สนุุ กสนานกัับแคมป์์ปิ้้�งแบบครอบครััวที่่�
Do n gducheo n Natural
Recreation Fo rest
ป่่านัันทนาการ Dongducheon Natural Recreation Forest เปิิด
ให้้บริิ การเมื่่� อวัันที่่� 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 มีี สิ่่� งอำำ�นวยความ
สะดวก เพื่่� อประสบการณ์์สนุุกสนานบัันเทิิ งในป่่าอย่่ างครบ
ครััน มีี ห้อ
้ งพัักทั้้�งแบบที่่� พัก
ั ส่่ วนตััว “บ้้านในป่่า” คอนโดมิิ เนีี ยม
“Forest Recreation Hall” สำำ�หรัับครอบครััวขนาดเล็็กและ
สำำ�หรัับกลุ่่�มใหญ่่ รวมถึึง “ดาดฟ้้ ากลางแจ้้ง” สำำ�หรัับผู้้ �ที่่�
ต้้องการสนุุ กสนานกัับการตั้้�งแคมป์์กลางแจ้้งอย่่ างแท้้จริิง
หากท่่ านพาเด็็กไปด้้วยสามารถไปชม “Let’s Play Forest” ใน
บริิ เวณสัันทนาการได้้ เจ้้าหน้าที่่
้ �ได้้จัด
ั เตรีี ยมสิ่่� งอำำ�นวยความ
สะดวกในการทำำ�กิิจกรรมต่่ าง ๆ ไว้้มากมาย ทำำ�ให้้แม้้แต่่ ผู้้ใ� หญ่่ ก็็
� ว้ ยเช่่ นกััน.
อยากมีี ส่่วนร่่ วมในประสบการณ์์นี้้ ด้
 1 ถนนทับดงกาซาน เมืองดงดูช็อนชี เมืองจังหวัดคยองกีโด 031-860-3257
เช็ คอิ น15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
160,000 - 300,000 KRW
www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023

87

GYEONGGI FOUR SEASONS

SPRING
ตามรอยซากุระบานในจังหว ัดคยองกีโด

©Gunpo City Hall

©Bucheon County Office

้ งหวัดคยองกี โด เกิ ดเป็ นอุ โมงค์ดอกไม้มากมาย
เมื่ อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน ดอกซากุ ระจะเบ่ งบานไปทั่ วทังจั
ช่ วงเวลานี เ้ ป็ นจุ ดเริ่ มต้นของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่แสนโรแมนติ ก

ถนน Cherry Blossom Road
บริ เวณสถานี Geumjeong Station
เมื องกุ นโปซี 
ที่่� นี่่� คุุณจะได้้สั ัมผััสประสบการ์์ณที่่� ดีีที่่� สุุดของการมาเยืือนของ
ฤดููใบไม้้ผลิิในเมืืองกุุ นโป ถนนซากุุ ระบาน Cherry Blossom
Road เมืืองกุุ นโป บริิ เวณสถานีี Geumjeong Station เป็็ นจุุ ด
� ด
ตััดของรถไฟฟ้้ าใต้้ดิินสาย Lines 1 และ 4 สถานที่่� แห่่ งนี้้ จั
ั เป็็ น
จุุ ดชมวิิ วอัน
ั ดัับที่่� 5 ของทั้้�งหมด 8 จุุ ดชมวิิ วในเมืืองกุุ นโป ที่่� นี่่� มีี
�
ซากุุ ระสีี ขาวเบ่่งบานเต็็มบริิ เวณสถานีี Geumjeong ที่่ เส้้นทาง
รถไฟมาบรรจบกััน เกิิ ดเป็็ นภาพสวยงามตระการตา
	ซานบอนดอง เมืองคุ นโปชี จังหวัดคยองกี โด

88

เทศกาลซากุ ระบานที่ ภูเขา Dodangsan
Mountain เมื องบู ชอนซี 
ต้้นซากุุ ระผลิิ ดอกเบ่่ งบานปรากฏให้้เห็็ นทุุ กฤดููใบไม้้ผลิิบน
ภูู เขา Dodangsan Mountain ใน Wonmi-gu เมืืองบููชอน จััง
หวััดคยองกีี โด ภาพซากุุ ระกว่่ าหนึ่� ง
่ พัันต้้นที่่� เติิ บโตอยู่่�ใน
� เกืือบ 40 ปีีผลิิ ดอกเบ่่ งบานงดงามสว่่ างไสว ทำำ�ให้้
บริิ เวณนี้้ มา
เทศกาลซากุุ ระบานเมืืองบููชอนได้้รับ
ั ความนิิ ยม และเป็็ นที่่� ชื่่� น
ชอบของผู้้ ค
� นจำำ�นวนมาก
	โดแดงดอง เมืองบูช็ อนชี จังหวัดคยองกี โด

©Yongin City Hall

©Uiwang City Hall

ถนน Gasil Cherry Blossom Road เมืองยงอิ นซี

ถนน Cherry Blossom Road บริ เวณ
Uiwang City Hall 

ถนน Gasil Cherry Blossom Road
เมื องยงอิ นซี 

ในฤดููใบไม้้ผลิิ ถนนบริิ เวณ Uiwang City Hall จะเต็็ มไปด้้วย
ผู้้ ค
� นที่่� มาเยี่่� ยมชมดอกซากุุ ระบาน เมื่่� อลงรถที่่� ป้้าย Uiwang
City Hall คุุ ณจะได้้รื่่� นรมย์์กัับบรรยากาศโรแมนติิ ก จากต้้น
ซากุุ ระสููงใหญ่่ ซ้า้ ยขวาสองข้้างทาง ที่่� เปลี่่� ยนถนนเป็็ นอุุ โมงค์์
ที่่� แสนโรแมนติิ ก

ถนน Gasil Cherry Blossom Road เป็็ นเส้้นทางไปยััง
พิิ พิิธภััณฑ์์ Ho-Am Art Museum เมืืองยงอิิ น จัังหวััดคยองกีี
โด การจััดเทศกาลดอกซากุุ ระบานประจำำ�ปีี เป็็ นความร่่ วมมืื อ
กัันระหว่่ างเมืืองยงอิิ นซีี กองทััพภาคที่่� 3 และ Everland ถนน
สายนี้้ โ� ด่่ งดัังเพราะมีี ต้น
้ ซากุุ ระหลายพัันต้้นผลิิ ดอกเบ่่ งบาน
งดงามกลมกลืืนไปกัับทะเลสาปน้ำำ�� ใสในบริิ เวณนั้้�น

	11 ถนนชิ เจี ยงโร เมืองอึยวังชี จังหวัดคยองกี โด (ที่ ท�ำ การเมืองอย
ึ วังชี )

190-14 หมู่ บา้ นกาซิ ลรี ตำ�บลโพกกอบ
ึ อำ�เภอชออิ นกู เมืองยงอิ นชี
จังหวัดคยองกี โด
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SUMMER
ละครสายน�้ำ แห่ งความหล ัง
เดิ นทางเข้าถึงคยองกี โดโดยการชมทะเลเหลือง
และเส้นทางสายน้�ำ ที่ พาดผ่ านใจกลางเมืองก่ อนถึงมหาสมุ ทร ซึ่งมี อะไรมากกว่ าชายหาดและหาดโคลน
กรุ ณาอ่ านต่ อหากคุ ณอยากทราบวิ ธีสร้างความทรงจำ�ที่ งดงามกับสายน้�ำ ในฤดู รอ
้ น

คิ มโพ อารา มาริ น่า 
ชมความงามของพระอาทิิ ตย์์ตกดิิ นริิ มคลอง อารา เมืืองคิิ ม
โพ ซึ่่�งในคืืนวัันเสาร์์จะมีี เทศกาลดอกไม้้ไฟด้้วย นี่่� เป็็ นท่่ าเทีี ยบ
เรืือที่่� ใหญ่่ ที่่� สุุดในเขตมหานคร นัักท่่ องเที่่� ยวสามารถจัับจ่่ าย
สิิ นค้้าได้้ที่่� Hyundai Premium Outlet ที่่� ท่่าเรืือคุุ ณสามารถ
เลืือกนั่่�งเรืือยอร์์ชหรืือเรืือสำำ�ราญได้้ เรืือสำำ�ราญให้้บริิ การใน
วัันเสาร์์ โดยคุุ ณจะได้้ชมดอกไม้้ไฟ และการแสดงจากที่่� นั่่�งที่่�
ดีี ที่่� สุุดบนเรืือ ห้้ามพลาดโอกาสสำำ�คััญที่่� จะสร้้างความทรงจำำ�
� บ
ในวัันพิิ เศษนี้้ กั
ั คนที่่� คุุณรััก
	หมู่ บา้ นจอนโฮรี ตำ�บลโกชอนอึบ เมืองกิ มโปชี จังหวัดคยองกี โด
031-999-7800
ทัวร์เรื อยอร์ช 30,000 KRW
www.waterway.or.kr
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Gold Waterway Boat House

เรื อพระจันทร์
(โกลด์ วอเตอร์เวย์ โบ๊ท เฮ้าส์) 

ประสบการณ์ล่องเรื อยอร์ชที่ ท่าเรื อ
Jeongok (Play Yacht) 

ที่่� โกลด์์ วอเตอร์์เวย์์ โบ๊๊ท เฮ้้าส์ ์ คุุ ณจะได้้สนุุกสนานไปกัับการ
ล่่ องเรืือใจกลางเมืืองชม La Veniche หรืือเวนิิ สแห่่ งเกาหลีี เรืือ
พระจัันทร์์ได้้รับ
ั การออกแบบให้้มีีรูู ปทรงเหมืือนพระจัันทร์์ใน
ท้้องฟ้้ ายามค่ำำ�� ขณะล่่ องไปตามลำำ�น้ำำ�� เป็็ นภาพที่่� งดงาม เรืือ
� ตั๋๋�วได้้ที่่� สำ�ำ นัักงาน
พระจัันทร์์รองรัับผู้้ โ� ดยสารได้้ 3 ท่่ าน และซื้้ อ
� หากคุุ ณไปเที่่� ยวเป็็ นครอบครััวก็็มีีเรืือครอบครััว
ขายตั๋๋�วเท่่ านั้้น
ให้้บริิ การเช่่ นกััน ในขณะที่่� รอ คุุ ณสามารถเที่่� ยวชมโซนถ่่ าย
ภาพสวยงามในอุุ ทยานริิ มน้ำำ�� และชมการแสดงน้ำำ�� พุุ ตามเวลาที่่�
�
กำำ�หนดได้้ สามารถจองตั๋๋�วได้้ที่่� สถานที่่� จริิงเท่่ านั้้น

Jeongok-ri Yacht Experience Center เป็็ นศููนย์์ให้้บริิ การเรืือ
ยอร์์ช สััญลัักษณ์์ของทะเลเหลืือง โดยมีี เรืือยอร์์ชจอดทอดสมอ
� ะจััดงาน
ประมาณ 270 ลำำ� ทุุ กเดืือนมิิ ถุุนายน ที่่� ศูู นย์์แห่่ งนี้้ จ
เทศกาลเรืือยอร์์ชสำำ�หรัับครอบครััวและผู้้ �ที่่� หลงใหลสายน้ำำ�� Play
�
�งเศส และใช้้
Yacht เป็็ นเรืือยอร์์ชพรีี เมี่่� ยมที่่� ต่่อขึ้้นในประเทศฝรั่่
ในการถ่่ ายทำำ�โปรแกรม และดาราดัังเผยแพร่่ ออกอากาศหลาย
รายการ Play Yacht รองรัับผู้้ โ� ดยสารได้้ 12 ท่่ าน ผู้้ โ� ดยสาร
สามารถใช้้เวลาส่่ วนตััวรื่่� นรมย์์กัับการตกปลาบนเรืือได้้

	2001-1 แจงกิ ดอง เมืองกิ มโปชี จงั หวัดคยองกี โด
070-4242-0340
ทุ กวัน 13.00 น. –22.00 น. เวลาพัก 16.45 น.-17.45 น.
เ รื อพระจันทร์ 20,000 KRW เรื อครอบครัว 25,000 KRW

15-5 ถนนจอนกกฮังโร 50 บ็ อนกิ ล ซอซิ นมย็อน เมืองฮวาซ็ องชี
จังหวัดคยองกี โด
010-3763-4424
ทก
ุ วัน 09.00 น.-21.00 น. ให้บริการตลอดวันจนถึง 30 นาทีกอ
่ นพระอาทิตย์ตกดิน
โปรแกรม 1 ชม.-1 วัน 250,000 KRW / ชม. (บริ การ 5 รอบต่ อวัน)
www.playacht.modoo.at
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AUTUMN
พาเหรดใบไม ้หลากสี ส ัน

©Yangju City Hall

©Yeoncheon County Office

เมื่ อไอร้อนของฤดูรอ
้ นจางลง ก็ได้เวลาพาเหรดใบไม้หลากสี สน
ั
และสายลมเย็ นของฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสี เหลืองสด ใบเมเปิ้ลสีแดง รวงข้าวสีทองกระจายเต็ มท้องทุ่ ง
พาเหรดหลากสี สน
ั สวยงามเหล่ านี ้ แต่ งแต้มทั่ วทุ กทิ วทัศน์ในฤดูใบไม้ร่วง เรามี บางสถานที่ มาแนะนำ�
ที่ เหมาะแก่ การชื่ นชมทิ วทัศน์สวยงามท่ ามกลางฤดูใบไม้ร่วงในจังหวัดคยองกี โด

ใบเมเปิ้ลที่ หุบเขาลำ�ธารซองจ
(Songchu Valley)เมื องยังจู 

หุ บลำ�ธารยอนดู กล
ึ (Yeoldugaeul Valley)
เมื องยอนชอน 

Songchu Valley อยู่่�ในเมืืองยัังจููทางตอนเหนืือของจัังหวััดค
ยองกีี โด เดิิ นทางได้้สะดวกจากเขตเมืือง หุุ บเขาลำำ�ธารนี้้ เ� ป็็ นที่่�
นิิ ยมของนัักท่่ องเที่่� ยวตลอดทั้้�งสี่่� ฤดูู ในฤดููใบไม้้ร่่วงผู้้ ค
� นจาก
แดนไกลจะเดิิ นทางมาเที่่� ยวชมใบเมเปิ้้ �ลหลากสีี สั ัน ป่่าทึึบด้้าน
ล่่ างหุุ บเขามีี ลำ�ำ ธารน้ำำ�� ไหลผ่่ านซึ่่�งจะเต็็มไปด้้วยใบเมเปิ้้ �ลสีีแดง
เป็็ นทิิ วทัศ
ั น์์ที่่� สวยงามน่่ ามหัศ
ั จรรย์์มาก การเดิิ นลอดอุุ โมงค์์ใบ
เมเปิ้้ �ลที่่� สวยสดงดงามให้้ความสุุ นทรีี ย์ ์ของฤดููใบไม้้ร่่วงได้้อย่่ าง
เต็็มเปี่่� ยม สถานที่่� นี้้ โ� อบล้้อมด้้วยอุุ ทยานแห่่ งชาติิ จึึงมีี ดอกไม้้ป่่า
มากมาย เป็็ นทั้้�งสนามเด็็กเล่่ นและโซนถ่่ ายรููป และยัังสามารถ
มองเห็็ นภาพย่่ อส่่ วนของ Obong Peak ภายในอุุ ทยานได้้อีีกด้้วย

ในอดีี ตกว่่ าคุุณจะพบ Yeoldugaeul Valley ได้้ก็็ต้อ
้ งข้้ามลำ�ำ ธาร
12 แห่่ งเพื่่� อเดิิ นทางจาก Beopsu-dong ไปยััง Deokdun-ri
เมืืองยอนชอนเนื่่� องจากในสมััยก่่ อนไม่่ มีีสะพาน ภูู เขา ต้้นไม้้
และหุุ บลำำ�ธารผสานรวมกัันเป็็ นทิิ วทัศ
ั น์์ที่่� งดงามราวภาพวาด
หุุ บลำำ�ธารนี้้ ไ� ด้้รับ
ั การดููแลอย่่ างดีี และสะอาด เพราะได้้รับ
ั การ
� บ้้านอัันดัับ 2 โดยผู้้ ป
จััดอัันดัับเป็็ นลำำ�ธารพื้้ น
� กครองจัังหวััด
คยองกีี โด คุุ ณสามารถมานั่่� งเล่่ น ฟัั งเสีี ยงลมพััดริิ มลำ�ำ ธาร ชม
พาเหรดใบไม้้หลากสีี สัน
ั ได้้อย่่ างสุุ ขใจไปกัับธรรมชาติิ

	หมู่บา้ นอัลแดรี ตำ�บลจางฮึมมย็อน เมืองยางจูชี จังหวัดคยองกี โด
ok.yangjusarang.com
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หมู่ บา้ นโชซองรี ตำ�บลชองซานมย็อน อำ�เภอย็อนช็ อนกุ น จังหวัดคยองกี โด
(หุ บเขาเยลดูกึล)
031-839-2065

©Yeoju City Hall

ฤดูใบไม้ร่วงที่ วัด Sinreuksa ริ มแม่ น�ำ ้ นัมฮัน

Geumeunmorae ริ เวอร์ไ ซด์ปาร์ค 
อุุ ทยานนี้้ เ� ป็็ นอุุ ทยานนิิ เวศวิิ ทยาที่่�ใหญ่่ ที่่� สุุดในเกาหลีี ตาม
เส้้นทางในอุุ ทยานจะเห็็ นใบไม้้สีีแดงร่่ วงปกคลุุ มตามจุุ ดต่่ าง
ๆ ของอุุ ทยาน สะท้้อนแสงแดดเป็็ นที่่� สีีสัน
ั สวยงาม เป็็ นการ
บ่่ งบอกว่่ าฤดููใบไม้้ร่่วงมาถึึงแล้้ว มีี ถนนจัักรยานและถนนดิิ น
เหนีี ยวสีี แดงอยู่่�ที่่� บริิ เวณรอบนอกอุุ ทยาน อุุ ทยานแห่่ งนี้้ โ� ด่่ ง
ดัังเพราะเป็็ นจุุ ดชมดอกไม้้ยามฤดููใบไม้้ร่่วงของโยจูู นัักท่่ อง
� นฝรั่่�ง ดอกดาวกระจายสีี
เที่่� ยวจะได้้ชมดอกบานชื่่� น ดอกเสี้้ ย
ม่่ วงและสีี เหลืืองเบ่่ งบานทั่่�วท้อ
้ งทุ่่�ง Platanus Square จนถึึง
� งั มีี จุุดชมวิิ ว และสถานที่่� ทาง
ปลายเดืือนตุุ ลาคม นอกจากนี้้ ยั
ประวััติิศาสตร์์ที่่� น่่าสนใจอีี กมากมายในอุุ ทยาน รวมถึึงสุุ สาน
โลงศพรููปไห พระราชวัังอัันฮััคกุุ ง และสุุ สานนายพล
	164 ถนนกังเบอน
ึ ยูวอนจิ กิล เมืองเยวชู จังหวัดคยองกี โด
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WINTER
สกีรีสอร ์ทที่ปกคลุมไปด ้วยดอกไม ้

©Gonjiam Resort

©Jisan Forest Resort

หากคุณต้องการสัมผัสโลกสีขาวของหิมะ ไม่มท
ี ไี่ หนดีเท่าสกีรส
ี อร์ท เลือกเล่นสกี
่ เต้นไปกับการโลดแล่นลงจากเนินเขา นอกจากนี ้
หรอ
ื สเก็ตบอร์ดท่องไปบนทุง่ หิมะสีขาวกว้างใหญ่ไพศาล สนุกสนานตืน
่ วในฤดูหนาวได้อย่างอบอุน
คุณจะได้รน
ื่ รมย์กับการท่องเทีย
่ สะดวกสบายไปกับสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ในรีสอร์ท

คนจี อม
ั รี สอร์ท
(Gonjiam Resort) เมื องควังจู 

จิ ซาน ฟอเรสต์ รี สอร์ท
(Jisan Forest Resort) เมื องอี ชอน 

การเล่่นสกีีและสโนว์์บอร์์ดเป็็ นที่่�นิิยมในฤดููหนาว สำำ�หรัับคนไม่่มีี
ประสบการณ์์สามารถสมััครเรีียนก่่อนได้้ ทางรีีสอร์์ทกำำ�หนด
จำำ�นวนผู้้ �เข้้าใช้้บริิการไว้้ 5,000 ราย เนื่่� องจากรีีสอร์์ทค่่อนข้้าง
� ฟต์์ค่่อนข้้างสั้้�น เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า
ใหญ่่ แต่่เวลาในการรอขึ้้นลิิ
ประสบการณ์์การเล่่นสกีีนั้้�นเป็็ นที่่�น่่าพึึงพอใจ ข้้อดีีอีีกอย่่างคืือ
นัักท่่องเที่่�ยวสามารถเล่่นสกีีได้้อย่่างสะดวกผ่่านบริิการต่่าง ๆ
เช่่ น Me-Time Pass และระบบ Slope Quota System นอกจากนี้้ �
ยัังสามารถแวะเยี่่�ยมชมสวน Hwadam Forest ซึ่่�งให้้บริิการอาบน้ำำ��
แบบกลางแจ้้ง สนามกอลฟ์์ และคอนโดมิิเนีี ยม ในบริิเวณใกล้้เคีียง
� เวลาขัับรถ 40 นาทีีจากกัังนััม กรุุงโซล
คนจีีอั ัมรีีสอร์์ท รีีสอร์์ทนี้้ใช้้
การเดิินทางสะดวก เพราะมีีรถไฟฟ้้ าใต้้ดิินที่่�เชื่่�อมต่่อพัังโยถึึงโยจูู

จิิ ซานฟอเรสต์์รีี สอร์์ท เปิิดให้้บริิ การในเมืืองอีี ซอนตั้้�งแต่่ ปีี
ค.ศ. 1996 เป็็ นสถานที่่� ให้้บริิ การเล่่ นสกีี แบบวัันเดีี ยวที่่� มีีชื่่� อ
เสีี ยง เนื่่� องจากอยู่่�ห่่ างจากยงอิิ นเพีี ยง 40 นาทีี การเดิิ น
ทางสะดวก มีี รถรัับส่่ งฟรีี สำ�ำ หรัับนัักท่่ องเที่่� ยวที่่� จะไปยัังสกีี
รีี สอร์์ท ความลาดชัันของลานสกีี ทำ�ำ มุุ มระหว่่ าง 7-36 องศา
แบ่่ งออกเป็็ นระดัับเริ่่� มต้น
้ ระดัับกลาง และระดัับมืืออาชีี พ
ซึ่่�งนัักเล่่ นสโนว์์บอร์์ดก็็ สามารถเล่่ นบนเนิิ นลาดชัันเหล่่ านี้้ ไ� ด้้
� งั มีี โรงเรีี ยนสอนเล่่ นสกีี สำ�ำ หรัับเด็็ ก ๆ และมีี แคม
นอกจากนี้้ ยั
ป์์ เยาวชนพร้้อมอำำ�นวยความสะดวก อีี กทั้้�งยัังมีี เนิิ นลาดชััน
แบบเอ็็ กซ์์คลููซีี ฟเฉพาะสำำ�หรัับโรงเรีี ยนสกีี

	278 ถนนโดชงวิ ท ตำ�บลด็อกโชคมย็อน เมืองกวางจูชี จังหวัดคยองกี โด
02-1661-8787 07.30 น.-23.00 น. (คุณต้องตรวจสอบเวลาการเล่นแต่ละรายการ)
่ ว/ช่วงฤดูทอ
่ ว
้ และมีชว่ งนอกฤดท
เปิดบริการในฤดูสกีเท่านัน
ู อ
่ งเทีย
่ งเทีย
ราคาแต่ละห้องพักไม่เท่ากัน / Lift Pass 2 ชั่วโมง pass วันธรรมดา ผู ้ใหญ่ 55,000
KRW เด็ก 40,000 KRW / วันเสาร์-อาทิตย์ผู ้ใหญ่ 65,000 KRW เด็ก 48,000 KRW
www.konjiamresort.co.kr
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267 ถนนจีซานโร ตำ�บลมาจังมย็อน เมืองอีชอ
็ นชี จังหวัดคยองกีโด
031-644-1200
ธ ันวาคม-มี นาคม วันธรรมดา และเสาร์-อาทิ ตย์
09.00 น.-16.30 น. ช่ วงกลางคืน 18.00 น.-22.30 น.
ลิ ฟท์ ค่ าเช่ าสกี และบอรด์: 21,000-80,000 KRW ค่ าเช่ าชุด: 15,000-25,000
KRW ตูเ้ ก็ บอุ ปกรณ์: 60,000-280,000 KRW
www.jisanresort.co.kr

©Bearstown

©One Mount

คนจี อม
ั รี สอร์ท (Gonjiam Resort) เมืองควังจู

แบร์สทาวน์ (Bearstown)
เมื องโพชอน 

วันเมาท์ สโนว์ปาร์ค
(One Mount Snow Park) 

แบร์์สทาวน์์ เมืืองโพซอน เป็็ นสกีี รีีสอร์์ทที่่�ใหญ่่ ที่่� สุุดในเขต
มหานคร เหมาะสำำ�หรัับครอบครััวและนัักเล่่ นสกีี มืื อใหม่่ มีี
ความลาดชััน 12 ระดัับ เริ่่� มด้ว้ ยระดัับมืือใหม่่ คืื อคอรส์์ “หมีี
น้้อย (Little Bear)” นัักท่่ องเที่่� ยวสามารถสนุุ กสนานกัับเนิิ น
ลาดชััน ที่่� ได้้รับ
ั การรัับรองในระดัับนานาชาติิ ถึง
ึ 5 ความลาด
ชััน คอร์์สระดัับกลางเรีี ยกว่่ า “หมีี ใหญ่่ (Big Bear)” นัักสกีี จะ
ได้้สนุุกสนานตื่่� นเต้้นไปกัับความลาดชัันที่่� แตกต่่ างกัันไปใน
แต่่ ละวััน ซึ่่�งความลาดชัันแบบยากจะเป็็ นที่่� นิิยมมาก นอกจาก
สกีี รีีสอร์์ทแล้้วยังั มีี กิิจกรรมอื่่� นให้้บริิ การอีี กด้้วย เช่่ น กอล์์ฟ
สโนว์์บอร์์ด สเก็็ ตริิ งก์์ สนามเด็็ กเล่่ นกลางป่่าตามธรรมชาติิ
สระว่่ ายน้ำำ�� กลางแจ้้ง และรถ Leisure Kart Buggy.

จุุ ดเด่่ นของวัันเมาท์์คืือไอซ์์ริิ งก์์ ที่่�ให้้คุุณสนุุ กสนานไปกัับ
เลื่่� อนหิิ มะและสเก็็ ต นอกจากนี้้ � ยัังมีี กิิจกรรมหิิ มะอื่่� น ๆ อีี ก
เช่่ น ลานเลื่่� อนหิิ มะความเร็็ วสูู ง และเคอร์์ลิิ งโซน ซึ่่�งมีี ถึง
ึ 7 ธีี ม
กิิ จกรรมสนุุ กสนานอื่่� น ๆ นั้้�นรวมถึึงโฟโต้้สตรีี ท ที่่� ได้้รับ
ั แรง
บัันดาลใจจากหมู่่�บ้้านซานต้้าในฟิินแลนด์์ การแสดงที่่� หลาก
หลายในห้้องโถง และเปิิดประสบการณ์์บังั คัับสุุ นัข
ั ลากเลื่่� อน
ซึ่่�งจะมีี สุุนัข
ั ลากเลื่่� อนที่่� ได้้รับ
ั อาหารและการหยุุ ดพัักอย่่ าง
เพีี ยงพอคอยลากเลื่่� อนให้้ 3 ครั้้�งต่่ อวััน จำำ�กััดจำำ�นวนไม่่ เกิิ น
50 รายต่่ อครั้้�ง สุุ ดท้้ายคืือการเล่่ นม้้าหมุุนชมวิิ วของสโนว์์
� สุุ ดหนึ่่�งวัันอย่่ างสมบููรณ์์แบบ
ปาร์์ค เป็็ นอัันสิ้้ น

27 ถนนกึมกังโร 2536 บ็ อนกิ ล ตำ�บลแนช็ อนมย็อน เมืองพูช็ อนชี
จังหวัดคยองกี โด
031-540-5151
เช็ คอิ น 15.00 น. เช็ คเอาท์ 11.00 น.
ผ่านเข้าวันธรรมดา ผูใหญ่
้
77,000 KRW เด็ก 57,000 KRW
(ราคาต่างกันตามการผ่านเข้าช่วงเช้า กลางวัน กลางคืน และช่วงดึก)
www.bearstown.com

	300 ฮันรยูเวิ ร ์ลโร เขตอิ ลซานซอกู เมืองโกยางชี จังหวัดคยองกี โด
1566-2232
้
ปิดชั่วคราวเริ่ มตังแต่
1 มี นาคม ค.ศ.2021 (เปิดช่ วงฤดูหนาว)
วันธรรมดาราคาปกติ / เสาร์-อาทิ ตย์ 18,000 KRW ค่ าเช่ าสเก็ ต 5,000 KRW
www.onemount.co.kr
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INFORMATION

CITY TOUR BUS
เดิ นไปตามถนน, ชาร์จพลังความเป็ นเกาหลี สุดเทรนดี ้

้ วั ร์เมื องโกยาง
รถบัสซิ ตีท
คอร์์สท่่ องเที่่� ยวเชิิ งวััฒนธรรมในซ็็ องนััม ที่่�
ได้้นั่่�งรถทััวร์ ์สบายๆ ตลอดวััน และสามารถมีี
ประสบการณ์์ตรงได้้กับ
ั อาหารปาก, อาหารตา
ของซ็็ องนััมได้้มากมาย โดยไกด์์จะอธิิบายเกี่่� ยว
กัับแต่่ ละสถานที่่� ให้้อย่่ างใส่่ ใจจนสามารถเข้้าใจ
เกี่่� ยวกัับซ็็ องนััมได้้มากยิ่่� งขึ้้�น เปิิดให้้บริิ การทุุ ก
วัันเสาร์์ โดยมีี คอร์์สที่่� แตกต่่ างกัันไปตามแต่่ ละ
สััปดาห์์ คอร์์สทั้้�งหมดแบ่่ งออกเป็็ นสััปดาห์์ที่่� 1 ไป
จนถึึงสััปดาห์์ที่่� 5 และมีี ค่่าใช้้จ่่ายแตกต่่ างกัันไป 3
ราคา สำำ�หรัับผู้้ ใ� หญ่่ และเด็็ กจ่่ ายในราคาเท่่ ากัน
ั

้ วั ร์เมื องซู วอน
รถบัสซิ ตีท

คอร์์สที่่� จะได้้ชมชีีวิิตและผลงานของพระเจ้้าย็็
องโจ, จ็็ องโจ ในสมััยโชซอน ศึึกษาประวััติิศาสตร์์
ผ่่ านพิิ พิิธภััณฑ์์ประวััติิศาสตร์์ซููวอนฮวาซ็็ อง ป้้ อม
ฮวาซ็็ อง ประตููฮวาฮงมุุ น ประตููจางอัันมุุ น ฯลฯ
และท่่ องเที่่� ยวเมืืองซููวอนฮวาซ็็ อง เมืืองใหม่่ แห่่ ง
โชซ็็ อนที่่� ยังั คงรัักษาประเพณีี และบ้้านเมืืองไว้้ได้้
� เมืือง
จนถึึงปัั จจุุ บัน
ั พร้้อมเรีี ยนรู้้ วั� ฒ
ั นธรรมพื้้ น
� เมืือง
ผ่่ านการสวมชุุ ดพื้้ น

้ วั ร์เมื องฮวาซ็ อง
รถบัสซิ ตีท

� วร์
เนื่่� องจากเป็็ นซิิ ตี้้ ทั
ั ที่่
์ � กำำ�หนดสถานที่่� แน่่ นอน
ล่่ าสุุดในประเทศจึึงจำำ�เป็็ นต้้องจองก่่ อนล่่ วงหน้้า
และเพื่่� อลดการเกิิ ดก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ควร
งดการใช้้สิ่่� งของสำำ�หรัับใช้้ครั้้�งเดีี ยวโดยการเต
รีี ยมแก้้วน้ำำ�� ส่่ วนตััวและผ้้าขนหนููมาด้้วยตนเอง
� ที่่� เกษตรกรรมได้้จาก
โดยสามารถเรีี ยนรู้้ ใ� นพื้้ น
การใช้้เวลาเดิิ นไม่่ น้อ
้ ยกว่่ า 1 ชั่่�วโมง ไปเยี่่� ยมเยีี ยน
� เมืือง, ร้้านอาหารท้้องถิ่่� น ฯลฯ ทั้้�งยััง
ตลาดพื้้ น
สามารถประโยชน์์แก่่ สังั คมได้้ด้ว้ ยระบบบริิ จาค
เงิิ นเข้้าร่่วมกิิจกรรม 1% โดยอััตโนมััติิ

้ วั ร์เมื องชี ฮง
รถบัสซิ ตีท
ึ
มีี สวนนิิ เวศวิิ ทยา Gaetgol ที่่� สามารถชมร่่ องน้ำำ ��
ทะเลตะวัันตกในสมััยก่่ อนและบรรยากาศนา
� ก
เกลืือได้้ โดยร่่ องน้ำำ �� หนึ่่�งเดีี ยวในเกาหลีี แห่่ งนี้้ ถูู
สร้้างไว้้ที่่� นาเกลืือโซแรเมื่่� อช่่ วงปีี 1934 ~1936
�
ทั้้�งนี้้ , ต้้องจองตั๋๋�วก่่อนล่่ วงหน้้า และเมื่่� อชำำ�ระเงิิ น
10000KRW จะได้้รับ
ั เงิิ นที่่� เป็็ นสกุุ ลเงิิ นประจำำ�
� ที่่� คืื น 8000KRW จึึงเหมืือนจ่่ ายค่่ าเที่่� ยวเพีี ยง
พื้้ น
2000KRW ถืือว่่ าเป็็ นความคุ้้�มอย่่ างที่่� สุุด
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คอร ์สที่ให้บริการ
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรม, ประว ัติศาสตร์ ซอโอรง
ครึง
ึ — โครยอ-คงยางวังรง
ึ
่ ว ันบ่ าย ว ัฒนธรรม, ประว ัติศาสตร์ ป้ อมแฮงจู — อนุ สรณ์สถานอี ชินอย
ครึง
ึ ซอนแซง —
้
รู ปปั นสลักหิ น บับฮัลมอนี
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรมใจกลางเมื อง อนุ สรณ์สถานครบรอบ 600 ปี เมืองโกยาง —
ครึง
The National Women’s History Exhibition Hall — พิ พิธภัณฑ์บ้านโกยางและเมล็ ดข้าว
่ ว ันบ่ าย ว ัฒนธรรมใจกลางเมื อง พิ พิธภัณฑ์เด็ ก — บ้านพักตากอากาศยุ คโบราณบย็อกเจกวันจี —
ครึง
ป้ อมแฮงจู — เรี ยนรูก
้ ารรบแห่ งแฮงจู — อนุ สรณ์สถานอี ชินอย
ึ ซอนแซง
จุ ดออกเดินทาง 08:00 สถานี ศาลากลางโซล ทางออก 3, 08:30 สถานี มหาวิทยาลัยการศก
ึ ษาโซล ทางออก 9, 09:00
ศาลากลางซองนัมี ช่วงเวลาให้บริการ ทุ กวันอังคาร – อาทิ ตย์ (หยุ ดวันจันทร์)
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่รวมอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม, ค่าใช้บริการ สอบถาม 070-7813-5000, www.seongnamtour.com

คอร ์สที่ให้บริการ
เส ้นทางที่ 1 : สถานี ซูวอน – พิ พิธภัณท์บ้านสุ ขาแฮวูแจ – ประตูฮวาซอมุ น – ประตูชังอันมุ น –
พระราชวังฮวาซองแฮงกุ ง – ประตูฮวาฮงมุ น – ศูนย์ฝึ กทหาร – พิ พิธภัณฑ์ซูวอนฮวาซอง – สถานี ซูวอน
เส ้นทางที่ 2 : สถานี ซูวอน – พิ พิธภัณท์บ้านสุ ขาแฮวูแจ – พระราชวังฮวาซองแฮงกุ ง – ศูนย์ฝึ กทหาร –
อาหารกลางวัน (รับประทานอาหารอย่ างอิ สระ ในตลาดจี ดง) – ประตูฮวาฮงมุ น – พิ พิธภัณฑ์ซูวอนฮวาซอง –
สวนสาธารณะควัง-กโยเลค – สถานี ซูวอน
เส ้นทางที่ 3 : สถานี ซูวอน – ประตูฮวาซอมุ น – ประตูชังอันมุ น – ประตูฮวาฮงมุ น – พระราชวังฮวาซองแฮงกุ ง
– ศูนย์ฝึ กทหาร – ตลาดจี ดง – ประตูพัลดัลมุน – สุ สานยูงคอนรง
ึ – วัดยงจูซา – สถานี ซูวอน
่ วัน
จุ ดออกเดินทาง ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เมืองซูวอน หน้าทางออก 4 สถานี ซูวอน ช่วงเวลาให้บริการ (คอร์สครึง
ซูวอน-ฮวาซ็อง) วันอังคาร – วันอาทิ ตย์ของเดือนมี นาคม – ตุลาคม (หยุ ดวันเสาร์) ออกเดิ นทาง 9.30, 13.50, (คอร์สเต็มว ัน
ซูวอน-กวังกโย) วันเสาร์ของเดือนมี นาคม – ตุลาคม ออกเดิ นทาง 9.50, (คอร์สเต็มว ัน ซูวอน-ยูงก็อนนึง) วันอาทิ ตย์,
่ วม ค่าบัตรเข้าชม, ค่าเรี ยนรู ้, เดิ นรถ, ไกด์,
ออกเดินทาง 9.30 ค่าบริการ 11,000~14,900KRW รายการค่าบริการทีร
อาหารกลางวันแซนด์วิ ช(สัปดาห์ที่ 4, 5) รายการค่าบริการทีไ่ ม่รวม ประกันนักท่องเที่ยว, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว, อาหาร(สัปดาห์ที่
1, 2, 3) สอบถาม 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

คอร ์สที่ให้บริการ
Breathing of Dinosaur(เที่ ยวชมเชิ งนิ เวศวิ ทยา), Breathing of Culture(ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม), Breathing
of Beach(สำ�รวจนกย้ายถิ่ น/หาดโคลน/นาเกลือ), Breathing of Nature(เรี ยนรูป
้ ่ า/พืชพันธุ ์ธรรมชาติ ),
Breathing of Wave(สำ�รวจเกาะ/ระบบนิ เวศ), Theme Tour(เรี ยนรูหมู
้ ่ บา้ นเกษตรกรรม/ขี่มา้ /ฟาร์มเลี ้ยงสัตว์/
เรือยอร์ช/เทศกาล/ทัวร์จิ ตอาสา), Haruya Tour(2 วัน 1 คืน, แคมป์ทวั ร์), ChakhanYeohang Haruya
จุ ดออกเดินทาง ทางออกที่ 2 สถานี ดงทัน, ฮวาซ็องซิ ตี ้มิ เดี ยเซ็ นเตอร์, ตรงข้ามที่ว่าการอำ�เภอบงดังอึบ,
ที่ว่าการอำ�เภอฮยางนัมอบ
ึ , ป้ ายรถเมล์หน้าศูนย์โ มดูนูริม ช่วงเวลาให้บริการ เสาร์-อาทิ ตย์, 09:00-17:00
ค่าบริการ 14,000KRW สอบถาม 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

คอร ์สที่ให้บริการ
Lotus Theme Park — ตลาดซัมมีชีจงั — อ่ างเก็ บน้�ำ Murwang — สวนนิ เวศวิ ทยา Gaetgol — เกาะโออี โด
จุ ดออกเดินทาง สถานี โออี โด 10:30, 14:00 ช่วงเวลาให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิ ตย์ของเดือนเมษายน – ตุลาคม
ค่าบริการ 10,000KRW รวมค่ารถไปกลับ, ค่าเรี ยนรู ้, ค่าเข้าชม, บริ การวิ ทยากรแหล่งวัฒนธรรม, ค่าไกด์ ฯลฯ
โดยไม่ รวมค่าอาหารกลางวัน, ประกันนักท่องเที่ยว สอบถาม 031-310-2902, www.siheung.go.kr

รถบัสทัวร์เมื องอิ ชอน
เมืืองอิิ ชอน (Icheon City) มีี ทัวร์
ั ชม
์ เมืืองที่่�
สามารถเที่่� ยวเพลิิ ดเพลิิ นได้้ตลอดทั้้�งสี่่� ฤดููกาล
�
ชื่่� นชมต้้นเชอร์์รี่่ คอร์์นีีเลีี ยนในฤดููใบไม้้ผลิิ
เพลิิ ดเพลิิ นกัับการเดิิ นป่่าบนภูู เขาสีี เขีี ยวขจีี ในฤดูู
ร้้อน ชมทุ่่�งสีี ทองในฤดููใบไม้้ร่่วง และไปเล่่ นเลื่่� อน
� งั สามารถ
หิิ มะบนเนิิ นเขาในฤดููหนาว นอกจากนี้้ ยั
ชมสััตว์์ต่่าง ๆ ได้้อย่่ างใกล้้ชิิดที่่� พิิพิิธภััณฑ์์หมูู
หรืือฟาร์์มวาวูู (Wawoo Farm)

้ วั ร์ฟันฟั น เมื องพู ช็อน
รถบัสซิ ตีท
เป็็ นการท่่ องเที่่� ยวที่่� ‘ฟัั นฟัั น(funfun)’ ที่่� ได้้ชม
วััฒนธรรมที่่� สมบูู รณ์์ของพููช็็ อนที่่� มีีการรวมกััน
ของการ์์ตูู น, ภาพยนตร์์, ดนตรีี ร่่ วมกับ
ั ไกด์์ผู้้ �
ชำำ�นาญการ โดยเป็็ นทััวร์ป
์ ระจำำ�ที่่� ประกอบไปด้้วย
� วร์
คอร์์ส fan, ta, si, a และเป็็ นซิิ ตี้้ ทั
ั ที่่
์ � ประสาน
กัับเมืืองใกล้้เคีี ยง(ถ้ำำ�� กวัังเมีี ยง, เทศกาลร่่ องน้ำำ ��
เมืืองชีี ฮึึง) จึึงสามารถเลืือกได้้ตามความชอบ แต่่
ต้้องจองก่่ อนล่่ วงหน้้า

้ วั ร์เมื องอันซาน
รถบัสซิ ตีท

ประกอบไปด้้วยคอร์์สทัวร์
ั ที่่
์ � เรีี ยนรู้้ ไ� ด้้มากมาย
อาทิิ หอศิิ ลป์์ดัน
ั วอนที่่� จัด
ั แสดงผลงานของ คิิ
มดงฮเว จิิ ตรกรที่่� เก่่ งที่่� สุุดในสมััยโชซอน, สวน
หนองอ้้ออัันซาน สวนบึึงสร้้างขึ้้�นที่่� มีีขนาดใหญ่่
ที่่� สุุดของเกาหลีี ฯลฯ อีี กทั้้�งยัังมีี หนองน้ำำ �� ที่่� รู้้ �สึึก
ได้้ถึง
ึ สิ่่� งมีี ชีีวิิตตามธรรมชาติิ ซึ่่�งมีี นกย้้ายถิ่่� นมาที่่�
นี่่� กว่่ า 20000 ตััวต่่อปีี

้ วั ร์เมื องคาพย็ อง
รถบัสซิ ตีท
ด้้วยดีี ไซน์์ของตััวรถบััสรอบเมืืองที่่� เพ้้นท์์สีีทั่่�ว
ทุุ กมุุ มกว่่ า 9 คััน จึึงดึึงดููสายตานัักท่่ องเที่่� ยว
�
มากมาย ทริิ ปนี้้ สามา
รถสนุุ กไปกัับประวััติิศาสตร์์
และสถานที่่� ท่่องเที่่� ยวที่่� มีีชื่่� อเสีี ยงได้้มากมาย เช่่ น
เกาะจาราซอมที่่� มีีเทศกาลเพลงแจ๊๊สทุุกๆ ปีี , เกาะ
นามิิ ที่่� เคยเป็็ นศููนย์์กลางกระแสเกาหลีี จากซีี รี่่� ส์ ์
เรื่่� องเพลงรัักในสายลมหนาว, สถานที่่� ท่่องเที่่� ยว
�
เชิิ งสัันทนาการที่่� มีีจัก
ั รยานราง ฯลฯ โดยตั๋๋�วที่่� ซื้้อ
� ลงรถ
ในวัันที่่� ท่่องเที่่� ยว มีี ข้อ
้ ดีี ตรงที่่� สามารถใช้้ขึ้้น
รอบเมืืองในเส้้นทางได้้อย่่ างอิิ สระ

เส ้นทางที่ 1: สถานี Icheon — Icheon Cerapia — Icheon Farm Park และอาหารกลางวัน —
สวนรุ กขชาติ ไ ดโนเสาร์ Deokpyeong — สถานี Icheon
เส ้นทาง 2: สถานี Icheon — พิ พิธภัณฑ์หม — หมู่ บา้ นประสบการณ์และอาหารกลางวัน (เลือกระหว่ างหมู่ บา้ น
Buraemi หมู่ บา้ น Seogyeongdeul หรือหมู่ บา้ น Umusil) — สวนอนุ สรณ์การเคลื่อนไหวเพื่ อประชาธิปไตย —
สถานี Icheon
เส ้นทาง 3: สถานี Icheon — สวน Ye’s Park — การทำ�เครื่องปั้ นดิ นเผา —
อาหารเกาหลี แบบเต็ มคอร์สที่ ท�ำ ด้วยข้าว Icheon — สวนสนุ ก Seohee — สปา Termeden — สถานี Icheon
้ ราคา 19,900 วอน – 31,500 วอน
จุ ดออกเดินทาง สถานี Icheon ชวั่ โมง เปิดตลอดทังปี
(ราคาแตกต่ างกันไปตามแต่ ละเส้นทาง) สอบถามข ้อมูล 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

คอร ์สที่ให้บริการ
fan(แนวธรรมชาติ ), ta(แนววิ ทยาศาสตร์), si(แนวประวัติศาสตร์), a(แนวการ์ตูน) Guerrilla City Tour(รถทัวร์ 2
้ / ทัวร์ตอนกลางวัน / ทัวร์ที่ ประสานกับกวางมย็อง, ชี ฮง
ชัน
ึ )
จุ ดออกเดินทาง 10:00 ป้ ายรถ ข้างที่ท�ำ การศาลาว่าการเมืองพูชอน ช่วงเวลาให้บริการ เดือนเมษายน – พฤศจิ กายน
ทุ กวันเสาร์, 10:00-16:20 ค่าบริการ 1 หมื่นวอน สอบถาม 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr

คอร ์สที่ให้บริการ
คอร ์สที่ 1: สถานี จุงอัง — อนุ สรณ์สถานชเว-ยงชิ น — อนุ สรณ์สถานซ็ องโฮ(สวนพฤกษา) — อาหารกลางวัน —
หอศิ ลป์ดน
ั วอน — สวนหนองอ้ออันซาน — สถานี จุงอัง
คอร ์สที่ 2: สถานี จุงอัง — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon Observatory) —
เส้นทางสำ�รวจทะเล คอร์ส 1 — อาหารกลางวัน — สะพานชมทะเลทันโด
คอร ์สที่ 3: เขตเมือง — เลือกคอร์สชมเกาะแทบูโดตามอัธยาศัย (กลุ่ม 20 คนขนไป)
ึ้
ธีมคอร ์ส รถท ัวร ์ 2 ชน:
ั้ จตุ รส
ั ควางฮวามุ น — สถานี ชินโดริ ม — Sihwa Lake Tidal Power Station(Moon
Observatory — เส้นทางสำ�รวจทะเล คอร์ส 1 — อาหารกลางวัน — สะพานชมทะเลทันโด — จตุ รส
ั ควางฮวามุ น,
สถานี ชินโดริ ม
้ 09:30 สถานี ควางฮวามุ น, 10:00 สถานี ชินโดริ ม
จุ ดออกเดินทาง (อันซาน) 10:00 สถานี จุงอัง, (รถทัวร์กรุงโซล 2 ชัน)
้ จันทร์- อาทิ ตย์ 09:30-19:00
ช่วงเวลาให้บริการ (อันซาน) อังคาร – เสาร์ 10:00-17:00 (รถทัวร์กรุงโซล 2 ชัน)
ค่าบริการ 6,000~18,900KRW สอบถาม 1899-7687, www.ansancitytour.com

คอร ์สที่ให้บริการ
A: สถานี ขนส่ งคาพยอง – สวนรถไฟคาพยอง – เกาะจารา – สถานี คาพยอง – เกาะนามิ – กึมแทรี ฮอลล์
– อิ นเตอร์แอคที ฟอาร์ตมิ วเซี ยม – สามแยกพกจังรี – หมู่ บา้ นวัฒนธรรมฝรั่งเศส(Petite France) –
หมู่ บา้ นโฮมยองรี – สถานี ขนส่ งชองพยอง
B: สถานี ขนส่ งคาพยอง – สถานี คาพยอง – เกาะนามิ – อิ นเตอร์แอคที ฟอาร์ตมิ วเซี ยม – สถานี ขนส่ งซอรัก –
หมู่ บา้ นสวิ ส – หมู่ บา้ นเฮวก๊กรี – สถานี ขนส่ งชองพยอง – สถานี ชองพยอง – สวนพฤกษศาสตร์ Garden of
Morning Calm
จุ ดออกเดินทาง 09:00-18:00 สถานี ขนส่ งคาพย็อง / 9:50, 11:30, 15:50, 17:30 สถานี ขนส่ งม็กดง ช่วงเวลาให้บริการ
อังคาร – อาทิ ตย์ (หยุดวันจันทร์) ค่าบริการ 8000 วอน(ผู ้ใหญ่ ), 6,000 วอน(เยาวชน), ไม่ รวมค่าเข้า สอบถาม 031-5802114, www.gptour.co.kr
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้ วั ร์เมื องโกยาง
รถบัสซิ ตีท

เมืืองโกยางที่่� เคยเป็็ นจุุ ดชุุ มนุุมบนเรืือหนึ่่�ง
เดีี ยวจากประเทศจีี น ในวัันเรีี ยกร้้องอิิ สรภาพ
ครั้้�งที่่� 1 ปีี 1919 มีี สวนประวััติิศาสตร์์แฮงจูู
ซึ่่�งสามารถเห็็ นปากแม่่ น้ำำ�� ฮัันได้้ใกล้้ที่่� สุุด เป็็ น
เมืืองที่่� ยังั คงรัักษาประเพณีี และวััฒนธรรมไว้้
� วร์
ได้้อย่่ างยาวนาน โดยรถบััสซิิตี้้ ทั
ั ที่่
์ � จัด
ั คอร์์ส
หลากหลายตามวััน สามารถพาชมโบราณ
สถานการเรีี ยกร้้องอิิ สรภาพของสาธารณรััฐ
เกาหลีี ได้้ในราคาประหยััดเพีี ยง 5000KRW

คอร ์สที่ให้บริการ
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันอังคาร (คอร ์ส 1) : ศูนย์วัฒนธรรมลาติ นอเมริ กา –
สำ�นักวิ ชาในศาลเจ้าลท
ั ธิ ขงจื ๊อโกยางฮยางโก – การต่ อสู ข
้ องพย็อกเจควัน
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันอังคาร (คอร ์ส 2) : บ้านหลังคามุ มจากบัมกาชี โชกา – ถนนพัมรี ดน
ั กิ ล –
ทำ�ขนมคุ ก
๊ กี ้(จ่ ายค่ าเรี ยนต่ างหาก)
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันพุ ธ (คอร ์ส 1) : ฮุ นไดมอเตอร์สตูดิโอ(จ่ ายค่ าเข้าต่ างหาก) – คิ นเท็ ก(KINTEX)
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันพุ ธ (คอร ์ส 2) : พิ พิธภัณฑ์ออกแบบรถยนต์โฟมา(FOMA)(จ่ ายค่ าเข้าต่ างหาก) –
พิ พิธภัณฑ์การบิ นและอวกาศ
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันพฤหัสบดี (คอร ์ส 1) : สารคดี ประวัติศาสตร์สุ สานซอซัมรง
ึ –
ถนนดอกไม้วอนดัง(จ่ ายค่ าเรี ยนต่ างหาก)
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันพฤหัสบดี (คอร ์ส 2) : ทัวร์พื ้นที่ระบบนิ เวศพื ้นที่ ชุ่ มน้�ำ จังฮัง
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันศุกร ์ (คอร ์ส 1) : โกยางอควาสตูดิโอ – ฟาร์ม Let’s run วอนดัง
คอร ์สเดินสู่ว ัฒนธรรมว ันศุกร ์ (คอร ์ส 2) : สถานี คูอิลซน
ั – EBS – น้�ำ พุ รอ
้ งเพลง
คอร ์สโรงหนังคืนว ันเสาร ์/ท ัวร ์กลางคืน : ป้ อมแฮงจูซันซอง – สวนประวัติศาสตร์แฮงจู – น้�ำ พุ รอ
้ งเพลง
คอร ์สพยากรณ์อากาศว ันอาทิ ตย ์/มอนิ่ งท ัวร ์ : แทรคกิ ้งเขาพุ กฮันซัน – วัดฮง
ึ กุ กซา
จุ ดออกเดินทาง 10:00,14:00 สถานี จองพัลซัน ทางออก 2ี ช่วงเวลาให้บริการ ทุ กวันอังคาร – อาทิ ตย์ (หยุ ดวันจันทร์)
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่ รวมอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม, ค่าใช้บริ การ
สอบถาม 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

้ วั ร์เมื องพาจู
รถบัสซิ ตีท

มี โปรแกรมทัวร์ที่ให้บริ การตามวันกว่ า 13
รายการ โดยมี คอร์สวน
ั เดย์ 7 รายการ, คอร์ส
ค้างคื น 2 วัน 1 คื นในวันหยุ ดสุ ดสัปดาห์
(O/Gam/Man/Jok) 4 รายการ และคอร์ส
Starlight Tour 2 วัน 1 คื น 2 รายการ โดย
เมืองแห่ งหนังสือพาจู ที่ เป็ นนิ คมการพิ มพ ์
ขนาดใหญ่ ในประเทศ มี ความอุ ดมสมบู รณ์
ด้านการท่ องเที่ ยวทัง้ ทางด้านวัฒนธรรม,
ระบบนิ เวศ, ประวัติศาสตร์, การสนับสนุ น
การท่ องเที่ ยว ยกตัวอย่ างเช่ น อุ ทยานบย็ อก
โชจี หมู่ บา้ นนกกระจอกเทศอู นง
ึ , โบราณ
สถานยูลก็ กอี อีและอิ มจินกัก ฯลฯ

คอร ์สที่ให้บริการ
คอร ์สว ันจันทร ์ : วัดโพควังซา – ทานอาหารกลางวันอย่ างอิ สระ – สะพานแขวนทะเลสาบมาจัง –
สวนพฤกษศาสตร์บยอกโชจี
คอร ์สว ันอังคาร : โบราณสถานรำ�ลึกถึงอาจารย์ฮวังฮี &พันกุ จอง – สะพานมิ ตรภาพการรวมประเทศ –
สถานี โดราซัน(ทานอาหารกลางวันอย่ างอิ สระ) – หอสังเกตการณ์โ ดรา – อุ โมงค์หมายเลข 3/หอวิ ดีทศ
ั น์ DMZ
คอร ์สว ันพุ ธ : สวนสนุ กฮันนี่ แลนด์ – ตลาดโบราณกึมโช่ นทงอิ ล(ทานอาหารกลางวันอย่ างอิ สระ)
– อนุ สรณ์สถานผู ถู
้ กลักพาตัวไปเกาหลี เหนือช่ วงสงคราม6.25&สถานที่ ท่องเที่ ยวอิ มจีกก
ั –
สวนสาธารณะอิ มจิกก
ั พย็องฮวานูรี
คอร ์สว ันพฤหัสบดี : เรือโบราณฮวังโพท็ ดแพร่ องแม่ น�ำ ้ อิ มจิน – ตลาดโบราณจอกซอง – ฟาร์มซันมอรู –
สะพานแขวนคัมอักซัน
คอร ์สว ันศุ กร ์ : พาจู
โบราณสถานรำ�ลึกถึงอี อี&ชาอุ นซอวอน – ตลาดนัดมุ นซัน(ทานอาหารกลางวันอย่ างอิ สระ) –
อนุ สรณ์สถานผู ถู
้ กลักพาตัวไปเกาหลี เหนือช่ วงสงคราม6.25&สถานที่ ท่องเที่ ยวอิ มจีกก
ั – สวนเฟิร์สการ์เด้น
คอร ์สว ันเสาร ์ : พาจู สุ สานจังรง
ึ – แคมป์การเรี ยนรู ้ Gyeounggi Future Education Campus – โพรวองซ์/
พาจูศูนย์อาหารร้านอร่ อย(ทานอาหารกลางวันอย่ างอิ สระ) – พาจู เมืองแห่ งหนังสือ
คอร ์สว ันอาทิ ตย ์ : สะพานแขวนทะเลสาบมาจัง – ทงอิ ลทงซัน พื ้นที่ พิเศษการท่ องเที่ ยว – โอดูซัน
หอสังเกตการณ์การรวมชาติ
จุ ดออกเดินทาง 09:00 สถานี ซาดัง ทางออก 1 ลานจอดรถกงยอง, 09:30 สถานี โซล ทางออก 2(หน้า Culture Station
Seoul 284), 10:10 สถานี แทฮวา ทางออก 4, 10:30 สถานี อุนจอง ทางออก 1 ป้ ายรถโดยสาร ช่วงเวลาให้บริการ
ตามแต่ ละวันของแต่ ละธีมและการจัดคอร์ส ค่าบริการ 6000 วอน ~ 77000 วอน
สอบถาม 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr

รถไฟสาย DMZ
รถบัสทัวร์เมื องย็ อนช็ อน
DMZ (เขตปลอดทหาร) สถานที่่� ซึ่� ง
่ มีี ความหมาย
สองอย่่ างในคราวเดีี ยวคืือ ความเจ็็ บปวดและ
ความสัันติิ สุุขปราศจากอาวุุ ธ ตั้้�งอยู่่� ณ เขต
แบ่่ งเหนืือใต้้ที่่� เกิิ ดขึ้้�นจากสงครามเกาหลีี ตั้้ง� แต่่
25 มิิ ถุุนายน หากนั่่�งรถไฟจากกรุุ งโซลจะใช้้
ระยะเวลา 1 ชั่่�วโมง 30 นาทีี และเนื่่� องจากมีี
อััตราความเร็็ วที่่� ไม่่ เหมืือนกัับ KTX จึึงสามารถ
เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับการชมทิิ วทัศ
ั น์์ข้า้ งทางได้้
โดยภายหลัังการสงบศึึกได้้ขาดร่่ องรอยของ
มนุุ ษย์์ จึึงมีี ธรรมชาติิ ที่่� สะอาดตาคงอยู่่�มาจนถึึง
ปัั จจุุ บัน
ั เหมาะกัับการผ่่ อนคลายด้้วยสมุุ นไพร
หรืือเรีี ยนรู้้ ร
� ะบบนิิ เวศและวััฒนธรรม
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คอร ์สที่ให้บริการ
มกราคม-มี นาคม น้�ำ ตกแจอิ น — ศูนย์วัฒนธรรมน้�ำ ฮันทันคัง — หอคอยแทพุ ง — พิ พิธภัณฑ์จ็ อนก็ กซ็ อลซา —
สถานี ย็อนช็ อน
เมษายน – ตุลาคม น้�ำ ตกแจอิ น — ศูนย์วัฒนธรรมน้�ำ ฮันทันคัง — หอคอยแทพุ ง — Herb Village —
สถานี ย็อนช็ อน
จุ ดออกเดินทาง 09:27 สถานี โซล, 09:50 สถานี ช็องนยางนี , 10:28 สถานี อย
ึ จองบู ช่วงเวลาให้บริการ พุ ธ – อาทิ ตย์
(หยุดจันทร์-อังคาร) ช่วงเวลาให้บริการ ทุ กวันเสาร์ แตกต่ างกันตามเส้นทาง ค่าบริการ 35,000KRW รวมตัว๋ ไป-กลับ,
ทัวร์ DMZ Dreaming, Yeoncheon (ค่าต่ อรถ, ค่าเข้าชมต่ างๆ , ค่าดำ�เนิ นการ) ไม่ รวมอาหารกลางวัน, ประกันนักท่องเที่ยว,
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ สอบถาม 1544-7755, www.dmztourkorea.com

INFORMATION

AIRPORT
ACCESS
AIRPORT LIMOUSINE

AIRPORT ACCESS

ลีมซ
ู ีนสนามบินนานาชาติอินชอน
จุดจำ�หน่ายบัตรโดยสาร
่ �ำ หน่ายบัตรโดยสาร ด้านใน) อาคาร T1 ชัน
่ �ำ หน่ายบัตรโดยสาร ประตู
้ 1 ทีจ
(ทีจ
่ �ำ หน่ายบัตรโดยสาร ประตู Gate 9/ 48, T2 ชันใต้ดิ
้
้ 1
Gate 4/21, ทีจ
น ชัน
่ �ำ หน่ายบัตรโดยสาร ด้านนอก) อาคาร T1 ชัน
้ 1 หน้าประตู Gate 4, 6, 7,
(ทีจ
8, 11, 13
ช่วงเวลาจำ�หน่ายบ ัตรโดยสาร 06:00~22:00 (แต่ ประตู Gate 8 เวลา
06:00~22:40)
ราคา 5,000 วอน ~ 15,000 วอน
สอบถาม 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

บริิการเชื่่�อมต่่อเส้ ้นทางไปกลั ับสนามบิิน
บริิการระบบขนส่่งเชื่่�อมต่่อสนามบิิน สถานีี ควั ังมยอง
บริิการระบบขนส่่งเชื่่�อมต่่อสนามบิิน เป็็ นบริิการเชื่่�อมต่่อการเดิินทางเพื่่�อความ
สะดวกของผู้้ �ใช้้บริิการในเส้้นทาง KTX สถานีี ควัังมยอง – สถานีี ยองดึึงโพ
หากใช้้บริิ การเชื่่�อมต่่ อการเดิินทางรถไฟความเร็็วสูู ง KTX กัับรถลีีมููซีีนสนาม
บิิ น จะได้้รัับส่่ วนลดค่่าโดยสารรถลีีมููซีีนสนามบิิ น 20%(3000 วอน) และเพิ่่� ม
ความสะดวกด้้วยบริิ การเช็็คอิิ นและโหลดสััมภาระจากกรุุงโซลที่่� City Air
Terminal (CALT) ทำำ�ให้้นั่่�งรถลีีมููซีีนไปสนามบิิ นได้้อย่่ างสะดวกสบาย

เส ้นทางเดินรถ
หมายเลข 7000	สนามบินนานาชาติอินชอน – อันซัน
หมายเลข 3200	สนามบินนานาชาติอินชอน – โกยัง/วอนดัง
หมายเลข 3300	สนามบินนานาชาติอินชอน –อิลซ ัน
หมายเลข 5300	สนามบินนานาชาติอินชอน – ซองนัม
หมายเลข 7001	สนามบินนานาชาติอินชอน – พูช่อน
หมายเลข 8837	สนามบินนานาชาติอินชอน – สถานีทงทัน/พยองจอม
หมายเลข 8852	สนามบินนานาชาติอินชอน – ซูจี/ยงอิน
้
หมายเลข 8877	สนามบินนานาชาติอน
ิ ชอน –ซูวอน ควัง-กโย/หมู่บ้านพืนเมือง
หมายเลข A4000	สนามบินนานาชาติอินชอน – ทงซูวอน
หมายเลข A4200	สนามบินนานาชาติอินชอน – อันยัง/กุนโพ
หมายเลข A8834	สนามบินนานาชาติอินชอน – พย็องแท็ก/อันซ็อง
หมายเลข 9000	สนามบินนานาชาติอินชอน – คิมโพ

ลี มูซีนสนามบิ นกิ มโป
จุดจำ�หน่ายบัตรโดยสาร
้ 1 ประตู Gate 5 ด้านใน
(อาคารผู ้โดยสารภายในประเทศ) ชัน
้ 1 หน้าประตู Gate 1
(อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ) ชัน
ป้ ายรถโดยสารหมายเลข 6, ซื ้อจากพนักงานบริเวณจุดจำ�หน่าย
ช่วงเวลาจำ�หน่ายบ ัตรโดยสาร 06:00-22:00
ราคา 5,000 วอน ~ 15,000 วอน
สอบถาม 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

รถบ ัสลีมซ
ู ีนสนามบินคย็องกี
เส ้นทางเดินรถ
หมายเลข 4300 ซูวอน – สนามบินคิมโพ
หมายเลข 4000 ทงซูวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4100 ยองทง – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4200 กุนโพ(ซันบน) – สนามบินนานาชาติอินชอน
ราคา 6,000 วอน ~ 12,000 วอน
สอบถาม 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr
่ วกับรถโดยสาร
่ เติมเกีย
* สอบถามเพิม
รถโดยสารรอบกรุงโซล : ดาซาน คอลเซ็นเตอร์(02-120)
รถโดยสารรอบคย็องกี : คย็องกี คอลเซ็นเตอร์(031-120)

ช่่วงเวลาให้้บริิ การ
(เที่่� ยวแรก) 05:30 สถานีี ยองดึึงโพ, 06:23 KTX สถานีี ควัังมยอง
(เที่่� ยวสุุ ดท้้าย) 22:00 สถานีี ยองดึึงโพ, 22:52(จัันทร์์-ศุุ กร์์) / 22:55
(เสาร์์, อาทิิ ตย์์, วัันหยุุ ดราชการ) KTX สถานีี ควัังมยอง
เส้้นทางเดิิ นรถ
(รถไฟใต้้ดิิน) KTX สถานีี ควัังมยอง – สถานีี คึึมช่่ อนกููช่่ อง – สถานีี ดกซััน
– สถานีี คาซัันดิิจิิตอลคอมแพล็็กซ์์ – สถานีี คูู โร – สถานีี ชิินโดริิ ม – สถานีี
ยองดึึงโพ
สอบถาม
1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

TAXI
INTERNATIONAL TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน
อินเตอร ์เนชน
ั่ แนลแท็กซี่ (สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
่ งเคาเตอร์
ทีต
ั้
(T1 โถงผู ้โดยสารขาเข้า) 00:00~24:00, เคาเตอร์ที่ 23 ระหว่างประตู Gate
4 และ 5, 070-5102-1191/1195
(T2 โถงผู ้โดยสารขาเข้า) เคาเตอร์ด้านขวาของประตู Gate 4, 032-7436805
สอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr
SMART TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน สมาร ์ทแท็กซี่
(สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
่ งเคาเตอร์
ทีต
ั้
้ 1 ระหว่างทางออก Exit 8-9
(T1) เวลาทำ�การ 07:00-23:00, ชัน
เคาเตอร์หมายเลข 46
้ 1 บริเวณทางออก Exit 4
(T2) เวลาทำ�การ 14:00-20:00, ชัน
สอบถาม
1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi
ั่ แนลแท็กซี่
INTERNATIONAL TAXI สนามบินคิมโพ อินเตอร ์เนชน
(สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
ตำ�แหน่งบูธ
้ 1 โถงผู ้โดยสารขาเข้า) 10:00-23:00, ระหว่างประตูหมายเลข GATE 1
(ชัน
และ 2, 070-5102-1190
สอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr
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KOREAN
FOLK VILLAGE
four seasons

KOREA
FOLK VILL

Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE
Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvill

Experience traditional culture and

the various colors of the four seasons in
Korea through the Korean Folk Village

AD-korea folk village.indd 1

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

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.

min

GYEONGGI-DO HALLYU TOURISM GUIDE

GYEONGGI-DO
HALLYU
TOURISM
GUIDE

#GYEONGGI-DO
#K-FOOD
#K-LOCATION
#K-BEAUTY

THAI

JOURNEY TO
INSPIRATION
ภาษาไทย

