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Follow Gyeonggi.
จังหวัดคยองกี โดมี อาคารบ้านเรื อนที่ คงความเก่ าแก่ และงดงาม
พร้อมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ไม่ เคยหยุ ดนิ่ ง ลักษณะของ
ธรรมชาติ ซ่ ง
ึ เปลี่ ยนแปลงไปตามฤดู กาลของที่ นี่ เพิ่ มเสน่ ห ์ให้แก่
แหล่ งท่ องเที่ ยวเป็ นเท่ าทวี คูณ และความโดดเด่ นของอาหารที่
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้ �ำให้จ ังหวัดคยองกี โดได้ปรากฏขึน
้
ที่ หลงดื่ มด�่ำไปกับเมื องนี ท
้
เป็ นแบ็ คกราวน์ให้กบ
ั ทังภาพยนตร์,
ซีรี่ส ์, มิ วสิ ควิ ดีโอ และอื่ นๆ

โคเรี ยนเวฟจึงยิ่งท�ำให้กลายเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ เต็ มไปด้วย
ความมี ชีวิตชี วา ส�ำรวจซอกซอยที่ ซุปเปอร์สตาร์แห่ งเกาหลี คง

จะเคยเดิ นผ่ านสักครัง้ ลองทานเค้กสี ขาวนวลในคาเฟ่ขนมหวาน

ของละคร หากได้ลองนั่ งพักแบบตัวเอกในละครย้อนยุ คตรงโถง
้ ไม้ของบ้านเกาหลี โบราณที่ มีกลิ่ นอายความเรี ยบง่ าย ก็จะมี
พื น

ยางจู ฟั งเพลงของ BTS แล้วฮัมเพลงอย่ างผ่ อนคลาย และถ้า
หากได้วิ่งเล่ นแบบเด็ กๆ เหมื อนลี กวางซู ใน <รันนิ่ งแมน> ร่ วม
้ ก็ไปกิ นไก่ กบ
กับเพื่ อนๆ ที่ มาเที่ ยวด้วยกันจนพลบค�่ำ จากนัน
ั

เบี ยร์กันท่ ามกลางซีรี่ส ์ที่ เป็ นวิ วกลางคื น คงจะกลายเป็ นความ
ทรงจ�ำที่ สนุ กสนานไม่ นอ
้ ยเลยใช่ ไหม? ถึงผู ท
้ ี่ อ่านหนังสื อเล่ มนี ้

อย่ างละเอี ยด คุ ณคื อผู ท
้ ี่ พร้อมเริ่ มต้นแล้วอย่ างสมบู รณ์แบบใน
การท่ องเที่ ยวธีมโคเรี ยนเวฟในจังหวัดคยองกี โด ฟอลโล่ ว
คยองกี โดมาเลย เรายิ นดี ตอ
้ นรับ
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31 เมื องที่ รวมกันเป็ นจังหวัดคยองกี โด เรื่ องราวของแต่ ละแห่ งท�ำให้นก
ั ท่ องเที่ ยวต้องหลงเสน่ ห ์
สามารถท่ องเที่ ยวแบบสนุ กสุ ดๆ ได้จากการตามรอยซุ ปเปอร์สตาร์ของเกาหลี เดิ นเล่ นไปตามตรอก
ซอกซอยที่ ต่างก็ ขโมยหัวใจเหล่ าอิ นไซเดอร์มาแล้ว และพบกับเทรนด์ใหม่ ล่าสุ ดของเกาหลี เปิดมุ มมอง
ใหม่ ๆ ในสถานที่ ที่มีชื่อเสี ยงอยู่ เดิ มพร้อมค้นหาสถานที่ ซ่ ง
ึ ซ่ อนอยู่ ราวกับเป็ นขุ มสมบัติ ออกท่ องเที่ ยว
แล้วกาดอกจันให้เต็ มแผนที่ จงั หวัดคยองกี โด
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ไอเท็มจากแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ ทงอยากได
ั้
้เอง
และให้เป็นของขว ัญ
ลิ สต์ช้อปปิ้งในแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ คด
ั สรรจาก
ความชอบของผู อ
้ ่ าน

ตลาดซงฟราน
ซิ ส โก
P38

NIGHT TOUR
ค�่ำคื นแห่ งสถานที่ ท่องเที่ ยวซึ่งส่ องประกาย
มากกว่ าตอนกลางว ัน
แนะน�ำสถานที่ ลบ
ั ชื่ อดังที่ สามารถดื่ มด�่ำวิ ว
ยามค�่ำคื นที่ สวยงามได้ พร้อมพาทัวร์ตลาด
กลางคื น

พย็องแท็ก

อันซ็อง

จั ง ห ว ั ด ชุ ง ช็ อ งเห นื อ
20km
10km
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C H U N G C H E O N G N AM-D O

K-STAR
JOURNEY
TO GYEONGGI-DO
้ อกเกอร ์รุ่ นที่ 1 จากเมื องไทย ผู ซ
โอเรนจิ น่า(ORANGINA) บิ วตี บล็
้ ่ง
ึ รักในความเป็นเกาหลี
้ ฒนธรรม, ซุ ปเปอร ์สตาร ์เกาหลี , ความงาม ฯลฯ เธอผู เ้ คยมาท่ องเที่ ยว
ที่ หลากหลายทังวั
้ ่ มาก็ มก
เกาหลี แล้วหลายหน ในแต่ ละครังที
ั จะบอกว่ าพบเจอกับเสน่ หใ์ หม่ ๆ อยู่ เสมอ ธี ม

้ ี่ ได้วางแผนไว้คือ K-STAR ไปตามรอยสถานที่ ถ่าย
้ ท
การท่ องเที่ ยวจังหวัดคยองกี โดในครังนี
ท�ำซี รี่ส ์ <ลุ น
้ รักฉบับโบนัส> ที่ ชื่นชอบ ลองแต่ งหน้าตามจอนจี ฮยอนที่ เป็นซุ ปเปอร์สตาร์
้ ง
ต้นแบบของเธอ ถ่ ายภาพและใช้เวลาสนุ กๆ ร่ วมกันในนิ ทรรศการหุ่ นขี ผ
ึ ้ ซุ ปเปอร์สตาร์

เกาหลี เบิ กบานสนุ กสนานในช่ วงเวลาของการท่ องเที่ ยวได้อย่ างไม่ มีช่องว่ างให้เบื่ อหน่ าย
้ ็ อย่ ามัวรี รอ ลองตามไปเที่ ยวชมกันเลย
้ ท่ านที่ ได้อ่ านบทความนี ก
ดังนัน
INFLUENCER ORANGINA
www.youtube.com/user/orangina555
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#SHINE

#GYEONGGI

ในพิ พิธภัณฑ์ศิลปะ Mimesis สามารถพบกับ
้ ่ โอเรน
นิ ทรรศการที่ น่าสนใจได้บ่อยครัง้ ซึ่งในครังที
จิ นาได้มาเที่ ยวยังที่ แห่ งนี ้ เป็ นช่ วงของนิ ทรรศการ
ที่ มีชื่อว่ า <BOOK+IMAGE7: before reading>
เป็ นการจัดนิ ทรรศการโดยน�ำภาพประกอบจาก
20 นักวาด มาจับคู่ กบ
ั นวนิ ยายของนักเขี ยนวัยรุ่ น
20 คน ซึ่งสามารถมี ช่วงเวลาได้จดจ่ อกับความรู ส
้ ก
ึ
ของตัวเองขณะที่ ชมภาพและจิ นตนาการในสถานที่
ท่ องเที่ ยวแปลกใหม่ นีไ้ ด้

6

7

DAY 1.
AM 10:00 @StarField Goyang

Bucket List
ว ันแรกของทริ ป
โรงภาพยนตร์มล
ั ติ
เพล็ กซ์

TOP 3 โรงภาพยนตร ์ม ัลติ เพล็กซ์ที่ตงอยู
ั้
่ ภายในช ้อปปิ้ง
มอลล ์ เมกะบ็อกซ์ สตาร ์ฟิลด ์ โกยาง
สถานที่ ที่โอเรนจิ น่าได้แวะเข้าไปชมโรงภาพยนตร์คือ
เมกะบ็ อกซ์ ซึ่งตัง้ อยู่ ในสตาร์ฟิลด์ สาขาโกยางและฮานัม
นอกจากจะชม ภาพยนตร์แล้ว ก็ ยงั สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น
กับสิ่ งอื่ นได้อีกมากมาย เริ่ มต้นที่ การช้อปปิ้ง, รับประทาน
อาหาร, การละเล่ น ตลอดจนเกี่ ยว กับความงามที่ หลาก
หลาย โดยเฉพาะหากไปยังโซนบิ วตี ้ วิ ลเลจที่ อยู่ ภายในช้อป
้ ที่ แห่ งความงามแบบ วัน
ปิ้งมอลล์ จะสามารถพบกับพื น
สต็ อปได้ ทัง้ แฮร์ช็อป, เทอราพี เซ็ นเตอร์, เนลช็ อป ตลอดจน
คอส เมติ กช็ อป
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตด็ อกยางกู ถนนโกยางแดโร 1955

CGV เวสเทิ ร ์นโดม
สถานที่ ซ่ ง
ึ อยู่ ห่างจากพิ พิธภัณฑ์ศิลปะ Chang Ucchin ออก
ไป 1km ยังมี แหล่ งศิ ลปะอี กแห่ งที่ ก�ำลังรอนักท่ องเที่ ยวอยู่
นั่ นก็ คือ สวนศิ ลป์ Gana หากได้เข้าไปยังที่ แห่ งนี ้ สิ่ งแรกที่
จะดึงดู ดสายตาคื อสวนสาธารณะที่ มีประติ มากรรมตัง้ อยู่
้ ที่ ภายในสวนศิ ลป์ ที่สร้างขึน
้ โดย
บนผื นหญ้าที่ กว้างขวาง พื น
นักประติ มากรรมที่ มีชื่อเสี ยง ทัง้ บลู สเปซ, เรดสเปซ, เยล
้ งั
โล่ สเปซ ฯ ต่ างก็ สร้างความสนุ กให้เกิ นคาด นอกจากนี ย
้ ที่ ได้ตามความชอบของ
เพลิ ดเพลิ นไปกับอี กหลากหลายพื น
แต่ ละคน อาทิ โรงละคร, คาเฟ่ และอื่ นๆ อี กมากมาย

“จังหวัดคยองกี โด
เหมื อนเป็ นสถานที่ ท่อง
เที่ ยวที่ สนุ กซึ่งสร้างสไตล์
การท่ องเที่ ยวเฉพาะตัว
เองได้”

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานดงกู ถนนจองบัลซานโร 24

วิ ธีสนุ กก ับโรงภาพยนตร ์
หากเป็ นแฟนคลับภาพยนตร์เกาหลี การวางแผนเยี่ ยม
ชมโรงภาพยนตร์ในระหว่ างการท่ องเที่ ยวก็ เป็ นอี กหนึ่ง
้ ล่ าสุ ด
ความคิ ดที่ ดี เพราะสามารถเข้าชมผลงานชิ น
ที่ ยงั ไม่ ลงโรงในไทยและค้นหาซุ ปเปอร์สตาร์เกาหลี
้ งั้ นัน
้ การไปที่ โรง
คนใหม่ เป็ นของตัวเองได้ แต่ ทงั้ นี ท
้
ภาพยนตร์ก็ ไม่ ใช่ เพื่ อแค่ ดูภาพยนตร์อย่ างเดี ยวเท่ านัน
เพราะนอกจากภาพยนตร์แล้วก็ ยงั มี กิจกรรมน่ าสนุ ก
อี กมาก ถ้าไปถึงก่ อนเวลาเข้าฉาย แนะน�ำให้เล่ นให้สนุ ก
เหมื อนเด็ กน้อยในห้องรวมตู เ้ กมหรื อห้องทดลองเล่ น
้ ี่ นก
เกมเสมื อนจริ ง VR แม้กระทั่ งรายการวาไรตี ท
ั แสดง
หญิ ง 5 คน มาร่ วมกันรับประทานอาหารและพู ดคุ ยกัน
เพื่ อผ่ อนคลายที่ ชื่อว่ า <Bob Bless You> ก็ เคยมากิ นโชว์
ที่ โรงภาพยนตร์มาแล้ว และได้สร้างความน่ าตกใจด้วย
การตัง้ โต๊ะอาหารที่ อด
ั แน่ นไปด้วยของกิ นเล่ นทุ กชนิ ด
จากร้านค้า ทัง้ นาโชส์ที่ รา้ นด้วยชี สซอสรสชาติ หวาน
เค็ มแบบไม่ มีที่ว่าง, หมึกรสชาติ เยี่ ยมทัง้ ตัวที่ มาเจอกับ
รสชาติ ของเนย หรื อตอนที่ รูส
้ ก
ึ หิ ว ฮอตดอกกับโค้กก็
เข้ากันดี ไม่ นอ
้ ย และในโรงภาพยนตร์มัลติ เพล็ กซ์บาง
แห่ งก็ มีการจ�ำหน่ ายไก่ ทอดและเบี ยร์เป็ นเซ็ ตอี กด้วย
อ้อ! ถ้าโชคดี อาจพบกับเหล่ าดารานักแสดงที่ ไปยังโรง
ภาพยนตร์เพื่ อกล่ าวทักทายในวันฉายภาพยนตร์รอบ
ปฐมทัศน์ได้เช่ นกัน
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สิ่ งประดิ ษฐ์สีสม
้ บน
กล่ องป๊ อบคอร์น คื อ
เทรดมาร์คของโรง
ภาพยนตร์แห่ งนี ้

ล็อตเต ้ซี เนม่ า ล็อตเต ้พรี เมี ยมพาจู เอ ้าท ์เล็ต
หากไปเมื องพาจู การช้อปปิ้งสิ นค้าเอ้าท์เล็ ตก็ เป็ นอี ก
หนึ่งคอร์สที่ จ�ำเป็ น ก่ อนอื่ นจองภาพยนตร์ที่อยากดู ใน
้ ก่ อนที่ ภาพยนตร์จะเริ่ มฉายก็ ไป
โรงภาพยนตร์ จากนัน
เพลิ ดเพลิ นให้เต็ มที่ กบ
ั สิ นค้าเอ้าท์เล็ ต ตื่ นเต้นดี ใจเมื่ อได้
เจอกับสิ นค้าลดราคาหลังผ่ านช่ วงเวลาการเป็ นไอเท็ มที่
้ ชวนกันไปส�ำรวจร้าน
ท�ำให้ดวงตาลุ กโชนมาแล้ว จากนัน
อร่ อยในเอ้าท์เล็ ต หากเวลาเข้าฉายภาพยนตร์ใกล้เข้ามา ก็
้ อาหารว่ างก่ อนเข้าโรง
หมายความว่ าถึงเวลาที่ ตอ
้ งไปซื อ
ภาพยนตร์กน
ั แล้ว
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ถนนฮเวดงกิ ล 390

FUNNY SPOT
อควา แพลนเน็ ต
้ ื ออควาเรี ยมขนาดใหญ่ ที่สุดในเขตเมื องหลวง ตัง้
ที่ แห่ งนี ค
อยู่ ระหว่ างสวนสาธารณะโฮซู และสวนน�ำ้ One Mount โดย
ฉลามยักษ์ที่อา้ ปากกว้างต้อนรับอยู่ ตรงทางเข้าสร้างความ
คาดหวังให้กบ
ั เหล่ านักท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ างมาก ในแท็ งก์น�ำ้
หลักขนาดใหญ่ ก็มีการแสดงใต้น�ำ้ ที่ หลากหลาย ที่ โอเชี่ ยน
้ 3 ก็ สามารถพบกับแมวน�ำ้ ซึ่งเป็ นมาสคอตของ
อารี น่า ชัน
้ หากได้ลงไปยังชัน
้ ใต้ดินซึ่ง
สถานที่ แห่ งนี ไ้ ด้ ไม่ เพี ยงเท่ านัน
เป็ นโซนของ Alive Star ก็ ยงั สามารถสร้างประสบการณ์ที่
้ ง
ดี ได้กบ
ั หุ่ นขี ผ
ึ ้ รู ปเหมื อนซุ ป’ตาร์และศิ ลปะภาพลวงตาได้
อย่ างหลากหลาย
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ นซานซอกู ถนนฮันรยู เวิ ร ์ลโร 282
031-960-8500 ทุ กวัน 10:00-19:00
บุ คคลทั่ วไป 32000KRW เด็ ก, ผู ส
้ ู งอายุ 29000KRW
www.aquaplanet.co.kr/ilsan/index.jsp

อุ โมงค์กน
้ มหาสมุ ทรของอควาเรี ยม
ปลาหลากหลายชนิ ดในแท็ งก์น�ำ้ ขนาด
ใหญ่ ก�ำลังแหวกว่ ายไปมาอย่ างใจเย็ น
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DAY 2.
AM 10:00 @Bucheon Amorepacific Business Center

้ นย ์
หนึ่งว ันที่ สวยขึนศู
ธุรกิจอมอร ์แปซิ ฟิค
เมื องพู ช็อน

มาย วอนนาบี สไตลิ่ง
้ ้ ได้รบ
ก่ อนการมาเที่ ยวครังนี
ั ค�ำถามว่ าชอบซุ ป’ตาร์
เกาหลี หญิ งคนไหน แม้จะตอบได้ยากในทันที เพราะมี
หลายคนมาก แต่ จากทัง้ หมด 2 คนแรกที่ นึกถึงก็ คือ
จอนจี ฮยอนที่ ทงั้ ไร้เดี ยงสาและสง่ างาม, พัคมิ นยอง
ที่ ทงั้ สวยและน่ ารัก ถ้าหากได้รบ
ั การแต่ งหน้าในแบบ
K-STYLE ที่ เกาหลี ก็ คิดว่ าอยากจะแต่ งหน้าตามแบบ
คนใดคนหนึ่งจากสองคนนี ้
ส�ำหรับผู ท
้ ี่ มีความสนใจเกี่ ยวกับอุ ปกรณ์การแต่ งหน้า
ของเกาหลี คงรู จ
้ ก
ั กับอมอร์แปซิ ฟิคอยู่ ไม่ นอ
้ ย ซึ่งเคย
ได้ยินมาว่ านอกจากเกาหลี แล้ว ก็ ยงั เป็ นธุรกิ จที่ เซเล็ ป
ในหลากหลายประเทศชื่ นชอบอี กด้วย โดยวันนี ไ้ ด้มาที่
ศู นย์ธุรกิ จอมอร์แปซิ ฟิค สาขาพู ช็อน ในสถานที่ แห่ งนี ้
้ โดย
ได้ชื่นชมผลิ ตภัณฑ์จากแบรนด์ทัง้ หลายซึ่งผลิ ตขึน
อมอร์แปซิ ฟิคและยังได้ทดลองผลิ ตภัณฑ์ต่ างๆ อี กทัง้
ยังสามารถรับค�ำปรึกษาเฉพาะทางและรับค�ำแนะน�ำ
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ที่ เหมาะกับตนเองจากพนักงานได้
้ ผลิ ตภัณฑ์สิ นค้าได้
อี กด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ สามารถซื อ
แต่ การได้ชื่นชมไอเท็ ม K-BEAUTY ที่ หลากหลายและ
้ ี ลลิ่ งนี ก
้ ็ ถือว่ าคุ ม
ได้ตงั้ สมาธิ กบ
ั บิ วตี ฮ
้ มากแล้ว และยัง
สามารถรับประสบการณ์หลากหลายเกี่ ยวกับความงาม
และเข้าร่ วมคลาสต่ างๆ ที่ จด
ั เตรี ยมโดยศู นย์ได้เช่ นกัน
ซึ่งหนึ่งในบริ การที่ ประทับใจคื อการเช็ คสภาพผิ วในโซน
ทดสอบ, การเช็ คองค์ประกอบของร่ างกายผ่ านการวัด
ด้วยเครื่ อง InBody และการเช็ คคะแนนสุ ขภาพสมอง
สองข้าง ระดับสมาธิ ดัชนี ความเครี ยด ฯ ด้วยเครื่ อง
Omnifit Mindcare โดยสิ่ งที่ สนุ กที่ สุดคื อช่ วงเวลาของ
การได้รบ
ั การแต่ งหน้าสไตล์จอนจี ฮยอน แน่ นอนว่ า
้ ท�ำให้ช่วงเวลาการแต่ งหน้าสุ ด
เนื่ องจากการถ่ ายท�ำนัน
พิ เศษต้องเก็ บเป็ นความลับ! และเนื่ องด้วยคนแต่ ละ
ประเทศจะมี สีผิวหรื อโทนผิ วที่ แตกต่ างกัน เมื่ อต้องเผย
ผิ วจึงต้องเลื อกอย่ างละเอี ยดเป็ นพิ เศษ จึงจะได้เมคอัพ
ที่ เป็ นธรรมชาติ และประสบความส�ำเร็ จสู ง

BEAUTY SPOT
CHICOR
ชี โคร์ (CHICOR), สถานที่ ซ่ ง
ึ เปรี ยบเสมื อนสวนสนุ กส�ำหรับ
ผู ท
้ ี่ ชื่นชอบบิ วตี ไ้ อเท็ ม ณ ที่ แห่ งนี เ้ ป็ นช็ อปเฉพาะทางด้าน
้ อลเลคชั่ นขึน
้ อย่ าง
ความงามประเภทหนึ่งที่ ได้สร้างบิ วตี ค
พิ ถีพิถน
ั โดยสามารถพบกับอุ ปกรณ์ดา้ นความงามที่ หลาก
หลายได้นอกเหนื อจากผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับผมและร่ างกาย,
้ ที่ ในช็ อปที่ ดง
ไอเท็ มเกี่ ยวกับเล็ บต่ างๆ โดยเฉพาะพื น
ึ ดู ด
สายตาก็ คือ ‘Beauty Stage’ โต๊ะเครื่ องแป้ งที่ มีกระจกรอบ
ตัวซึ่งสาดส่ องด้วยแสงไฟส�ำหรับการแต่ งหน้า มี ผลิ ตภัณฑ์
อันหลากหลายถู กจัดเรี ยงไว้ตงั้ แต่ ผลิ ตภัณฑ์ของต่ าง
้ ติ ดต่ อซื อ
้ ได้โดยตรงเท่ านัน
้ ไปจนถึง
ประเทศที่ เคยซื อ
แบรนด์ในประเทศยอดฮิ ตบนตลาดออนไลน์

“โปรเจกต์แต่ งตาม
จอนจี ฮยอน! น่ า
จะเป็ นความทรง
จ�ำที่ คงอยู่ ยาวนาน
เลยค่ ะ”

สาขาโกยาง

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตด็ อกยางกู ถนนโกยางแดโร 1955 สตาร์
ฟิลด์ สาขาโกยาง 2F
10:00-22:00 (ทุ กวัน)

สาขาฮานัม

จังหวัดคยองกี โด เมื องฮานัมชี ถนนมี ซาแดโร 750 ห้างสรรพสิ นค้าชิ นเซกเย
สตาร์ฟิลด์ สาขาฮานัม 1F
11:00-21:00 (ปิดท�ำการตามวันหยุ ดของห้าง)
www.chicor.com/chicor

้ 7
จังหวัดคยองกี โด เมื องพู ช็อนชี ถนนชิ นฮึงโร อาคารชิ นฮันกุ ก 161 ชัน
032-328-9870 09:00-18:00 (ปิดท�ำการวันเสาร์, วันอาทิ ตย์ เข้าเยี่ ยมชม
ได้ตลอดโดยไม่ ตอ
้ งจองล่ วงหน้า)
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DAY 3.
AM 10:00 @Paju Book City

หนึ่งว ันในละคร
เดิ นเล่ นในเมื อง
หนังสื อพาจู

สู่ <ลุ ้นร ักฉบ ับโบนัส> โดยลีจงซอก&ลี นายอง
เมื องพาจู มี ชื่อเสี ยงมากจากการเป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว
ที่ ท�ำให้รูส
้ ก
ึ ถึงอารมณ์ศิลปะ อาทิ หมู่ บา้ นศิ ลปะ Heyri,
เมื องหนังสื อ ฯ อี กทัง้ อาคารหลากหลายที่ ดง
ึ ดู ดสายตา
้ ผลพวงดังกล่ าว
้ น่ าสนุ กยิ่ งขึน
ยิ่ งท�ำให้การเดิ นเล่ นนัน
้ รากฏเป็ นโลเคชั่ นในภาพยนตร์หรื อซี รี่ส ์
ท�ำให้เมื องนี ป
อยู่ บ่อยครัง้ หลังจากไปสื บมา ‘Forest of Wisdom’
ในลิ สต์วันสุ ดท้ายของทริ ปยังเป็ นแบ็ คกราวน์ในซี รี่ส ์
เรื่ อง <ลุ น
้ รักฉบับโบนัส> ที่ ลีนายองและลี จงซอกได้
้ ้
แสดงฉากโรแมนติ กสุ ดหวานแหววกันอี กด้วย ครังนี
้
เป็ นการมาครังแรก
แต่ ไม่ มีความรู ส
้ ก
ึ ว่ าแปลกตาเลย
สักนิ ดเดี ยว ซึ่ง Forest of Wisdom ถู กแบ่ งออกเป็ น
้ ที่ กว้างขวางมาก พอได้เดิ นไป
หลายโซน รู ส
้ ก
ึ ว่ ามี พืน
มุ มนู น
้ มุ มนี ้ ตามหาสถานที่ ที่เป็ นฉากในซี รี่ส ์ ท�ำให้มี
ความสุ ขมากจริ งๆ ‘Forest of Wisdom’ อาจเรี ยกได้
้ ที่ ของวัฒนธรรม
ว่ าเป็ นทัง้ ห้องสมุ ดสาธารณะและพื น
แบบผสมผสาน โดยหนังสื อที่ บริ จาคโดยนักวิ ชาการ,
ปั ญญาชน, ศู นย์วิ จย
ั , ส�ำนักพิ มพ์ ได้ถูกจัดประเภท
เป็ นวรรณกรรม, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, วิ ทยาศาสตร์
ธรรมชาติ , ศิ ลปะ ฯลฯ ที่ ไม่ ว่าใครก็ สามารถหยิ บอ่ านได้
้ หนังสื อ
หนังสื อราว 150000 เล่ มที่ ถูกจัดเรี ยงอยู่ ตามชัน
บนตู ห
้ นังสื อที่ มีความสู ง 8 เมตร สามารถสร้างงความ
้ หนังสื อสุ ด
ประทับใจให้ได้ไม่ ยาก คนที่ หลงรักชัน
อลังการจนต้องโพสท่ าหยิ บหนังสื อถ่ ายภาพไว้เป็ นช็ อต
แห่ งชี วิตก็ มีเยอะมากตามคาด และนอกจากจะมี หอ
้ ง
สมุ ดและเกสเฮ้าส์แล้ว หากลงไปที่ ชน
ั้ ใต้ดิน 1 ก็ จะพบ
กับ ‘พิ พิธภัณฑ์การพิ มพ์ตัวอักษร’ ที่ เก็ บตัวอักษรไว้มาก
ที่ สุดในโลก
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ถนนฮเวดงกิ ล145 ศู นย์ข้อมู ลวัฒนธรรมการ
พิ มพ์แห่ งเอเชี ย 031-955-0082 อาคาร 1 10:00-17:00
อาคาร 2 10:00-20:00, อาคาร 3 00:00-24:00
forestofwisdom.or.kr
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AROUND SPOT 1.
พิ พิธภ ัณฑ ์ MIMESIS เมื องพาจู
อาคารสถาปั ตยกรรมขนาดใหญ่ ที่สวยงามด้วยเส้นโค้ง
และสี ขาวละมุ นละไม เป็ นที่ สะดุ ดตาอย่ างชัดเจนท่ ามกลาง
เมื องหนังสื อที่ เต็ มไปด้วยอาคารรู ปทรงสี่ เหลี่ ยมผื นผ้า เมื่ อ
เข้าไปด้านใน แสงธรรมชาติ ที่ลอดเข้ามาตกกระทบกับผนัง
สี ขาวปลอดท�ำให้รูส
้ ก
ึ ถึงบรรยากาศลึกซึง้ ที่ ยากจะบรรยาย
โดย Memesis ได้ผลิ ตหนังสื อแนวศิ ลปะในหลากหลาย
แขนง อาทิ วิ จิตรศิ ลป์ , ดี ไซน์, สถาปั ตยกรรม, วัฒนธรรม,
ภาพยนตร์, ภาพถ่ าย, นิ รุกติ ศาสตร์ ฯ ซึ่งจัดพิ มพ์โดยส�ำนัก
พิ มพ์ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศิ ลปะอย่ าง ‘openbooks’ ลองไปนั่ ง
้ 1 เพลิ ดเพลิ นไปกับกาแฟและ
ริ มหน้าต่ างที่ บุค
๊ ส์คาเฟ่ชัน
หนังสื อ พร้อมกับถ่ ายภาพช็ อตแห่ งชี วิตด้วยการใช้สนาม
หญ้าที่ ตกแต่ งอย่ างดี ที่อยู่ นอกกระจกใสเป็ นฉากหลัง

253 ถนนมุ นบัลโร เมื องพาจู จังหวัดคยองกี โด 031-955-4100
ฤดูใบไม้ผลิ •ฤดูใบไม้ร่วง 10:00-18:00, ฤดู หนาว 10:00-17:00,
ฤดู รอ
้ น 10:00-19:00 ผู ใ้ หญ่ 5000KRW, นักเรี ยน 4000KRW
mimesisart.co.kr

AROUND SPOT 2.
CASA MEAL, พาจู
หลังจากได้ชาร์จพลังด้วยวัฒนธรรมที่ หลากหลายในเมื อง
้ หลัง
พาจู มาตัง้ แต่ เช้าตรู่ และได้ถ่ายภาพแห่ งชี วิตที่ มีพืน
เป็ นฉากในละครแล้ว ก็ ถง
ึ เวลาที่ ทอ
้ งจะเริ่ มหิ ว ส�ำหรับผู ท
้ ี่ มี
ความสนใจเกี่ ยวกับการตกแต่ งภายในและอุ ปกรณ์ตกแต่ ง
ภายในในชี วิตประจ�ำวัน หากได้กินอาหารก่ อนเที่ ยงในตอนนี ้
้ ่ง
คงจะถู กใจน่ าดู ในสถานที่ แห่ งนี ซ
ึ ตัง้ อยู่ ในร้านเฟอร์นิเจอร์
้ ก่ อนเที่ ยง
ภายในแบรนด์ Casamia สามารถลองชิ มเมนู มื อ
อย่ างเฟรนช์โทส ออมเล็ ต ฯ หรื อพาสต้าและพิ ซซ่ าหลาก
้
หลายรสชาติ ได้ หลังก�ำจัดความรู ส
้ ก
ึ หิ วได้แล้วก็ ขน
ึ ้ ไปยังชัน
3 ที่ ท�ำเป็ นโซนร้านค้า มาแอบดู เทรนด์การตกแต่ งภายใน
ของผู ท
้ ี่ มีความสนใจสู งเกี่ ยวกับการตกแต่ งภายในบ้านกัน
สักหน่ อย
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ถนนมุ นบัลโร 127
031-8035-6622
้ เที่ ยง 11:00-14:00, มื อ
้ ก่ อนเที่ ยงถึง 14:00 น.)
วันธรรมดา 11:00-20:00(มื อ
้ กลางวันในสุ ดสัปดาห์)
วันสุ ดสัปดาห์ 11:00-20:00 (งดมื อ
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GAPYEONG

CITY GUIDE

SEE IT

หมู่ บา้ นจำ�ลอง Le Petite France – 24.38km (รถยนต์ 40 นาที ) – Garden of Morning Calm – 28.55km (รถยนต์ 48 นาที ) –
K26 – 14.62km (รถยนต์ 30 นาที ) – Ananti Penthouse, Seoul ‘La Foret’ – 23.53km (รถยนต์ 39 นาที ) – SS Resort

ท่ องเที่ ยวอย่ าง
เร ้าใจในคาพย็อง

ออกไปท่ องเที่ ยวยังคาพย็ องตามละครหลาก
หลายแนว อาทิ <ยัยตัวร้ายกับนายต่ างดาว>,
้ นะ เลขาคิ ม>, <คดี เล่ หล
<รักมัย
์ วงรัก>, <หยุ ด
หัวใจไว้ลุน
้ รัก> ฯลฯ หากลองศึกษาดู คาพย็ อง
้ เป็นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มก
นัน
ั ถู กเลื อกอย่ าง
ไม่ มีลงั เลส�ำหรับการท่ องเที่ ยวในสุ ดสัปดาห์

หมู่ บา้ นฝรั่ งเศส มี ความสนุ กตรงที่ ได้เดิ นเที่ ยวเล่ นตาม
ตรอกซอกซอยพร้อมกับค้นพบสถานที่ ถ่ายท�ำละคร
้ ที่ ที่ตกแต่ งได้อย่ างน่ ารัก ก็ เหมาะกับการ
อี กทัง้ ในพื น
เก็ บภาพบรรยากาศไว้เป็ นที่ ระลึก

คาพย็ อง สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ เผยเสน่ ห ์
ทางธรรมชาติ เต็ มที่ ในหลายมุ มมอง
ตามแต่ ละฤดู กาล รู ส
้ ก
ึ ได้ถง
ึ ความ
ใกล้ชิดธรรมชาติ และความน่ ารัก
ของธรรมชาติ
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หมู่ บ ้านจ�ำลอง LE PETITE FRANCE, คาพย็อง ฉากจู บของ
จอนจี ฮยอนและคิมซู ฮยอน
มี ชื่อเสี ยงมากจากการเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำละครเกาหลี <ยัยตัว
ร้ายกับนายต่ างดาว> ฉากจู บของคิ มซู ฮยอนและจอนจี ฮยอนซึ่ง
้ ี ที่แห่ งนี เ้ ป็ นฉากหลัง และ
เป็ นหนึ่งในฉากดังของละครเรื่ องนี ม
ฉากที่ ฮยอนบิ นปรากฏตัวจากบันไดไปทางโรงละครกี นโยลและ
อนุ สรณ์สถานแซ็ งแตกซู ว ์เปรี ในเรื่ อง <เสกฉันให้เป็ นเธอ> รวม
ถึงการถ่ ายท�ำการเล่ นกล่ องดนตรี ของยู แจซอกในรายการวาไร
ตี ้ <รันนิ่ งแมน>
โดยหมู่ บา้ นฝรั่ งเศสที่ มีชื่อเสี ยงจากการเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ
เป็ นการน�ำทัศนี ยภาพของหมู่ บา้ นเล็ กๆ ในฝรั่ งเศสมาสร้างไว้ที่นี่
้ ที่ สุดแสนจะน่ ารักแล้ว ยังมี การเปิดการแสดง
ซึ่งนอกจากจะมี พืน
ที่ หลากหลายอี กด้วย อาทิ ละครหุ่ นกี นโยล, การแสดงกล่ อง
ดนตรี เป็ นต้น ซึ่งควรทดลองเป็ นเจ้าชายน้อยผ่ านเทคโนโลยี โลก
เสมื อน(VR) และต้องไปดู โซนถ่ ายภาพ Wall of Love ซึ่งจ�ำลองมา
จากก�ำแพงแห่ งความรักบนเนิ นมงมาตร์ของประเทศฝรั่ งเศส

จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอคาพย็องกุ น ต�ำบลช็ องพย็องมย็อน ถนนฮู บน
ั โร 1063
031-584-8200 จันทร์-ศุ กร์ 09:00-18:00
เด็ ก 36 เดื อน ~ ประถมศึกษา 6000KRW, มัธยมต้นและมัธยมปลาย 8000KRW, ผู ใ้ หญ่
10000KRW www.pfcamp.com
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DO IT

EAT IT + BOOK IT

ANANTI PENTHOUSE, SEOUL, LA FORET คาพย็อง
ร ้านอาหารที่มีสเต ๊กรสชาติ อร่ อย
‘La Foret’ ที่ มีความหมายว่ า ‘สวนป่า’ ในภาษาฝรั่ งเศส
้ อาหารไป
เป็ นร้านอาหารที่ สามารถเพลิ ดเพลิ นในมื อ
พร้อมกับทิ วทัศน์ธรรมชาติ ที่สวยงามได้สมชื่ อ สามารถ
ชิ มอาหารที่ หลากหลายได้ทงั้ อาเซี ยน อิ ตาเลี ยน ฯ โดย
้ กลางวันบนโต๊ะต้นปาล์มของที่ นี่โดดเด่ นใน
บุ ฟเฟ่ต์มื อ
เรื่ องของเมนู แนะน�ำที่ หลากหลายและบุ ฟเฟต์สลัดกว่ า
้ จากผักสดส่ งตรงจากสวนที่ ผ่านแค่
30 ชนิ ดที่ ปรุ งขึน
้ เมนู แนะน�ำ
กระบวนการหมุ นเวี ยนภายในฟาร์มเท่ านัน
ของ La Foret คื อสเต๊กที่ ท�ำให้ดา้ นนอกสุ กอย่ างรวดเร็ ว
้ ไว้ จากนัน
้ น�ำมาย่ างด้วย ‘Jasper
เพื่ อคงความฉ่ �ำของเนื อ
Grill’ เตาอบคุ ณภาพเยี่ ยมซึ่งให้รสชาติ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ทัง้ นี ,้ สามารถใช้บริ การได้เลยโดยไม่ ตอ
้ งเป็ น
สมาชิ กและไม่ ตอ
้ งจองล่ วงหน้า ส�ำหรับผู ท
้ ี่ ตอ
้ งการ
้ กลางวัน หากมาในวันจันทร์ถึงวันศุ กร์จะ
ทานเมนู มือ
ประหยัดกว่ าการมาในวันเสาร์และวันอาทิ ตย์

้ ย ังงดงาม!
GARDEN OF MORNING CALM จนถึงตอนนี ก็
สวนดอกไม้ซอฮาวอนในฤดู ใบไม้ผลิ และฤดู รอ
้ น, ดอก
เบญจมาศและใบไม้เปลี่ ยนสี ในฤดู ใบไม้ร่วง, ต้นสนที่
้ ่ างก็ เป็ นความ
ปกคลุ มไปด้วยหิ มะในฤดู หนาว ทัง้ หมดนี ต
้ มถ่ ายท�ำก็ มาที่ นี่เพื่ อเก็ บฉาก
โดดเด่ น ซึ่งในบางครังที
โรแมนติ ก การ์ดเนอร์ที่ อยากให้สวนภายใน Garden of
้ มาอี กหน่ อย จึงช่ วยกันเช็ ด
้ ดู สวยขึน
Morning Calm นัน
ถู ดูแลดอกไม้ของสวน ซึ่งผ่ านไป 10 ปีก็ แสดงให้เห็ นถึง
ลักษณะที่ หลากหลายเสมอมา ที่ สวนแห่ งนี ไ้ ด้น�ำเทศกาล
้ ็ มี
ไฟเข้ามาจัดแสดงเป็ นที่ แรกของประเทศ และตอนนี ก
กิ จกรรมที่ ให้ลองสวมชุ ดฮันบกในสวนได้อีกด้วย รวมถึง
มี หนังสื อที่ แปลเป็ นภาษาอังกฤษ, ญี่ ปุ่น, จี นส�ำหรับนัก
ท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ วางไว้ให้ตรงทางเข้า
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอคาพย็ องกุ น ต�ำบลซังมย็ อน ถนนซู มกวอน 432
1544-6703 จันทร์-อาทิ ตย์ 08:30-20:00
เด็ ก 6000KRW, เยาวชน 7000KRW, ผู ใ้ หญ่ 9500KRW
www.morningcalm.co.kr

K26, คาพย็อง สถานที่ ฝึกสอนด�ำน� ้ำสกู บาอย่ าง
เชี่ ยวชาญขนาดใหญ่ ที่สุดในเอเชี ย
ในประเทศเกาหลี กิ จกรรมเอ็ กซ์ตรี มเป็ นที่ นิยมมาก
และความนิ ยมของสกายไดร์ฟวิ่ งและสกู บาไดร์ฟวิ่ งก็
้ มาก โดยสถานที่ แห่ งนี ม
้ ี สระใต้น�ำ้ ขนาด 5m เป็ น
สู งขึน
สถานที่ ฝึกสอนด�ำน�ำ้ สกู บาที่ มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
้ ที่ ใหญ่ เป็ นอันดับ 5 ของโลก เป็ นที่ รูจ
และพื น
้ ก
ั ในด้าน
เดี ยวกันของต่ างประเทศ ซึ่งมี ชาวจี นเข้ามาเรี ยนเป็ น
จ�ำนวนมาก สามารถเรี ยนรู ก
้ บ
ั ผู ฝ
้ ึ กสอนแบบ 1:1 ได้
ตลอด 2 ชั่ วโมง หลังจากที่ ได้เรี ยนรู แ
้ ล้ว หากต้องการฝึ ก
ในคอร์สที่ ได้ใบรับรอง ระยะเวลา 3 ชั่ วโมงต่ อ 1 วัน
ประมาณ 3~4 วันก็ เพี ยงพอ

จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอคาพย็ องกุ น ต�ำบลช็ องพย็ อนมย็ อน ถนนโคแจกิ ล
262-57
031-585-5757 จันทร์-ศุ กร์ 09:00-22:00, วันเสาร์และวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ 08:00-21:00
หยุ ดวันอาทิ ตย์จันทร์-ศุ กร์ 33000KRW, วันเสาร์และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์
้ ฐาน), 53000KRW (ค่ าเข้าตลอดวัน)
55000KRW (ค่ าเข้าพื น
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จังหวัดคยองกีโด อ�ำเภอคาพย็องกุน ต�ำบลซอรักมย็อน ถนนยูมย็องโร 1007-90
031-580-3330~2
จันทร์-อาทิ ตย์ 07:00-10:30, 12:00-14:30, 18:00-21:30
้ กลางวันบนโต๊ะปาล์ม La Foret) จันทร์-ศุ กร์ ผู ใ้ หญ่ 35000KRW
(บุ ฟเฟ่ต์มื อ
้ ไป ไม่ เกิ น 14 ปี 21000KRW (เมนู แนะน�ำ) สเต๊กหมู ดำ� อิ เบริ
เด็ กเล็ ก 49 เดื อนขึน
โก้ ส่ วนสันนอกติ ดกระดู ก 60000KRW
theananti.com/kr/seoul

©Ananti Penthouse

SS RESORT, คาพย็อง หนึ่งคื นในรี สอร ์ทคุ ณภาพสู งที่
กระตุ ้นความรู ้สึก
เจ้าของรี สอร์ที่ กลับมาจากการเรี ยนต่ อในสหรัฐอเมริ กา
ผู ซ
้ ่ง
ึ ชื่ นชอบกี ฬาทางน�ำ้ ได้สร้างรี สอร์ทคุ ณภาพสู ง
ที่ สามารถสนุ กไปกับกี ฬาทางน�ำ้ ได้ในคาพย็ อง การ
ตกแต่ งภายในมี การจัดวางเฟอร์นิ เจอร์โบราณราคา
สู งและเฟอร์นิ เจอร์เหล็ กแบบโมเดิ ร ์น แสดงให้เห็ นถึง
ความคลาสสิ คพร้อมกับความหรู หรา ประกอบไปด้วย
้ 1
ห้องพักแขกรวมทัง้ หมด 10 ห้อง โดยมี 6 ห้องที่ ตวั ชัน
้ ที่
และอี ก 4 ห้องที่ ชน
ั้ 2 จากความสะอาดและการเป็ นพื น
ของวัฒนธรรมกิ จกรรมยามว่ างที่ ปลอดโปร่ ง ท�ำให้เห็ น
แม่ น�ำ้ ฮันตอนใต้ได้จากห้องพักแขกด้วยการมองเพี ยง
ปราดเดี ยว
มี อุปกรณ์ส�ำหรับกิ จกรรมทางน�ำ้ ครบครัน และหาก
แขกที่ มาพักต้องการใช้บริ การจะได้รบ
ั ส่ วนลดเพิ่ มเติ ม
หลังจากสนุ กสนานกับกี ฬาแล้วก็ สามารถเพลิ ดเพลิ น
และพักผ่ อนอย่ างสบายใจได้ที่ลานบาร์บี คิวและคาเฟ่
ส�ำหรับอาหารจะสามารถสั่ งเวลาใดก็ ได้ตามสะดวก
ตัง้ แต่ 9:00 น. จนถึง 21:00 น. ทัง้ ยังรับประทานอาหาร
้ ก่ อนเที่ ยง
ก่ อนเที่ ยงสไตล์อเมริ กน
ั ได้อีกด้วย อาหารมื อ
มี ปริ มาณมากเหมาะกับการรับประทาน 2 คน สนนราคา
อยู่ ที่ 16000KRW โดยเติ มข้าว ผัก และแกงได้ไม่ อน
ั้
้ เอง
้ ได้จากการปลู กขึน
เนื่ องจากผักกาดหอมนัน

จังหวัดคยองกีโด อ�ำเภอคาพย็องกุน ต�ำบลคาพย็องอึบ ถนนบุกฮันคังบยอนโร 494
070-8808-9514 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 11:00
ราคา 200000KRW(วันธรรมดา, โลว์ซี ซน
ั่ ), 300000KRW(สุ ดสัปดาห์, ไฮ
ซี ซน
ั่ ) สอบถามเพิ่ มเติ มได้
ssresort.co.kr
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GOYANG

CITY GUIDE

ฮุ นไดมอเตอร์สตู ดิโอ โกยาง – 10.62km (รถยนต์ 34 นาที ) – First Garden พาจ – 1.30km (รถยนต์ 4 นาที ) – เตาถ่ านอิ ตาลี โกยาง
– 6.16km (รถยนต์ 20 นาที ) – WHITE BRICK โกยาง – 3.75km (รถยนต์ 13 นาที ) – MVL Hotel โกยาง

โกยาง, ความสนุ ก
แห่ งการค ้นพบ
เมื องโกยางมี กิจกรรมสนุ กสนานที่ หลากหลาย ช้อปปิ้งมอลล์
แบบวันสต็ อป และแหล่ งวัฒนธรรมที่ ดีงาม เป็นเมื องที่ ไม่ มีช่วง
้ ังเป็นแหล่ งรวมของการถ่ ายท�ำ
เวลาให้เบื่ อหน่ าย นอกจากนี ย
้
้
วิ ดีโอมากมายตังแต่
รายการวาไรตี ไปจนถึ
งภาพยนตร์ เมื่ อย่ าง
้
ก้าวไปตามเส้นทาง เลิ ฟสตอรี่ และฉากสวยๆ ในละครก็ ผุดขึน
มาในหัวไม่ หยุ ด

SEE IT + DO IT

HYUNDAI MOTORSTUDIO, โกยาง
ขนตอนอันน่
ั้
าทึ่ง กว่ าจะเป็นรถยนต ์หนึ่งค ัน
ณ นิ ทรรศการรถยนต์ซึ่งจัดอยู่ ใน ฮุ นไดมอเตอร์ เป็ น
ธี มปาร์ครถยนต์ประเภทให้ประสบการณ์ตรงที่ ขนาด
้ ดิ น 9
ใหญ่ ที่สุดในประเทศ ถู กจัดอยู่ บนอาคารเหนื อพื น
้ ดิ น 5 ชัน
้ ามารถชมขัน
้ ใต้พืน
้ โดยในสถานที่ แห่ งนี ส
้
ชัน
ตอนการผลิ ตตัง้ แต่ การหลอมเหล็ ก ผลิ ตและประกอบ
ตัวรถ ท�ำสี ตลอดจนการประกอบอะไหล่ ทัง้ ยังสามารถ
้ ตอนทัง้ หมดก่ อนจะเป็ นรถยนต์
ฟั ง ได้ยิน สัมผัสขัน
ฮุ นไดคันหนึ่งได้โดยตรง
้ ตอนการผลิ ตรถ กระบวนการ
จากส่ วนหนึ่งของขัน
้ ที่
ท�ำงานร่ วมกันระหว่ างมนุ ษย์และหุ่ นยนต์กลายเป็ นพื น
้
เรี ยนรู ใ้ หม่ ส�ำหรับเด็ กๆ รวมทังกระบวนการวิ
จย
ั ลม, การ
เคลื่ อนไหวของรถ และการสร้างเสี ยง เป็ นการกระตุ น
้
้ าของเด็ กๆ ส�ำหรับนิ ทรรศการแบบ
ประสาทสัมผัสทังห้
้ สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยไม่ ตอ
ธี มนัน
้ งจองล่ วงหน้า แต่
้ พิ เศษจ�ำเป็ นต้อง
นิ ทรรศการ In to the Car ที่ ถูกจัดขึน
ท�ำการจองก่ อนล่ วงหน้า มี คิดส์เวิ ร ์คช็ อปที่ เรี ยนรู ไ้ ด้จาก
การเล่ นรถ หากสมัครทัวร์ภาษาอังกฤษก็จะด�ำเนิ นการ
ด้วยภาษาอังกฤษ 100% สุ ดท้าย, สามารถแสดงบัตรเข้า
ชมได้จนถึงเวลา 17:30 น.

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ นซานซอกู ถนนคิ นเท็ กซ์โร 217-6
1899-6611 นิทรรศการพิเศษ 10:00-19:00, นิทรรศการธีม 09:00-20:00,
ทดลองนั่ง 10:00-17:00, ปิดวันจันทร์V ผู ใ้ หญ่ 10000KRW, เยาวชน 7000KRW,
เด็ กและผู ส
้ ู งวัย 5000KRW motorstudio.hyundai.com/goyang

AROUND SPOT

FIRST GARDEN, พาจู
แหล่ งว ัฒนธรรมการละเล่ นที่ มีเรื่ องราว
ณ สถานที่ ซ่ ง
ึ ห่ างออกไปจากเมื องโกยางเพี ยง 10km
้ ที่ อน
มี เมื องพาจู ที่โดดเด่ นในเรื่ องพื น
ั ทรงเสน่ หท
์ ี่ มี
บรรยากาศเป็ นธรรมชาติ ด้วยเหตุ นี ้ สถานที่ ท่องเที่ ยว
ในเมื องพาจู จง
ึ มี ชื่อเสี ยงด้านการเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ
้ ก็ คือ First Garden
รายการต่ างๆ เช่ นกัน และหนึ่งในนัน
โดยหากต้องการเดิ นเล่ นจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง
หรื อหากต้องการเพลิ ดเพลิ นกับโปรแกรมต่ างๆ อย่ าง
อิ สระจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่ วโมง มี การตกแต่ งที่ ท�ำ
อย่ างพิ ถีพิถน
ั แสดงให้เห็ นถึงความทุ่ มเทเอาใจใส่ มี
แพให้ลองนั่ งได้อยู่ เหนื อหนองน�ำ้ และภาพถ่ ายหน้าจอ
้ ที่ แต่ ละแห่ งของ
ป้ ายประกาศจากรายการที่ ปรากฏพื น
สวนท�ำให้ตอ
้ งหยุ ดเดิ น ตลอดทุ กคื นของ 365 วัน จัด
เทศกาลแฟนตาซี ธีมกาแล็ คซี ซ่ ง
ึ มี แสงไฟระยิ บระยับ
ส่ องสว่ างท้องฟ้ ายามค่ ำ� คื น
ที่ อยู่ จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ถนนทับซักโกลกิ ล 260
๊ 3 แพ็ คเกจ 18000KRW,
10:00-22:00
ค่ าบริ การ บิ ก
๊ 5 แพ็ คเกจ 25000KRW www.firstgarden.co.kr
บิ ก

นิ ทรรศการ <Into the Car> ซึ่งถู กจัด
เตรี ยมไว้ที่ฮุนไดมอเตอร์สตู ดิโอประจ�ำ
้ ตอนการ
โกยาง สามารถเข้าชมขัน
ผลิ ตรถยนต์ได้โดยตรง ราวกับกลาย
เป็ นการท่ องเที่ ยวสุ ดพิ เศษที่ สามารถ
้
เข้าใจเกี่ ยวกับรถยนต์ได้ลก
ึ ซึง้ ยิ่ งขึน
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031-957-6861

Tip
First Garden มี ชื่อเสี ยงจากการเป็ นโลเคชั่ นของละครและ
้ ี่ หลากหลาย หากได้เยี่ ยมชม ทิ วทัศน์ที่คุน
วาไรตี ท
้ เคยก็
จะปรากฏสู่ สายตา เป็ นที่ ทราบกันดี ว่าเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ
ตัง้ แต่ ละคร อาทิ <หัวใจไม่ ลืมเธอ>, <The Undateables> ไป
จนถึงรายการ <รันนิ่ งแมน>, <The Returns of Superman>

19

EAT IT + BOOK IT

WHITE BRICK, โกยาง คาเฟ่ที่ ตกแต่ งด ้วยของ
ตกแต่ งเปี่ยมไปด ้วยความสุ นทรี ย ์
มี ชื่อเสี ยงมากในโลกออนไลน์จากการเป็ นร้านอุ ปกรณ์
ตกแต่ งภายในที่ มีไลฟ์ ส ไตล์เป็ นเอกลักษณ์แบบยุ โรป
ตอนเหนื อ ในปี 2018 มี การสร้างคาเฟ่ที่ เป็ นช็ อปออฟ
้ ที่ แห่ งหนึ่งในอิ ลซาน เพื่ อให้สามารถเห็ นตัว
ไลน์บนพื น
ผลิ ตภัณฑ์ได้จริ ง ซึ่งองค์ประกอบของเมนู ที่เข้ากับการ
ตกแต่ งภายในก็ มีความสุ นทรี ย ์โดดเด่ นไม่ เหมื อนใคร
อี กทัง้ ยังโดดเด่ นจากเครื่ องดื่ มและขนมหวาน โดยใน
ฤดู รอ
้ นที่ มีผลไม้ตามฤดู กาลซึ่งมี รสชาติ เฉพาะตัวจะใช้
มะเดื่ อ, เสาวรส ส่ วนในฤดู หนาวจะใช้สม
้ เขี ยวหวาน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานดงกู ถนนคยองอึยโร 577-49
031-919-2962
จันทร์-ศุ กร์ 11:00-20:00, เสาร์-อาทิ ตย์ 11:00-21:00, หยุ ดวันจันทร์
Americano 3500KRW, Brick Toast 6500KRW,
Butter Toast of Impression 3500KRW
www.whitebrick.co.kr

ETALY HWADEOK, โกยาง พิ ซซ่ าเตาถ่ านสไตล ์
เกาหลี โบราณที่อร่ อยกว่ าด ้วยความกรอบและบาง
เป็ นจุ ดที่ สามารถชิ มรสพิ ซซ่ าเตาถ่ านได้ในบ้านเกาหลี
้ �ำพิ ซซ่ า
โบราณซึ่งถู กตกแต่ งอย่ างโมเดิ ร ์น ณ ที่ แห่ งนี ท
้ สดใหม่ ทุกวัน
และพาสต้าจากวัตถุ ดิบปริ มาณน้อยที่ ซือ
้ ได้จากการนวดแป้ งเองโดยตรง
โดยพิ ซซ่ าเตาถ่ านนัน
แบบไม่ ให้หนาเกิ นไป เพื่ อความกรอบอันเป็ นเอกลักษณ์
้ เป็ นการย่ างชี สบนพาสต้าที่ เพิ่ งเคยเห็ น
ส่ วนพาสต้านัน
้
เป็ นครังแรกในชี
วิต รสอร่ อยที่ ติดวนอยู่ ทวั่ ทัง้ ปากท�ำให้
้
คนที่ มาแล้วต้องกลับมาอี กครังอย่
างแน่ นอน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยาง เขตอิ ลซานดงกู ถนนโกบงโร770บ็ อนกิ ล
้ 1 031-977-4013
26-47 บ้านเกาหลี โบราณ ชัน
อังคาร-อาทิ ตย์ 12:00-21:00, หยุ ดวันจันทร์
Funghi Quattro Pizza 14000KRW Diablo Pizza 16000KRW,
พาสต้าเตาถ่ าน 17000KRW, ลันช์เซ็ ต A 36000KRW
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THE MVL HOTEL, โกยาง ชาร ์จพล ังกายและใจ
้ น�ำใหม่ ล่าสุ ดใน
เดิ นทางจากกรุงโซลไปยังโรงแรมชัน
ตอนเหนื อของจังหวัดคยองกี โด โฮเคชั่ นที่ ได้มาใช้
เวเคชั่ นในโฮเทล, เป็ นสถานที่ ที่เหมาะกับฮิ ปสเตอร์ผู ้
ชื่ นชอบ สเตย์เคชั่ น (Stay-cation) จากการได้พก
ั ใน
โรงแรมพร้อมกับชาร์จพลังกายและใจ ภายในโรงแรม
แสดงให้เห็ นถึงประเพณี เกาหลี สุดโมเดิ ร ์น อาทิ ตะเกี ยง
้
โบราณหุ ม
้ ด้วยผ้าไหมสี แดงและนำ� ้ เงิ น, โบว์ผู กติ ดเสื อ
ฮันบก เป็ นต้น ภายในห้องก็มีความหรู หราและสะอาด
สะอ้านจากดี ไซน์ที่ ต่อยอดจากลวดลายโบราณ แม้จะ
เป็ นชานเมื องที่ เงี ยบสงบ แต่ ในระยะการเดิ น 5 นาที ก็จะ
้
พบกับ One Mount, Aqua Plannet อี กทังยังใกล้
กบ
ั ห้าง
สรรพสิ นค้าฮุ นไดและช็ อปปิ้งมอลล์ Emart ด้วยการเดิ น
ทางโดยรถประมาณ 5 นาที โรงแรม MVL เปิดให้บริ การ
สระว่ ายน�ำ้ กลางแจ้งในช่ วงฤดู รอ
้ น มี การเตรี ยมร่ ม, ห้อง
อาบน�ำ้ ตลอดจนสระเด็ กไว้ให้ หากมากันเป็ นครอบครัวก็
สามารถใช้บริ การได้อย่ างสะดวกสบาย โดยในช่ วงเย็ นจะ
มี บริ การบาร์บี คิว(BBQ)ริ มสระว่ ายนำ� ้ แม้จะอยู่ ใจกลาง
เมื องแต่ ก็พร้อมด้วยสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกที่ จะช่ วยให้
สนุ กสนานกันได้ในสถานที่ พก
ั ผ่ อนแห่ งนี ้
แขกที่ มาเข้าพัก สามารถรับสิ ทธิลดราคาร้านค้าที่ อยู่
ในตัวโรงแรมได้ โดยลด 10% ในร้านอาหารบุ ฟเฟ่ต์
CUCINA M, ร้านอาหารจี น Jungnim, คาเฟ่ IL LAGO
และซาวน่ าลด 50% อี กทัง้ ในช่ วงวันตรุ ษเกาหลี , ส่ งท้าย
ปี, คริ สต์มาส ก็ ได้มีการเตรี ยมกิ จกรรมไว้มากมาย

©The MVL Hotel

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานดงกู ถนนแทกึกโร 20
031-927-7700 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 12:00
้ หรื อทวิ น 192600KRW, 2 ท่ าน แฟมิ ลี่ทวิ น
(ห้องพัก) 2 ท่ าน ซู พีเรี ยดับเบิ ล
241900KRW (ธี มบัส) ไปกลับ 10000KRW www.mvlhotel.com/goyang
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Whirling Dervish, สไลด์ลงจาก
้
ระดับความสู ง 50 เมตรเหนื อพื น
ดิ น และหวาดเสี ยวจากร่ างกายที่
่
หมุ น 360 องศา ในท่ อที มืดสนิ ท
ก่ อนจะลื่ นลงมา

INSSA: ค�ำเรี ยกผู ท
้ ี่ คูลและมี ความฮิ ป

ธี มปาร์คสี่ ฤดู ที่ BTS เคย
เล่ นกันอย่ างสนุ กสนาน

One Mount ที่ อา้ งอิ งมาจากสวนสนุ กที่ สนุ กได้
ทัง้ ครอบครัว มี นก
ั ท่ องเที่ ยวกว่ า 130000 คน
ต่ อปี มาตามหาหิ มะที่ ตกตลอด 4 ฤดู กาล และ
่
้
่
สถานที แห่ งนี ทีสามารถรู ส
้ ก
ึ ถึงฤดู รอ
้ นและ
หนาวได้พร้อมกัน สามารถเก็ บภาพเซลฟี่ที่ น่า
พอใจได้ไม่ ว่าจะถ่ ายจากมุ มไหน

ONEMOUNT, โกยาง
เป็ นสถานที่ ที่ไปเพื่ อหลบความร้อนในฤดู รอ
้ น และไปเพราะหิ มะตกในฤดู
้ บนคอนเซปต์หมู่ บา้ นซานต้าของ
หนาว สโนว์ปาร์ค ในวัน เมาน์ท ที่ สร้างขึน
ยุ โรปตอนเหนื อมี หิมะตกตลอดทัง้ ปี ในรายการ ‘Run BTS!’ ตอนที่ 16 ได้มี
การถ่ ายท�ำที่ ลานเลื่ อนหิ มะและไอซ์ลิงก์ของ Snow Park ในธี ม ‘กี ฬาโอลิ มปิก’
ทัง้ เกมชิ งเลื่ อนหิ มะห่ วงยาง, เคอร์ลิ ง, การแข่ งขันเลื่ อนหิ มะ และภายใน
อาคารซึ่งห่ างจากทางน�ำ้ แข็ งส�ำหรับเล่ นเลื่ อน 300m ก็ จะพบกับลานน�ำ้ แข็ ง,
โซนเคอร์ลิ ง, เลื่ อนสุ นข
ั ประเภทของเลื่ อนมี หลากหลายแบบแต่ ที่เด็ กส่ วน
ใหญ่ ชอบกันคื อเลื่ อนกระดาน ทัง้ นี เ้ นื่ องจากโซนไอซ์ลิงก์จะต้องสวมรองเท้า
ธรรมดา จึงแนะน�ำให้สวมเป็ นรองเท้ากี ฬา
ส่ วนวอเตอร์ปาร์คก็ เป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ ‘Run BTS!’ ตอนที่ 13 ในธี ม ‘สปายที่
้ โดย วี หนึ่งในเมมเบอร์ BTS ได้รบ
กลับมาอี กครัง’
ั ความสนใจเป็ นอย่ างมาก
จากการสไลด์ออกมาจากท่ อยักษ์ดว้ ยความเร็ วซึ่งราวกับตัวเบาเหมื อนตุ ก
๊ ตา
กระดาษ และวอเตอร์ปาร์คที่ มีเครื่ องเล่ นความสู งเที ยบเท่ ากับอาคารเป็ น
ตัวเพิ่ มความเร้าใจได้อย่ างดี สระว่ ายน�ำ้ กลางแจ้งที่ อยู่ บนดาดฟ้ าที่ มีวิวโล่ ง
สบายด้วยสไตล์รู ฟท็ อปก็ เป็ นอี กความภาคภู มิใจ ท่ อสไลด์คู่ ที่เป็ นเครื่ องเล่ น
น�ำ้ ก็ มอบความหวาดเสี ยวให้เป็ นของขวัญจากความโปร่ งใสของท่ อส�ำหรับ 2
คน เมื่ ออยากพักสักครู่ ก็ไปคลายความเหนื่ อยล้าได้ที่โซนสปาด้านในและ
้ สปาแผนโบราณ
โซนบับเบิ ล
วัน เมาน์ท มี ทงวอเตอร์ปาร์ค,
ั้
สโนว์ปาร์ค, สปอร์ตคลับ, ช้อปปิ้งมอลล์ อี กทัง้
ยังมี เทศกาลไฟ ท�ำให้ทีมถ่ ายท�ำเข้ามาเก็ บบรรยากาศที่ นี่อยู่ บ่อยครัง้ และจาก
ความไม่ อยากรับอิ ทธิพลจากฤดู กาล รวมถึงอยู่ ไม่ ไกลจากใจกลางกรุงโซล
ท�ำให้ครอบครัวที่ ชอบท่ องเที่ ยวทัง้ 4 ฤดู มาที่ นี่กน
ั เยอะมาก ส�ำหรับบัตรเข้าใช้
บริ การ หากจองกับโซเชี่ ยลคอมเมิ ร ์ซของเกาหลี จะได้ราคาที่ ประหยัดกว่ า

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานซอกู ถนนฮันรยู เวิ ร ์ลโร 300 1566-2232
(วอเตอร์ปาร์ค) จันทร์-ศุ กร์ ด้านใน 10:00-18:00, ด้านนอก 12:00-17:00 / เสาร์-อาทิ ตย์ ด้านใน 10:0020:00, ด้านนอก 11:00-19:00 (สโนว์ปาร์ค) จันทร์-ศุ กร์ ด้านใน 10:00-18:00, เสาร์-อาทิ ตย์ 10:00-19:00
(วอเตอร์ปาร์ค) 60000KRW (สโนว์ปาร์ค) 30000KRW onemount.co.kr

้ อ 1 ชั่ วโมง ทุ กๆ วันเป็ น
Mini Interview ใน Snow Park จะมี หิมะตกลงมา 1 ครังต่
วันคริ สต์มาส และด้วยฉากหลังที่ เป็ นหมู่ บา้ นซานต้า จึงสามารถถ่ ายเซลฟี่เหนื อ
จิ นตนาการได้ไม่ ว่าจะอยู่ ตรงมุ มไหน ที่ สโนว์ปาร์คที่ เป็ นปราสาทน�ำ้ แข็ งตลอด 4
ฤดู กาล เชิ ญมาเล่ นเลื่ อนหิ มะกว่ า 100 ประเภท และสนุ กไปกับฤดู หนาวที่ ไม่ สามารถ
พบที่ อื่นได้อีก ลีจงฮยอก หัวหน ้าฝ่ายการตลาดต่ างประเทศ

22

Ice Lake, ทะเลสาบน�ำ้ แข็ งขนาด
ใหญ่ กว่ า 1,200m2 ที่ ตงั้ อยู่ ใจกลาง
สโนว์ปาร์คด้านใน สามารถสนุ กไป
กับการละเล่ นหลากหลายได้ อาทิ
เลื่ อนหิ มะ, สเก็ ตน�ำ้ แข็ ง ฯลฯ
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พระราชวังที่ ปรากฏในเทพนิยาย
서울의 강동지역이 한눈에
และสวนดอกไม้
보이는 탁 트인 전망이
ที่ ตกแต่ งอย่ างสวยงามภายในเอเวอร์
시원하게แ펼쳐진다.
ลนด์
ตลอดจนสวนสนุ กที่ เล่ นเครื่ องเล่ นได้อย่ าง
่
่
หลากหลาย มี สถานที มากมายที ดีต่อการเก็ บ
ภาพสวยๆ ไว้เป็ นที่ ระลึก เรามาเก็ บความทรงจ�ำ
ของวันที่ ได้ออกนอกเมื องไปเที่ ยวเล่ นอย่ าง
สนุ กสนานไว้กน
ั เถอะ

INSSA: ค�ำเรี ยกผู ท
้ ี่ คูลและมี ความฮิ ป

ซุ ป’ตาร์ดงั ระดับโลกก็ กลาย
เป็ นเด็ กได้!
EVERLAND, ยงอิ น
้ ี่ มีวง BTS มาออกรายการ ตอน
เป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ <Run BTS!> เรี ยลวาไรตี ท
ที่ 24 จากทัง้ หมดเป็ นการถ่ ายท�ำในธี ม BTS & Zombies โดยมี กฎให้ BTS จาก
้ าฟารี , ซี เคร็ ทมิ ชชั่ น, ปลาเป็ นปลาตาย
การไล่ พวกซอมบี ไ้ ปด้วยเกมซอมบี ซ
จึงจะได้บต
ั รปลดปล่ อยอิ สระให้กบ
ั เด็ กๆ ในการออกอากาศที่ ถ่ายให้เห็ น
เมมเบอร์สับสนอลหม่ านกันอยู่ ในรถบัสสร้างเสี ยงหัวเราะให้เป็ นอย่ างมาก
ซึ่งเพื่ อการถ่ ายท�ำ BTS ในสถานที่ แห่ งนี ไ้ ด้เปิดให้บริ การโซนซาฟารี ในตอน
กลางคื น
้ ดูไม่ แปลกอะไรและ
หากประชาชนชาวเกาหลี บอกว่ าเคยไปมาแล้วหนึ่งครังก็
เป็ นเรื่ องธรรมชาติ มากที่ เอเวอร์แลนด์จะถู กนับเป็ นสถานที่ ตอ
้ งไปในบรรดา
้ ู กแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วนคื อ
สวนสนุ กที่ เป็ นตัวแทนของเกาหลี สถานที่ แห่ งนี ถ
Global Fair, American Adventure, Magic land, Utopian Adventure และ
Utopia โดยเฉพาะ Utopia ที่ เป็ นสวรรค์บนดิ นของเหล่ าสัตว์มหัศจรรค์ที่ ยงั
หายใจอยู่ เป็ นสถานที่ ที่สามารถเรี ยนรู เ้ กี่ ยวกับซาฟารี เป็ นที่ ชื่นชอบของทุ ก
คนโดยไม่ แบ่ งแยกว่ าเป็ นเพศใดหรื อวัยใด และส�ำหรับ Adventure ที่ มีเครื่ อง
เล่ นน่ าหวาดเสี ยว แม้จะบอกว่ าสนุ กแต่ รอนาน หรื ออาจบอกว่ าเสี ยเวลารอไป
ฟรี ๆ แต่ ยิ่งรอนานเท่ าไหร่ ก็ ควรค่ าแก่ การรอคอยแน่ นอน เพราะเป็ นเครื่ อง
เล่ นที่ เป็ นที่ นิยมและสนุ กหวาดเสี ยวสุ ดๆ

้ บัตรรายปี
ส�ำหรับครอบครัวที่ มีเด็ กเล็ ก การซื อ
และใช้กบ
ั การท่ องเที่ ยวแบบครอบครัวในระยะ
่
่
่
ยาวก็ เป็ นอี กหนึงวัฒนธรรมที ดี เนื องจากที่ เอ
เวอร์แลนด์มี เทศกาลและการแสดงตลอด 1 ปี แม้
้ บัตรรายปีแต่ ก็ถือว่ าคุ ม
จะซื อ
้ มาก

จังหวัดคยองกี โด เมื องยงอิ นชี อ�ำเภอชออิ นกู ต�ำบลโพกกอึบ ถนนเอเวอร์แลนด์ 199
031-320-5000 จันทร์-ศุ กร์ 10:00-22:00
บัตรเข้าเล่ นรายสัปดาห์ เด็ กเล็ ก 44000KRW, เยาวชน 47000KRW, ผู ใ้ หญ่ 56000KRW
www.everland.com

Tip
การจัดคอร ์สเอเวอร ์แลนด ์ตามสถานการณ์
คอร ์สแอทเทค

Hurricane – Championship Rodeo – Columbus Adventures –

ที่ สนุ กได ้อย่ าง

Double Rock Spin – Rolling X Train – Let’s Twist – Bumper Car –

เร ้าใจ

T Express – Safari World

ถ ้าจู่ ๆ ฝนก็ตก?

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

คอร ์สความสุ ขร่ วม KIZCOVERY – Panda World – Aesop Village – Flash Pang Pang –
ก ับเด็กๆ

Peter Pan – I am an Elephant – Magic Cooking House – Kids Village –

นักท่ องเที่ ยวที่

Panda World –Racing Coaster – Flying Rescue – Aesop Umbrella Road –

กต ัญญู ต่อพ่ อแม่

24

Royal Jubilee Carrouse – Safari World - Finding Superbird
Flash Pang Pang – Peter Pan - I am an Elephant – Magic Swing –
Royal Jubilee Carrouse – Festival Train - Safari Word
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เส้นออกก�ำลังกายเป็ นศู นย์ก็ไม่
เป็ นไร

ที่ โซนดิ จิทล
ั ของ
สปอร์ตมอนส
เตอร์, ฮานัม
สามารถสนุ กได้กบ
ั
การจิ นตนาการถึง
กี ฬาที่ หลากหลาย
ได้แม้มาคนเดี ยว

SPORTS MONSTER, ฮานัม
เป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำ <Run BTS!> ตอนที่ 42 ด้วยคอนเซปต์ ‘ไอดอลผู เ้ ป็ น
ปฏิ ปักษ์กบ
ั กี ฬา’ โดยมี เป้ าหมายให้เมมเบอร์เป็ นมาสเตอร์ของโซนกี ฬา 3
ประเภทให้ได้ วี คร�่ำครวญเพราะความกลัวจากการโหนเชื อก แฟนคลับที่ ได้
เห็ นผ่ านการออกอากาศต่ างก็ พูดเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่ าวี นน
ั้ น่ ารักมากจนกลาย
เป็ นประเด็ นร้อนในโลกออนไลน์อยู่ ช่วงหนึ่ง สถานที่ ซ่ ง
ึ สามารถสนุ กไปกับ
กี ฬาหลากหลายประเภทได้ดว้ ยชุ ดสบายๆ คื อสปอร์ตธี มปาร์คแห่ งแรกของ
โลกที่ ถูกแบ่ งออกเป็ น 4 โซนด้วยกัน
เริ่ มต้นที่ โซน BASIC มี การจัดเตรี ยมคอร์ดกี ฬาฟรี ส ไตล์ไว้ ซึ่งผู ใ้ ช้งาน
สามารถตัง้ กฎแล้วเล่ นสนุ กกันได้ตามใจชอบ โดยมี ทงั้ หมด 6 ประเภท ยก
ตัวอย่ างเช่ น มอนสเตอร์คอร์ด ซึ่งเป็ นการผนวกกันของไฟ LED และหน้า
้ , สกายกราวน์บนชัน
้ ดาดฟ้ า,
จอที่ มีทงั้ เสี ยงและภาพสุ ดหรู ปรากฏอยู่ บนพื น
้ ไปเท่ านัน
้ ที่ สามารถใช้บริ การได้, สกายฟุ ต
สกายเบสบอลที่ คนสู ง 150cm ขึน
ซอลขนาดมาตรฐานระดับนานาชาติ ฯ ต่ อมาคื อโซน EXCITING กี ฬาชู ต
๊ ติ ง้
และจัมพ์ปิ้งกว่ า 5 ประเภทที่ จะช่ วยคลายความเครี ยดให้สลายหายไป ต่ อ
มาคื อโซน ADVENTURE ที่ พร้อมด้วยกี ฬาที่ให้ผูฝ
้ ึ กเล่ นหน้าใหม่ ไปจนถึง
ผู เ้ ชี่ ยวชาญได้ทา้ ทายความหวาดเสี ยวด้วยกิ จกรรมแอดเวนเจอร์ที่ เต็ มไป
ด้วยลู กเล่ นมากมาย สุ ดท้ายโซน DIGITAL สวนสนุ กแนวดิ จิทล
ั ที่ สนุ กได้กบ
ั
กิ จกรรมเสมื อนจริ ง
หลังช�ำระเงิ นค่ าเข้าเล่ น จะได้รบ
ั สายรัดข้อมื อสปอร์ตมอนสเตอร์ โดยสามารถ
ช�ำระเงิ นผ่ านสายรัดข้อมื อและตรวจสอบปริ มาณการออกก�ำลังกายและ
ดรรชนี กิจกรรมได้ แต่ ตอ
้ งระมัดระวังเนื่ องจากต้องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมต่ าง
้ ,้ ไม่ สามารถเข้าใช้บริ การได้หากสู งไม่ ถง
หากเมื่ อเกิ ดการสู ญหาย ทังนี
ึ 120cm
้ 4 1668-4832
จังหวัดคยองกี โด เมื องฮานัมชี ถนนมี ซาแดโร 750 สตาร์ฟิลด์ ฮานัม ชัน
จันทร์ – ศุ กร์ 10:00-21:00 ผู ใ้ หญ่ 25000KRW, เยาวชนและเด็ กเล็ ก 20000KRW
www.sportsmonster.co.kr

Mini Interview สามารถสนุ กได้ทุกเพศทุ กวัยแม้ไม่ ทราบกฎระเบี ยบอื่ นหรื อไม่ มี
ความรู แ
้ บบผู เ้ ชี่ ยวชาญ สามารถเล่ นบาสเกตบอลหรื อฟุ ตบอลคนเดี ยวได้จากการ
มองผ่ านหน้าจอ มี ตวั ซัพพอร์ตช่ วยสวม, ต่ อ และหยุ ดอุ ปกรณ์ประจ�ำอยู่ ในแต่ ละ
้ ที่ และไม่ มีกีฬาที่ ระดับความยากสู งเกิ นไป นักท่ องเที่ ยวจึงสามารถเล่ นสนุ กได้
พื น
อย่ างเต็ มที่ เช่ นกัน ถ้าให้บอกเคล็ ดลับอย่ างหนึ่งก็ อยากให้เตรี ยมเหรี ยญ 100KRW
มาด้วย เพราะจ�ำเป็ นในการใช้ล็อกเกอร์ โกด็อกแจ ผู ้จัดการ
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อาร์ต คลามบิ ง้ (art
climbing)ที่ เป็ นยอดฮิ ตที่ สุด
ผู เ้ ล่ นหน้าใหม่ ก็สามารถเล่ น
ได้ตามค�ำแนะน�ำของไกด์

หมดกังวลเรื่ องสภาพอากาศ ลองมา
เล่ นกี ฬาประเภทลู กบอลในร่ มกันให้
สนุ กสุ ดเหวี่ ยง!
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TRAVEL LIKE
AN 인싸 INSSA

ทิ วทัศน์จาก
ประวัติศาสตร์
อันยาวนาน
ราวกับถู กซ้อน
ทับกับฉากที่ วี
BTS ก�ำลังรอ
รถไฟ

INSSA: ค�ำเรี ยกผู ท
้ ี่ คูลและมี ความฮิ ป

ไปที่ นี่เมื่ อไหร่
ก็ พบ Spring Day
สถานี อิลย็อง, ยางจู
Army มากมายทั่ วโลกมาเยื อนเกาหลี เพื่ อมาเที่ ยวในทริ ป BTS Tour ทัวร์นี ้
้ , สถานที่ ถ่ายท�ำ
เป็ นการตามรอยสถานที่ ที่เป็ นฉากของภาพประกอบอัลบัม
มิ วสิ ควิ ดีโอ ฯลฯ ของวง BTS ถ่ ายภาพยื นยันการมาเยื อนโดยมี ฉากหลังแบบ
ในมิ วสิ ควิ ดีโอแล้วแชร์ลงโซเชี ยลมี เดี ย ของตัวเอง องค์การส่ งเสริ มการท่ อง
เที่ ยวเกาหลี ได้ด�ำเนิ นการส�ำรวจความนิ ยม ‘TOP 10 สถานที่ ชื่อดังของเกาหลี
ตามรอย BTS’ โดยมี 5 อันดับแรกคื อ ป้ ายรถเมล์หน้าชายหาด Hangho,
ชายหาดเล่ นน�ำ้ ทะเล Dadaepo เมื องปู ซาน, ถนน Metasekwaieo, Line
Friends สาขาอี แทวอน และสถานี อิลย็ อง เมื องยางจู จังหวัดคยองกี โด ซึ่ง
ในวันที่ ฮน
ั ซอนดัลได้มาที่ สถานี อิลย็ อง ก็ มี Army จากหลากหลายชาติ อาทิ
ไต้หวัน, จี น, ญี่ ปุ่น ฯ มาเที่ ยวในที่ แห่ งนี ้
ปั จจุ บน
ั สถานี อิลย็ องเป็ นสถานี ที่ปิดให้บริ การเดิ นรถไฟแล้ว โดยที่ นี่เป็ นจุ ด
เริ่ มถ่ ายท�ำฉากแรกของมิ วสิ ควิ ดีโอ <Spring Day> ทัง้ ทางรถไฟที่ ทอดยาว,
ประวัติศาสตร์เก่ าแก่ ยาวนาน, บรรยากาศเงี ยบสงบไร้ความวุ่ นวาย ทัง้ หมดนี ้
ล้วนแต่ มีมนตร์เสน่ ห ์ ขณะที่ ฟังเพลง <Spring Day> ของ BTS แนะน�ำให้เดิ น
ไปตามทางรถไฟพร้อมทบทวนฉากในมิ วสิ ควิ ดีโอก็ เป็ นไอเดี ยที่ ดี หรื อช่ วง
้ ี่ ว่างอยู่ และวางแผน
ที่ เพลย์ลิ สต์ของคุ ณกลับมาเล่ นซ�ำ้ หากได้นงั่ บนเก้าอี ท
ทริ ปที่ เหลื อก็ เป็ นความคิ ดที่ ไม่ เลว
จังหวัดคยองกี โด เมื องยางจู ชี ต�ำบลจางฮึงมย็ อน หมู่ บา้ นซัมซังรี 327
031-855-5582

เนื่ องจากเป็ นรางรถไฟที่ เลิ กใช้งาน แม้จะเก่ า
้ สนิ มแต่ ก็สามารถถ่ ายภาพที่ ดูดีและให้
และขึน
ความรู ส
้ ก
ึ เก่ าๆ ได้ และจากบรรยากาศดังกล่ าว
เมื่ อลงมายื นบนทางรถไฟ จะให้ความรู ส
้ ก
ึ ว่ า
เหมื อนได้หายตัวไปยังโลกอื่ น

Mini Interview ปั จจุ บน
ั ผลิ ตคอนเท้นท์หลากหลายเมื องของเกาหลี และแชร์ให้กบ
ั
กลุ่ ม Digital Nomad ทั่ วโลกครับ เนื่ องจากมี สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ แม้แต่ คนเกาหลี
ก็ ยงั ไม่ รูจ
้ ก
ั เสน่ หข
์ องแต่ ละที่ อีกมาก ขณะที่ ท�ำคอนเท้นท์ก็ได้รบ
ั ความรู ส
้ ก
ึ ใหม่ ๆ
อยู่ เสมอ โดยเฉพาะในแต่ ละฤดู กาลของสถานี อิลย็ องที่ ให้บรรยากาศต่ างกัน ซึ่ง
นอกจากการมาในฤดู หนาวเหมื อนใน <Spring Day> ก็ สวยงามอยู่ แล้ว แต่ ในฤดู
ใบไม้ผลิ ที่ดอกไม้เริ่ มจะบานหรื อในฤดู ใบไม้ผลิ ที่ถูกย้อมไปด้วยลวดลายหลากสี ก็
จะได้จุดถ่ ายภาพที่ ดีไร้ที่ติเช่ นกัน ฮันซอนด ัล อิ นฟลู เอนเซอร ์
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K-STYLE
HOT PLACES

01
เทศกาลเพลงแจ๊สนานาชาติ เกาะ
จาราซอม, คาพย็อง

เทศกาลเพลง
ที่ จะสั่นสะเทื อน
หัวใจคุ ณ
ทุ กๆ ปี จังหวัดคยองกี โดจะเร้าใจ
ไปด้วยเทศกาลดนตรี ประจ�ำฤดู
ใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วง
เป็นที่ นิยมมากขนาดที่ หากไม่ รีบ
๋ ก็ เข้าชมได้ยาก จึงควร
จองตัว
้ ที่
ดู ตารางจัดงานของแต่ ละพื น

ให้ดี
30

ท่ วงท�ำนองเพลงแจ๊สเมื่ อฤดู ใบไม ้
ร่ วงมาเยื อน
‘เกาะจาราซอม’ ที่ มีเนิ นเหมื อน
ตะพาบน�ำ้ ตามชื่ อในภาษาเกาหลี ได้
มี การจัดเทศกาลเพลงซึ่งเป็ นที่ รูจ
้ ก
ั
กันดี ในฤดู ใบไม้ร่วง เทศกาลเพลงแจ๊ส
ของเกาะจาราซอมในฤดู ใบไม้ร่วงที่
สวยงามของทุ กๆ ปี จะมี การก�ำหนด
หนึ่งประเทศและเชิ ญนักดนตรี ตวั แทน
้ ๆ มาท�ำการแสดงร่ วม
ของประเทศนัน
้ ี
กับนักดนตรี แจ๊สของเกาหลี ในปีนี ม
ความภาคภู มิใจกับประวัติศาสตร์อน
ั
ยาวนานกว่ า 16 ปี ทัง้ ยังสามารถชม
การแสดงสุ ดฟินได้จากนักดนตรี แจ๊ส
ชื่ อดังจากทัง้ ในและต่ างประเทศ ใน
ทุ กๆ ปีก�ำหนดการงานเทศกาลจะแตก
้ บัตรได้
ต่ างกันไปเล็ กน้อย สามารถซื อ
ผ่ านเว็ บไซต์ออนไลน์ โดยจะมี ส่วนลด
ที่ ต่างกันไปตามช่ วงเวลาจ�ำหน่ าย ยิ่ ง
้ เร็ วก็ จะยิ่ งประหยัดได้มากกว่ า
ซื อ
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอคาพย็ องกุ น ต�ำบล
คาพย็ องอึบ หมู่ บา้ นทัลจอนรี 1-1 เกาะจาราซอม
031-581-2813
เดื อนตุ ลาคมของทุ กปี, จัดงาน 3 วัน
(จ�ำหน่ ายบัตรออนไลน์) เยาวชน
1 ใบ 35000KRW, ผู ใ้ หญ่ 1 ใบ 50000KRW,
ผู ใ้ หญ่ 2 ใบ 80000KRW, ผู ใ้ หญ่ 3 ใบ 100000KRW
(จ�ำหน่ ายบัตรหน้างาน) เยาวชน 1 ใบ 40000KRW,
ผู ใ้ หญ่ 1 ใบ 55000KRW
www.jarasumjazz.com

02
เมโลดี ้ ฟอเรสท ์ แคมป์ , คาพย็อง

ป้ อนอาหารหู ด ้วยนักดนตรี ชนน�
ั้ ำของ
เกาหลี
เป็ นเทศกาลดนตรี เพลงฮิ ตล่ าสุ ดของ
้ ในเดื อนกันยายนของ
ประเทศที่ จด
ั ขึน
ทุ กปี สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับดนตรี
และธรรมชาติ ได้อย่ างใกล้ชิดในจุ ดตัง้
แคมป์ คาพย็ อง และฟั งเพลงคุ ณภาพ
เยี่ ยมหลายประเภทจากศิ ลปินหลาก
้ น�ำของเกาหลี ทัง้
ช่ วงอายุ ที่เป็ นชัน
บัลลาด, โฟล์ค, ร็ อค ฯ ในปี 2019 นี ้
ประกอบด้วยไลน์อพ
ั ที่ ไม่ ธรรมดาเช่ น
เดี ยวกับปีก่ อนๆ อาทิ ยุ นจงชิ น, Heize,
OKDAL, god, 10cm ฯ และในระหว่ าง
การแสดงช่ วงเย็ นซึ่งเป็ น Signature
Performance ที่ มีชื่อว่ า ‘Under The
Night Sky’ เมื่ อไฟดับหมดทุ กดวงแล้ว
้ และเพลิ ด
สามารถนอนราบไปกับพื น
เพลิ นกับโชว์พร้อมดู ดาวไปด้วยได้ ทัง้ นี ,้
มี รถชัทเทิ ลบัสคิ ดค่ าใช้จ่ายให้บริ การจาก
3 จุ ด เช่ น สถานี ซาดัง สถานี ฮบ
ั จอง ฯลฯ

จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอคาพย็ องกุ น ต�ำบล
คาพย็ องอึบ หมู่ บา้ นทัลจอนรี 1-1 จุ ดตัง้ แคมป์ เกาะ
จาราซอม
สปอร์ตไลท์ 02-567-8977
จัดงาน 2 วัน ในเดื อนกันยายนของทุ กปี
ก�ำหนดการปี 2019 วันที่ 7~ 8 กันยายน
บัตร 1 วัน 88000KRW, บัตร 2 วัน 121000KRW,
ชัทเทิ ลบัสเที่ ยวเดี ยวต่ อ 1 ที่ นงั่ 14000KRW
www.melodyforestcamp.com

03
เวิร ์ล ดี เจ เฟสติ ว ัล, ควาช็อน

้
่ ระด ับการเต ้นของหัวใจ
ปาร ์ตี EDM
ทีเ่ พิม
้ ่ 13 ในปี นี ้ ก็
‘เวิ รล
์ ดี เจ เฟสติ วล
ั ’ ครังที
้ ที่ โซลแลนด์, ควาช็ อนเช่ นเคย
จัดขึน
โดย WDF (ตัวย่ อจากค�ำว่ า World DJ
Festival) ได้รบ
ั ความสนใจร้อนระอุ
จากวัยรุ่ น จนเทศกาลนี ไ้ ด้ถูกเรี ยก
ว่ า ‘GodDF’ แผดเผาบรรยากาศด้วย
การเชิ ญศิ ลปินมาจากทั่ วโลก พร้อม
บรรยากาศที่ ทะลุ ขีดสุ ดความร้อนแรง
จาก Fashion People และ StyleGuy
ทัง้ นี ,้ เทศกาลอยู่ ห่างจากย่ านคังนัม
20 นาที เริ่ มตัง้ แต่ 13:00 น. ไปจนถึง
11:30 น.
จังหวัดคยองกีโด เมืองควาช็อนชี ถนนกวังเมียงโร 181
02-509-6000
จันทร์ – ศุ กร์ 10:00-21:00, ศุ กร์ – อาทิ ตย์
10:00-22:00
บัตรใช้บริ การได้ไม่ จำ� กัด เด็ ก 38000KRW,
เยาวชน 41000, ผู ใ้ หญ่ 44000KRW
www.seoulland.co.kr

04
[ㅍㅍㅍ] เพลย ์กราวด ์ ปิกนิ ก
เฟสติ ว ัล, โกยาง

ปิกนิ กที่ เพลิ นเพลิ นไปก ับเสี ยงเพลง
ในฤดู ใบไม้ผลิ ก็จะเริ่ มมี เทศกาล
้ ทั่ วทุ กสารทิ ศ
เพลงน้อยใหญ่ จด
ั ขึน
เมื่ อถึงเดื อนพฤษภาคมของทุ กปี ณ
ลานกิ จกรรมกลางแจ้ง Norumok,
ArumNuri, Goyang จะมี การจัดงาน
[ㅍㅍㅍ] เพลย์กราวน์ ปิกนิ ก เฟสติ วล
ั
เทศกาลเพลงเอ็ นจอยเบาๆ ตามชื่ อ ปู
เสื่ อลงบนหญ้าเสมื อนมาปิกนิ ก ดื่ ม
คราฟท์เบี ยร์ที่ช่วยดึงอารมณ์ให้
สนุ กสนาน พลางขยับไหล่ ให้เข้ากับเสี ยง
เพลง ทัง้ นี ,้ เข้าชมได้ฟรี หากอายุ ต่ �ำ
กว่ า 12 ปี และให้นงั่ ชมดนตรี ได้โดยไม่ มี
ระบบจองล่ วงหน้า

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานดงกู
ถนนจุ งอังโร 1286
1577-7766
จัดเทศกาล 2 วัน ในเดื อนพฤษภาคม
บัตรเพลย์ 1 วัน 19800KRW, แพ็ คเกจบัตรเพลย์
1 วัน 3 เบี ยร์ 33000KRW
www.artgy.or.kr/aram/
introduction.aspx
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ที่ คาดผมส�ำหรับล้างหน้า, ไดร์เป่าผม, เครื่ องส�ำอางที่ มีใบหน้าสุ ดน่ ารักของ Apeach ที่ ช่วยเติ มเต็ มความ
้ ี่ ไว้ใจได้ ที่ มีไอเท็มให้เลื อกช้อปอย่ างหลากหลาย อย่ างเช่ น
รู ส
้ ก
ึ ของหญิ งสาวที่ สดใส รวมไปถึง Ryan เพื่ อนซี ท
ตุ ก
๊ ตาและหมอนหน้า Ryan เพื่ อให้เป็นตุ ก
๊ ตาตัวโปรดของบรรดาเด็ กๆ และไอเท็มตามฤดู กาลเป็นโอกาสที่
้
ได้รวบรวมไอเท็มหายากที่ ไม่ คาดคิ ด ซึ่งพบได้เฉพาะในแต่ ละช่ วงฤดู เท่ านัน

02
เพลิ ดเพลิ นก ับเวลาน� ้ำชา, แก ้ว
เซรามิ ค
จองเวลาน�ำ้ ชาอันแสน
เพลิ ดเพลิ นด้วย Ryan และ
Apeach สุ ดน่ ารัก แก้วมัครุ่ น
Lazy Sunday มี สองลายให้
สะสมในดี ไซน์ Little Ryan และ
Little Apeach
01

รับความรักมากมายได้จาก Ryan
ที่ ดูน่าไว้ใจ,
Muzi ที่ ไม่ รูต
้ วั ตนที่ แท้จริ ง, และ
Tube ที่ กลายเป็ นเป็ ดบ้าเมื่ อโกรธ
จากความใกล้ชิดเหมื อนเพื่ อนที่
อยู่ เคี ยงข้างจากพวกเขาเหล่ านี ้
Apeach ที่ น่ารักและเต็ มไปด้วย
ความแบ๊ว คื อหนึ่งในคาแร็ กเตอร์
ที่ ได้รบ
ั ความนิ ยมมากที่ สุด

ถ่ ายภาพยื นยัน
เมื่ อมาถึง
KAKAO FRIENDS
ที่ เป็ นที่ นิยมจากคน
ทัง้ ชาติ
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KAKAO FRIENDS
วางจ�ำหน่ ายผลิ ตภ ัณฑ ์ร่ วมก ับ TWICE
สิ นค้าที่ อยากได้แม้สม
ั ผัสผ่ านแค่ ทางสายตามารวมกันอยู่ ในที่ นี่ที่เดี ยว โดย
Kakao Friends ที่ ได้รบ
ั ความนิ ยมมากมายทัง้ ในและต่ างประเทศ ได้มีการจัด
จ�ำหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ สามารถใช้ได้ทุกที่ ในชี วิตประจ�ำวัน อาทิ ประเภทเครื่ อง
เขี ยน ประเภทชุ ดรับประทานอาหาร ผลิ ตภัณฑ์ตกแต่ งภายในบ้าน เป็ นต้น ใน
เดื อนตุ ลาคม ปี 2019 Kakao Friends จะวางจ�ำหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ที่ ได้ร่วมงาน
กับนักร้องเกิ ร ์ลกรุ ป
๊ TWICE โดยเมื่ อเดื อนสิ งหาคม ปี 2019 ได้เปิดตัวเข็ ม
กลัดที่ ระลึกจากการ Drawing และ Art Work ด้วยตนเองของเมมเบอร์ทัง้ 9
คน ซึ่งในเดื อนตุ ลาคม ผลิ ตภัณฑ์ออฟฟิเชี ยลที่ TWICE ร่ วมงานโดยตรง ทัง้
ประเภทการท่ องเที่ ยว, ชี วิตประจ�ำวัน, ความงาม ประมาณ 20 ชนิ ด ก็ จะถู ก
วางจ�ำหน่ ายด้วยเช่ นกัน มี ช็อปในจังหวัดคยองกี โดทัง้ หมด 6 สาขา คื อ สาขา
ห้างฮุ นได เมื องพันกโย, สาขาสตาร์ฟิลด์ เมื องโกยาง, สาขาสตาร์ฟิลด์ เมื อง
ฮานัม, ซู วอน สาขา AK, สาขาล็ อตเต้พรี เมี ยมเอ้าท์เล็ ต เขตคี ฮง
ึ และจุ ดพัก
รถคี ฮง
ึ ทัง้ นี ,้ โฮมเพจของ Kakao Friends มี ทงั้ ภาษาเกาหลี , อังกฤษ, ญี่ ปุ่น,
้ สิ นค้าผ่ านอิ นเตอร์เน็ ต ใน
้ ทั่ วโลกเมื่ อสั่ งซื อ
จี น และมี การจัดส่ งสิ นค้าทุ กชิ น
ทุ กๆ เดื อนสามารถดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ออฟฟิเชี ยลส�ำหรับโทรศัพท์และ
้ หลังใหม่ ๆ ได้ทุกเดื อน
หน้าจอ PC ได้ที่โฮมเพจ จึงสามารถสร้างภาพพื น

01
ต ัวการ ์ตู นน� ้ำหอม 4 พี่ น ้อง
กลิ่ นหอมจากตัวการ์ตูนที่ สดชื่ น~ เริ่ ม
จากตัวการ์ตูนน�ำ้ หอม Ryan ส�ำหรับ
เกาะหน้าจอ ไปจนถึงตัวการ์ตูนน�ำ้ หอม
Apeach ส�ำหรับรถยนต์ที่ช่วยดู ดซับกลิ่ น
ยาง เป็ นตัวการ์ตูนน�ำ้ หอมส�ำหรับใช้ในร่ ม
ที่ สามารถติ ดไว้ตรงที่ ใดก็ ได้ ทัง้ Neo และ
Apeach กลิ่ นดอกไม้หอมหวานล็ อกเข้า
้ ตัวไหน
กับช่ องลมได้ดว้ ยคลิ ป ไม่ ว่าจะซื อ
ก็ พง
ึ พอใจ 100%
Ryan 19900KRW, Apeach 12500KRW, ตัว
การ์ตู นน�ำ้ หอมส�ำหรับติ ดในรถยนต์ Apeach, Neo
13900KRW

แก้วเซรามิ ค Little Apeach
12000KRW

02

03

04

03
โมเดลพลาสติ ก RYAN
ประกอบเองได ้ตามใจฉัน
สนุ กกับการประกอบสิ่ ง
ประดิ ษฐ์~ สามารถประกอบได้
โดยไม่ ตอ
้ งใช้กาว ส�ำหรับโมเดล
1 ตัว ประกอบด้วยหมวกหู
กระต่ าย, หมวกรู ปเท้าของ Tube
้ และแขนอี ก 3 เซ็ ต
อย่ างละ 1 ชิ น

04
ผ ้าคาดผมอารมณ์ดี
้
ที่ คาดผมสวมใส่ สบายด้วยเนื อ
สัมผัสที่ นุ่ มและไม่ รด
ั ตึงศี รษะจน
้ ี ความกว้าง
เกิ นไป แฮร์แบนด์นีม
กว่ า 8cm ช่ วยเก็ บผมที่ หล่ นลง
มาได้ไม่ พลาดแม้แต่ เส้นเดี ยว
ที่ คาดผมส�ำหรับล้างหน้า Apeach
12000KRW

โมเดลพลาสติ ก Ryan (Muzi&Tube)
15000KRW

06

05

05
HONEY LINE SET ที่ แปลงร่ างเป็นผึง้

ใหม่ Honey Line จาก Kakao Friends ที่ วางแผงไปเมื่ อ
เดื อนเมษายนของปีนี ้ เป็ น Honey Friends ที่ มาในชุ ด
ผึง้ สุ ดน่ ารักส�ำหรับออกเก็ บน�ำ้ ผึง้ หวานหอมในวันที่
อากาศแจ่ มใส
นาฬิ กาแขวนผนังไร้เสี ยง 25000KRW, ตุ ก
๊ ตา Honey
Friends รู ป Ryan และ Tube ตัวละ 35000KRW, น�ำ้ ผึง้
ธรรมชาติ 12000KRW

06
พวงกุ ญแจยื ด~

เหล่ าตัวการ์ตู น Kakao สุ ดน่ ารักที่
บิ นบนท้องฟ้ า พวงกุ ญแจการ์ตู นตัว
เต็ มที่ ยืดออกได้อย่ างอิ สระด้วยโซ่
ยื ด จึงสามารถคล้องตรงไหนก็ ได้
ตามต้องการ
พวงกุ ญแจ Flying เต็ มตัว_Apeach
8000KRW
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Line Friends หลากหลายไปด้วยไอเท็มกว่ า 1790 ประเภท ส่ วนตัวการ์ตู น BT21 ทัง้ 8 ตัว ที่ นอนหลับฝั นดี อยู่ ใน
Universtar มี หวั ของ Tata ที่ เชื่ อมโยงอยู่ ก ับทุ กผลิ ตภัณฑ์เป็นคาแร็ กเตอร์ที่ ได้รับความรักมากมาย โดยที่ สาขา
เอเวอแลนด ์ ยงอิ น ซึ่งมี หลากหลายครอบครัวไปเยื อน มี ตุก
๊ ตาขนาดเล็ กที่ เป็นที่ ชื่นขอบของเด็ กๆ และมี
ผลิ ตภัณฑ์ในชี วิตประจ�ำวันสุ ดน่ ารักเป็นที่ ยอดนิ ยมอย่ างมาก

02
กระบอกน� ้ำสวย เบา แข็งแรง
จากการผลิ ตด้วยแก้วที่ ใสสะอาด รวม
กับ Tritan วัสดุ เป็ นมิ ตรกับธรรมชาติ
ที่ มีขอ
้ ดี ตรงที่ เป็ นพลาสติ กไม่ แตกได้
ง่ าย จึงมี ทงั้ ความเบาและความแข็ ง
แรง รวมทัง้ มี ถุงที่ ตรงกับตัวการ์ตูน
บนขวด แม้จะใส่ เครื่ องดื่ มที่ มีความ
เย็ นก็ ไม่ เปี ยกมื อ

ขวดน�ำ้ Triton ลาย BT21 SHOOKY 15000KRW

01

Sally ตัวเล็ กน่ ารัก เป็ นตัวการ์ตูนออริ
จิ นล
ั จากสังกัด BROWN & FRIENDS
ที่ มีเสน่ หแ
์ บบคาดไม่ ถง
ึ ทัง้ ความ
แปลกประหลาดและความคิ ด
แปลกแนว โดย Line Friends มี ตวั
การ์ตูน Brown & Friends และ BT21
ถึง 19 ประเภท ซึ่งตัวการ์ตูนที่ เป็ น
ยอดฮิ ตหลักๆ คื อ Brown, James,
Moon รวมถึง TaTa, Van และ Cooky

LINE FRIENDS
ช้อปปิ ้ งแบบได้
เปรี ยบยิ่ งกว่ า
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LINE FRIENDS
ต ัวการ ์ตู น BT21 ที่ได ้ร่ วมงานก ับ BTS
๊ เกอร์ และ
Line Friends ที่ เริ่ มต้นด้วย Brown & Friends ที่ ได้ก�ำเนิ ดเป็ นสติ ก
้ จากผลิ ตภัณฑ์รู ปตัวการ์ตู น ไปจนถึงผลิ ตภัณฑ์
ได้ขยายขอบเขตที่ กว้างขึน
ส�ำหรับใช้ในชี วิตประจ�ำวัน ปั จจุ บน
ั สามารถพบแบรนด์ระดับโกลบอลได้ใน 7
ประเทศทั่ วโลก เมื่ อเดื อนสิ งหาคม ปี 2019 ได้เปิดตัวลิ มิเต็ ดอิ ดิชน
ั่ ที่ มีเฉพาะ
ในสาธารณรัฐเกาหลี โดยกล้อง Leiga ชื่ อดังจากเยอรมันอายุ กว่ า 100 ปี และ
BT21 ได้ร่วมงานกัน กลายเป็ นกล้องโพราลอยด์ใหม่ ล่าสุ ด Leiga Sofort ด้วย
ดี ไซน์ที่ให้อารมณ์นิวโทรและความพิ เศษที่ ได้ครอบครองแรร์ไอเท็ ม ช็ อป
Line Friends ในจังหวัดคยองกี โดมี อยู่ สาขาอยู่ ในฮุ นไดเอ้าท์เล็ ตและเอเวอร์
แลนด์ เมื องยงอิ น โดย Line Friends Store ที่ อยู่ ในเอเวอร์แลนด์ เมื องยงอิ น
ได้รบ
ั ความนิ ยมเป็ นอย่ างมาก สามารถชมความพิ เศษของเอเวอร์แลนด์ที่ เป็ น
้ กันฝนหลากหลายสไตล์ได้ นึกถึงเด็ กๆ
สวนสนุ กกลางแจ้งพร้อมกับดู เสื อ
ที่ มาเยื อนที่ นี่อย่ างมาก แต่ ตุก
๊ ตาหลายขนาดหลายแบบที่ ได้จด
ั วางไว้ก็ยงั เป็ น
้ ผลิ ตภัณฑ์จากที่ นี่ จะได้รบ
ที่ สะดุ ดตา หากซื อ
ั เอเวอร์แลนด์พ้อยต์ ซึ่งในกรณี
ที่ มีบต
ั รส่ วนลดเอเวอร์แลนด์จะสามารถรับส่ วนลดร่ วมกันได้ นี่ จง
ึ เป็ นการ
ช้อปปิ้งที่ ได้เปรี ยบยิ่ งกว่ า

02

01
LEONARD นั่งอยู่ บน BROWN
จากการพบกันที่ คาดไม่ ถง
ึ ของ
Brown และ Leonard จึงเป็ น
้ ไป
ตุ ก
๊ ตาที่ มีความส�ำคัญยิ่ งขึน
อี ก เนื่ องจาก Leonard เป็ นตุ ก
๊ ตา
แม่ เหล็ กจึงสามารถติ ดอยู่ กบ
ั ที่ ได้
ง่ าย โดยจะเล่ นด้วยกันหรื อแยก
กันเล่ นก็ ได้
ตุ ก
๊ ตานั่ ง Brown&Leonard 20cm,
28000KRW

03

03
่ อมอง BROWN
้
สวยขึนเมื

เมื่ อเปิดฝารู ปใบหน้าออกจะพบกับ
กระจกและหวี ที่ซ่อนอยู่ เนื่ องจากเป็ น
ขนาดที่ กะทัดรัดและหยิ บเข้ากระเป๋ า
กางเกงหรื อกระเป๋ าเครื่ องส�ำอางได้
ง่ าย จึงไปด้วยกันได้ทุกที่
หวี กระจกพกพา Brown
14000KRW

04

04
สลิ ปเปอร ์ผ ้าน่ าร ักน� ้ำหนักเบา
ความพยายามสุ ดไร้เดี ยงสา,
ก�ำเนิ ดเป็ นสลิ ปเปอร์ที่ผลิ ต
จากผ้าน�ำ้ หนักเบาสวมใส่ สบาย
พร้อมสนุ กไปกับการสวมฮู ด
้ สี
เหลื องให้ CHIMMY
รองเท้าใส่ ในบ้าน BT21 CHIMMY
13000KRW

05
06

05
เชิ ญพบก ับการนอนที่ แสนสบาย
ส่ วนที่ สม
ั ผัสกับดวงตาเป็ นผ้าฝ้ าย
100% จึงมี ความนุ่ มและสบายดวงตา
มี การประยุ กต์ใช้กบ
ั ถุ งซิ ปล็ อค จึงเป็ น
แพ็ คเกจที่ ช่วยดู แลผ้าปิดตาให้สะอาด
และไม่ เปื้อนฝุ่ นได้ง่าย
ผ้าปิดตาครึ่งหน้า BT21 11000KRW

06
มาอาบน� ้ำด ้วยก ันนะ
เรื อ Brown และเรื อ Sally เป็ น
ตุ ก
๊ ตาเรื อลอยน�ำ้ ที่ เมื่ ออยู่ เหนื อน�ำ้
จะกลายเป็ นปืนฉี ดน�ำ้ ประกอบไป
้ , เรื อ Sally 1
ด้วย เรื อ Brown 1 ชิ น
้ และไม้พาย 2 ชิ น
้
ชิ น

เซ็ ตเล่ นน�ำ้ ในอ่ าง Brown&Sally 17000KRW
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ค�่ำคื นแห่ง
แหล่ งท่ องเที่ ยว

หลังดวงอาทิ ตย ์ลับขอบฟ้ า เป็นเวลาที่ จงั หวัดคยองกี โดจะได้เผย
ความโรแมนติ กที่ ซ่อนอยู่ เมื่ อดวงไฟตามถนนเริ่ มติ ดที ละดวงสอง
ดวงให้สาวเท้ากันอย่ างรี บเร่ ง เพราะมี กิจกรรมที่ จะปั กลวดลายลง
้
บนค�่ำคื นแห่ งการท่ องเที่ ยวรอคอยคุ ณอยู่ ตังแต่
จุดที่ ดวงอาทิ ตย ์
ตกดิ นที่ พาให้ลมหายใจสะดุ ด ไปจนถึงเทศกาลดอกไม้ไฟสุ ดอลังการ

©Hyundai Cruise

เส้นทางเดิ นเรื ออารา คยอง
อิ น เป็ นสายน�ำ้ ที่ เริ่ มตัง้ แต่
ประตู น�ำ้ แม่ น�ำ้ ฮันอารา ซึ่งอยู่
ใกล้กบ
ั สะพานแฮงจู แด-กโย
(แขวงแกฮวาดง เขตคังซอ
กู กรุ งโซล) ผ่ านเมื องกิ มโป
ผ่ านเขตคเยยางกู ของเมื อง
อิ นชอน ผ่ านเขตซอกู ของ
เมื องอิ นชอน และออกสู่ ทะเล

สวนแสงดาว OOOZOOO, อี ช็อนเหมื อน
อยู่อวกาศในทุ กค�่ำคื นที่
Light Theme Illumination Park จะเห็ นดวงไฟและ
ผลงานมิ เดี ยอาร์ทที่ สวยงามสื่ ออารมณ์ รวมถึงโชว์การ
เคลื่ อนไหวของแสงไฟสุ ดประณี ต เมื่ อผ่ านโซนถ่ ายภาพ
ของที่ นี่จะสะดุ ดตากับสถานที่ ที่เคยเห็ นใน SNS มากมาย
โดยพบกับแสงไฟ, ดอกไม้ใน 5 คอนเซปต์ ทัง้ พบปะ,
สังสรรค์, หลงรัก, ใฝ่ฝั น และบุ ปผา รวมถึงนิ ทรรศการอื่ นๆ
ได้ในคราวเดี ยว

จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ต�ำบลมาจังมย็ อน ถนนด็ อกอี โร154บ็ อนกิ ล 28776 (อยู่ ภายในจุ ดพักรถ Deokpyeong Eco-Service)
031-645-0002 เดื อนธ ันวาคม – กุ มภาพันธ ์ 13:00-22:00, เดื อนมี นาคม –
พฤศจิ กายน 11:00-23:00 www.ooozooo.co.kr

36

จังหวัดคยองกี โด เมื องกิ มโปชี ต�ำบลโคโชนอึบ หมู่ บา้ นจ็ อนโฮรี
031-999-7800 www.waterway.or.kr

DONGWHA HEALING CAMP, พาจู
โลกเสมื อนเทพนิ ยายที่ สร ้างด ้วยแสงไฟ
้ ่
ในเส้นทางเพื่ อไปพบกับดวงจันทร์ประดิ ษฐ์ ทุ กครังที
้ สุ ด
หายใจจะพบกับทิ วต้นสนแดงที่ ทอดยาวไม่ มีที่สิน
จนรู ส
้ ก
ึ เหมื อนได้อาบธรรมชาติ และหลอดไฟห้าสี ที่พา
้ ่ง
กันอวดแสงสดใส เมื่ อตกกลางคื นที่ แห่ งนี ซ
ึ กลายเป็ น
โลกแห่ งแสงก็ จะกลายเป็ นสวนสัตว์เล็ กๆ ที่ จะได้พบกับ
นกแก้ว, แกะ, เมี ยร์แคท, กระรอก ฯ และยังเป็ นลานเล่ น
เลื่ อนหิ มะได้ทงั้ สี่ ฤดู กาลอี กด้วย
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลพาพย็ องมย็ อน ถนนพาพย็ องซัน
โร363บ็ อนกิ ล 32-9
031-952-2002 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 10:00
www.dwhealingcamp.com

STARLIGHT VILLAGE PHOTOLAND, อันซาน
เพราะถ่ ายรู ปสวยจึงได ้ชื่ อว่ า โฟโต ้แลนด ์
สวนป่าแห่ งแสงที่ สวยงามซึ่งหลุ ดพ้นจากตัวเมื อง มี
เอกลักษณ์ตรงที่ สามารถถ่ ายภาพในหลากหลายคอน
เซปต์ร่ วมกับหุ่ นจ�ำลองสัตว์กว่ า 200 ตัวได้ ต้นไม้
มากมายแน่ นชนัดไปด้วยหลอดไฟ และโซนถ่ ายภาพใน
แต่ ละจุ ดมี ทงั้ เพนกวิ น, นกฟลามิ งโก, แพนด้า, ฮิ ปโปฯ,
นายทหารตัวน้อย ฯลฯ รอคอยพวกเราอยู่
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซานชี เขตซังรกกู ถนนซู อินโร 1723
031-484-5050
จันทร์ – ศุ กร์ 16:00-23:00, วันเสาร์และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ 15:00-24:00
www.ansanstar.net

©instagram.com/yeoni0618

©Starlight Village Photoland, อันซาน

สวนแสงดาว OOOZOOO, อี ช็อนเหมื อน

NIGHT VIEW

ARA MARINA, กิมโป
เทศกาลดอกไม ้ไฟทุ กคื นว ันเสาร ์
ชมแสงอาทิ ตย์อัสดงที่ งดงามได้ตามสายนำ� ้ อารา, คยอง
อิ น และเป็ นสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกมารี น่าที่ มีขนาดใหญ่
ที่ สุดในเขตมหานคร สามารถช้อปปิ้งได้ที่ฮุนได พรี เมี่ ยม
เอ้าท์เล็ ต ซึ่งเป็ นแหล่ งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่สุด หากไปที่
้ เรื อยอร์ชและเก็ บประสบการณ์
ท่ าเรื อก็จะสามารถขึน
การล่ องเรื อได้ โดยเฉพาะทุ กๆ คื นวันเสาร์ เมื่ อใช้บต
ั ร
ก�ำนัลล่ องเรื อกลางคื นจะสามารถจองที่ นงั่ ที่ ดีได้ เพื่ อรับ
ชมการแสดงบนเรื อและดอกไม้ไฟสุ ดอลังการ

หอคอยชมแสงอาทิ ตย ์อัสดง, อันซาน
ดวงอาทิ ตย ์สี ชาดที่ ล ับฟ้ าลงข ้างหอคอยสี แดง
ณ ทะเลตะวันตก สามารถชมสะพานอิ นชอนและแสง
อาทิ ตย์อัสดงที่ สวยงามได้ โดยหอคอยจะอยู่ ห่างจาก
ที่ จอดรถประมาณ 1.5km หาเจอได้แน่ นอนหากเห็ น
ประภาคารสี แดงและประติ มากรรมรู ปดวงอาทิ ตย์คาด
แนวก้อนเมฆ เก็ บภาพดวงอาทิ ตย์ที่ ก�ำลังลับขอบฟ้ าข้าง
ประภาคารหรื อจะวางเฟรมภาพด้วยประติ มากรรม ก็จะ
ได้ภาพที่ เก็ บความสุ นทรี ย ์ไว้ได้ไม่ นอ
้ ย
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซานชี เขตดันวอนกู แขวงแดบู บุกดง 23
เปิดตลอดปีไม่ มีวน
ั หยุ ด
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NIGHT MARKET

ตลาดซงฟรานซิ ส โก, พย็องแท็ก
ตามรถมาสี
้ ชมพูไปยงซานฟรานซิ
ั
สโก
ท้องฟ้ ายามค�่ำคื นเหนื อรางรถไฟ มี แสงไฟกระพริ บของ
เครื่ องบิ นอันเป็ นสัญลักษณ์ของฐานทัพอากาศพย็ อง
้ ี ความเป็ นต่ างชาติ จนถู กเรี ยกว่ า ‘อี แท
แท็ ก ที่ แห่ งนี ม
วอนแห่ งพย็ องแท็ ก’ หรื อ ‘ซงฟรานซิ สโก’ ในวันเสาร์
และอาทิ ตย์ของทุ กสัปดาห์จะมี การเปิดตลาดกลางคื น
ด้วยรถเปิดท้ายขายอาหารสี ชมพู สามารถสัมผัสกับ
ดนตรี เปิดหมวก, ของกิ น, ของช้อป และความบันเทิ งได้
ในคราวเดี ยว
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี ถนนจุ งอังชี จงั โร25บ็ อนกิ ล 11-4
เปิดตลอดปีไม่ มีวน
ั หยุ ด
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่ องร
ตลาดกลางคื นห้าสี โอซาน ตลาดกลางคืนทีต
้ อง
้ โอ!้
้ เมื องห้าสี โอซานซึ่งมี อายุ กว่ า 100 ปี จะมี การ
ตลาดพื น
เปิดตลาดกลางคื นในทุ กคื นวันศุ กร์และเสาร์ ยิ่ งค่ ำ� คื น
้ เท่ าไร ก็ ยิ่งได้ยินเสี ยงเจี ย
๊ วจ๊าวน่ า
ของตลาดยาวนานขึน
้ สามารถพบ
สนุ กสมกับเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวมากเท่ านัน
กับเมนู จากทั่ วทุ กมุ มโลก อาทิ เคบับจากตุ รกี ปอเปี๊ยะ
จากจี น เป็ นต้น รวมทัง้ มี อาหารประเภทแป้ งทัง้ ต๊อก
บกกี , ฮอตดอก หรื อจะเป็ นปลาไหลย่ าง ผัดไส้อ่อนก็ ได้
รับความนิ ยมไม่ แพ้กน
ั นอกจากจะอร่ อยกับอาหารแล้ว
ยังจะได้เพลิ ดเพลิ นกับดนตรี เปิดหมวกอี กด้วย

รถขายอาหาร ตลาด
กลางคื นซู วอนนัม
้ มาก
มุ น มี ชื่อเสี ยงขึน
หลังได้รบ
ั ค�ำปรึกษา
จากรายการ <Baek
Jong-won’s Alley
Restaurant>
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หากก�ำลังวางแผนทัวร ์ตลาดกลางคื นที่
สามารถค้นพบรสชาติ ของการท่ องเที่ ยว
ได้ แนะน�ำให้ลองศึกษา 3 แห่ งต่ อไปนี ้
โดยสามารถเลื อกให้ตรงกับสไตล ์การ
เที่ ยวและความชอบส่ วนตัวของคุ ณได้

ตลาดห้าสี โอซาน มี
การแบ่ งธี มออกเป็ น 5
สี ที่ เส้นทางสี แดงเป็ น
สัญลักษณ์ของความ
กระตื อรื อร้นและความ
หนุ่ มสาว ในทุ กวันศุ กร์
และวันเสาร์ช่วงเย็ นจะ
มี ตลาดกลางคื นเปิดให้
เยี่ ยมชม

เพลิ ดเพลิ นกับเมนู
จากทั่ วทุ กมุ มโลก
ไปพร้อมกับการ
แสดงเปิดหมวก

O

ตลาดกลางคื นที่
เปี่ ยมไปด้วยชี วิตชี วา

รถขายอาหาร ตลาดซู วอนนัมมุ น
ความสนุกทีเ่ ลือกทานได10
้ อย่าง
เริ่ มต้นที่ เส้นทางที่ ไม่ มีรถจากตลาดประตู พล
ั ดัลมุ น
เรื่ อยมาระหว่ างสะพานจี ดง-กโย เมื่ อใดที่ รถขายอาหาร
กว่ า 10 เมนู มาจอดต่ อกันก็ จะเห็ นผู ค
้ นจะเริ่ มรวมตัวกัน
เป็ นกลุ่ มๆ โดยเอกลักษณ์ของที่ นี่คือเมนู ที่ไม่ ซำ� ้ กัน ยก
ตัวอย่ างเช่ น สเต็ ก, เมนู กุง้ , ทาโกะยากิ , รามยอน ฯ ที่
เพี ยงแค่ มองก็ กระตุ น
้ ต่ อมอยากอาหารจนน�ำ้ ลายสอ
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอน เขตพัลดัลกู ถนนพัลดัลมุ นโร 9
จันทร์ – อาทิ ตย์ 17:00-22:00

จังหวัดคยองกี โด เมื องโอซานชี ถนนโอซานโร272บ็ อนกิ ล 22
031-376-4141 ศุ กร์-เสาร์ 17:00-23:00
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HTAGS! องเกาหลี เยือน
S
A
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n
o
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e
้ มืองข
Bas
มพืนเ
ัมผ ัสว ัฒนธรร ่ือการเป็ นอินไซเดอร ์
เพ
หล่า Army ไปส
งเ
าเฟ่ที่ต ้องไป
ิถ ัน เม่ือ
ึ แสวงบุญขอ
ิลปะ ตลอดจนค่ ังหวัดคยองกีโดอย่างพิถีพ
ตามการจารก
้ถึงความเป็นศ
จ
ี
ด
่
วท
ัสไ
ย
ที
่
ัมผ
งเ
ส
อ
ที
ท่
ง
แหล่
มื่อมา
นมือคุณ
ที่ไม่ควรพลาดเ
็ ะปรากฏอยู่ใ
รวบรวมไอเท็ม จ ังหวัดคยองกีโดกจ
าษ
ะด
เปิดหนา้ กร
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MAN
#RUNNING
#HISTORY
#SCENIC
#ARTISTIC
#CAFE
#STREET
#EAT
#SNACK
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#HOTHOTH
#DRINK
#COCKTAIL
#MARKET
RUITS
F
N
A
E
R
O
K
#
S
#COSMETIC
#SPA
#SLEEP
ESS
#EASY ACC
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BEST PICK

1

#RUNNING MAN
้ ่ มีชื่อเสี ยงจากเกาหลี ได้ถ่ายท�ำเกมการแข่ งขันในทั่ วทัง้
สมาชิ ก 7 คน ของ ‘รันนิ่ งแมน’ รายการวาไรตี ที
้ น
จังหวัดคยองกี โด มาสนุ กไปกับการผจญภัยตามพวกเขาเหล่ านี ก
ั เลย!
01

สวนสาธารณะเชิ งโบราณคดี
เกาะโออี โด, ชี ฮง
ึ การถ่ ายท�ำตอน
‘THE FAMILY RACE ของเหล่ า
เมมเบอร ์ที่ กลาย เป็น 8 พี่ น ้อง’
พบกับซากโบราณวัตถุ ซ่ ง
ึ เป็ น
กองซากหอยจากช่ วงยุ คหิ นใหม่
สามารถประดิ ษฐ์เครื่ องประดับ
ตกแต่ งสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ได้
ผ่ านโปรแกรมที่ เปิดเป็ นประจ�ำ มี
้ เป็ น
มุ มหนังสื อป๊ อบอัพที่ สร้างขึน
วัตถุ โบราณช่ วงยุ คหิ นใหม่ รวมถึง
มี หอ
้ งเรี ยนรู ส
้ �ำหรับเด็ กและการ
เรี ยนรู ม
้ ากมาย เหมาะต่ อการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี
จังหวัดคยองกี โด เมื องชี ฮง
ึ ชี ถนนซอแฮ
อันโร 113-27
031-310-3460
oidomuseum.siheung.go.kr

02

12
08
05 06
สนามบิน
นานาชาติอินชอน

จังหวัดคยองกี โด เมื องยงอิ นชี เขต
คี ฮง
ึ กู ถนนมิ นซกโชนโร 90
031-288-0000
www.koreanfolk.co.kr

โซล
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01 03
09

03

้ องเกาหลี, ยงอิน
หมู่บ ้านพืนเมื
ถ่ ายท�ำตอน ‘YOU WHO CAME
FROM THE STAR, ตามหา
้
กุ ญแจแล ้วขึนยานอวกาศ’
้ เมื อง
ธี มปาร์คเชิ งวัฒนธรรมพื น
อันเป็ นตัวแทนของสาธารณรัฐ
เกาหลี เยี่ ยมชมบ้านและหมู่ บา้ น
้ เมื องสมัยโชซอน, การ
พื น
้ เมื อง
แสดงและการละเล่ นพื น
สนุ กสนานที่ จด
ั ให้ชมตลอดทัง้ ปี
สัมผัสกับความพิ เศษของหมู่ บา้ น
้ เมื องเกาหลี และจิ ตวิ ญญาณ
พื น
้ เมื องในแบบโชซอน
ความเป็ นพื น

ถ� ้ำกว ังเมี ยง
ถ่ ายท�ำตอน ‘THE TOY RACE, ตามหาของเล่ น
ที่ หายไป’
้ น
ในปี 1912 รัฐบาลญี่ ปุ่นได้พฒ
ั นาที่ แห่ งนี ข
ึ ้ เพื่ อ
แย่ งชิ งทรัพยากร โดยภายหลังยุ ติการขุ ดเหมื อง
้ ็ ถูกใช้เป็ นโกดังกุ ง้ ดองเกลื อกว่ า 40 ปี
แร่ ที่แห่ งนี ก
้ ถ�ำ้ แห่ งนี ้ และ
ต่ อมาในปี 2011 เมื องกวังเมี ยงได้ซือ
ได้เปลี่ ยนแปลงเป็ นถ�ำ้ ธี มปาร์ค เพื่ อให้ครอบครัว
ได้สม
ั ผัสกับวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ อาทิ บ้าน
ผี สิง, เครื่ องจ�ำลองเสมื อนจริ ง VR เป็ นต้น
จังหวัดคยองกี โด เมื องกวังเมี ยงชี ถนนคาฮักโร85
บ็ อนกิ ล 142
070-4277-8902
www.gm.go.kr
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11
10

จั ง หวั ด คยองกี
02

07

เฮิ ร ์บวิ จเลจ, ย็อนช็อนถ่ ายท�ำตอน
‘ความล ับของสมุ นไพรในห้องเพาะช�ำ’
นอกจากสวนกลางแจ้งที่ จด
ั เทศกาลลาเวนเดอร์ในฤดู
ใบไม้ผลิ , เทศกาลแองเจโลเนี ยในฤดู ใบไม้ร่วงแล้ว เรื อน
้ ที่ กว่ า 1,238m² ก็ ได้รบ
เพาะช�ำสมุ นไพรขนาดใหญ่ ที่มีพืน
ั
ความนิ ยมเช่ นกัน โดยมี สมุ นไพรกว่ า 100 ชนิ ด และต้นไม้
กึ่งโซนร้อนกว่ า 20 ชนิ ด ในบรรดาต้นไม้ทงั้ หมดนี ้ มี ตน
้
มะกอกอายุ 5 รอบรวมอยู่ ดว้ ย ซึ่งเป็ นต้นมะกอกที่ มีอายุ
มากที่ สุดในประเทศ

พิ พิธภ ัณฑ ์การ ์ตู นเกาหลี , พู ช็อน
ถ่ ายท�ำตอน ‘NEWYEAR’S SPECIAL RACE ร่ วมก ับ
ลี ซอจิ น, ลี ซง
ึ กี , มุ นแชวอน’
โซนที่ ให้สม
ั ผัสกับแหล่ งจัดเก็ บและข้อมู ลดิ บเกี่ ยวกับ
การ์ตูน ทัง้ ต้นฉบับก่ อนปี 1970 กว่ า 20000 แผ่ นและ
การ์ตูนเล่ มเดี่ ยวกว่ า 6000 เล่ ม, ห้องข้อมู ลเฉพาะ
ทาง, โรงฉายอนิ เมชั่ น 4D ขนาด 70 ที่ นงั่ ฯลฯ หาก
เป็ นผู ท
้ ี่ ชื่นชอบการ์ตูนต้องได้แวะไปที่ นี่
จังหวัดคยองกี โด เมื องพู ช็อนชี ถนนกิ ลจู โร 1
www.komacon.kr/comicsmuseum

032-310-3090

HYUNDAI MOTORSTUDIO,
โกยาง
ถ่ ายท�ำตอน ‘THE KING OF
BOOKING RACE’
ที่ ฮุนได มอเตอร์สตู ดิโอ
(HYUNDAI MOTORSTUDIO)
นอกจากจะมี โปรแกรมทดลอง
ขับในหลากหลายธี ม อาทิ ทดลอง
นั่ งรถใหม่ , นั่ งรถรี มูซีน ฯ ก็ ยงั
เปิดโปรแกรมให้ความรู ม
้ ากมาย
เช่ น คิ ดส์เวิ รค
์ ช็ อป ทัวร์ส�ำหรับ
เด็ ก คลาสความปลอดภัยจราจร
ส�ำหรับเด็ กสู่ ความฝั นแห่ งทาง
เดิ นของชี วิต เป็ นต้น
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ล
ซานซอกู ถนนคิ นเท็ กซ์โร 217-6
1899-6611
motorstudio.hyundai.com/goyang
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จังหวัดคย็ องกี โด อ�ำเภอคาพย็ องกุ น
ต�ำบลช็ องพย็ องมย็ อน ถนนโฮบันโร 1063
031-584-8200
www.pfcamp.com

แฮปปี้แลนด ์ วอเตอร ์ปาร ์ค,
ฮวาซองถ่ายท�ำตอน ‘ตามรอย
เทพนิ ยาย HAPI, GOD OF NILE’
ประกอบไปด้วยบ่ อน�ำ้ ร้อนที่ เป็ น
น�ำ้ ร้อนธรรมชาติ 100%, วอเตอร์
ปาร์ค และสวนสาธารณะสมุ นไพร
้ สามารถ
ส�ำหรับในวอเตอร์ปาร์คนัน
สนุ กได้กบ
ั หลายกิ จกรรม เช่ น สระ
ว่ ายน�ำ้ ในร่ ม, บ่ อน�ำ้ กลางแจ้ง ฯ
ทัง้ นี ,้ ช่ วงเวลาเปิดให้บริ การจะแตก
ต่ างกันไปตามฤดู กาล อาทิ ช่ วงไฮซี ซน
ั่
ช่ วงโลว์ซี ซน
ั่ ฯ จึงแนะน�ำให้เช็ คก่ อน
ไปให้แน่ ชด
ั
จังหวัดคยองกี โด เมื องฮวาซ็ องชี
ต�ำบลพัลทันมย็ อน ถนนชี ช็องโร 888
1577-5752
www.hapyland.co.kr

จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอย็ อนช็ อนกุ น ต�ำบลวังจิ งมย็ อน
หมู่ บา้ นบุ กซัมรี 222
031-833-5100
herbvillage.co.kr

11

05

04

หมู่บ ้านจ�ำลอง LE PETITE
FRANCE, คาพย็อง
ถ่ ายท�ำตอน ‘ตามหาชุ ดเจ ้าชาย
น ้อยร่ วมก ับ 2PM’
นอกจากสถานที่ สุดน่ ารักแล้ว ยัง
สามารถพบกับการแสดงที่ หลาก
หลายได้ อาทิ ละครหุ่ นกี นโยล,
การแสดงหุ่ นชักสายเชิ ด, การ
แสดงกล่ องดนตรี ฯลฯ รวมถึง
การจ�ำลองภาพเสมื อนจริ ง(VR) ที่
จะได้พบกับเจ้าชายน้อย และโซน
ถ่ ายภาพ Wall of Love ที่ จำ� ลอง
มาจากก�ำแพงแห่ งความรักของ
เนิ นมงมาตร์ ประเทศฝรั่ งเศส
และอี กมากมาย

09

06

ว ันเมาน์ท, โกยางถ่ ายท�ำตอน
‘ว ันหยุ ดพ ักร ้อน
ของสมาชิ กร ันนิ่ งแมน’
ธี มปาร์คที่ ประกอบไปด้วย
วอเตอร์ปาร์ค, สโนว์ปาร์ค,
เทศกาลไฟ, สปอร์ตคลับ และ
ช้อปปิ้งมอลล์ ทัง้ ยังมี สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก เช่ น ฟู๊ ดคอร์ด,
ห้องให้นมบุ ตร เป็ นต้น ซึ่งไม่
เพี ยงแต่ มาเล่ นสนุ กกับเพื่ อนๆ
้ แต่ ครอบครัวที่ มีเด็ ก
ได้เท่ านัน
เล็ กก็ มาเที่ ยวเล่ นได้อย่ าง
สะดวกสบาย
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขต
อิ ลซานซอกู ถนนฮันรยู เวิ ร ์ลโร 300
1566-2232 onemount.co.kr

พิพิธภ ัณฑ ์ก่อนประว ัติศาสตร ์
JEONGOK, ย็อนช็อน
้
่
ถ่ ายท�ำตอน ‘ตอนนี พวกเราไปที
ยุ คก่ อนประว ัติ ศาสตร ์’
เป็ นพิ พิธภัณฑ์ที่ถูกสร้างใน
โบราณสถานยุ คหิ นเก่ าหมู่ บา้ น
้ เพื่ อ
Jeoongok-ri ที่ ถูกสร้างขึน
10
ใช้ในประวัติศาสตร์ยุคหิ นของ
้
โลกอี กครังหลั
งการค้นพบขวาน
JOSEON ROYAL RESIDENCE, ย็อนช็อน
มื อประเภทเครื่ องหิ นอาชู เลี่ ยน
ถ่ายท�ำตอน ‘GAME OF THRONES’
แห่ งแรกของเอเชี ยตะวันออก มี
๊
Yeomgeundang แต่ เดิ มที่ เคยตัง้ อยู่ ขา้ งหลุ มฝั งศพขงจื อ
การจัดโปรแกรมการเรี ยนรู แ
้ ละ
่
ในย่ านมย็ องนุ นดง ได้ถูกย้ายมาสร้างยังสถานที ปัจจุ บน
ั
กิ จกรรมที่ หลากหลาย หากลอง
้ ที่ ที่มีไว้ส�ำหรับเชื อ
้ พระวงศ์และ
ในโครงสร้างเดิ ม จากพื น
เข้าร่ วมดู ก็ไม่ เสี ยหลาย
้ อภิ สิทธิ ์เท่ านัน
้ ตอนนี ไ้ ด้เกิ ดใหม่ เป็ นสถานที่ ยอด
ชนชัน
จังหวัดคยองกีโด อ�ำเภอย็อนช็อนกุน ต�ำบล
นิ ยมที่ ให้ทุกคนได้สม
ั ผัสกับวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์
จ็อนกกอึบ ถนนพย็องฮวาโร443บ็อนกิล 2
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอย็อนช็อนกุ น ต�ำบลย็อนช็อนอึบ ถนนฮย็อนมุ นโร
339-10
031-834-8383 www.chosun1807.com

031-830-5600
jgpm.ggcf.kr

12

เฮิ ร ์บไอส ์แลนด ์, โพช็อน
ถ่ ายท�ำตอน ‘เริ่ มเกมร่ วมก ับดาว
ด ังโอลิ มปิก’
เป็ นพิ พิธภัณฑ์พืชสมุ นไพรขนาด
ใหญ่ ที่สุดในโลก ที่ จะมอบการ
ผ่ อนคลายให้ทงั้ ร่ างกายและ
จิ ตใจ และสามารถเพลิ ดเพลิ น
จากการชมสมุ นไพรได้ตลอดทัง้
ปี มี บริ การรถชัทเทิ ลบัสที่ เดิ น
ทางออกจากกรุ งโซลในตอนเช้า
และบ่ าย สามารถจองได้ผ่านช่ อง
ทางออนไลน์
จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี ต�ำบล
ชิ นบุ กมย็อน ถนนช็ องชิ นโร947บ็อนกิ ล 35
031-535-6494
www.herbisland.co.kr
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้ เมื องเกาหลี
แหล่ งท่ องเที่ ยวแนวใหม่ ที่เพลิ ดเพลิ นได้กบ
ั วัฒนธรรมพื น
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BEST PICK

อิ มจิ นก ัก พย็องฮวา นู รี ปาร ์ค, พาจู สวนส ันติ ภาพที่ ส ัมผ ัสลม
ที่ พ ัดผ่ านเกาหลี ใต ้และเกาหลี เหนื อ
้
ในงานฉลองสันติ ภาพโลก ปี 2005 สวนแห่ งนี ไ้ ด้ถูกสร้างขึน
เพื่ อเป็ นสัญลักษณ์ความปรองดอง, เท่ าเที ยม, สันติ ภาพของ
เกาหลี ใต้และเกาหลี เหนื อ ด้วยท�ำเลที่ ตงั้ ทางใต้ซ่ ง
ึ ห่ างจาก
เส้นแบ่ งเขตทหารออกไป 7km จึงง่ ายต่ อการเยี่ ยมชมมากกว่ า
้ ตอนขออนุ ญาตที่
ใน Panmunjom เนื่ องจากไม่ ตอ
้ งผ่ านขัน
้ เพื่ อผู ้
ยุ่ งยาก โดย Panmunjom ที่ เป็ นอาคารหลัก ได้สร้างขึน
พลัดพรากจากถิ่ นก�ำเนิ ดเกาหลี เหนื อในปี 1972 สามารถร่ วม
ทัวร์ DMZ เพื่ อเข้าไปยังเขตหวงห้ามได้จากพลับพลา Imjingak
รวมถึงชมหอคอยโดราที่ เห็ นลักษณะของประเทศเกาหลี เหนื อ
ได้ดว้ ยตาตนเอง และร่ วมทัวร์ไปยังอุ โมงค์ลำ� ดับ 3 ที่ ขุดโดย
ทหารเกาหลี เหนื อ

©องค์กรการท่ องเที่ ยวคยองกี

จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลมุ นซันอึบ หมู่ บา้ นมาจองรี 618-13
031-956-8300 เปิดบริ การทุ กวันตลอดปี
imjingak.co.kr
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2

ป้ อมปราการนัมฮันซานซอง ป้ อมปราการนัมฮันซานซอง ต ัวแทนแห่ งเกาหลี ที่ ร ักษาประว ัติ ศาสตร ์ยาวนาน
กว่ าพ ันปี
ภาพยนตร์เรื่ อง ‘The Fortress ป้ อมปราการอัปยศ’ ถู กลงฉายในต่ างประเทศกว่ า 28 ประเทศ และได้รบ
ั ประสบความ
้ ง
ส�ำเร็ จเป็ นอย่ างมาก ป้ อมปราการนัมฮันซานซองแห่ งนี จ
ึ เป็ นที่ รูจ
้ ก
ั ไปทั่ วโลก สถานที่ แห่ งนี เ้ ป็ นป้ อมปราการตัวแทน
ของประเทศเกาหลี ที่คงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์มาไว้ได้ไม่ ต่ ำ� กว่ า 1000 ปี มี คอร์สส�ำรวจทัง้ หมด 5 คอร์ส ใช้เวลา
ตัง้ แต่ 1 ชั่ วโมง ไปจนถึง 3 ชั่ วโมง 20 นาที เส้นทางของป้ อมปราการนัมฮันซานซองแม้จะไม่ ขรุ ขระ แต่ ก็เป็ นเส้นทาง
้ ไปด้วย
บนเข้าที่ มีความชัน แนะน�ำให้สวมรองเท้ากี ฬาที่ สวมใส่ สบาย และเตรี ยมอาหารหรื อน�ำ้ ที่ สามารถทานได้ง่ายขึน
จังหวัดคยองกี โด เมื องกวางจู ชี ต�ำบลนัมฮันซานซองมย็ อน ถนนนัมฮันซานซอง 731 031-743-6610
พระต�ำหนักที่ ประทับป้ อมปราการนัมฮันซานซอง (เมษายน – ตุ ลาคม) จันทร์ – อาทิ ตย์ 10:00-18:00 น. (พฤศจิ กายน – มี นาคม) จันทร์ – อาทิ ตย์
10:00-17:00 www.gg.go.kr/namhansansung-2
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้
ศู นย ์ว ัฒนธรรมพื นเมื
องซู วอน ว ันที่ เหมาะก ับการลุ่ มหลงไปก ับ
กลิ่ นอายความเป็นเกาหลี
้ เมื องซู วอน อยู่ ห่างจากป้ อมปราการฮวาซ็ อง,
ศู นย์วัฒนธรรมพื น
ซู วอน 5 นาที มี อาคารที่ ให้ความรู ส
้ ก
ึ แปลกใหม่ ราวกับต่ อยอดมา
จากบ้านเกาหลี โบราณคอยต้อนรับเหล่ านักท่ องเที่ ยว ด้วยเหตุ นี ้
ขณะที่ เข้าไปด้านในจึงรู ส
้ ก
ึ ถึงความคุ น
้ เคยและสบายใจ สถานที่
้ ี การจัดโปรแกรมเรี ยนรู ท
้ เมื อง
แห่ งนี ม
้ ี่ หลากหลาย อาทิ ซอสพื น
้ เมื อง เค้กข้าว ชาพื น
้ เมื อง เป็ นต้น โดยการเรี ยนรู ว้ ิ ธีทำ� เค้ก
เหล้าพื น
ข้าวเป็ นการใช้อุปกรณ์ทำ� เค้กข้าวที่ มีการจัดเตรี ยมไว้ให้ล่วงหน้า
จึงสามารถท�ำตามได้อย่ างง่ ายดาย รวมถึงนักท่ องเที่ ยวชาวต่ าง
ชาติ ก็สามารถฟั งเข้าใจได้ง่ายอี กด้วย ทัง้ นี ,้ ยังเพลิ ดเพลิ นไปกับน�ำ้
้ ด้วยตนเอง
ชาที่ จด
ั ให้ เข้ากันได้ดีกบ
ั เค้กข้าวรู ปดอกไม้ที่ทำ� ขึน
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู แขวงจางอันดง 18-11
031-247-5613 เปิดบริ การทุ กวัน 09:00-18:00 (หยุ ดวันจันทร์)
www.swcf.or.kr (ตรวจสอบก�ำหนดการ, ค่ าใช้จ่ายในโปรแกรมเรี ยนรู ้ และอื่ นๆ
ได้ทางโฮมเพจ)
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พล ับพลาบ ังฮวาซู รยู จอง ป้ อมฮวาซ็ อง, ซู วอน ตามหา
ดอกไม ้และเดิ นเล่ นตามทิ วต ้นหลิ ว
ความสวยงามอลังการยามค�่ำคื นที่ มากกว่ าตอนกลางวัน เป็ น
ทรัพย์สมบัติแห่ งสาธารณรัฐเกาหลี ลำ� ดับที่ 1709 โดยไม่ เพี ยง
้ ในสมัย
แต่ เป็ นสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกให้กบ
ั ทหารที่ ถูกสร้างขึน
้ แต่ ย ังมี หน้าที่ เป็ นศาลาที่ ไว้มองดู ทศ
โชซอนเท่ านัน
ั นี ยภาพอี ก
ด้วย โดยปกติ แล้วจะไม่ สามารถเข้าออกพลับพลาที่ มีอายุ อยู่ มา
จนถึงปั จจุ บน
ั นี ไ้ ด้ แต่ ก็พก
ั ผ่ อนหย่ อนใจจากการทอดสายตา
ลงมาจากป้ อมฮวาซ็ องได้ พลับพลาบังฮวาซูรยูจอง มี ความ
หมายคื อ ‘ตามหาดอกไม้และเดิ นเล่ นตามทิ วต้นหลิ ว’ ซึ่งมี ความ
งดงามและเข้ากันได้ดีกบ
ั ทิ วทัศน์โดยรอบ

จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนซู วอนช็อนโร392บ็อนกิ ล 44-6
031-290-3600 เปิดตลอดปีไม่ มีวน
ั หยุ ด
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สถานที่ ที่แฝงตัวเข้ากับธรรมชาติ ได้อย่ างลงตัวซึ่งเหมาะส�ำหรับเก็ บความ
ทรงจ�ำอันแสนพิ เศษในการเดิ นทาง
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FARMLAND, อันซอง
ประสบการณ์อ ันยอดเยี่ยมที่สุดคือการได ้ลงมื อท�ำด ้วยตนเอง
ธี มปาร์คแนวสนามม้าที่ พร้อมด้วยสระว่ ายน�ำ้ และเครื่ องเล่ น
้ ง, ให้อาหารสัตว์, ขี่ มา้ , รี ดนม
สามารถเข้าชมการแสดงสัตว์เลี ย
และงานฝีมื อได้ โดยที่ ฟาร์มแลนด์แห่ งนี ้ สามารถเพลิ นเพลิ น
ไปกับดอกไม้สวยงามที่ บานตามฤดู กาลได้ อาทิ เรพซี ด, ข้าว
ไรย์, กุ หลาบ, บัว, คอสมอส ฯ ตัง้ แต่ เดื อนเมษายน ไปจนถึง
เดื อนพฤศจิ กายน ทัง้ นี ,้ สิ่ งอ�ำนวยความสะดวกบางส่ วนจะมี
ช่ วงเวลาใช้งานแตกต่ างกันออกไป แนะน�ำให้ตรวจสอบล่ วง
หน้าผ่ านโฮมเพจ
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซองชี ต�ำบลคงโดอึบ ถนนแดชิ นดู กิล 28
031-8053-7979
กุ มภาพันธ ์ – พฤศจิ กายน 10:00-18:00, ธ ันวาคม – มกราคม 10:00-17:00
nhasfarmland.com

©วอเตอร์วอล์ค เกาะเจบู โด
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สวนพฤกษศาสตร ์และว ัฒนธรรมบย็อกโช่ จี, พาจู สถานที่ ถ่ายท�ำละคร, ภาพยนตร ์ชื่ อด ัง
มี ชื่อเสี ยงจากการเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำละคร, ภาพยนตร์ และ CF อาทิ <ชี วิตเพื่ อชาติ หัวใจเพื่ อเธอ>, <ลุ น
้ รัก
้ ด้วยการเติ มกลิ่ น
ฉบับโบนัส> ฯ โดยเริ่ มก่ อสร้างเมื่ อปี 1996 และระหว่ างช่ วงเวลากว่ า 10 ปี ก็ ถูกประกอบขึน
อายความเป็ นเกาหลี และยุ โรปเข้าไป ในระหว่ างปี จะมี เทศกาลตามฤดู กาล โดยมี เทศกาลทิ วลิ ปในฤดู ใบไม้ผลิ ,
เทศกาลพื ชในร่ มโป่งในฤดู รอ
้ น, เทศกาลดอกเบญจมาศและใบไม้เปลี่ ยนสี ในฤดู ใบไม้ร่วง, เทศกาลไฟในฤดู
้ งั สามารถฝึ กฝนเรี ยนรู เ้ ชิ งธรรมชาติ ได้ อาทิ ปั้ นเซรามิ ค ย้อมผ้าจากดิ นเหลื อง ขุ ดมันหวานในฤดู
หนาว ทัง้ นี ย
ใบไม้ร่วง เป็ นต้น
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลควางทันมย็ อน หมู่ บา้ นชางมันรี 166-1
จันทร์ – อาทิ ตย์ 09:00-18:00 www.bcj.co.kr

้ ่ ว ัฒนธรรมการละเล่ นที่ มีเรื่ องราว
FIRST GARDEN, พาจู พื นที
แม้จะใช้เวลาเดิ นเล่ นประมาณ 1 ชั่ วโมง แต่ ถา้ หากต้องการเพลิ ดเพลิ นกับ
โปรแกรมหรื อสิ่ งอื่ นอย่ างอิ สระจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่ วโมง เมื่ อเข้าไปในแต่ ละ
คอนเท้นท์ของแต่ ละสถานที่ ก็ จะเห็ นการประดับประดาตกแต่ งเต็ มรู ปแบบจน
ยากที่ จะอดใจผ่ านไปเฉยๆ ได้ สามารถล่ องแพใน ‘Marsh Eco Park’ ได้ ใช้ช่วง
เวลาที่ สนุ กสนานได้ลองท�ำตามฉากที่ ได้ออกที วีร่วมกับคู่ รก
ั และเพื่ อหน้าป้ าย
ประกาศที่ อยู่ ในต�ำแหน่ งต่ างๆ แปลงที่ ดินกว่ า 20000 พย็ องของเฟิร์สการ์เด้น
เป็ นการสร้างเนิ นและที่ ราบแบบเดี ยวกับแคว้นตอสกานาของประเทศอิ ตาลี จึง
รู ส
้ ก
ึ ได้ถง
ึ กลิ่ นอายของความเป็ นอิ ตาลี
จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ถนนทับซักโกลกิ ล 260 031-957-6861
จันทร์ – อาทิ ตย์ 10:00-22:00 www.firstgarden.co.kr
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วอเตอร ์วอล ์ค เกาะเจบู โด, ฮวาซ็ อง
เดิ นบนทะเลหล ังอาทิ ตย ์อัสดง
เกาะเจบู โดที่ เล็ กและสะอาดตามี ทำ� เลที่ ตงั้ อยู่
ข้างป้ อมฮวาซ็ อง ถ้าหากทางเดิ นบนทะเลเปิด
วันละสองครัง้ จะสามารถเดิ นเข้าไปยังเกาะได้ มี
นักท่ องเที่ ยวมากมายที่ มายังเกาะเชบู โดเพื่ อมา
ดู ทิวทัศน์สวยงามนี ้ โดยจุ ดเริ่ มต้นทางเดิ นบน
้ ี ประติ มากรรมที่ มีชื่อว่ า ‘วอเตอร์วอล์ค’
ทะเลนี ม
้ มาเต็ มที่ แล้วได้เดิ นบนบันได
เมื่ อน�ำ้ ทะเลขึน
44m จะได้ความรู ส
้ ก
ึ เหมื อนเดิ นอยู่ บนทะเล และ
สามารถชมพระอาทิ ตย์ตกที่ สวยงามจากทิ ศ
ตะวันตกของสถานที่ แห่ งนี ไ้ ด้ ทัง้ นี ,้ ละครเรื่ อง
้ นะ เลขาคิ ม?> ฉากที่ พค
<รักมัย
ั ซอจุ นและพัค
มิ นยองได้ถ่ายฉากโรแมนติ กที่ เป็ นการเช็ คความ
รู ส
้ ก
ึ ระหว่ างกัน ก็ ได้ถ่ายท�ำในวอเตอร์วอล์คของ
เกาะเจบู โดแห่ งนี ้
จังหวัดคยองกี โด เมื องฮวาซ็ องชี ต�ำบลซอชิ นมย็ อน หมู่
บ้านซงกโยรี 377-46

กลุ่ มเกษตรกรมี ดม
ึ , พย็องแท็ก
หลงร ักขนมปังและของกิ นที่ ทำ
� จากข ้าวพย็องแท็ก
ด้วยดิ นที่ ดี, น�ำ้ ที่ อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนลมทะเลที่ พด
ั ผ่ าน จึงท�ำให้
ข้าวที่ เจริ ญเติ บโตในท้องนาของพย็องแท็ กอุ ดมไปด้วยสารอาหาร
และมี รสชาติ อร่ อย จึงมี ชื่อเสี ยงเป็ นอย่ างมาก กลุ่ มเกษตรกรมี ดม
ึ
้ แต่ ย ังผลิ ตสิ นค้าที่ ทำ� จาก
ไม่ เพี ยงแต่ จะผลิ ตข้าวอย่ างเดี ยวเท่ านัน
ข้าวในหลากหลายรู ปแบบอี กด้วย โดยมี การพัฒนาเป็ นขนมปั งข้าว,
ชา, มักก็อลลี รวมถึงเป็ นส่ วนหนึ่งของอาหาร อาทิ แยม ซอส เป็ นต้น
้ ังมี ขนมปั งที่ ทำ� ขึนจากการใช้การหมั
้
นอกจากนี ย
กแบบธรรมชาติ ที่
ช่ วยให้อิ่มสบายท้องเมื่ อได้ทาน โดยขนมปั งข้าวพย็องแท็ กไม่ ได้แค่ ที่
้ แต่ ย ังหาซื ้อได้ที่สตาร์บัคทั่ วประเทศ
นี่ เท่ านัน
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี ต�ำบลโอซองมย็ อน ถนนชังชิ นตึลกิ ล 284
070-8836-9807

สวนสาธารณะเชิ งนิ เวศวิ ทยา แก็ทโกล
ปิกนิ กอย่ างสนุ กสนานในสถานที่ ท่องเที่ ยว
สวนสาธารณะเชิ งนิ เวศวิ ทยา Gaetgol ที่ มีชื่อเสี ยงจากป่าต้นอ้อที่
กว้างใหญ่ เมื่ อลมที่ พด
ั จนท�ำให้ตน
้ อ้อโบกสะบัด ท�ำให้จินตนาการ
ว่ าได้เห็ นการเคลื่ อนไหวของลมได้ดว้ ยตาเปล่ า ส่ วนต้นซากุ ระที่
เติ บโตแน่ นขนัดอยู่ สองข้างทาง เมื่ อถึงฤดู ใบไม้ผลิ ดอกไม้สีชมพู
ก็ จะผลิ บาน ให้ความรู ส
้ ก
ึ ราวกับเดิ นอยู่ ท่ามกลางขนมสายไหม
้ จน
และช่ วงเข้าฤดู รอ
้ นจะได้เห็ นต้นหญ้าสี เขี ยวที่ เติ มโตเต็ มพื น
้ ก็ คงจะดี ไม่ นอ
ไม่ เห็ นช่ องว่ าง หากได้นงั่ ปิกนิ กบนสนามหญ้านัน
้ ย
ทัง้ ยังมี ทิวทัศน์ อาทิ บึง นาเกลื อ ฯ ให้
ชมอยู่ ประปราย สุ ดท้าย, ภายในสวน
สาธารณะมี หอคอยที่ สามารถมองลงมา
ชมทัศนี ยภาพทัง้ หมดได้ในคราวเดี ยว
โดยหอคอยแห่ งนี เ้ ป็ นฉากที่ พค
ั โบกอม
้ ไปในละคร
และซงเฮคโยจับมื อกันเดิ นขึน
เรื่ อง <หัวใจพบรัก>
จังหวัดคยองกี โด เมื องชี ฮง
ึ ชี ถนนทงซอโร 287
031-488-6900

ART VALLEY, โพช็อน
การเปลี่ ยนแปลงที่ งดงามของเหมื องหิ นทิ ้งร ้าง
้
จากการถู กปล่ อยปะละเลยตังแต่
ปี 2003 เหมื องหิ นที่ เลิ กขุ ดแล้วก็ได้
ก�ำเนิ ดใหม่ เป็ นพื ้นที่ ศิลปวัฒนธรรมแบบผสมผสาน หากนั่ งรถไฟราง
เดี ยวจากจุ ดจ�ำหน่ ายตัว๋ ออกไปจะได้พบกับทะเลสาบช็ อนจู โฮ โดย
้
้ ก็มีสิ่งมี ชีวิตและน�ำ้
ทะเลสาบนี เ้ กิ ดขึนจากการขุ
ดหิ นแกรนิ ต จากนัน
ฝนได้ไหลเข้าไป จึงมี ความลึกของน�ำ้ สู งสุ ดถึง 20m มี สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกโดยรอบ อาทิ หอคอย, หอศิ ลป์, คาเฟ่ ฯ และยังสามารถสัมผัส
้ ,้ การ
กับประสบการณ์การท�ำงานฝีมื อ, แฮนด์อาร์ตได้อีกด้วย ทังนี
เข้าชมอาจปิดรับบัตรก่ อน 1 – 2 ชั่วโมง
จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี ต�ำบลชิ นบุ กมย็ อน ถนนอาร์ตแวลลี่ โร 234
031-538-3483
มี นาคม – ตุ ลาคม อังคาร – อาทิ ตย์ 09:00-22:00 จันทร์
้ จากเดิ ม 1 ชั่ วโมง
09:00-19:00, พฤศจิ กายน – กุ มภาพันธ ์ เลื่ อนขึน
artvalley.pocheon.go.kr

BEST PICK
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BEST PICK

HONG JONGHEUN BAKERY, คุ นโพ เบเกอรี่ จากผู ้
เชี่ ยวชาญชาวเกาหลี ใต ้ที่จะปลุ กประสาทร ับรส
หากต้องการชิ มเบเกอรี่ จากเชฟชื่ อดังชาวเกาหลี ใต้อาจ
จะต้องรอนานสักหน่ อย ซึ่งความอร่ อยก็ ส่วนของความ
อร่ อย แต่ ที่ผูค
้ นมากมายมาที่ นี่นน
ั่ ก็ เป็ นเพราะการได้ชม
วิ วทิ วทัศน์และได้ใช้เวลาพักผ่ อนได้อย่ างอิ สระ ผลิ ตภัณฑ์
ยอดนิ ยมคื อขนมปั งฝรั่ งเศสไส้ไข่ ปลา ซึ่งเป็ นเมนู ที่ขาย
้ งในพริ บตา เนื่ องจากมี ความเค็ มพอดี และความ
หมดเกลี ย
หนึบของขนมปั ง โดยอี กหนึ่งเมนู ที่เชฟชื่ อดังแนะน�ำคื อ
ขนมปั งม็ อคค่ าครี มคาปู ชิโน่ ที่ ครี มหวานหอมในขนมปั ง
้ นุ่ มจะเป็ นตัวปลุ กประสามสัมผัสรับรสของคุ ณ
เนื อ

#ARTISTIC

้ ที่ ที่มีคอนเซปต ์สมบู รณ์แบบจากการเพิ่ มความสุ นทรี ทางศิ ลปะ
พื น
BEST PICK
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จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ถนนคยองชุ งแด
โร2697บ็ อนกิ ล 263 031-631- 6501
09:00-18:00, หยุ ดทุ กวันที่ 1 มกราคมของทุ กปี วันจันทร์
ของทุ กสัปดาห์ และวันเทศกาล
www.kocef.org/02museum/04.asp

©Simmons Terrace

SIMMONS TERRACE, อี ช็อน
ร ับ Docent Tour และหว ังว่ าจะหล ับสบาย
ระบบผลิ ตที่ นอนที่ ได้รบ
ั การยอมรับระดับโลก และศู นย์ R&D
เพื่ อการวิ จย
ั การนอนหลับที่ มีอุปกรณ์ระดับโลกต่ างๆ มารวม
อยู่ ในที่ เดี ยว โดย Simmons Factorium ซึ่งเป็ นศู นย์วิจย
ั ที่ เรี ยก
ว่ าได้เป็ นหัวใจของ Simmons ประจ�ำเกาหลี ใต้ ได้มีการจัด
Docent Tour ณ Brand Museum Heritage Alley สามารถจอง
Factorium Tour ได้ตามกติ กาการสมัครที่ หน้าโฮมเพจ
จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ถนนซาชิ ลโร 988 031-631-4071
จันทร์ – ศุ กร์ 11:00-20:00, เสาร์ – อาทิ ตย์ 11:00-21:00
www.simmons.co.kr

BEST PICK
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THE HILL HOUSE, ยางพย็อง
วิ วแม่ น� ้ำฮันตอนใต ้ที่ ราวภ ับภาพพาโนราม่ า
จากโรงแรม The Hill House ที่ ตงั้ อยู่ ห่างจาก
ใจกลางกรุ งโซลประมาณ 50 นาที เมื่ อมองลง
มาจะเห็ นทิ วทัศน์แม่ น�ำ้ ฮันตอนใต้และสวนที่ เป็ น
ระเบี ยบสวยงามมุ มกว้างราวกับภาพพาโนราม่ า
ตัวอาคารแนวโบราณที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
กว่ า 30 ปี ได้กลายเป็ นสถานที่ ถ่ายท�ำหลักของ
ละครที่ มีฉากหลังคุ ณภาพสู ง ในปั จจุ บน
ั มี ผูค
้ น
ที่ มาเยื อนในวันพิ เศษมากมาย อาทิ วันท�ำความ
รู จ
้ ก
ั ญาติ ผูใ้ หญ่ งานแต่ งงาน เป็ นต้น โดยเฉพาะ
ในงานแต่ งงานก็ สามารถปรับเปลี่ ยนบรรยากาศ
ของสถานที่ ต่างๆ ให้ตรงกับสไตล์ที่ตอ
้ งกายได้
เช่ น การ์เด้นเวดดิ ง้ เรดฟลาวเวอร์เวดดิ ง้ เป็ นต้น

จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอยางพย็องกุ น ต�ำบลคังฮามย็อน
ถนนคังนัมโร 49 031-771-0001 www.thehillhouse.co.kr
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ORANGERIE, ยางจู
คาเฟ่สวนพฤาษศาสตร ์ที่ เรี ยกคื นความผ่ อนคลาย
ภายในคาเฟ่มี ตน
้ ไม้, ก้อนหิ น, ล�ำธารและบ่ อน�ำ้ ที่ มีปลา
ตัวเล็ กแหวกว่ ายไปมา โดยคาเฟ่ที่ ตอ
้ งเข้าไปในสวน
พฤกษศาสตร์เป็ นที่ ถูกพู ดถึงจากความสวยงามที่ ไม่ เคย
พบเห็ นที่ ไหนมาก่ อน และด้วยตัวคาเฟ่น Orangerie ที่ อยู่
ร่ วมกับสวนพฤกษศาสตร์จึงเป็ นคาเฟ่ที่ มีขนาดใหญ่ มาก
้ งจะถู กใจไม่ ใช่ นอ
หากพ่ อแม่ และลู กๆ ได้มาที่ แห่ งนี ค
้ ย

จังหวัดคยองกี โด เมื องยางจู ชี ต�ำบลแพคซ็ อกอึบ ถนนคาซันโร 423-19
จันทร์ – อาทิ ตย์ 11:00-21:00 070-7755-0615

BEST PICK

BEST PICK
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©Herb Island, โพช็ อน

FOREST OF WISDOM, พาจู
้ ่ ว ัฒนธรรมการอ่ านที่ สร ้างขึน
้
พื นที
โดยปัญญาชนและประชาชน
้ ี่ มีตูห
สถานที่ แห่ งนี ท
้ นังสื อสู ง 8 เมตร
และหนังสื อกว่ า 15000 เล่ ม จึงได้
ชื่ อว่ าเป็ น Forest of Wisdom โดย
อาคารที่ 1 เป็ นหนังสื อที่ บริ จาคโดย
นักวิ ชาการ, ปั ญญาชน, ศู นย์วิ จย
ั ส่ วน
ในอาคารที่ 2 เป็ นหนังสื อที่ ตีพิมพ์จาก
ส�ำนักพิ มพ์ที่ มีชื่อเสี ยง และอาคารที่
3 เป็ นเกสเฮ้าท์และห้องสมุ ด ซึ่งหาก
้ ล็อบบี ้จะพบกับหนังสื อที่
ไปยังชัน
บริ จาคโดยพิ พิธภัณฑ์และห้องแสดง
้ ใต้ดิน 1 มี
ผลงานศิ ลปะ โดยเฉพาะชัน
‘พิ พิธภัณฑ์ตี พิมพ์ตัวอักษร’ ซึ่งเก็ บตัว
้ ได้รบ
อักษรไว้มากที่ สุดในโลกนัน
ั ความ
สนใจจากผู ท
้ ี่ ชื่อชอบหนังสื อมากมาย

จังหวัดคยองกีโด เมืองพาจูชี ถนนฮเวดงกิล 145
031-955-0082
อาคาร 1 และ 2 10:00-20:00,
อาคาร 3 00:00-12:00
forestofwisdom.or.kr

HERB ISLAND, โพช็อน
พึงพอใจในส ัมผ ัสทงห้
ั้ าและฟื้นฟู
พละก�ำล ังด ้วยสมุ นไพร
เป็ นพิ พิธภัณฑ์พืชสมุ นไพรแห่ ง
แรกของโลกที่ ประกอบเป็ นธี ม โดย
สามารถสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นไป
กับเทศกาลเทพนิ ยายแสงไฟที่ จด
ั
อยู่ ตลอดเวลาได้ตามช่ วงระยะเวลา
ทัง้ เทศกาลฟลาวเวอร์ (มกราคม –
พฤษภาคม), เทศกาลลาเวนเดอร์,
เทศกาลอาบกลิ่ นหอม (มิ ถุนายน –
ตุ ลาคม), เทศกาลคานิ วล
ั (ตุ ลาคม),
เทศกาลเก็ บเกี่ ยวสดใหม่ (ตุ ลาคม)
ไม่ เพี ยงเท่ านี ,้ ยังมี เทศกาล, อี เว้นท์,
โปรแกรมที่ ให้เข้าร่ วมได้อีกมากมาย
เช่ น สัมผัสลู กหมี และลา, หมู่ บา้ น
ไดโนเสาร์, ซานต้าเฮ้าส์ ฯ

จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี ต�ำบล
ชิ นบุ กมย็ อน ถนนช็ องชิ นโร947บ็ อนกิ ล 35
031-535-6494 จันทร์ – ศุ กร์ 09:0022:00, วันเสาร์และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ 09:0023:00 www.herbisland.co.kr
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ทัวร์คาเฟ่ในจังหวัดคยองกี ที่ง่ายต่ อการ
อิ นไซเดอร์

เซราเปีย, อี ช็อน
เริ่ มที่ นิทรรศการผลงานศิ ลปะเซรามิ คระด ับ
โลก ตลอดจนประสบการณ์จริง
เซราเปี ย, แลนด์มาร์คของอี ช็อน เป็ นธี มปาร์ค
แนวครอบครัวที่ มีความหมายจากค�ำว่ า ยู โทเปี ยที่
้ จากเซรามิ ค โดยที่ ศูนย์เซรามิ คระดับโลก
สร้างขึน
อี ช็อนที่ เป็ นสื่ อหลักของสถานที่ แห่ งนี เ้ ป็ นเจ้าของ
ผลิ ตภัณฑ์เซรามิ คยุ คใหม่ ระดับโลกกว่ า 2000
้ และได้มีการแสดงผลงานศิ ลปะเซรามิ ค
ชิ น
จากทั่ วทุ กมุ มโลกผ่ านงานแสดงศิ ลปะและ
้ ,้ ยังมี ที่พก
นิ ทรรศการพิ เศษที่ หลากหลาย ทังนี
ั
และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกเพื่ ออ�ำนวยให้ศิลปิน
้ ที่
ได้ตงั้ สมาธิกบ
ั การสร้างสรรค์ผลงาน และมี พืน
วัฒนธรรมแบบผสมผสานที่ นก
ั ท่ องเที่ ยวสามารถ
พู ดคุ ยกับศิ ลปินผู ส
้ ร้างผลงานได้อีกด้วย

#CAFE

จังหวัดคยองกี โด เมื องคุ นโพชี ถนนบ็ อนย็ องโร 252
031-406-3316 09:00-23:00

BEST PICK
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DREAMY CAMERA, ยางพย็อง
ขอให้ความฝันของคุ ณเป็นจริง!
เจ้าของสถานที่ แห่ งนี ้ เชื่ อว่ าจะสามารถท�ำความ
ฝั นให้เป็ นจริ งได้ผ่านกระบวนการคิ ดทบทวน
ความฝั นของตัวเองขณะที่ มองรู ปภาพในทุ กๆ
วัน จึงได้ถ่ายทอดกระบวนการและโนว์ฮาวที่ จะ
้ ให้เป็ นจริ งไปสู่ ลูกค้า หากเขี ยน
ท�ำความฝั นนัน
สิ่ งที่ อยากท�ำก่ อนตายใส่ กระดาษที่ ถูกจัดเตรี ยม
ไว้ในคาเฟ่ ก็ จะได้รบ
ั ‘ภาพความฝั น’ ที่ ถ่ายด้วย
กล้องโพราลอยด์ฟรี
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอยางพย็ องกุ น ต�ำบลยงมุ นมย็ อน
ถนนฮันโซลกิ ล 35
031-771-3264
อังคาร – เสาร์ 11:00-18:00, หยุ ดวันอาทิ ตย์, วันจันทร์
และวันเทศกาล
dreamycamera.synology.me

BEST PICK
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FOR A DAY พ ัลด ัง, นัมยางจู
ชมทิ วท ัศน์จากบ ังกะโลกลางแจ ้ง
เป็ นสถานที่ ที่ใช้เวลาในบังกะโลกลางแจ้งได้
โดยสามารถเปิดหรื อปิดกระโจมสี่ ทิศ ได้ตาม
สภาพอากาศ และเนื่ องจากในสภาพอากาศ
หนาวได้มีการเตรี ยมแผ่ นรองนั่ งไฟฟ้ าไว้ที่เก้าอี ้
จึงสามารถเพลิ ดเพลิ นกลางแจ้งอย่ างอบอุ่ น
วาฟเฟิลฮ่ องกงเป็ นเอกลักษณ์ของคาเฟ่แห่ ง
นี ้ โดยในวาฟเฟิลมี ผลไม้ตามฤดู กาลเรี ยงอยู่
้ หนึ่งของที่ นี่
ด้านในอย่ างแน่ นขนัด อาหารชัน
คื อรสชาติ จากการชมแม่ นำ� ้ ฮันที่ สะท้อนแสง
อาทิ ตย์ส่ องประกายในช่ วงกลางวันและการชม
วิ วทิ วทัศน์ที่ สวยงามในยามค�่ำคื น
จังหวัดคยองกี โด เมื องนัมยางจู ชี อ�ำเภอวาบู อบ
ึ ถนนค
ยองคังโร926บ็ อนกิ ล 8-7
031-577-2505
จันทร์ – อาทิ ตย์ 11:00-24:00
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IJIN SANG HOE, อี ช็อน
ร ้านขนมปังที่ มีลีฮ โยริ เป็นขาประจ�ำ
้
พร ้อมสิ นค ้าพื นเมื
องชื่ อด ังในที่ เดี ยว
มี Maison de Petit Four ที่ มีชื่อเสี ยง
จากการมี ลีฮ โยริ เป็ นขาประจ�ำเข้ามา
ตัง้ ไว้ที่นี่ ถึงแม้จะมี ขนมปั งหลากหลาย
แบบ แต่ แนะน�ำให้รีบหน่ อยเพราะ
ขนมปั งของ Maison de Petit Four
มักจะขายหมดอย่ างรวดเร็ ว จาก
บรรดาเบเกอรี่ ที่อบใหม่ ดว้ ยความใส่ ใจ
้
ในวัตถุ ดิบสดใหม่ วน
ั ต่ อวัน มี สินค้าพื น
เมื องชื่ อดังเป็ นที่ นิยมที่ สุดคื อ Rice
Cheese Bauguette ถ้าหากได้ทาน
กับกาแฟที่ ผ่านกระบวนการคั่ วอย่ างดี
ทั่ วทัง้ ปากก็ จะได้สม
ั ผัสกับความหอม
อร่ อยลงตัว
จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ต�ำบลมาจัง
มย็ อน ถนนซออี ช็อนโร 656
070-8888-8882 10:00-22:00
instagram.com/ijinsanghoe
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1 CAFÉ 7209 สนุ กสนานไปก ับการปิกนิ กแบบสาวน ้อย
เซ็ ตปิกนิ กแซนด์วิ ชและเครื่ องดื่มในตะกร้าหวาย ที่มาพร้อมกับผ้าปู
เป็ นที่ นิยมมากเป็ นพิ เศษ มี เมนู ยอดฮิ ตคือ ‘Einspanner’ ที่ แต่ งหน้า
ด้วยครี มสดโรยเกลือ

HOW'S HOUSE

4

จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนชิ นพุ งโร23บ็ อนกิ ล 54
031-302-1111 12:00-22:00, หยุ ดทุ กวันพฤหัสบดี

3

จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนฮวาซอมุ นโร 33
070-4257-0515 12:00-22:00

2
WILLIAMS
BUGER

กโร

23

ถนนสายคาเฟ่แพค
ฮย็อนดง, ซ็ องนัม
ถนนสายคาเฟ่พันโกอันเป็นที่ ตงของคาเฟ
ั้
่ สุ ด
เทรนดี ้ ร้านของตกแต่ งที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และอื่ นๆ อี กมากมาย ปรากฏเป็นฉากหลังของ
้ อ
้ งแต่
้
ละครแนวโรแมนติ กบ่ อยครังตั
<รักนี ต
้ ง
โรมานซ์> ไปจนถึง <ยัยตัวร้ายกับนายต่ างดาว>

I’M HOME แบ็คกราวน์ในซี รี่ส ์
รู ปลักษณ์ภายนอกเรี ยบร้อยสี ครี ม, ประตู โทนสี ฟ้า, ป้ ายสี
้ ง
เหลื อง ทัง้ หมดนี ด
ึ ดู ดสายตาของผู ค
้ นที่ ผ่านไปมา โดยมี ทาร์ต,
้ ก่ อนเที่ ยงเป็ นเมนู ที่ได้รบ
แซนด์วิ ช และอาหารมื อ
ั ความนิ ยม
และขอแนะน�ำน�ำ้ แข็ งไสนมถั่ วแดงเกาหลี ที่ประกอบด้วยก้อน
นมบนถั่ วแดง, ผงข้าวคั่ ว และโมจิ แป้ งข้าวเหนี ยว
1

จังหวัดคยองกีโด เมืองซ็องนัมชี เขตบุนดังกู ถนนพันกโกยย็อกโร10บ็อนกิล 3-1
070-4418-0415 10:00-24:00 (เปิดตลอดปีไม่ มีวน
ั หยุ ด)

้ 2
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนฮวาซ็ องมุ นโร17บ็อนกิ ล 4 ชัน
070-8844-2624 12:00-19:00, หยุ ดวันพุ ธ

5 O’BROTHERS CAFÉ & BARBER
ร ้านต ัดผมและคาเฟ่ที่ ปร ับปรุ งจากบ ้านพ ักอาศ ัย 2 ชน
ั้
น่ าสนุ กตรงลักษณะการแบ่ งห้องหลายห้องจากโครงสร้าง
ภายในดัง้ เดิ มของบ้าน โดยห้องที่ ใหญ่ ที่สุดใช้เป็ นร้านตัดผม
้ ที่ 2 ร้านตัง้ อยู่ หน้าถนนที่ ลอ
ส่ วนกาแฟสามารถสั่ งได้จากชัน
้ ม
รอบป้ อมฮวาซ็ อง จึงสามารถชมวิ วก�ำแพงผ่ านกระจกใสได้อย่ าง
เต็ มอิ่ ม

จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนฮวาซ็ องมุ นโร17บ็ อนกิ ล 54
010-6221-8728

จังหวัดคยองกีโด เมืองซูวอนชี เขตพัลดัลกู ถนนจองโจโร905บ็อนกิล 13
070-7773-2017 12:00-22:00, หยุ ดวันจันทร์

ซู วอนฮวาซอง ประตู
จังอันมุ น

I’M HOME

BEST PICK

4 FLOWER CHEOVANG
้
จิ ตใจที่ อยากซื อดอกไม
้ในสถานที่ ท่องเที่ ยว
้ ที่ หน้าตาเหมื อนห้องใต้หลังคา เมื่ อมองลงมา
ร้านดอกไม้ 2 ชัน
จะเห็ นทิ วทัศน์ประตู ฮวาซอมุ นที่ เงี ยบสงบได้ในคราวเดี ยว และ
้ ดอกไม้จะได้ใบสั่ งดอกไม้
ดึงดู ดความนิ ยมตรงที่ เมื่ อต้องการซื อ
ที่ หน้าตาเหมื อนถุ งใส่ ยา นอกจากมี คลาสเรี ยนประจ�ำแล้วก็ ยงั มี
วันเดย์คลาสด้วย จึงเป็ นข่ าวดี ส�ำหรับนักท่ องเที่ ยว

สี่ แยกซู แน

1
ถนนพน
ั กโกยย
็อ

3 JUNG JIYOUNG COFFEE ROASTERS
่ นิวโทร
ดาดฟ้ าคาเฟ่ ฟีลลิง
้ ที่ ของเคาน์เตอร์ เบเกอรี่ และห้องคั่ วเมล็ ดกาแฟ
้ 1 เป็ นพื น
ชัน
้
้ ที่ 2 ประกอบไปด้วยหลายห้อง และเมื่ อขึน
โดยคอนเซปต์ของชัน
้ ดาดฟ้ าแล้วมองทอดลงมาจะมองเห็ นก�ำแพงและประตู
ไปยังชัน
จางอันมุ นของป้ อมฮวาซ็ อง

ถนนพันกโกยย็ อกโร 10 บ็ อนกิ ล

สวนสาธารณะ
มู ลพังอู ล

ถนนพันกโกยย็ อกโร 50 บ็ อนกิ ล
ถนนพันกโกยย็ อกโร 10 บ็ อนกิ ล

โรงเรี ยน
มัธยมต้นชิ น
แพ็ คฮุ น

2 PETERSON COFFEE คาเฟ่ โมเดิ ร ์นสุ ดสุ นทรี ย ์
้ เขี ยนด้วยลายมื อเป็ นภาษา
เมื่ อใดที่ เห็ นผนังตึกสี ขาว 4 ชัน
อังกฤษว่ า ‘Paterson Coffee’ โปรดอย่ าลังเลและให้ลองเข้าไป
เลย โดยทางซ้ายของประตู 2 บาน มี เคาน์เตอร์ส�ำหรับสั่ งอาหาร
้ พร้อมด้วยที่ นงั่ กว้างขวาง เมนู ยอดฮิ ตของ
ส่ วนทางด้านขวานัน
ที่ นี่คื อเค้กฟั กทอง

ON THE STAIRS

ถนนพันกโกยย็ อกโร 18 บ็ อนกิ ล

้ น
เดิ นไปตามถนน แล้วชาร์จความรู ส
้ ก
ึ ต่ อเกาหลี แบบเทรนดี ก
ั ดี ไหม

#STREET

สถานี พน
ั กโย
สายชิ นบุ นดัง

JUNG JIYOUNG
COFFEE
ROASTERS

WILLIAMS BURGER
ร ้านที่ ทำ
� เบอร ์เกอร ์เป็นเบอร ์เกอร ์ได ้ดี ที่สุด
โดยปกติ การสั่งอาหารจานด่วนที่ นี่จะต้องรอประมาณ 15~20 นาที
้ ที่ไหลเยิ ้มออกมาจาก
้ อ
แต่ รสชาติ ที่เข้ากันของแพตตี ้ท�ำมื อ น�ำเนื
เบคอน และชี ส 3 อย่ าง ก็ชดเชยการรอคอยที่ ยาวนานได้
2

จังหวัดคยองกี โด เมื องซ็ องนัมชี เขตบุ นดังกู แขวงแพคฮยอนดง 579-4
031-8016-7676
(วันธรรมดา) 12:00-21:00, (วันสุ ดสัปดาห์) 11:00-21:00, (เวลาพัก)
15:00-17:30

ON THE STAIRS ร ้านอาหารกึ่งบาร ์ที่รวมเสน่ ห ์จากทวั่ โลก
ร้านอาหารที่ สามารถรับประทานอาหารประเภทพิ ซซ่าหรื อพาสต้า
ที่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เบาๆ ไปพร้อมกันได้ และเป็ นคาเฟ่ที่
สามารถชิมชาออร์แกนิ คและทาร์ตไข่ ที่อบเองโดยร้านนี ไ้ ด้อี กด้วย
้
อี กทังยังมี
ของใช้เป็ นมิ ตรกับธรรมชาติ เช่ น เที ยนไขถั่วเหลือง ก้าน
้
้
น�ำหอม
สบู่ ฯ วางจ�ำหน่ ายอยู่ ตามชันวางใกล้
ก ับบันได
3

3

รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 1
สถานี ซูวอน

ั
อน
จุง

ะ

รณ
ธา

า

นส

สว

5
O’BROTHERS
CAFÉ & BARBER

4
FLOWER
CHEOVANG

จงั
ส่ี แยก

2

24

ถนน Haengnidangil,
ซู วอน
1

4 HOW'S HOUSE ฟีลลิ่ งแบบยู โรเปี้ยน
เจ้าของร้านที่ เคยเป็ นผู เ้ ขี ยนค�ำโฆษณาให้ก ับบริ ษท
ั โฆษณา
นอกจากจะเป็ นผู ท
้ ี่ร ักในของใช้ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ยังได้เปิดร้าน
้ มี เอกลักษณ์ตรง
ที่มีหวั ใจหลักมาจากความชอบของตัวเองขึน
ของใช้ในบ้านสัญชาติ ยุโรป อาทิ ถ้วยโปแลนด์สี ส ันสดใส ผลิ ตภัณฑ์
จากผ้าลิ นินที่มาจากฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ฯลฯ

ประตู ฮวาโฮงมุ น

BEST PICK

ั
อน

PETERSON
COFFEE

จังหวัดคยองกี โด เมื องซ็ องนัมชี เขตบุ นดังกู แขวงแพคฮยอนดง 564-3
031-701-8899
(วันธรรมดา) 11:00-01:00 (วันสุ ดสัปดาห์) 11:00-02:00

จังหวัดคยองกี โด เมื องซ็ องนัมชี เขตบุ นดังกู แขวงแพคฮยอนดง 562-1
031-8016-5662 10:00-20:00 (หยุ ดวันอาทิ ตย์)
www.howshouse.co.kr

้
ศู นย์วฒ
ั นธรรมพื น
บ้านซู วอน

CAFÉ 7209

ถนน Haengnidangil ที่ ให้บรรยากาศแบบนิ วโทร ทัง้
ร้านอาหาร, คาเฟ่ ฯลฯ ที่ ปรับปรุ งใหม่ จากบ้านเก่ าแก่
้
ยิ่ งได้ขน
ึ ้ ไปชมพระต�ำหนักที่ ประทับฮวาซ็ องจากชัน
ดาดฟ้ าของคาเฟ่ก็ ยิ่งได้รับความอิ่ มเอมใจ
และด้วยทัศนี ยภาพที่ เงี ยบสงบ จึงมี ชื่อเสี ยงจากการ
เป็นสถานที่ ถ่ายท�ำภาพยนตร์เช่ นกัน

อนุ สรสถานณ์กษัตริ ย ์จองโจ
ป้ อมประตู พล
ั ดัลมุ น

50

ป้ อมฮวาซ็ อง

51

K-FOOD

#EAT

BEST PICK

BEST PICK

30

ระยะทางที่ มีรสชาติ ขณะเดิ นเล่ นในคยองกี โด

25

BEST PICK

26

NAMMUN CHICKEN, ซู วอน รสชาติ ที่ไม่ เคยส ัมผ ัสมาก่ อน
ที่ ถนนเมนู ไก่ ซูวอน ไม่ ว่าจะเป็ นวันธรรมดาหรื อวันหยุ ดก็
หนาแน่ นไปด้วยผู ค
้ น ถ้าจะให้พูดแบบเว่ อร์ๆ หน่ อยก็ คือ
้ มาที่ นี่เพื่ อกิ นไก่ เสิ รฟ
ผู ค
้ นกว่ าครึ่งนัน
์ ทัง้ ตัว โดยแต่ ละร้าน
มี ประวัติศาสตร์อน
ั ยาวนานและปรุ งรสชาติ ไก่ จากโนว์ฮาว
้ คื อ Nammun Chicken ที่ ภายหลัง
เฉพาะตัว หนึ่งในนัน
ภาพยนตร์เรื่ อง <Extreme Job> ได้ฉายออกไปก็ มีผูค
้ นเข้ามา
เยื อนไม่ ขาดสาย โดยเฉพาะไก่ ทงั้ ตัวทอดซอสเกาหลี ที่อยู่ เต็ ม
่ งแล้วจะอยากกิ นอี กเรื่ อยๆ
้
หม้อเหล็ กหลอม เมื่ อได้ลองครังหนึ
เหมื อนเสพติ ด หรื อจะนั่ นขนมปั งที่ เสิ รฟ
์ มาด้วยออกครึ่งหนึ่ง
แล้วใส่ ไก่ กบ
ั ผักสลัดเข้าไปเหมื อนแซนด์วิ ช ก็ จะได้รสชาติ ที่
พิ เศษเช่ นกัน
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนจ็ องโจโร800บ็ อนกิ ล 16
1522-8818 จันทร์ – ศุ กร์ 12:00-20:30

BEST PICK

27

JAYEONKONG, อึยว ัง เต ้าหู ส
้ ดใหม่ ที่
้ กเช ้า
ท�ำขึนทุ
Jayeonkong ที่ ตงั้ อยู่ บนตี นเขาโมรักซาน
บริ เวณทะเลสาบแพคอุ นโฮซู เป็ นร้านที่
เชี่ ยวชาญในเมนู เต้าหู ้ ผลิ ตเต้าหู ใ้ นตอน
เช้าของทุ กวันด้วยถั่ วที่ เจริ ญเติ บโตในเขต
มุ นกย็องและซังจู โดยในฤดูใบไม้ผลิ จะ
สามารถลิ ้มลองพื ชผักที่ เพาะปลู กในแปลง
ผักสวนครัวได้ตามใจชอบ เหมาะส�ำหรับ
การได้สนุ กสนานไปกับหลากหลายผู ค
้ น
้ ริ ษท
้ งรุ่ น ฯลฯ ส่ วนเมนู แนะน�ำที่
้ นรวมญาติ , ปาร์ตี บ
ทังวั
ั , งานเลี ย
้ ต้มและ
สามารถเพลิ นเพลิ นได้เต็ มโต๊ะก็มีทงั้ เต้าหู อ
้ ่ อน, หมู สามชัน
้ วหวาน, แกงกากเต้าหู ้ ฯลฯ
เต้าหู ,้ เต้าหู เ้ ปรี ย
จังหวัดคยองกี โด เมื องอึยวังชี ถนนมุ นฮวาเยซุ ลโร 163
จันทร์ – อาทิ ตย์ 11:30-21:30 jykong.modoo.at

BONSUWON GALBI ซอสซี่ โครงย ักษ์กำ
� เนิ ดมากจากไหน
ต้นก�ำเนิ ดซี่ โครงยักษ์มาจากซู วอน ที่ ว่ากันว่ าเนื่ องจากมี ขนาดเป็ น
้ ที่ อื่นจึงได้ชื่อว่ า ซี่ โครง ‘ยักษ์’ หรื อ
เอกลักษณ์ใหญ่ กว่ าซี่ โครงของพื น
อาจบอกได้ว่าจากการเปิดตลาดค้าวัวควายขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศ
จนถึงปี 1940 ซู วอนจึงได้เป็ นเมื องที่ มีชื่อเสี ยงเลื่ องลื อด้านซี่ โครง
โดยในร้านซี่ โครงในซู วอนแต่ ละร้านจะมี สูตรซอสที่ เป็ นเอกลักษณ์
แตกต่ างกันไป ซึ่งปกติ หากบอกว่ าเป็ นซี่ โครงยักษ์ซูวอนก็ ตอ
้ งนึกถึง
ซี่ โครงคลุ กซอส สถานที่ ที่แนะน�ำให้ลองไปทานคื อที่ Bonsuwon
้ ใจด้วยเครื่ อง
Galbi เริ่ มจากขนาดของอาคารที่ ชนะขาดลอย การซื อ
เคี ยงที่ หลากหลาย ตลอดจนซี่ โครงคุ ณภาพเยี่ ยม ท�ำให้มีขาประจ�ำ
้ ซี่ โครงที่ ชุ่ มน�ำ้ มัน
อยู่ ไม่ ขาด แนะน�ำรสชาติ พิเศษโดยให้ลองทานเนื อ
อย่ างพอดี คู่ กบ
ั หอมดอง
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนจุ งบู แดโร223บ็ อนกิ ล 41
031-211-8434 วันธรรมดาและวันเสาร์ 11:30-21:30, วันอาทิ ตย์และวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ 11:30-20:00

BEST PICK
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031-422-0059

IMKUMNIM SSALBABJIP, อี ช็อน
‘Imgeumnim Ssalbabjip’ ที่ เคยถู กแนะน�ำในรายการ
Wednesday Food Talk เป็ นการท�ำข้าวหม้อหิ นด้วยข้าวสาร
ที่ ปลู กเอง และเสิ รฟ
์ บนโต๊ะที่ มีกบ
ั ข้าวอุ ดมสมบู รณ์ อี กทัง้
้ วหมักที่ ปรุ งรสจากธรรมชาติ โดย
ความเข้ากันของซุ ปเต้าเจี ย
ไม่ ใส่ ผงชู รสกับข้าวสวยอี ช็อนที่ มีความนุ่ มหนึบ ยังได้รบ
ั ค�ำ
ชมอย่ างมากจากคุ ณย่ าฮวังฮเยซอง ผู ไ้ ด้รบ
ั รางวัลมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จบ
ั ต้องไม่ ได้ สาขาอาหารชาววัง

จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ต�ำบลชิ นดุ นมย็ อน ถนนคย็ องชุ งแดโร 3134
031-632-3646 จันทร์ – อาทิ ตย์ 10:00-21:00
www.imkumnim.com
BEST PICK
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THE BIG BITE, พย็องแท็ก
ทริ ปอาหารแนวอเมริ ก ัน
ในบรรดาค่ ายทหารต่ างชาติ ของอเมริ กา มี Humphreys
เป็ นค่ ายขนาดใหญ่ ที่สุดของพย็ องแท็ ก โดยมี ที่ดิน
้ ที่ เกาะยออี โดประมาณ 5 เท่ า, กว้าง
ขนาดกว้างกว่ าเนื อ
กว่ า Pangyo New Town กว่ า 1.6 เท่ า ซึ่งในบรรดาร้าน
อาหารแนวครอบครัว The Bigbike มักจะถู กนับรวมว่ ามี
ความโดดเด่ นอยู่ เสมอ นอกจากภายนอกจะดู ดีแล้ว ยังมี
อาหารปริ มาณเยอะมากๆ ก็ ยงั ท�ำให้รูส
้ ก
ึ เหมื อนมาอยู่ ใน
อเมริ กาอี กด้วย
เมนู ยอดฮิ ตคื อสเต็ กและพาสต้า หากเป็ นไปได้แนะน�ำให้
้ ไป
ไปกับเพื่ อนๆ มากกว่ า 3 คนขึน
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็องแท็กชี ต�ำบลแพ็งซ็องอึบ ถนนอันจ็อง
ซุ นฮวันโร 187
031-656-3083 อังคาร – อาทิ ตย์ 11:30-22:00, หยุ ดวันจันทร์
thebigbite.modoo.at

FARMER’S TABLE, พาจู ณ ที่ แห่ งนี ,้
เทใจให้ไวน์มากกว่ าดอกไม ้
้ ่ง
สถานที่ แห่ งนี ซ
ึ ตัง้ อยู่ ในอาคาร Heiry
Artinus มี ชื่อเสี ยงจากซี รี่สช
์ ื่ อดังมาก
มาย อาทิ <รักฉบับใหม่ หัวใจสี่ ดวง>,
<The Wind Blows>, <Familiar Wife>
ฯลฯ ด้วยระเบี ยงที่ กว้างขวางและการตก
แต่ งสี สน
ั สดใสสไตล์ชนบท จึงเหมาะจะ
เป็ นภาพที่ ได้ลงบนอิ นสตาแกรม เมนู
หลักคื อ พิ ซซ่ าเตาถ่ าน, พาสต้า และ
สเต็ กซอสสมุ นไพร อี กทัง้ ยังมี ไวน์ที่
คนรักไวน์ตอ
้ งไปเยื อน รวมถึงคราฟท์
เบี ยร์ก็เป็ นที่ นิยมเช่ นกัน

31

จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลทัน
ฮย็ อนมย็ อน ถนนแฮรี่ มาอึลกิ ล 59-77
031-948-6225
อังคาร – อาทิ ตย์ 11:30-21:00
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ODENG SIKDANG, อึยจองบู
ร ้านอร่ อยที่ สืบต่ อก ันมากว่ า 3 รุ่ น
สมกับเป็ นพู แดจี แกอันดับ 1 ล่ าสุ ดของเกาหลี สถานที่ ซ่ ง
ึ ได้ออก
้ ถว้ นแห่ งนี เ้ ริ่ มต้นมาจากร้านข้างทางที่ ขายเค้กปลา
TV นับครังไม่
ธรรมดา กลายเป็ นร้านพู แดจี แกที่ คนต้องต่ อคิ วรอทาน จากวิ ธี
การปรุงที่ สืบกันมาจนถึงรุ่ นที่ 3 และการใช้วต
ั ถุ ดิบคุ ณภาพเยี่ ยม
จึงได้ยด
ึ ครองต�ำแหน่ งร้านพู แดจี แกตัวแทนของเมื องอึยจองบู
ถึงแม้รอบๆ จะมี รา้ นพู แดจี แกอยู่ มากมาย แต่ ดว้ ยคุ ณภาพของ
รสชาติ นำ� ้ ซุ ปที่ ทงเข้
ั้ มข้นและกลมกล่ อมติ ดปาก ที่ นี่จง
ึ เป็ นร้านที่
มี รสชาติ นอกจากจะถู กปากคนเกาหลี แล้วก็ ย ังได้ใจชาวต่ างชาติ
ด้วย โดยมี กิมจิ
หัวไชเท้าสู ตรโบราณไว้คอย ดับความเผ็ ดร้อนของพู แดจี แก

้ ย่ างไฟพุ ลโกกี ที่
ม็ กฮยางวอน, นัมยางจู เนื อ
ย ังคงรสชาติ แบบดงเดิ
ั้
ม
้ งั้ อยู่ บริ เวณตี นเขาซู รก
สถานที่ แห่ งนี ต
ั ซาน
ซึ่งได้รบ
ั ความชื่ นชมและแนะน�ำจากรายการ
<Wednesday Food Talk> ว่ าต้องมาลอง
้ ย่ างไฟพุ ลโกกี ซึ่งเซทอาหาร
ทานข้าวห่ อเนื อ
้ ย่ างพุ ลโกกี กระทะร้อนของที่ นี่
ชุ ดข้าวห่ อเนื อ
้ ชื่ อมากเรื่ องความอร่ อย เมื่ อสั่ งชุ ดข้าวห่ อ
ขึน
้ ย่ างพุ ลโกกี ทางร้านจะจัดเตรี ยมอาหาร
เนื อ
อย่ างพิ ถิพิถน
ั เช่ น ข้าวสามสี พร้อมเสริ ฟให้
้ ลองอย่ างเต็ มโต๊ะอาหาร เมนู ชุดข้าว
ท่ านลิ ม
้ ย่ างพุ ลโกกี สร้างความประทับใจให้แก่
ห่ อเนื อ
ชาวต่ างชาติ เป็ นอย่ างมาก ด้วยวิ ธีกินที่ ตอ
้ งน�ำ
้ ย่ างพุ ลโกกี พร้อม
ผักมาห่ อข้าวสามสี และเนื อ
ใส่ เครื่ องเคี ยงต่ าๆ ลงไปแล้วยัดเข้าปากอย่ าง
เต็ มค�ำ ท�ำให้สามารถรับรู ร
้ สชาติ แบบเกาหลี
ได้ในค�ำเดี ยว
จังหวัดคยองกี โด เมื องนัมยางจู ถนนด๊อกนึงโร
หมายเลข 1071 เลขที่ 34-12
031-527-2255
จันทร์-อาทิ ตย์ 11:00-22:00
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จังหวัดคยองกี โด เมื องอึยจองบู ชี ถนนโฮกุ กโร1309บ็ อนกิ ล 15
031-842-0006 จันทร์ – อาทิ ตย์ 08:30-20:30
odengsikdang.com

GARDEN OF FOREST, โกยาง ร ้านอาหารที่กลายร่างอยู่ในป่า
ประทับใจด้วยการตกแต่ งตัง้ แต่ ทางเข้าถึงห้องด้านในที่ เสมื อน
้ ี หน้าต่ างกระจกขนาดใหญ่ อยู่ มาก
เข้าไปในป่า ซึ่งสถานที่ แห่ งนี ม
จึงสมบู รณ์แบบด้วยแสงแดดที่ สาดส่ องเข้ามา เมื่ อใดที่ กล้องสาด
แฟลช ทุ กที่ ก็กลายเป็ นโฟโต้โซน และมี ชื่อเสี ยงจาการเป็ นสถานที่
ถ่ ายท�ำละครและโฆษณา ลี ดเดอร์วง BTS ที่ อาศัยอยู่ ใกล้ๆ ก็ เคย
เล่ าว่ าเคยมาที่ นี ้ และนอกจากลายเซ็ นของ RM แล้ว ก็ ยงั มี ลายเซ็ น
ของซุ ป’ตาร์ที่ มีชื่อเสี ยงอี กมากมาย ซึ่งถึงแม้จะนิ ยมทานเมนู ก่อน
้
เที่ ยงกันมาก แต่ ถา้ เป็ นการมาครังแรก
แนะน�ำให้ลองชิ ม Paese
Pasta หม้อดิ นที่ มีรสจัดจ้านจากซอสปรุ งพิ เศษ
จังหวัดคยองกีโด เมืองโกยางชี เขตอิ ลซานดงกู ถนนมูกุงฮวาโร141บ็อนกิล 8-8
031-918-1186 จันทร์ – อาทิ ตย์10:00-24:00 forestgarden70.modoo.at
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#SNACK

#HOTHOTHOT
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้ !
สงครามร้อนของกิ นเล่ นจากร้านสะดวกซื อ
้
้
#ขนมจากร ้านสะดวกซื อแห่
งยุ ค #ชอบนมกล ้วย #โมจิ โรลเค ้กสิ นค ้าพิ เศษในร ้านสะดวกซื อ
#อัลมอนด ์หลายแบบเลื อกได ้ถู กปาก

มาลองอาหารเผ็ ดๆ กันบ้างไหม? อาหารรสเผ็ ดที่ ออกปฏิ บต
ั ิ การโชว์รสจัดจ้านแห่ งเกาหลี
#พู ดถึงเกาหลี นก
ึ ถึงความเผ็ด #BuldakSeries #มี ระด ับความเผ็ด #อัพเกรดสิ นค ้าด ัง

้ อน เมื่อต ้องเติ มน� ้ำตาล, ไล่
้
้
หากก�ำล ังหนักใจเพราะขอบเขตที่ต ้องเลือกนันกว
้างเกิ นไป ถ ้าอย่ างนันลองมาอ่
านไอเท็มแนะน�ำต่ อไปนี ก่
้
ความหิ วโหย, หรือเมื่ออยากลองไอเท็มที่มีเอกล ักษณ์ มี ผู ้เรียบเรียงที่มีประสบการณ์เกี่ยวก ับร ้านสะดวกซื อมากกว่
า 10 ปี ได ้ค ัดสรร
้
้
้ ทงนี
รายการมาให้แล ้ว คงน่ าเสี ยดายหากพลาดสเปเชี่ ยลไอเท็มที่วางขายแค่ในร ้านสะดวกซื อเท่
านัน
ั้ ,้ ร ้านสะดวกซื อของเกาหลี
ที่เป็น
ชนน�
ั้ ำมี CU, GS25, 7-Eleven และ emart24

การท ้าทายความเผ็ดของคนเกาหลีในยู ทูป ได ้ร ับความนิ ยมมาก ถ ้าหากนึกถึงรสชาติ เผ็ดก็ต ้องนึกถึงเกาหลี โดยแบรนด ์ที่เป็น
ต ัวแทนของความเผ็ดก็คือ BuldakSeries จาก Samyang ส่ วนอาหารก็มีต ๊อกบกกี และข ้าวผ ัด และเนื่ องจากมีระด ับความเผ็ดหลาย
้ งต ้องดูให้ดีว่าเป็นรสชาติเผ็ดธรรมดาหรือเผ็ดมาก ส�ำหร ับผู ้ที่ได ้ลองความเผ็ดเป็นครงแรกส่
แบบ ก่อนซื อจึ
ั้
วนใหญ่จะเลือกรสเผ็ด
ธรรมดาหรือผลิ ตภ ัณฑ ์ที่มีชีสหรือเส ้นเป็นส่ วนประกอบ ก่อนท ้าทายความเผ็ดให้ดื่มนม หล ังจากกิ นเผ็ดแล ้วให้กิ น Cool-Peace หรือ
้
่มีรสหวาน
นมเปรียวที

สเตดี เ้ ซลเลอร์ที่ได้รบ
ั
ความรักเสมอมา
นมรสกล ้วย

้ ว
ฮอตฮิ ตด้วยรสชาติ เปรี ย
หวานของโยเกิ รต
์ หลาก
หลายชนิ ด YOGURT ADE
จาก 7-Eleven

โยเกิ รต
์ ที่ ดงั อยู่ แล้ว แต่ ก็
ยังท�ำเยลลี่ รสโยเกิ รต
์
ออกมาให้ได้ลอง YOURT
JELLY

ความสนุ กที่ ได้ผสมท็ อปปิ้ง
หลายแบบเข้ากับโยเกิ รต
์
VIYOTT

ด้วยผิ วสัมผัสนุ่ มนิ่ มที่ เป็ น
เอกลักษณ์ ความอ่ อน
นุ่ มที่ ได้รบ
ั ความรักจาก
ทั่ วโลก MALANG COW,
MILK&STRAWBERRY
CANDY

BuldakSeries รสเผ็ ดจัดจ้านที่ ฮอตฮิ ตจากวิ ดีโอ
้ จะท�ำให้ตายได้
ชาเล้นจ์ในยู ทูป แม้ความเผ็ ดนัน
แต่ แบบถ้วยและแบบซองก็ ยงั ขายดี เป็ นเทน�ำ้ เทท่ า
SAMYANG, BULDAK BOKKEUM MYUN

๊ วเกาหลี ที่อด
ไฟแทบลุ กในปากทันที ที่กิน เกี ย
ั แน่ น
ไปด้วยซอสจาก BULDAK BOKKEUM MYUN
SAMYANG, BULDAK GIANT GYOZA

อาหารกึ่งส�ำเร็ จรู ปทานง่ าย ที่ ผนวกกับรสเผ็ ดและ
ไส้ตน
ั ที่ คนเกาหลี ชอบ ChungJungOne,
ข ้าวผ ัดไส ้ต ันรสเผ็ด

น�ำ้ ผึง้ รสหวานที่ ละลาย
เข้ากับอัลมอนด์
รสชาติ หวานหอม
Toms, HONEYBUTTER
ALMOND

้ ล
และตอนนี อ
ั มอนด์
ก็ มีรสต๊อกบกกี แล้ว
TTEOK-BOKKI FLAVOR
ALMOND

ช็ อคโก้พาย สัญลักษณ์
หัวใจความเป็ นเกาหลี ได้
เผยโฉมใหม่ แล้ว ครี มสดที่
ละลายเข้ากับคาราเมลเข้ม
ข้นหอมหวาน
FRESH CREAM PIE

ความเข้ากันของช็ อคโก
ครี มอ่ อนนุ่ มและช็ อคโก
แลตถั่ วบนแป้ งนุ่ มเหนี ยว
กรอบ หนึบ หวาน
GHANA CREAMY CHEW

้ ละมุ นหวานหอม
ชู ครี มเนื อ
้ เค้กอ่ อนนุ่ ม
ที่ อยู่ ในเนื อ
GORYEODANG, MOCHI
ROLL CAKE

รสชาติ ตอ
๊ กบกกี ที่ภก
ั ดี ต่อความดัง้ เดิ ม
MIMINE, ORIGINAL TOPOKKI SOUP

ด้วยรสชาติ เผ็ ดปนหวานเข้ากับไก่ ส ไตล์เกาหลี
ทัคกางจองที่ เหมาะจะเป็ นกับแกล้ม Emart,
TRADERS DEAL SWEET&SOUR CHICKEN

ท้าทายกับข้าวผัดปลาหมึกรสเผ็ ดที่ คนเกาหลี ชื่น
ชอบ ข ้าวผ ัดปลาหมึก

รสชาติ ไก่ และซี่ โครงที่
ออกมาจากขนม Lotte,
Confectionery, Doraon
Outer รสไก่ ซี่โครงซอส
เกาหลี

ขนมรสอิ นจ็ อลมี หอมๆ ที่
ท�ำจากอิ นจ็ อลมี วัตถุ ดิบ
้ เมื องของเกาหลี ซื อ
้
พื น
้
ได้ที่ emart24 เท่ านัน
SOMJULMI

ความอร่ อยมาพบ
กับตัวการ์ตูน Kakao
เมื่ อได้มองก็ เหมื อน
้
อัพเกรดความสนุ กขึน
้ Kakao Friends x
อี กขัน
KwangCheonKim, DRIED
SEAWEED

เป็ นที่ รูจ
้ ก
ั ผ่ าน SNS โดย
เฉพาะชาวจี นที่ ชื่นชอบ
เป็ นพิ เศษ ปู อด
ั CRAMI

รสชาติ สดชื่ อของ IMPACT
MINT ที่ โคจรมาพบกับ
ตัวการ์ตูน Kakao และดี
้ เมื่ อปราศจาก
กว่ าอี กขัน
น�ำ้ ตาล IMPACT MINT

อร่ อยเพลิ ดเพลิ นได้ง่ายๆ กับ BBQ สไตล์เกาหลี
แพ็ คเกจสู ญญากาศง่ ายต่ อการปรุ ง No Brand,
FROZEN SPICY PORK BELLY WITH GREEN
ONION

กับแกล้มอันเป็ นที่ โปรดปรานของชาวเกาหลี
No Brand, GRILLED PORK RINDS

ความเผ็ ดที่ จางลงจากจล-มย็ อนและชี ส
CHEESE JJOLMYEON TTEOKPOKKI
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#COCKTAIL
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้ เมื องจังหวัดคยองกี โด
คอลเลคชั่ นเหล้าพื น
้
#รสชาติ เหล ้าพื นเมื
อง #ไวน์ผลไม ้สุ ดสดชื่ น #ม ักก็อลลี หวานหอม #คุ ณล่ ะชอบแบบไหน?

สู ตรเหล้า
่ ชอบ #เรือ
่ งเหลาเหล
่ ยากจะเล่า
#หวานปานน� ้ำผึง้ #เหลาแนวใหม่
้
ทผ
ี่ ู ้ใหญ่คออ่อน(ผู ้ใหญ่ทด
ี่ ม
ื่ เหลาไม่
้ เก่ง)ก็ชืน
้
าที
้ อ

่ยมจะช่วยดึงรสชาติ อ ันเป็นที่สุดออกมา จากการพบก ันของน� ้ำและ
น� ้ำที่ดีจะผลิ ตเหล ้าที่ดี และการผสมผสานของว ัตถุ ดิบชนเยี
ั้
้
ว ัตถุ ดิบจากแหล่ งผลิ ตที่ดีของจังหว ัดคยองกี โด ก�ำเนิ ดเป็นเหล ้าพื นเมื
องที่มีรสชาติ กลมกล่อม ปัจจุ บ ัน,เจ ้าของโรงกลน
ั่ ที่อายุ น ้อย
และมี ความใส่ ใจ ได ้พยายามน�ำเสนอเหล ้าที่มีรสชาติ หลากหลาย นักท่องเที่ยวจึงมี โจทย ์ที่ต ้องเลือกตามความชอบของต ัวเองจึงขยาย
้ ซึ่งการที่ต ้องเลือกก็อาจเป็นความเครียดที่มีความสุ ขได ้
กว ้างมากขึน
(*ราคาอาจแตกต่ างก ันไปตามแหล่ งจ�ำหน่ าย)

้
ในว ันที่อยากดื่มซ ักแก ้วแต่ โซจู ด ันขมเกิ นไป ก็เพิ่มว ัตถุ ดิบเข ้าไปท�ำเป็นค็อกเทลรสขมเจื อจาง ทงนี
ั้ ,้ ห่ างผสมผิ ดวิ ธก
ี อ
็ าจพ ังได ้ด ังนัน
จึงต ้องท�ำด ้วยความใส่ ใจในส ัดส่ วนและว ัตถุ ดิบ!

ไวน์ผล
ไม ้รส
หวาน

GRANDCOTEAU,
ROSE WINE
เป็ นการหมักด้วยเปลื อก
องุ่ น เมื่ อกลั่ นได้พอดี
แล้วก็ น�ำเปลื อกออกให้
้ ผลไม้ ด้วย
เหลื อแต่ เนื อ
สี ชมพู เจื อจางและนุ่ ม
นวลจึงเป็ นไวน์ประจ�ำ
้
คู่ รก
ั ซึ่งในบางครังก็
ถู กเรี ยกว่ าเป็ นไวน์ของ
้ วฝาด
หวาน รสชาติ เปรี ย
้
แต่ นุ่ มลิ น
ระดับแอลกอฮอล์: 12%
ราคา: 21000KRW
ผู ผ
้ ลิ ต: Green farming
association corporation

ม ักก็อลลี
้ ่
สดจากพืนที
อันหอมกรุน
่

HONEYMOON WINE
ไวน์ที่กลั่ นจากน�ำ้ บริ สุทธิ ์
จากยางพย็ องและน�ำ้ ผึง้
ที่ เก็ บโดยตรงจากสวน
กว่ า 20 แห่ งในจังหวัด
คยองกี โด มี กลิ่ นดอกไม้
จางๆ จากน�ำ้ ผึง้ มี รสและ
กลิ่ นออกส้มที่ ช่วยให้เกิ ด
ความอยากอาหาร จึงนิ ยม
้ อาหารกันมาก
ดื่ มก่ อนมื อ
ระดับแอลกอฮอล์: 10%
ราคา: 35000KRW
ผู ผ
้ ลิ ต: Green farming
association corporation

1932 POCHEON IDONG
FRESH MAKGEOLLI
มี ชื่อเสี ยงในโพช็ อนซึ่งมี
ค่ ายทหารอยู่ มาก เหล่ า
ทหารที่ ปลดประจ�ำการ
ไปแล้วยังมาที่ นี่อยู่ เพราะ
ยากที่ จะลื มรสชาติ ของ
โพช็ อนอี ดงมักก็ อลลี ได้ลง
โดยในปี 1985 ได้กลั่ น
มักก็ อลลี ดว้ ยวิ ธีการพิ เศษ
้ หิ นใต้ดิน
โดยใช้น�ำ้ จากชัน
ในช็ องจอง เขาช็ องกเยซาน
รสชาติ จง
ึ มี ความนุ่ มเบา
เหมื อนก้อนเมฆ
ระดับแอลกอฮอล์: 6.0%
ราคา: 1700RW
ผู ผ
้ ลิ ต: Pocheon Idong
Makgeolli Co.,Ltd

โซจู กล่ น
ั ที่
หลากหลาย
ประเภท

RYO(驪)โซจู ม ันหวาน
กลน
ั่ 25

ด้วยการกลั่ นในแรงดันสู ง
จึงได้กลิ่ นหอมหวนจาก
มันหวานที่ ปลู กในภู เขา
ยอจู ซาน 100% และดึง
รสชาติ ที่ดีออกมาจากการ
พักไว้ในภาชนะดิ นเผา มี
รสชาติ อ่อนนุ่ มดื่ มง่ าย
ระดับแอลกอฮอล์: 25.0%
ราคา: 25000RW
ผู ผ
้ ลิ ต:
kuksundangyeojumyeongju
Co.,Ltd

MOONBAESOOL
HERITAGE
เป็ นเหล้าที่ ประธานาธิบดี คิม
แดจุ งและอดี ตผู น
้ �ำสู งสุ ด
ของเกาหลี เหนื อ
คิ มจ็ องอิ ล ได้ชนแก้ว
กันเมื่ อปี 2000 ในการ
ประชุ มสุ ดยอดระหว่ าง
้
เกาหลี ทังยังเป็
นเหล้าที่ ใส
สะอาดซึ่งเคยถู กทู ลเกล้าฯ
ถวายแด่ พระราชาสมัยโคร
ยอ ปั จจุ บน
ั ด�ำเนิ นการผลิ ต
โดย ลี กีชุน ผู เ้ ชี่ ยวชาญ
ล�ำดับที่ 7 ซึ่งเป็ นผู เ้ ชี่ ยวชาญ
้ เมื อง
ด้านอาหารพื น
ระดับแอลกอฮอล์: 23.0%
ราคา: 50000RW
ผู ผ
้ ลิ ต: Moonbaesool
Yangjowon
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MIR25
หมักด้วยยี สต์ข้าวสาลี
ที่ ผลิ ตในประเทศ โดย
ไม่ ใส่ วต
ั ถุ ดิบอื่ นๆ เพิ่ ม
้
เติ ม และผลิ ตด้วยวิ ธีพืน
เมื องด้วยการใช้ไหโซจู
เกาหลี โบราณ มี กลิ่ นที่
หอมเต็ มอิ่ มเมื่ อเที ยบกับ
ระดับแอลกอฮอล ์ และ
มี รสปนหวานเล็ กน้อย
เหมาะมากเมื่ อทานคู่ กบ
ั
้ ย่ าง
สามชัน
ระดับแอลกอฮอล์: 25.0%
ราคา: 18000RW
ผู ผ
้ ลิ ต: SULSAEM

ANSEONGMACHUM,
FRESH MAKGEOLLI

JIPYONG FRESH
MAKGEOLLI

เป็ นการใช้ขา้ ว
Anseongmachum ซึ่ง
เป็ นข้าวใหม่ ที่ผ่านการ
รับรองคุ ณภาพจากเมื อง
อันซ็ อง ผลิ ตโดยประธาน
กรรมการ ลี จองฮวา ผู ้
เป็ นเจ้าของเทคนิ ค
‘เหล้าซงจ็ อล’
ผู ไ้ ด้รบ
ั การก�ำหนด
ให้เป็ นทรัพย์สิ นทาง
วัฒนธรรมที่ จบ
ั ต้องไม่ ได้
ประจ�ำกรุ งโซล มี รสชาติ
สดชื่ นเป็ นเอกลักษณ์ผสม

ผลิ ตภัณฑ์อัน
เป็ นตัวแทนของ
‘JipyongJujo’ ที่ ภาค
ภู มิใจกับประวัติศาสตร์
ยาวนานกว่ า 90 ปีมี จุด
เด่ นตรงความอ่ อนนุ่ มดื่ ม
ง่ าย และความกลมกล่ อม
ของรสหวานจางๆ
ระดับแอลกอฮอล์: 6.0%
ราคา: 1650RW
ผู ผ
้ ลิ ต: Jipyongjujo

ระดับแอลกอฮอล์: 6.0%
ราคา: 2000RW
ผู ผ
้ ลิ ต: Hanjuyangjo

HANJU, ขวดแก ้ว

ผลิ ตโดยประธาน
กรรมการ ลี จองฮวา
ผู เ้ ป็ นเจ้าของเทคนิ ค
‘เหล้าซงจ็ อล’ ที่ เป็ น
ผู ไ้ ด้ถูกก�ำหนดให้เป็ น
ทรัพย์สิ นทางวัฒนธรรม
ที่ จบ
ั ต้องไม่ ได้ประจ�ำ
กรุ งโซล เมื่ อดื่ มแล้วจะ
หลงใหลไปกับความ
รุ นแรงทันที มี ขอ
้ ดี ตรง
ที่ ฟื้นตัวง่ ายไร้อาการ
ข้างเคี ยง และเนื่ องจาก
มี รสแรงจึงเหมาะกับ
้ หมู เป็ น
อาหารที่ มีเนื อ
ระดับแอลกอฮอล์: 35.0%
ราคา: 16800RW
ผู ผ
้ ลิ ต: Hanju Yangjo

CHEONBI HYANG,

วิ สกี ้

เป็ นเหล้าหมักคุ ณภาพ
สู งที่ ผลิ ตโดยการหมัก
ด้วยแรงดันสู งจาก
CheonbiHyang มี กลิ่ น
แรงจากธ ัญพื ชสุ กและ
การรมควัน และถึงแม้
จะไม่ ได้ซาบซ่ านมากนัก
แต่ ก็มีความรู ส
้ ก
ึ เหมื อน
ไฟลุ กอยู่ ทวั่ ปากเหมื อน
กับชื่ อ เหมาะมากเมื่ อ
ทานคู่ กบ
ั แกงเผ็ ดเป็ ด
รมควัน
ระดับแอลกอฮอล์: 40.0%
ราคา: 50000RW
ผู ผ
้ ลิ ต: JoeunSul Co.,Ltd

เหล ้าสู ตร PETITE PETITE
Petitzel เยลลี่ พร ้อมดื่ มรสพี ช +
Soonhari โซจู รสพี ช + น� ้ำแข็ง
น�ำ Petitzel เยลลี่ พร้อมดื่ ม(รสพี ช)และ
้ ได้ง่ายจาก
โซจู รสพี ช Soonhari ที่ หาซื อ
้ มาผสมเข้าด้วยกัน เจื อ
ร้านสะดวกซื อ
จางรสโซจู ดว้ ยความนิ่ มของเยลลี่ รสพี ช
ส�ำเร็ จเป็ นเหล้า Petite Petite รสหอม
หวาน วิ ธีทำ� ก็ ง่ายดาย ก่ อนอื่ นใส่ น�ำ้ แข็ ง
ประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วที่ ทำ� จากแก้ว
ใส เติ มโซจู รสพี ชลงไป 2 แก้วเหล้าเล็ ก
โดยปรับปริ มาณของโซจู ได้ตามความ
้ เท Petitzel เยลลี่ พร้อม
ชอบ หลังจากนัน
ดื่ มลงในแก้วน�ำ้ แข็ งจนหมดถุ ง ยิ่ งคน
วัตถุ ดิบสองอย่ างให้เข้ากันมากเท่ าไหร่
้ แม้มองแค่ สีชมพู
ก็ จะยิ่ งฟินมากเท่ านัน
บวกกับกลิ่ นพี ชก็ แทบจะมัวเมาไปกับ
บรรยากาศ
Petitzel เยลลี่ พร้อมดื่ มรสพี ช 2000KRW,
Soonhari โซจู รสพี ช 2000KRW

LIME MILK SOJU
โซจู + เครื่ องดื่ ม Mojito Lime + นมข ้น
+ น� ้ำแข็ง
้
Lime Milk Soju เป็ นค็ อกเทลที่ เกิ ดขึน
จากความลงตัวอย่ างมหัศจรรย์ของนม
ข้นนุ่ มๆ และกลิ่ นมะนาวเข้มๆ ส่ วนวิ ธีทำ�
ก็ ง่ายดาย ก่ อนอื่ นเทเครื่ องดื่ มโมจิ โต้
กับนมข้นลงในแก้วค็ อกเทลและผสมให้
้ ใส่ น�ำ้ แข็ งบดละเอี ยดลง
เข้ากัน จากนัน
ไปให้เต็ มแก้ว ถ้าหากทุ บน�ำ้ แข็ งบดไม่
้ จากร้านสะดวกซื อ
้ และ
ได้ แนะน�ำให้ซือ
สุ ดท้ายใส่ โซจู ลงไปครึ่งแก้ว (ขนาดแก้ว
เป๊ ก) ค็ อกเทลที่ ได้จะมี รสชาติ ที่หวานอม
้ วพากลื นลงคอได้ง่าย แต่ ขอ
เปรี ย
้ เสี ยคื อ
อาจอร่ อยจนดื่ มเพลิ นเกิ นก�ำลัง จึงต้อง
ระวังให้ดีเพราะเมื่ อดื่ มไปเรื่ อยๆ อาจ
เกิ นปริ มาณแอลกอฮอล์ที่ตวั เองรับไหว

โซจู 2000KRW, เครื่ องดื่ ม Mojito Lime
2000KRW

โซแม็ ก
โซจู + เบี ยร ์
โซแม็ กที่ เกิ ดจากการผสมกันของโซจู
และเบี ยร์เป็ นประเภทหนึ่งของค็ อกเทล
โดยเป็ นค็ อกเทลที่ ได้รบ
ั ความนิ ยมมาก
ที่ สุดในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ดราย
้ ฐานส�ำหรับ
เบี ยร์และโซจู เจื อจางเป็ นพื น
้ ก็ ง่ายมาก เริ่ มจากเทโซจู ลง
วิ ธีการท�ำนัน
ในแก้วเบี ยร์ที่ว่างตามปริ มาณความชอบ
้ ที่ ที่เหลื อก็ เทเบี ยร์
ของแต่ ละบุ คคล พื น
้ ว่ ากันว่ า
ใส่ ลงไปให้เต็ มก็ เป็ นอันเสร็ จสิ น
อัตราส่ วนทองค�ำของโซจู และเบี ยร์นน
ั้
อยู่ ที่ 3:7 ซึ่งมี ความนุ่ มดื่ มง่ ายที่ สุด บาง
้
ครังการผสมโซจู
และเบี ยร์เข้าด้วยกันก็
ท�ำด้วยวิ ธีตอกช้อนลงไปที่ กน
้ แก้ว และ
เนื่ องจากเมื่ อผสมแอลกอฮอล์ที่มีระดับ
ต่ างกัน ระดับของแอลกอฮอล์ที่สูงกว่ า
จะลงไปนอนก้นอยู่ ดา้ นล่ าง หากให้แรง
กระทบด้วยการกระแทกในแนวดิ่ งจะ
้ มา
ช่ วยให้ระดับแอลกอฮอล์สูงลอยขึน
้ ง
ผสมกันด้านบน วิ ธีนีจ
ึ ให้ผลดี เช่ นกัน
โซจู 2000KRW เบี ยร์ 3000KRW
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#KOREAN FRUITS

ทัวร ์ตลาดโบราณ

ตลาดโบราณ, ซู วอน
้ เมื องเป็ นสถานที่ ที่รบ
ตลาดพื น
ั รู ไ้ ด้ถง
ึ กลิ่ นอายของการใช้ชีวิตของผู ค
้ น มี อาหารในตลาดเป็ นตัวดึงดู ดประสาทรับกลิ่ น ทัง้ ขนมแป้ งอบ
โฮต๊อก, แพนเค้กถั่ วเขี ยวที่ ค่อยๆ สุ กในน�ำ้ มันเดื อดๆ, เมนู แป้ งต่ างๆ เป็ นต้น หรื อจะเป็ นกางเกงตัวโคร่ งลายพร้อยที่ เรี ยกกันว่ ากางเกงผ้า
พริ ว้ เย็ นสบายก็ มียุคที่ ได้ครองต�ำแหน่ งไอเท็ มยอดฮิ ตบนโลก โซเชี ยลมี เดี ย มาแล้ว ส่ วนผ้าห่มก็ เป็ นไอเท็ มที่ สามารถพบได้ทวั่ ไปในตลาด
้ ตลาดโบราณจึงเป็ นอี กหนึ่ง Hot Place ที่ ไม่ ควรพลาดเมื่ อมาเที่ ยวที่ จงั หวัดคยองกี โด โดยเฉพาะตลาดที่ ตงั้ อยู่ ในซู วอนแห่ งนี ้
ดังนัน
ณ รอบคลองซู วอนช็ อนที่ ทอดยาวจากประตู พล
ั ดัลมุ นก็ มีขบวนตลาดโบราณอี กกว่ า 9 แห่ งที่ ทำ� การค้ากันอย่ างเนื องแน่ น โดยทาง
ทิ ศตะวันออกของตลาดพัลดัลมุ นที่ ได้รบ
ั การสนับสนุ นมาตัง้ แต่ สมัยพระเจ้าจองโจ เป็ นตลาดศู นย์กลางอาหารและวัตถุ ดิบ อาทิ
้ ผ้า
ตลาด JidongSijang ตลาด MinarikwangSijang ตลาด MotgolSijang เป็ นต้น ส่ วนทางทิ ศตะวันออกก็ เป็ นตลาดศู นย์กลางเสื อ
และของใช้ในชี วิตประจ�ำวัน ยกตัวอย่ างเช่ น ตลาด YeongdongSijang, NammunFasion1(il)beonga เป็ นต้น ซึ่งตลาดแต่ ละแห่ งมี
เอกลักษณ์ที่ต่างกันไป หากได้ใช้เวลาเที่ ยวชมก็ จะสนุ กได้แน่ นอน
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู ถนนพัลดัลมุ นโร 9
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การช้อปปิ้งผลไม้เกาหลี ที่พลาดไม่ ได้เมื่ อมาทัวร์ตลาด ตลาดโบราณ

BTS แห่ งวงการผลไม ้, สตรอว ์
เบอร ์รี่
สตรอว์เบอร์รี่เกาหลี มีความหวาน,
้ แน่ นกว่ าที่ ไหนๆ จึง
ลู กใหญ่ , เนื อ
เป็ นผลไม้ที่ได้รบ
ั ความสนใจจากผู ้
บริ โภคต่ างชาติ มากที่ สุด ถู กเรี ยก
ว่ า ‘K-BERRY’ ซึ่งได้รบ
ั การยอมรับ
้ น�ำ
ว่ าเป็ นผลไม้ระดับพรี เมี่ ยมชัน
ของเกาหลี

สาลี่ ที่ ถูกเรี ยกว่ า K-PEAR
สาลี่ เกาหลี ที่อุดมไปด้วยสารอาหาร
รสชาติ หวานสดชื่ นเป็ นที่ นิยมเพราะ
้ สัมผัสที่ นุ่ ม ถู กเรี ยกว่ า เคแพร์
เนื อ
(K-PEAR) เพราะเป็ นที่ ถูกปากคน
ทั่ วโลก

CHANNEL แห่ งวงการองุ่ น, องุ่ น
เขี ยว SHINMUSCAT
องุ่ น Shinmuscat มี ราคาที่ สูงจึง
ได้ชื่อว่ าเป็ น CHANNEL แห่ งวงการ
้ ถูกเรี ยกว่ า
องุ่ น หรื อในบางครังก็
เป็ น Hermes แห่ งวงการองุ่ น โดย
องุ่ นคุ ณภาพเยี่ ยมนี เ้ ป็ นองุ่ นเขี ยวที่
้ วกิ นได้ทงั้ เปลื อก
ไร้เม็ ด จึงเคี ย

องุ่ นชนน�
ั้ ำสี ม่วงโดดเด่ น, องุ่ น
CAMPBELL EARLY
องุ่ น Campbell Early ที่ เป็ นตัวแทน
ขององุ่ นสี ม่วงระดับปรมาจารย์ มี
ขนาดที่ ใหญ่ และเม็ ดที่ เล็ ก ผู ค
้ น
นิ ยมกิ นในช่ วงร้อนจัดของฤดู
ร้อน มี แหล่ งก�ำเนิ ดหลักจากหลาย
แห่ ง อาทิ นัมวอน, ย็ องดง, ซงซัน,
แดบู โด ฯ

ผลไม ้ประจ�ำฤดู หนาวของ
้
ประชาชน, ส ้มพื นเมื
องเกาหลี
้ วอมหวานและ
รสชาติ อมเปรี ย
ประกอบด้วยวิ ตามิ นซี สูง จึงช่ วย
กระตุ น
้ ความอยากอาหารที่ จางหาย
ไปในฤดู หนาว ผลไม้แห่ งชนชาติ
เกาหลี ที่ได้รบ
ั ความรักจากคน
เกาหลี มากว่ า 1000 ปี ชนิ ดนี ้ ส่ วน
ใหญ่ มีแหล่ งผลิ ตมาจากเกาะเชจู โด

ส ้มสี เลื อดที่ ฮอตฮิ ตที่ สุดใน
บรรดาพี่ น ้อง
เป็ นที่ นิยมมากส�ำหรับเป็ นผลไม้
ของฝากในเทศกาลของเกาหลี มี
้ สัมผัสที่ กรอบ มี ขนาดที่ ใหญ่
เนื อ
กว่ าส้มจี นทั่ วไป 2 เท่ า และเปลื อก
ก็ ปอกออกได้ง่ายกว่ า ทัง้ ยังมี สีสม
้
แดงที่ เข้มกว่ า ฤดู กาลของส้มพันธุ ์
้ ื อเดื อนมกราคมถึงมี นาคม
นี ค

้
กึ่งกลางระหว่ างส ้มพื นเมื
อง
เกาหลี และส ้มนอก, HALLABONG
ได้รบ
ั ความสนในจากผิ วที่ ขรุ ขระ
้ ที่ นุ่ ม
มี น�ำ้ เยอะ หวานมาก และเนื อ
้ มาฝาก
เป็ นผลไม้ลำ� ้ ค่ าที่ นิยมหาซื อ
กันหากไปที่ เกาะเชจู โด

ฟู จิที่ข ้างในสุ กจะหวานเหมื อน
น� ้ำผึง้
แอปเปิ้ลที่ เป็ นที่ นิยมและคุ น
้ ชิ น
ส�ำหรับคนเกาหลี ก็คือพันธุ ์ฟู จิ ซึ่ง
้
มักถู กเรี ยกว่ าแอปเปิลฟู จิ เมื่ อด้าน
ในเปลี่ ยนเป็ นสี เหลื องจะมี รสหวาน
เหมื อนทาน�ำ้ ผึง้ เริ่ มกิ นได้ตงั้ แต่
ฤดู ใบไม้ร่วง และสามารถเก็ บไว้
กิ นได้นานระยะยาวที่ สุดเมื่ อเที ยบ
กับพันธุ ์อื่ น

๋ , แอปเปิ้ลจิ ว
๋
ความนิ ยมของผลไม ้จิ ว
๋
แอปเปิ้ลจิ ว๋ ที่ มีความกระจุ ม
๋ กระจิ ม
น่ ารักสามารถน�ำเข้าปากได้ทงั้
้ เพื่ อ
ลู ก แอปเปิ้ลจิ ว๋ ที่ ถูกพัฒนาขึน
ครอบครัว 1 คนซึ่งอาศัยอยู่ เพี ยงคน
เดี ยวนี ้ มี สารอาหารอยู่ ทวั่ ทัง้ เปลื อก
หากล้างให้สะอาดแล้วก็ สามารถกิ น
ได้ทงั้ เปลื อก

้ แน่ นไม่ เหมื อนใคร, ช ัมเวซ็ องจู
เนื อ
ชัมเวที่ เป็ นตัวแทนของประเทศคื อ
ชัมเวซ็ องจู ที่มีถิ่นก�ำเนิ ดมาจาก
ซ็ องจู โดยชัมเวซ็ องจู ที่ได้รบ
ั ความ
รับจากคนเกาหลี ก็มีความนิ ยมใน
ต่ างประเทศที่ ไม่ ธรรมดาเช่ นกัน
้ สัมผัสที่ ทงั้ แน่ นและ
และด้วยเนื อ
กรอบกว่ าเมล่ อน พร้อมทัง้ ความ
หวานจัด จึงเป็ นที่ ตอ
้ งการอยู่ เสมอ

ใหม่ ล่าสุ ด, แตงโมแอปเปิ้ล
แตงโมที่ มีขนาดเล็ ก น�ำ้ หนักเบา
และปอกเปลื อกกิ นได้ง่ายเหมื อน
แอปเปิ้ล โดยขนาดที่ เป็ น ¼ ของ
้ กเรี ยก
แตงโมทั่ วไป ท�ำให้บางครังถู
ว่ าแตงโมจิ ว๋ และด้วยความหวานจัด
ที่ มาคู่ กบ
ั เปลื อกบางๆ เธอจึงเป็ น
ดาวดวงใหม่ ของวงการแตงโม

ของขว ัญพิ เศษของเกาหลี , ลู ก
พล ับแห้งย็องดง
ลู กพลับได้รบ
ั ความรับมาอย่ าง
ยาวนานดั่ งที่ ได้ปรากฏในนิ ทาน
เกาหลี อยู่ บ่อยครัง้ ลู กพลับแห้งที่
ท�ำจากลู กพลับสดอบแห้งทัง้ ลู ก
้ น�ำมาแบ่ งเป็ น 3~4 ส่ วน โดย
จากนัน
ลู กพลับที่ ถูกท�ำให้แห้งจนมี ความ
หนึบนี ้ เป็ นของกิ นเล่ นที่ คนเกาหลี
มักมี ไว้ขา้ งตัวอยู่ เสมอ

จันทร์ – อาทิ ตย์ 17:00-22:00
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K-BEAUTY

#COSMETICS

ส�ำหรับนักท่ องเที่ ยวที่ สนใจเกี่ ยวกับ Korean Beauty, นี่ คือข้อมู ลที่ ไม่ ควรพลาด

เพลิ ดเพลิ ดกับสปาและการพักผ่ อนในแหล่ งท่ องเที่ ยว

BEST PICK

BEST PICK

©CJ Olivenetworks

OLIVE YOUNG Health&Beauty
Drugstore
ประกอบไปด้วยสิ นค้าของแบรนด์
ต่ างๆ เริ่ มตัง้ แต่ ผลิ ตภัณฑ์สกิ น
แคร์, บอดี ,้ แฮร์ ไปจนถึงอุ ปกรณ์
ความงามที่ หลากหลาย ไม่ เพี ยง
เท่ านี ,้ ยังมี อาหารเสริ มเพื่ อสุ ขภาพ
ของว่ าง เครื่ องดื่ มต่ างๆ จนพู ดได้
ว่ าไม่ มีอะไรที่ ไม่ มี และข้อเสี ยของ
การไม่ มีสิ่งที่ ไม่ มีนี่เอง จึงท�ำให้เกิ ด
กิ เสสอยากได้ทงั้ ของที่ จำ� เป็ นและ
ไม่ จำ� เป็ น

01
Powder4room
WATER GLOW MAKE-UP FIXX
Make-up Fixer จาก SO.NATURAL
สามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพผิ ว
ผลิ ตภัณฑ์ที่ แนะน�ำคือฟิกเซอร์ที่จะช่ วย
ให้เมคอัพดูมีความเงาแวววาว ซึ่งเป็ นการ
ให้ความชุ่ มชื่ นแก่ ผิวหลังแต่ งหน้า คง
ความเงาวาว และช่ วยให้เมคอัพไม่ หลุ ด
ออกเมื่ อผ่ านไปเป็ นเวลานาน

40

01

04

03
PHYTO NIACIN WHITENING MASK
PACK
ภายในแผ่ นมาส์กที่ ติดทนและนุ่ ม
เหมื อนก�ำมะหยี่ อัดแน่ นไปด้วยไวเทน
นิ่ งเอสเซ้นท์
25g, 10 แผ่ น 50000KRW, แนซิ ฟิก NACIFIC

02

05

04
THESAEM, ECO SOUL SPARKLING EYE
บิ วตี ไ้ อเท็ มที่ มีความแวววาวเป็ นที่ ฮอตฮิ ต
จากเมคอัพของนักร้องไอดอล จึงได้รบ
ั
ความนิ ยมสู งมาก ผลิ ตภัณฑ์ที่แนะน�ำคื อ
ลิ ควิ ด กลิ ตเตอร์ ที่ ช่วยให้รูปตาแวววาว
ยาวนานเหมื อนดารานักแสดง
8000KRW, THESEAM

05
KEEP COOL COOLING FOOT SPRAY
แนะน�ำส�ำหรับผู ท
้ ี่ อ่อนไหวทางอารมณ์
เท้า เมื่ อฉี ดสเปรย์ลงไปยังเท้าที่ เหนื่ อย
ล้า นอกจากได้ได้ความรู ส
้ ก
ึ สดชื่ นแล้ว ยัง
ท�ำให้เท้ารู ส
้ ก
ึ โล่ งสบายนุ่ มลื่ นอี กด้วย เมื่ อ
เท้าเหนื่ อยล้าจากการเดิ นเป็ นเวลานานก็
ลองหามาฉี ดดู
100ml, 12000KRW, ADALINE

03

06

06
APLIN BAEKSEOLGI CREAM
ช่ วยเพิ่ มความขาวกระจ่ างใสให้ผิวและ
ลดเลื อนริ ว้ รอย เมื่ อทาลงไปบนหน้าก็ จะ
้ ทัง้ ยังปรับโทน
ช่ วยให้ใบหน้าดู ขาวขึน
สี ผิวให้ดูเป็ นธรรมชาติ และช่ วยให้ผิวมี
ความนุ่ มลื่ น
50ml, 29000KRW, แอพลิ น APLIN

BEST PICK
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02
MEDIHEAL
Masking Ampoule Excelltoning Shot
แอมพู ลสกัดเข้มข้นสู งที่ ช่วยเพิ่ มความ
ขาวกระจ่ างใสให้แก่ ผิวพร้อมลดเลื อนริ ว้
รอย มี ส่วนประกอบของสารสกัด Asiatic
pennywort จึงโดดเด่ นด้านประสิ ทธิ ภาพ
ที่ ช่วยปลอบประโลมและบ�ำรุ งผิ ว
11000KRW, MEDIHEAL

18000KRW, SO.NATURAL

้
CHICOR สวนสนุ กแห่ งความงามส�ำหร ับต ัวฉันเท่ านัน
ชี โคร์ (CHICOR), สถานที่ ซ่ ง
ึ เปรี ยบเสมื อนสวนสนุ กส�ำหรับผู ท
้ ี่ ชื่นชอบบิ วตี ไ้ อเท็ ม ณ ที่ แห่ งนี ้
้ อลเลคชั่ นขึน
้ อย่ างพิ ถีพิถน
เป็ นช็ อปเฉพาะทางด้านความงามประเภทหนึ่งที่ ได้สร้างบิ วตี ค
ั โดย
สามารถพบกับอุ ปกรณ์ดา้ นความงามที่ หลากหลายได้นอกเหนื อจากผลิ ตภัณฑ์เกี่ ยวกับผมและ
้ ที่ ในช็ อปที่ ดง
ร่ างกาย, ไอเท็ มเกี่ ยวกับเล็ บต่ างๆ โดยเฉพาะพื น
ึ ดู ดสายตาก็ คือ ‘Beauty Stage’
โต๊ะเครื่ องแป้ งที่ มีกระจกรอบตัวซึ่งสาดส่ องด้วยแสงไฟส�ำหรับการแต่ งหน้า มี ผลิ ตภัณฑ์อน
ั
หลากหลายถู กจัดเรี ยงไว้ตงั้ แต่ ผลิ ตภัณฑ์ของต่ างประเทศ ไปจนถึงแบรนด์ในประเทศยอดฮิ ต
บนตลาดออนไลน์
สาขาโกยาง:

จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตด็ อกยางกู ถนนโกยางแดโร 1955 สตาร์ฟิลด ์โกยาง 2F

031-5173-1555

10:00-22:00 (ทุ กวัน)

สาขาฮานัม: จังหวัดคยองกี โด เมื องฮานัมชี ถนนมี ซาแดโร 750บ็อนจี ห้างสรรพสิ นค้าชิ นเซกเย สตาร์ฟิลด์สาขาฮานัม 1F
031-8072-1735 11:00-21:00 (ปิดท�ำการตามวันหยุ ดของห้าง) www.chicor.com
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#SPA

©Bucheong Woongjin Play City

WOONGJIN PLAY CITY, พู ช็อน ฮี ลลิ่ งสปาไปจนถึง
ดู แลผิ วพรรณในโนช็อน
วอเตอร์ปาร์คและสปาที่ ใหญ่ ที่สุดในเขตมหานคร ด้วย
้ ที่ ภายในกว่ า 5,830 พย็ อง และภายนอกกว่ า 1,200
พื น
พย็ อง เป็ นธี มปาร์คที่ ประกอบไปด้วยสนามฝึ กซ้อม
กอล์ฟ 200 เขตผู ต
้ ี 360 หลา ส�ำหรับในส่ วนของสปา
มี ทงั้ Bade Pool สปาที่ นวดด้วยแรงดันน�ำ้ สไตล์ยุโรป,
Spa Vill ที่ พก
ั ผ่ อนแบบเป็ นส่ วนตัวได้กบ
ั ครอบครัวหรื อ
คู่ รก
ั และ Healing Spa ที่ สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับวิ ว
ธรรมชาติ ผ่านหน้าต่ างบานใหญ่ ได้ ทัง้ ยังสามารถรับ
การฮิ ลลิ่ งในโซนดู แลผิ วพรรณได้ดว้ ยสปาที่ ตรงกับ
ตนเอง

จังหวัดคยองกีโด เมืองพูชอ
็ นชี ถนนโจมารูโร 2 โซนวอเตอร์ปาร์คและสปา
จันทร์ – อาทิ ตย์10:00-21:00, โซนสไลเดอร์ จันทร์ – อาทิ ตย์10:0020:00, โซนซันนี่ ปาร์ค จันทร์ – อาทิ ตย์11:00-18:00
1577-5773 www.playdoci.com

BEST PICK

SPA PLUS, อี ช็อน ผ่ อนคลายผิ วด ้วยน� ้ำร ้อนธรรมชาติ
เพลิ ดเพลิ นไปกับน�ำ้ แร่ ในทุ กแห่ งได้ทงั้ วอเตอร์ปาร์ค, สปา
โซน, ห้องซาวน่ า สมกับเป็ นสถานที่ ที่มีชื่อเสี ยงด้านน�ำ้ พุ รอ
้ น
มาเป็ นเวลานาน โดยเฉพาะโซนสปา มี การให้บริ การน�ำ้ พุ รอ
้ น
้ งั ประกอบไปด้วย บ่ อน�ำ้
คุ ณภาพเยี่ ยมตลอดทัง้ ปี โดยที่ แห่ งนี ย
ร้อนขนาดใหญ่ , Bade Pool, สระเด็ ก, ดอกเบญจมาศ, ต้น
ชางโพ, ไวน์, องุ่ น, วอลนัท, บ่ ออี เว้นท์, บ่ ออะโรม่ า, อ่ างจากุ ชชี่
เป็ นต้น สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับการดู แลผิ ว และพักผ่ อนกับ
ครอบครัวหรื อคู่ รก
ั ได้อย่ างสะดวกสบาย
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จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ถนนจุ งรี ช็อนโร115บ็ อนกิ ล 45
สปากลางแจ้ง 09:00-19:00, บ่ อน�ำ้ ร้อนใหญ่
จันทร์ – ศุ กร์ 06:00-19:00 เสาร์ – อาทิ ตย์ 06:00-20:30
031-639-5116 www.mirandahotel.com

©Icheon Spa Plus
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ROMAN BATH, ยงอิ น น� ้ำพุ ร ้อนจากธรรมชาติ ที่ช่วย
ดู แลและบ�ำรุ งผิ วพรรณ, ความงาม
บ่ อน�ำ้ ร้อนที่ ใกล้กบ
ั กรุ งโซลมากที่ สุด รับการนวดแบบ
กดจุ ดที่ ชน
ั้ 1 ของอาคาร และได้ดื่มด�่ำกับการพักผ่ านใน
บ่ อน�ำ้ ร้อน รวมถึงห้องซาวน่ าโคลนแดง ซึ่งอี กด้านก็ จะ
มี จุดบริ การเพ้นท์เล็ บให้ดว้ ย โดยที่ ชน
ั้ 2 ประกอบด้วย
ห้องต่ างๆ อาทิ ห้องน�ำ้ แข็ ง ห้องออกซิ เจน ห้องหยก
้ ที่ 3 มี หอ
ห้องแร่ ควอตซ์ เป็ นต้น โดยชัน
้ งเตาถ่ าน, ห้อง
เยอร์เมเนี ยม และจุ ดดู แลผิ วพรรณ ภายนอกอาคาร
้ หิ นร้อน, บังกะโลได้ ดังนัน
้ คอร์ส 2
สามารถจองห้องพื น
วัน 1 คื น ส�ำหรับดู แลผิ วพรรณ, ความงามจึงเป็ นที่ นิยม

จังหวัดคยองกี โด เมื องยงอิ นชี เขตชออิ นกู ถนนจี ซม
ั โร 470 ย็ องจิ น
ธี มปาร์ค บ่ อน�ำ้ ร้อน
จันทร์ – อาทิ ตย์ 00:00-24:00
031-335-1118 romanbath.co.kr
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ACCOMMODATION

้ สุ ด
จุ ดเริ่ มต้นและจุ ดสิ น
ประสบการณ์การท่ องเที่ ยวใน
หนึ่งวัน
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DONGWHA HEALING CAMP, พาจู โลกเสมื อนเทพนิ ยายที่
สร ้างด ้วยแสงไฟ
้ ่ หายใจจะ
ในเส้นทางเพื่ อไปพบกับดวงจันทร์ประดิ ษฐ์ ทุ กครังที
้ สุ ดจนรู ส
พบกับทิ วต้นสนแดงที่ ทอดยาวไม่ มีที่สิน
้ ก
ึ เหมื อนได้อาบ
้ ่ง
ธรรมชาติ และ เมื่ อตกกลางคื น ที่ แห่ งนี ซ
ึ กลายเป็ นโลกแห่ งแสง
ก็จะกลายเป็ นสวนสัตว์เล็ กๆ ที่ จะได้พบกับนกแก้ว, แกะ, เมี ยร์แคท,
กระรอก ฯ และยังเป็ นลานเล่ นเลื่ อนหิ มะได้ทงสี
ั้ ่ ฤดู กาลอี กด้วย
หนึ่งคื นกับการแคมป์ปิ้งในธรรมชาติ ที่เงี ยบสงบและสดใหม่ ให้
ความรู ส
้ ก
ึ เหมื อนได้ชำ� ระล้างร่ างกายให้สะอาด
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้ ่ เล็กๆ
EDEN PARADISE HOTEL, อี ช็อน งานละเอี ยดจนถึงพื นที
้ ที่
เป็ นโรงแรมที่ ตงั้ อยู่ บนตี นเขาของภู เขาโดดื อรึมซาน, อี ช็อน ด้วยพื น
ขนาด 36000m2 ดี ไซน์ของโรงแรมออกแบบอย่ างงดงามและละเอี ยด
ด้วยแผนงานของ ชเวชี ยอง สถาปนิ กผู เ้ ป็ นสุ ดยอดแห่ งสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยสวนเอเดนขนาด 11000m2 เนื องแน่ นไปด้วยดอกไม้และ
พื ชพันธุ ์กว่ า 200 ชนิ ด มี การตกแต่ งแต่ ละจุ ด อาทิ สวนทะเลสาบ สวน
หลากสี สน
ั สวนบลู เบอร์รี่ ฯ ด้วยคอนเซปต์ที่หลากหลายจึงสามารถเดิ น
ชมได้อย่ าง เพลิ ดเพลิ น และจากค่ าใช้จ่ายที่ เหมาะสมเมื่ อเที ยบกับตัว
โรงแรม จึงถู กเลื อกให้เป็ นโรงแรมที่ มีราคาดี ที่สุด อี กทัง้ , ที เฮ้าส์ที่คน
ไกลยังตามมากิ น ก็ มีส โคนท�ำมื อที่ เสิ รฟ
์ พร้อมกับชารสเยี่ ยมเป็ นที่ เลื่ อง
ลื ออยู่ ไม่ ขาด
จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี ต�ำบลมาจังมย็ อน ถนนซออี ช็อนโร 449-79
031-645-9100 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 12:00
www.edenparadisehotel.com

อุ ทยานแห่ งชาติ บาราซาน, อึยว ัง
อาบป่าจากในเต ้นท ์
อุ ทยานแห่ งชาติ บาราซาน, อึยวัง ที่ มีเส้น
ทางให้เดิ นได้กว่ า 4.2km โดยเส้นทางเดิ น
เขานี เ้ ชื่ อมต่ อกับจุ ดตัง้ แคมป์ โดยเส้นทาง
เดิ นเขาของบาราซานประมาณ 1.8km มี
ทัง้ บันไดแห่ งความหวัง Bara365 ไปจนถึง
หอคอย Barasan จึงเหมาะกับการอาบป่า
เป็ นอย่ างมาก ภายในอุ ทยานประกอบด้วย
จุ ดตัง้ เต้นกว่ า 27 แห่ ง ซึ่งสามารถจองเต้นท์
ถาวรได้จาก 14 แห่ ง ด้านนอกของอุ ทยานใน
ระยะ 2km มี เส้นทางส�ำรวจป่าส�ำหรับเด็ ก,
แหล่ งเรี ยนรู ป
้ ่ าส�ำหรับเด็ ก จึงเหมาะกับการ
แวะเที่ ยวเป็ นครอบครัว
จังหวัดคยองกี โด เมื องอึยวังชี ถนนบุ กโกลอันกิ ล 96
031-8086-7482 จันทร์ -อาทิ ตย์ 09:00-18:00
barasan.uuc.or.kr
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SINPUNGJAE, ซู วอน ทริ ปที่ แนะน�ำ
โดยเจ ้าของที่ พ ัก
เกสเฮ้าส์บา้ นเกาหลี โบราณดี ต่อ
้ โดยต้นสนและดิ น
สุ ขภาพที่ สร้างขึน
้ เมื่ อแวะเข้าไปที่ นี่จะมี
เหลื องเท่ านัน
คอร์สท่ องเที่ ยวที่ แนะน�ำโดยเจ้าของ
เกสเฮ้าส์ หลังกลับจากคอร์สกอง
บัญชาการซอจังแด, ประตู ฮวาฮงมุ น,
ศาลาบังฮวาซู รยู จอง แนะน�ำให้รบ
ั
้ เย็ นที่ รา้ น YeonpoGalbi
ประทานมื อ
หรื อร้าน DongHeungSikdang ทัง้ นี ,้
ห้องใต้หลังคาที่ ชน
ั้ 2 ของเกสเฮ้าส์
้ ได้รบ
นัน
ั ความนิ ยมมาก จึงเป็ นห้องที่
จองได้ยากมากเช่ นกัน และมี หอ
้ งที่ ทำ�
อาหารแยกที่ ชน
ั้ 1 ด้วย สะดวกสบาย
เมื่ อมากับครอบครัว
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู
ถนนฮวาซอมุ นโร42บ็ อนกิ ล 34
031-242-5897, 010-4144-9339
เช็ คอิ น 14:00, เช็ คเอ้าท์ 11:00
sinpungjae.modoo.at
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©Dongwha Healing Camp, พาจู
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©Ramada Encore Hotel, พย็องแท็ ก

RAMADA ENCORE HOTEL, พย็องแท็ก ความงดงามของวิ ว
พระอาทิ ตย ์ตกดิ นที่ เจิ ดจร ัส
สามารถชมทิ วทัศน์พระอาทิ ตย์อัสดงของท่ าเรื อพย็ องแท็ กและ
สะพานซอแฮแด-กโยได้ และด้วยภายในห้องที่ มีบรรยากาศอบอุ่ น
จึงมี นก
ั ท่ องเที่ ยวแบบกลุ่ มมาเยื อนเป็ นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะห้อง
สวี ทรู มที่ สะดุ ดตากว่ าห้องอื่ นด้วยความกว้างและการตกแต่ งที่
หรู หรา ทัง้ นี ร้ ถชัทเทิ ลบัสฟรี ที่ให้บริ การวิ่ งไปกลับในเส้นทางค่ าย
ทหาร Humphreys Camp และโรงแรมอยู่ เป็ นประจ�ำ แนะน�ำให้
สอบถามล่ วงหน้าได้ที่ ฟร้อนท์ก่อนใช้บริ การ
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี อ�ำเภอโพสึบอึบ ถนนพย็ องแท็ กฮังโร184
บ็ อนกิ ล 3-10
031-229-3600 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 11:00
www.ramadaencorepyeongtaek.com

จุ ดตงแคมป์
ั้
อิมจิ นก ักพย็องฮวานู รี,
พาจู แคมปิ้งโดยไม่ ใช ้เต ้นท ์
ตัง้ อยู่ ใกลักบ
ั สวนสาธารณะอิ มจิ นกัก
พย็ องฮวานู รี, พาจู เป็ นจุ ดตัง้ แคมป์
้ ที่ 34,000m2 ประกอบไป
รวมที่ มีพืน
ด้วยโซนแคมปิ้งในธี มที่ หลากหลาย
จึงสามารถสนุ กได้ตามวิ ธีที่ตอ
้ งการ
โดยความพิ เศษของโซนแคมปิ้งให้เช่ า
นี ้ คื อสามารถไปที่ นี่ได้อย่ างเบาตัว
้ ในช่ วง
เบาใจไม่ ตอ
้ งเตรี ยมอะไรทัง้ สิ น
ไฮซี ซน
ั่ และวันหยุ ดยาว สามารถเช็ คอิ น
ได้ตงั้ แต่ 15:00 น. เป็ นต้นไป แนะน�ำ
้ อนเข้าใช้
ให้ตรวจสอบข้อมู ลอี กครังก่
บริ การจังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบล

BEST PICK

จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลพาพย็ องมย็ อน ถนนพาพย็ องซันโร363
บ็ อนกิ ล 32-9
031-952-2002 เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 10:00
www.dwhealingcamp.com
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มุนซานอึบ หมู่บ ้านมาจ็องรี 613-1 จังหวัดคยองกีโด
1670-3856
เช็ คอิ น 14:00, เช็ คเอ้าท์ 11:00
imjingakcamping.co.kr
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้ ่ เป็นแกลอรี่ เล็กๆ
THE BLOOMVISTA, ยางพย็อง ล็อบบี ที
The Bloomvista มี ความพิ เศษจากแม่ น�ำ้ ฮันตอนใต้และวิ วของ
ชุ มชนหมู่ บา้ นชานเมื องที่ ทำ� ให้รูส
้ ก
ึ ผ่ อนคลาย บริ เวณล็ อบบี ้
แสดงผลงานของศิ ลปิน ลี แจโฮ ที่ เป็ นประติ มากรระดับโลก
และยังเป็ นแกลอรี่ เล็ กๆ ที่ แนะน�ำศิ ลปินหน้าใหม่ ของยางพย็ อง
ส่ วนห้องที่ เป็ นเอกลักษณ์ของที่ นี่คื อห้องตัวการ์ตูนที่ ทำ� สัญญา
้ น�ำของเกาหลี
กับบริ ษท
ั YOUNG TOYS แบรนด์ของเล่ นชัน
มี การตกแต่ งห้องเป็ นสนามเด็ กเล่ น จัดวางทัง้ Secret Jouju,
Kongsuni, Tobot ฯลฯ ซึ่งเป็ นที่ ชื่นชอบของเด็ กๆ เป็ นอย่ างมาก
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอยางพย็องกุ น ต�ำบลคังฮามย็อน ถนนคังนัมโร 316
031-770-8888
เช็ คอิ น 14:00, เข็ คเอ้าท์ 11:00
www.bloomvista.co.kr

JIJIHYANG, พาจู หนึ่งคื นก ับหนังสื อ
แทนที่ จะเปิด TV ในห้องนั่ งเล่ น มาลองเปิดหนังสื อ
ที่ เรี ยงอยู่ เต็ มตู ห
้ นังสื อแล้วจมดิ่ งไปกับความรู ้ ที่ นี่
ประกอบไปด้วยห้องทวิ น, ทริ ปเปิ้ล, ห้องอุ่ นอนดล
แบบเกาหลี สไตล์มิ นิมอล โดยมี ชื่อของนักประพันธ ์
อันเป็ นที่ สุดแห่ งเกาหลี เฟอร์นิ เจอร์จากขอนไม้ใหญ่
้ ไม้และเครื่ องนอนท�ำจากผ้าฝ้ าย ท�ำให้
ที่ เห็ นลายเนื อ
รู ส
้ ก
ึ ถึงความผ่ อนคลายแบบธรรมชาติ ท่ ามกลาง
ตู ห
้ นังสื อที่ สวยงามและหนังสื อหลายหมื่ นเล่ มของ
้ ำ� ให้ร่างกายและจิ ตใจได้รบ
สถานที่ แห่ งนี ท
ั ความ
จรรโลง เป็ น BookStay ที่ สามารถผ่ อนคลายได้
อย่ างเงี ยบสงบ
©Jijihyang, พาจู

จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ถนนฮเวดงกิ ล145 ศู นย์ข้อมู ล
วัฒนธรรมการพิ มพ์แห่ งเอเชี ย
เช็ คอิ น 15:00, เช็ คเอ้าท์ 11:00
031-955-0090 www.jijihyang.com
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HERB VILLAGE, ย็อนช็อน 365 ว ัน, เทศกาลพ ันธุ ์พื ช
ในฤดู ใบไม้ผลิ มีการจัดเทศการลาเวนเดอร์, ในฤดู ใบไม้ร่วงมี การ
จัดเทศกาลแองเจโลเนี ย โดย Eco Theme Park Hurb Village
้ ที่ ประมาณ 57000m2 ประกอบไปด้วยสิ่ ง
ที่ ถูกสร้างอยู่ บนพื น
อ�ำนวยความสะดวกเมื่ อเข้าพัก เริ่ มต้นที่ เรื อนเพาะช�ำและสวน
กลางแจ้งขนาดใหญ่ , สระว่ ายน�ำ้ กลางแจ้ง, ลานบาร์บีคิว เป็ นต้น
และสิ่ งอ�ำนวยความสะดวกภายในหลายอย่ าง อาทิ ‘Club Flora’
ร้านอาหารสไตล์อิ ตาเลี ยน ‘Farmer’s Table’ เป็ นต้น เพนชั่ นของ
Hurb Village พร้อมไปด้วยห้องพักทัง้ หมด 40 ห้อง ขนาดตัง้ แต่
้ ลอยแบบครอบครัว,
13 พย็ อง ไปจนถึง 32 พย็ อง เช่ น ห้องพักชัน
ห้องเดี่ ยว, แฟมิ ลี่รูม, ห้องสไตล์เกาหลี ฯลฯ ที่ สามารถพักกับ
ครอบครัว, คู่ รก
ั , เพื่ อนๆ ได้อย่ างสนิ ทสนมกลมเกลี ยว
จังหวัดคยองกี โด อ�ำเภอย็อนช็ อนกุ น ต�ำบลวังจิ งมย็อน หมู่ บา้ นบุ กซัมรี 222
031-833-5100 เช็ คอิ น 15:00, เข็ คเอ้าท์ 11:00 herbvillage.co.kr
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AROUND STATIONS

#EASY ACCESS
มาดู สถานที่ ท่องเที่ ยวใกล้สถานี รถไฟใต้ดินหลักของคยองกี โดกัน!

BEST PICK

สถานี กวางกโยจุ งอัง: ล็อตเต ้เอ ้าท ์เล็ต สาขากวางกโย
้ สิ นค้าลดราคากว่ า 30~70% ได้จากใจกลางการ
สามารถชื อ
คมนาคมที่ สะดวกสบาย มี ความใกล้เคี ยงกับแบรนด์ดงั ในห้างสรรพ
สิ นค้า

©THE AK TOWN

©ล็ อตเต้เอ้าท์เล็ ต สาขากวางกโย
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©THE AK TOWN

รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 1, จุ ดจอด KTX iTX

จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตย็ องทงกู ถนนโดช็ องโร 10
031-8064-2500
จันทร์ – พฤหัสบดี 11:00-21:00, ศุ กร์ – อาทิ ตย์/ วันหยุ ดนักขัตฤกษ์ 11:00-22:00
www.lotteshopping.com

สถานี ซูวอน: AK PLAZA
แหล่ งช้อปปิ้งที่ สร้างด้วยคอนเซปต์
Aeon(อี ออ
้ น) ล่ าสุ ดของเกาหลี เป็ นตึกที่ คำ� นึง
ถึงธรรมชาติ ที่มีทงั้ พลังงานแสงอาทิ ตย์, การ
ติ ดตัง้ พลังงาน, สวนนิ เวศวิ ทยาบนดาดฟ้ า ฯลฯ

รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 1, จุ ดจอด KTX iTX
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี เขตพัลดัลกู 924 AK Plaza
สาขาซู วอน
1661-1114
จันทร์ – ศุ กร์ 10:30-20:00, เสาร์ – อาทิ ตย์ 10:30-20:30
www.akplaza.com

BEST PICK

สถานี กว ังเมี ยง: อิ เกี ย, ล็อตเต ้เอ ้าท ์เล็ต
เมื่ อลง KTX, รถไฟฟ้ าใต้ดินสาย 1 ที่ สถานี
กวังเมี ยงแล้วเดิ นเท้าต่ ออี กประมาณ 15 นาที
จะพบกับอิ เกี ยที่ เป็ นแบรนด์ของตกแต่ งบ้าน
และล็อตเต้เอ้าท์เล็ ตที่ เป็ นช้อปปิ้งมอลล์ราคา
้ ที่ เดี ยวกัน
ประหยัด มี ความสะดวกเนื่ องจากอยู่ ในพื น
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©Seoul Land

อิ เกี ย

ล็อตเต ้เอ ้าท ์เล็ต
จังหวัดคยองกี โด เมื องกวังเมี ยงชี ถนนอิ ลจิ กโร 17
จันทร์ – พฤหัสบดี 11:00-21:00, ศุ กร์ – อาทิ ตย์/
วันหยุ ดนักขัตฤกษ์ 11:00-22:00, หยุ ดวันเทศกาล
02-6226-2500 www.lotteshopping.com
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สายชิ นบุ นดัง, สายคยองคัง
จังหวัดคยองกี โด เมื องซ็ องนัมชี เขตบุ นดังกู ถนนดงพัน
กโยโร177บ็ อนกิ ล 25 พันกโย Hoban Summit Place
031-8016-0101 จันทร์ – อาทิ ตย์ 11:00-22:00
www.avenuefrance.co.kr
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สถานี แดฮวา: KINTEX
ถ้าลานจัดแสดงขนาดใหญ่ ของคังนัมมี COEX ที่ อิลซานก็ ตอ
้ ง
้ ื อศู นย์จัดแสดงนิ ทรรศการ, การประชุ ม
เป็ น KINTEX ที่ แห่ งนี ค
้ ที่ จด
ที่ มีพืน
ั แสดงขนาดกว้างกว่ า 100000m2 ซึ่งใหญ่ เป็ น
้ เพื่ อให้คนรุ่ นใหม่ ได้ใช้พลัง ทัง้
อันดับ 4 ของเอเชี ย ถู กสร้างขึน
ยังมี การลดประมาณการปล่ อยแก๊สจากห้องปรับอากาศกว่ า
4000 ตันต่ อปี

สถานี มุนซาน: พย็องฮวาแลนด ์/ อิ มจิ นก ัก, พย็องฮวา นู รี ปาร ์ค
จากสถานี อิมจิ นกัก แล้วเดิ นเท้าต่ ออี ก 7 นาที จะพบกับสถานที่
ท่ องเที่ ยวของอิ มจิ นกักได้ อาทิ อิ มจิ นกัก, พย็ องฮวา นู รี ปาร์ค
พย็ องฮวาแลนด์ฯ โดยเฉพาะ ปี 1972 อิ มจิ นกักที่ ตงั้ อยู่ ห่างจากเส้น
แบ่ งเขตทหารไปทางตะวันตก 7km เป็ นจุ ดอธิ ฐานของความสงบสุ ข
ส่ วนที่ พย็ องฮวาแลนด์ก็ สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับเครื่ องเล่ นได้ อาทิ
้ พ์คาร์ ฯลฯ
รถไฟพย็ องฮวา, บัม

รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 3 เลขที่
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตอิ ลซานซอกู ถนนคิ นเท็ กซ์โร 217-60
031-810-8114 www.kintex.com

สายคยองอี จุงอัง
พย็องฮวาแลนด ์ จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลมุ นซานอึบ ถนนอิ มจิ นกักโร
148-33
031-953-4448
ฤดู รอ
้ น จันทร์ – อาทิ ตย์ 11:00-18:30, ฤดู หนาว 11:00-17:30
พย็องฮวา นู รี ปาร ์ค จังหวัดคยองกี โด เมื องพาจู ชี ต�ำบลมุ นซานอึบ หมู่ บา้ นมาจ็
องรี 618-13
031-956-8300
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รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 1, จุ ดจอด KTX iTX

จังหวัดคยองกี โด เมื องกวังเมี ยงชี ถนนอิ ลจิ กโร 17
1670-4532 จันทร์ – อาทิ ตย์ 10:00-22:00, หยุ ดวันเทศกาล
www.ikea.kr

สถานี พ ันกโย: AVENUE FRANCE
ช้อปปิ้งมอลล์แนวสตรี ทแห่ งแรกของเกาหลี
ด้วยคาเฟ่ตามระเบี ยงที่ ทอดยาวสองฟาก และ
วัฒนธรรมอาหารในธี มต่ างๆ จึงเป็ นช้อปปิ้ง
มอลล์ที่เต็ มไปด้วยความรู ส
้ ก
ึ แบบปารี ส
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©Pyeongtaek Lake Art Center

56

©KINTEX
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สถานี กวาช็อน: โซลแลนด ์
ธี มปาร์คล่ าสุ ดในประเทศเกาหลี ที่เปิดเมื่ อปี 1988 สามารถเล่ นเครื่ อง
เล่ นได้กว่ า 50 ชนิ ด เช่ น VR Gate, King Viking ฯลฯ โดยในระหว่ างปี มี
การจัด Luna Park ซึ่งเป็ นเทศกาลไฟตามแต่ ละฤดู กาล
รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 4 เลขที่ จังหวัดคยองกี โด เมื องควาช็ อนชี ถนนกวังเมี ยงโร 181
02-509-6000 จันทร์ – พฤหัสบดี 10:00-21:00, ศุ กร์ – อาทิ ตย์ 10:00-22:00
www.seoulland.co.kr
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สถานี พย็องแท็ก: หอศิ ลป์ พย็องแท็กโฮ, ทะเลสาบพย็อง
แท็ก, ท่ าเรื อพย็องแท็ก
ท่ าเรื อพย็องแท็ ก เป็ นท่ าเที ยบเรื อที่ มีมูลค่ ามหาศาลจากการ
เปิดเส้นทางเดิ นเรื อโดยตรงกับประเทศจี น ขณะที่ อีกด้านหนึ่ง
มี หอศิ ลป์พย็องแท็ กโฮที่ อยู่ ภายในชุ มชนแหล่ งท่ องเที่ ยวพย็อง
้
แท็ กโฮ มี ลก
ั ษณะเป็ นหอจัดแสดงรู ปพี ระมิ ด ทังยังเป็
นฮอลล์
เอนกประสงค์ที่ นก
ั ท่ องเที่ ยวสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่ เสี ยค่ าใช้จ่าย
รถไฟฟ้ าใต้ดิน สาย 1, จุ ดจอด KTX iTX
อาคารประชาส ัมพ ันธ ์ท่ าเรื อพย็องแท็ก
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี ต�ำบลโพซึงอึบ ถนนพย็ องแท็ กฮังโร 98
(ภายในสวนสาธารณะชิ นดัง)
031-686-0632
จันทร์-เสาร์ 10:00-18:00, หยุ ดวันอาทิ ตย์/วันหยุ ดนักขัตฤกษ์
ชุ มชนแหล่ งท่ องเที่ ยวพย็องแท็กโฮ
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี ต�ำบลฮย็ อนด็ อกมย็ อน ถนนพย็ องแท็ ก
โฮ 159
031-8024-8687
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CITY TOUR BUS
เดิ นไปตามถนน, ชาร ์จพลังความเป็นเกาหลี สุดเทรนดี ้

้ ัวร ์เมื องโกยาง
รถบ ัสซิ ตีท
คอร์สท่ องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมในซ็ องนัม ที่ ได้นงั่ รถ
ทัวร์สบายๆ ตลอดวัน และสามารถมี ประสบการณ์ตรง
ได้กบ
ั อาหารปาก, อาหารตาของซ็ องนัมได้มากมาย
โดยไกด์จะอธิ บายเกี่ ยวกับแต่ ละสถานที่ ให้อย่ างใส่ ใจ
้ เปิดให้
จนสามารถเข้าใจเกี่ ยวกับซ็ องนัมได้มากยิ่ งขึน
บริ การทุ กวันเสาร์ โดยมี คอร์สที่ แตกต่ างกันไปตาม
แต่ ละสัปดาห์ คอร์สทัง้ หมดแบ่ งออกเป็ นสัปดาห์ที่ 1
ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 5 และมี ค่าใช้จ่ายแตกต่ างกันไป 3
ราคา ส�ำหรับผู ใ้ หญ่ และเด็ กจ่ ายในราคาเท่ ากัน

้ ัวร ์เมื องซู วอน
รถบ ัสซิ ตีท
คอร์สที่ จะได้ชมชี วิตและผลงานของพระเจ้าย็ องโจ,
จ็ องโจ ในสมัยโชซอน ศึกษาประวัติศาสตร์ผ่าน
พิ พิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซูวอนฮวาซ็ อง ป้ อมฮวาซ็ อง
ประตู ฮวาฮงมุ น ประตู จางอันมุ น ฯลฯ และท่ องเที่ ยว
เมื องซู วอนฮวาซ็ อง เมื องใหม่ แห่ งโชซ็ อนที่ ยงั คงรักษา
ประเพณี และบ้านเมื องไว้ได้จนถึงปั จจุ บน
ั พร้อมเรี ยนรู ้
้ เมื องผ่ านการสวมชุ ดพื น
้ เมื อง
วัฒนธรรมพื น

คอร ์สที่ให้บริการ
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรม, ประว ัติศาสตร์ ซอโอรึง — โครยอ-คงยางวังรึง
ครึง
่ ว ันบ่ าย ว ัฒนธรรม, ประว ัติ ศาสตร์ ป้ อมแฮงจู — อนุ สรณ์สถานอี ชินอึยซอนแซง —
ครึง
รู ปปั้ นสลักหิ น บับฮัลมอนี
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรมใจกลางเมื อง อนุ สรณ์สถานครบรอบ 600 ปี เมื องโกยาง —
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 ยนรู ก
้ ารรบแห่ งแฮงจู — อนุ สรณ์สถานอี ชินอึยซอนแซง
จุ ดออกเดินทาง 10:00, 14:00 น. หมู่ บา้ นอารัมนู รี ช่วงเวลาให้บริการ ทุ กวันอังคาร – อาทิ ตย์ (หยุ ดวันจันทร์)
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่ รวมอาหารกลางวัน, ค่ าเข้าชม, ค่ าใช้บริ การ สอบถาม 031-909-9000,
www.goyang.go.kr/citytour

คอร ์สที่ให้บริการ
่ ว ัน ซูวอน-ฮวาซ็อง สถานี ซูวอน — โดมแฮอู แจ — ประตู ฮวาฮงมุ น(พลับพลาบังฮวาซูรยูจอง) —
คอร ์สครึง
ย็อนอู แด(เรี ยนรู พ
้ ระราชวังของประเทศ) — พิ พิธภัณฑ์ซู วอนฮวาซ็ อง — สถานี ซูวอน
คอร ์สเต็มว ัน ซูวอน-กว ังกโย สถานี ซูวอน — โดมแฮอู แจ — ประตู ฮวาฮงมุ น(พลับพลาบังฮวาซูรยูจอง) —
ย็อนอู แด(เรี ยนรู พ
้ ระราชวังของประเทศ) — อาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัยในตลาดจี ดงชี จงั ) —
ประตู ฮวาฮงมุ น(พลับพลาบังฮวาซูรยูจอง — พิ พิธภัณฑ์ซู วอนฮวาซ็ อง — สวนทะเลสาบกวังกโยโฮซ —
สถานี ซูวอน
คอร ์สเต็มว ัน ซูวอน-ยูงก็อนนึง สถานี ซูวอน — ประตู ฮวาฮงมุ น(พลับพลาบังฮวาซูรยูจอง)
— ป้ อมฮวาซ็ อง(ศิ ลปะป้ องกันตัว 24 แบบ — ย็อนอู แด(เรี ยนรู พ
้ ระราชวังของประเทศ) —
อาหารกลางวัน(ตามอัธยาศัยในตลาดจี ดงชี จงั ) — สุ สานหลวงยู ก็อนนึง — วัดยงจู ซา — สถานี ซูวอน
่ วัน
จุ ดออกเดินทาง ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว เมื องซูวอน หน้าทางออก 4 สถานี ซูวอน ช่วงเวลาให้บริการ (คอร์สครึง
ซูวอน-ฮวาซ็อง) วันอังคาร – วันอาทิ ตย์ของเดือนมี นาคม – ตุ ลาคม (หยุ ดวันเสาร์) ออกเดิ นทาง 9.30, 13.50,
(คอร์สเต็มวัน ซูวอน-กวังกโย) วันเสาร์ของเดือนมี นาคม – ตุ ลาคม ออกเดิ นทาง 9.50, (คอร์สเต็มวัน ซูวอน-ยูงก็อนนึง)
่ วม ค่าบัตรเข้าชม,
วันอาทิ ตย์, ออกเดินทาง 9.30 ค่าบริการ 11,000~14,900KRW รายการค่าบริการทีร
ค่าเรี ยนรู ้, เดินรถ, ไกด์, อาหารกลางวันแซนด์วิช(สัปดาห์ที่ 4, 5) รายการค่าบริการทีไ่ ม่รวม ประกันนักท่องเที่ยว,
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว, อาหาร(สัปดาห์ที่ 1, 2, 3) สอบถาม 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr

้ ัวร ์เมื องฮวาซ็อง
รถบ ัสซิ ตีท
้ วั ร์ที่กำ� หนดสถานที่ แน่ นอนล่ าสุ ด
เนื่ องจากเป็ นซิ ตีท
ในประเทศจึงจ�ำเป็ นต้องจองก่ อนล่ วงหน้า และเพื่ อ
ลดการเกิ ดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรงดการใช้
้ ยวโดยการเตรี ยมแก้วน�ำ้ ส่ วน
สิ่ งของส�ำหรับใช้ครังเดี
ตัวและผ้าขนหนู มาด้วยตนเอง โดยสามารถเรี ยนรู ใ้ น
้ ที่ เกษตรกรรมได้จากการใช้เวลาเดิ นไม่ นอ
พื น
้ ยกว่ า 1
้ เมื อง, ร้านอาหารท้อง
ชั่ วโมง ไปเยี่ ยมเยี ยนตลาดพื น
ถิ่ น ฯลฯ ทัง้ ยังสามารถประโยชน์แก่ สงั คมได้ดว้ ยระบบ
บริ จาคเงิ นเข้าร่ วมกิ จกรรม 1% โดยอัตโนมัติ

้ ัวร ์เมื องชี ฮง
รถบ ัสซิ ตีท
ึ
มี สวนนิ เวศวิ ทยา Gaetgol ที่ สามารถชมร่ องน�ำ้ ทะเล
ตะวันตกในสมัยก่ อนและบรรยากาศนาเกลื อได้ โดย
้ ู กสร้างไว้ที่นาเกลื อ
ร่ องน�ำ้ หนึ่งเดี ยวในเกาหลี แห่ งนี ถ
๋ ก่ อน
โซแรเมื่ อช่ วงปี 1934 ~1936 ทัง้ นี ,้ ต้องจองตัว
ล่ วงหน้า และเมื่ อช�ำระเงิ น 10000KRW จะได้รบ
ั เงิ นที่
้ ที่ คืน 8000KRW จึงเหมื อนจ่ าย
เป็ นสกุ ลเงิ นประจ�ำพื น
ค่ าเที่ ยวเพี ยง 2000KRW ถื อว่ าเป็ นความคุ ม
้ อย่ างที่ สุด
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คอร ์สที่ให้บริการ
Breathing of Dinosaur(เที่ ยวชมเชิ งนิ เวศวิ ทยา), Breathing of Culture(ประวัติศาสตร์,
วัฒนธรรม), Breathing of Beach(สำ�รวจนกย้ายถิ่ น/หาดโคลน/นาเกลื อ), Breathing of
Nature(เรี ยนรู ป
้ ่ า/พื ชพันธุ ์ธรรมชาติ ), Breathing of Wave(สำ�รวจเกาะ/ระบบนิ เวศ), Theme
Tour(เรี ยนรู ห
้ มู่ บา้ นเกษตรกรรม/ขี่มา้ /ฟาร์มเลี ้ยงสัตว์/เรื อยอร์ช/เทศกาล/ทัวร์จิ ตอาสา), Haruya Tour(2
วัน 1 คื น, แคมป์ทวั ร์), ChakhanYeohang Haruya

้ ัวร ์เมื องกวางจู
รถบ ัสซิ ตีท
กวางจู เป็ นเมื องที่ มีทิวทัศน์แม่ น�ำ้ ฮันตอนใต้และทะเล
สาบพัลดังโฮที่ สวยงาม คอร์สทัวร์จง
ึ มี เสน่ หม
์ ากเช่ น
กัน แนะน�ำให้จองก่ อนล่ วงหน้าเมื่ อมี การก�ำหนดวัน
เดิ นทางท่ องเที่ ยวแล้ว มี นก
ั วิ เคราะห์เฉพาะทาง เป็ นผู ้
เล่ าประวัติศาสตร์สงครามแมนจู ซึ่งมี ความเกี่ ยวข้อง
กับป้ อมปราการนัมฮันซานซองที่ ได้รบ
ั การยอมกับ
้ ะมี การปรับเปลี่ ยน
เป็ นมรดกโลกจากยู เนสโก ทัง้ นี จ
คอร์สทุ กๆ 6 เดื อน แนะน�ำให้เลื อกคอร์สหลังตรวจ
สอบที่ หน้าเว็ บไซต์

้ ัวร ์ฟันฟัน เมื องพู ช็อน
รถบ ัสซิ ตีท
เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ ‘ฟั นฟั น(funfun)’ ที่ ได้ชม
วัฒนธรรมที่ สมบู รณ์ของพู ช็อนที่ มีการรวมกันของ
การ์ตูน, ภาพยนตร์, ดนตรี ร่ วมกับไกด์ผูช
้ ำ� นาญการ
โดยเป็ นทัวร์ประจ�ำที่ ประกอบไปด้วยคอร์ส fan, ta, si,
้ วั ร์ที่ประสานกับเมื องใกล้เคี ยง(ถ�ำ้ กวัง
a และเป็ นซิ ตีท
เมี ยง, เทศกาลร่ องน�ำ้ เมื องชี ฮง
ึ ) จึงสามารถเลื อกได้
ตามความชอบ แต่ ตอ
้ งจองก่ อนล่ วงหน้า

้ ัวร ์เมื องอันซาน
รถบ ัสซิ ตีท
ประกอบไปด้วยคอร์สทัวร์ที่เรี ยนรู ไ้ ด้มากมาย อาทิ หอ
ศิ ลป์ ดน
ั วอนที่ จด
ั แสดงผลงานของ คิ มดงฮเว จิ ตรกร
ที่ เก่ งที่ สุดในสมัยโชซอน, สวนหนองอ้ออันซาน สวนบึง
้ ที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุดของเกาหลี ฯลฯ อี กทัง้ ยัง
สร้างขึน
มี หนองน�ำ้ ที่ รูส
้ ก
ึ ได้ถง
ึ สิ่ งมี ชีวิตตามธรรมชาติ ซึ่งมี นก
ย้ายถิ่ นมาที่ นี่กว่ า 20000 ตัวต่ อปี

้ ัวร ์เมื องคาพย็อง
รถบ ัสซิ ตีท

จุ ดออกเดินทาง สถานี โออี โด 10:30, 14:00 ช่วงเวลาให้บริการ วันเสาร์ – วันอาทิ ตย์ของเดือนเมษายน – ตุ ลาคม
ค่าบริการ 10,000KRW รวมค่ารถไปกลับ, ค่าเรี ยนรู ้, ค่าเข้าชม, บริ การวิ ทยากรแหล่งวัฒนธรรม, ค่าไกด์ ฯลฯ
โดยไม่ รวมค่าอาหารกลางวัน, ประกันนักท่องเที่ยว สอบถาม 031-310-2902, www.siheung.go.kr

จุ ดออกเดินทาง 7:30 ทางออกที่ 3 สถานี ซิตี ้ฮอลล์, 8:00 ทางออกที่ 9 สถานี คโยแด , 09:00 สถานี คย็องกีกวางจู
ช่วงเวลาให้บริการ 6 กรกฎาคม(เสาร์) – 16 พฤศจิ กายน(เสาร์) ค่าบริการ 15,000KRW
่ วม ค่ารถไปกลับ, ค่าเรี ยนรู ้, ค่าเข้าชม, บริ การวิทยากรแหล่งวัฒนธรรม, ค่าไกด์ ฯลฯ
ค่าบริการทีร
ค่าบริการทีไ่ ม่รวม อาหารกลางวัน, ประกันนักท่องเที่ยว สอบถาม 02-318-1664, www.gjcity.go.kr

คอร ์สที่ให้บริการ
fan(แนวธรรมชาติ ), ta(แนววิ ทยาศาสตร์), si(แนวประวัติศาสตร์), a(แนวการ์ตู น) Guerrilla City
้ / ทัวร์ตอนกลางวัน / ทัวร์ที่ ประสานกับกวางมย็อง, ชี ฮง
Tour(รถทัวร์ 2 ชัน
ึ )
จุ ดออกเดินทาง 09:00 ข้างสภาศาลากลางเมื องพู ช็อน ช่วงเวลาให้บริการ วันเสาร์ของเดือนมี นาคม – ตุลาคม,
09:00-16:30 ค่าบริการ 8,000~10,000KRW 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: เขตเมื อง — เลื อกคอร์สชมเกาะแทบู โดตามอัธยาศัย (กลุ่ม 20 คนขึนไป)
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

จุ ดออกเดินทาง ทางออกที่ 2 สถานี ดงทัน, ฮวาซ็องซิ ตี ้มิ เดี ยเซ็ นเตอร์, ตรงข้ามที่ว่าการอำ�เภอบงดังอึบ,
ที่ว่าการอำ�เภอฮยางนัมอึบ, ป้ ายรถเมล์หน้าศูนย์โมดู นูริม ช่วงเวลาให้บริการ เสาร์-อาทิ ตย์, 09:00-17:00
ค่าบริการ 14,000KRW สอบถาม 031-366-4983, www.hscitytour.co.kr

คอร ์สที่ให้บริการ
Lotus Theme Park — ตลาดซัมมี ชีจงั — อ่ างเก็ บน้�ำ Murwang — สวนนิ เวศวิ ทยา Gaetgol — เกาะโออี โด

คอร ์สที่ให้บริการ (เป็ นการนำ�สถานที่ บางแห่ งด้านล่ างมารวมกันเป็ นคอร์ส)
พระตำ�หนักป้ อมปราการนัมฮันซานซอง / พลับพลาซู ออจังแด ป้ อมปราการนัมฮันซานซอง
บ้านผู เ้ สี ยสละ Sin Ik-hui / พิ พิธภัณฑ์ออลกุ ล / พิ พิธภัณฑ์เครื่ องปั้ นดิ นเผาคยองกี โด /
เรี ยนรูใ้ นหอศิ ลป์ย็องอึน
สวนป่าโคจี ด ัมฮวาอัม / สวนนิ เวศวิ ทยาคย็องอัน / สวนสาธารณะพัลดัลมุ นอันแก / หมู่ บา้ นซันดู รน
ึ /
สวนพฤกษศาสตร์ยู ล-บม

ด้วยดี ไซน์ของตัวรถบัสรอบเมื องที่ เพ้นท์สีทวั่ ทุ กมุ ม
กว่ า 9 คัน จึงดึงดู สายตานักท่ องเที่ ยวมากมาย ทริ ป
้ ามารถสนุ กไปกับประวัติศาสตร์และสถานที่
นี ส
ท่ องเที่ ยวที่ มีชื่อเสี ยงได้มากมาย เช่ น เกาะจาราซอม
ที่ มีเทศกาลเพลงแจ๊สทุ กๆ ปี, เกาะนามิ ที่เคยเป็ น
ศู นย์กลางกระแสเกาหลี จากซี รี่สเ์ รื่ องเพลงรักใน
สายลมหนาว, สถานที่ ท่องเที่ ยวเชิ งสันทนาการที่ มี
้ ในวันที่ ท่องเที่ ยว
๋ ที่ ซือ
จักรยานราง ฯลฯ โดยตัว
มี ขอ
้ ดี ตรงที่ สามารถใช้ขน
ึ ้ ลงรถรอบเมื องในเส้นทาง
ได้อย่ างอิ สระ

คอร ์สที่ให้บริการ
A: สถานี ขนส่ งคาพย็อง — จักรยานรางคาพย็อง — เกาะจาราซอม — จักรยานสถานี คาพย็อง —
เกาะนามิ — Interactive Art Museum — หมู่ บา้ นฝรั่งเศสจำ�ลอง Petite France —
สถานี ขนส่ งช็ องพย็อง — สถานี ช็องพย็อง — Garden of Morning Calm
B: สถานี ขนส่ งม็ กดง — พิ พิธภัณฑ์เกษตรฮย็อนนัม — สถานี ขนส่ งคาพย็อง —
จักรยานรางสถานี คาพย็อง — Zip-Line ภู เขาคัลบงซาน — สถานี คาพย็อง — เกาะนาม —
Interactive Art Museum — สถานี ขนส่ งซ็ อลอัก — Swiss Themepark — หมู่ บา้ นฮี ก็กร —
สถานี ขนส่ งช็ องพย็อง — สถานี ช็องพย็อง — 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 6,000KRW (ผู ้ใหญ่ ) ไม่ รวมค่าเข้าชม, ค่าใช้บริ การ
สอบถาม 031-580-2114, www.gptour.co.kr
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EG TOUR BUS

รถบัสส�ำหรับทริ ปของชาวต่ างชาติ เป็นวิ ธีที่ง่ายที่ สุดในการเยี่ ยมชมสถานที่ ท่องเที่ ยวหลัก
ของจังหวัดคยองกี โด
สะดวกสบายต่ อการออกเดิ นทางหรื อเปลี่ ยนจุ ดจากใจกลางกรุ งโซลอย่ างย่ านอิ นซาดง, สถานี ฮงแดอิ บกู , สถานี เมี ยง
ดง ฯ โดยประกอบด้วยทัง้ หมด 7 คอร์ส ราคาตัว๋ รวมค่ าเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ ยวไว้ทงั้ หมดแล้ว ทัง้ นี ,้ จ�ำเป็ นต้องจองก่ อน
ล่ วงหน้าอย่ างน้อย 3 วัน

้ ัวร ์เมื องโกยาง
รถบ ัสซิ ตีท
เมื องโกยางที่ เคยเป็ นจุ ดชุ มนุ มบนเรื อหนึ่งเดี ยวจาก
้ ่ 1 ปี 1919 มี
ประเทศจี น ในวันเรี ยกร้องอิ สรภาพครังที
สวนประวัติศาสตร์แฮงจู ซึ่งสามารถเห็ นปากแม่ น�ำ้
ฮันได้ใกล้ที่สุด เป็ นเมื องที่ ยงั คงรักษาประเพณี และ
้ วั ร์ที่จด
วัฒนธรรมไว้ได้อย่ างยาวนาน โดยรถบัสซิ ตีท
ั
คอร์สหลากหลายตามวัน สามารถพาชมโบราณสถาน
การเรี ยกร้องอิ สรภาพของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ใน
ราคาประหยัดเพี ยง 5000KRW

้ ัวร ์เมื องพาจู
รถบ ัสซิ ตีท
มี โปรแกรมทัวร์ที่ให้บริ การตามวันกว่ า 13 รายการ โดย
มี คอร์สวันเดย์ 7 รายการ, คอร์สค้างคื น 2 วัน 1 คื นใน
วันหยุ ดสุ ดสัปดาห์ (O/Gam/Man/Jok) 4 รายการ และ
คอร์ส Starlight Tour 2 วัน 1 คื น 2 รายการ โดยเมื อง
แห่ งหนังสื อพาจู ที่ เป็ นนิ คมการพิ มพ์ขนาดใหญ่ ใน
ประเทศ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ดา้ นการท่ องเที่ ยวทัง้
ทางด้านวัฒนธรรม, ระบบนิ เวศ, ประวัติศาสตร์, การ
สนับสนุ นการท่ องเที่ ยว ยกตัวอย่ างเช่ น อุ ทยานบย็ อก
โชจี หมู่ บา้ นนกกระจอกเทศอู นง
ึ , โบราณสถานยู ลก็ ก
อี อีและอิ มจิ นกัก ฯลฯ

คอร ์สที่ให้บริการ
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรม, ประว ัติศาสตร์ ซอโอรึง — โครยอ-คงยางวังรึง
ครึง
่ ว ันบ่ าย ว ัฒนธรรม, ประว ัติ ศาสตร์ ป้ อมแฮงจู — อนุ สรณ์สถานอี ชินอึยซอนแซง —
ครึง
รู ปปั้ นสลักหิ น บับฮัลมอนี
่ ว ันเช ้า ว ัฒนธรรมใจกลางเมื อง อนุ สรณ์สถานครบรอบ 600 ปี เมื องโกยาง —
ครึง
The National Women’s History Exhibition Hall — พิ พิธภัณฑ์บ้านโกยางและเมล็ ดข้าว
่ ว ันบ่ าย ว ัฒนธรรมใจกลางเมื อง พิ พิธภัณฑ์เด็ ก — บ้านพักตากอากาศยุ คโบราณบย็อกเจกวันจ —
ครึง
ป้ อมแฮงจ — เรี ยนรู ก
้ ารรบแห่ งแฮงจ — อนุ สรณ์สถานอี ชินอึยซอนแซง
จุ ดออกเดินทาง 10:00, 14:00 หมู่บา้ นอารัมนู รี ช่วงเวลาให้บริการ ทุ กวันอังคาร – อาทิ ตย์ (หยุ ดวันจันทร์)
ค่าบริการ 3,000~6,000KRW ไม่ รวมอาหารกลางวัน, ค่าเข้าชม, ค่าใช้บริ การ สอบถาม 031-909-9000,
www.goyang.go.kr/citytour

คอร ์สที่ให้บริการ
คอร ์ส O
ว ันที่ 1) สถานี ฮบ
ั จอง — สถานี มุนซาน — อิ มจิ นกัก —
ร้านอาหารโดรี ซานชิ กตัง(อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) — อุ โมงค์ลำ�ดับที่ 3 — หอคอยโดรา —
สถานี โดราซาน — ร้านอาหารกุ กแนมย็อนชิ กตัง(อาหารเย็ น, จ่ ายเอง) —
Camp Greaves วันที่ 2) Camp Greaves — ตามรอยละครชี วิตเพื่ อชาติ รก
ั นี เ้ พื่ อเธอ —
สวนสันติ ภาพโดราซาน — ร้านอาหารจังดันค่ งมาอึล(อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) — สุ สานฮอจุ นมโย —
สถานี มุนซาน — สถานี ฮบ
ั จอง
คอร ์ส GAM
ว ันที่ 1) สถานี ฮบ
ั จอง — สถานี มุนซาน — Imjingang River Hwangpo Dotbae Ferry Terminal —
ร้านเผ็ ดดู จารี แมอุ นทัง(อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) — หมู่ บา้ นซเวโกลมาอึล — โบราณสถานพาจู อีอี —
แคมป์พก
ั ผ่ อนหย่ อนใจดงฮวา (อาหารเย็ น, จ่ ายเอง) — Wiz Hotel
ว ันที่ 2) Wiz Hotel — อุ ทยานยู ลกกพิ พิธภัณฑ์ดู รู-มเว — ฟาร์มโคคู รยอ — สวนซันมาร —
สถานี มุนซาน — สถานี ฮบ
ั จอง
คอร ์ส MAN
ว ันที่ 1) สถานี ฮบ
ั จอง — สถานี กม
ึ โชน — หอคอยเขาโอดู ซาน —
ร้านพาจู มท
ั โกอึล(อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) — เรื่ องราวเข็ มของซงย็องเย — พาจู จงั รึง —
ร้านอาหาร Robin Woods(อาหารเย็ น, จ่ ายเอง) — สถานฝึ กอบรมฮงวอน
ว ันที่ 2) สถานฝึ กอบรมฮงวอน — พาจู ซม
ั รึง — สุ สานแม่ ทพ
ั ยุ น-กวัน —
Two Rock-carved Standing Buddhas in Yongmi-ri — (อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) —
โบราณสถานบันจ็ องกู และฮวังฮี ซอนแซง — เมื องแห่ งอาหารตา — สถานี กม
ึ โชน — สถานี ฮบ
ั จอง
คอร ์ส JOK
ว ันที่ 1) สถานี ฮบ
ั จอง — สถานี อุนจอง — ทะเลสาบมาจังโฮซ —
วัดโบกวังซา(อาหารกลางวัน, จ่ ายเอง) — อุ ทยานวัฒนธรรมบย็อกโชจ — เฟิร์สการ์เด้น —
ร้านแฮร์รี เยซุ ลมาอึล(อาหารเย็ น, จ่ ายเอง) — Hotel Siena
ว ันที่ 2) Hotel Siena — Cheeseclock — จุ ดชมวิ วคงรึง — ร้านพรอว็องส์/มัทโกอึล(อาหารกลางวัน,
จ่ ายเอง) — หอคอยภู เขาโอดู ซาน — ฟาร์มนกกระจอกเทศอู นง — สถานี อุนจอง — สถานี ฮบ
ั จอง
จุ ดออกเดินทาง 09:30 สถานี ฮ ับจอง (Star Light Tour) 18:30 สถานี ฮ ับจอง ช่วงเวลาให้บริการ
ตามแต่ ละวันของแต่ ละธีมและการจัดคอร์ส ค่าบริการ 10,000~73,000KRW
สอบถาม 031-949-8888, www.pjcitytour.co.kr

รถไฟสาย DMZ รถบ ัสท ัวร ์เมื องย็อนช็อน
DMZ (เขตปลอดทหาร) สถานที่ ซ่ ง
ึ มี ความหมายสอง
อย่ างในคราวเดี ยวคื อ ความเจ็ บปวดและความสันติ สุข
้
ปราศจากอาวุ ธ ตัง้ อยู่ ณ เขตแบ่ งเหนื อใต้ที่เกิ ดขึน
จากสงครามเกาหลี ตงั้ แต่ 25 มิ ถุนายน หากนั่ งรถไฟ
จากกรุ งโซลจะใช้ระยะเวลา 1 ชั่ วโมง 30 นาที และ
เนื่ องจากมี อต
ั ราความเร็ วที่ ไม่ เหมื อนกับ KTX จึง
สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับการชมทิ วทัศน์ขา้ งทางได้
โดยภายหลังการสงบศึกได้ขาดร่ องรอยของมนุ ษย์ จึง
มี ธรรมชาติ ที่สะอาดตาคงอยู่ มาจนถึงปั จจุ บน
ั เหมาะ
กับการผ่ อนคลายด้วยสมุ นไพร หรื อเรี ยนรู ร
้ ะบบนิ เวศ
และวัฒนธรรม
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คอร ์สที่ให้บริการ
มกราคม-มี นาคม น้�ำ ตกแจอิ น — ศู นย์วัฒนธรรมน้�ำ ฮันทันคัง — หอคอยแทพุ ง —
พิ พิธภัณฑ์จ็ อนก็ กซ็ อลซา — สถานี ย็อนช็ อน
เมษายน – ตุลาคม น้�ำ ตกแจอิ น — ศู นย์วัฒนธรรมน้�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

A.

F.

สวนอิมจิ นกักพย็องฮวานู รี,พาจู – DMZ, พาจู (หอคอยโดราซาน,
อุ โมงค์ลำ�ดับที่ 3, สถานี โดราซาน), หมู่บา้ นฝรั่งเศสจำ�ลอง Petite France,
พาจู , Shinsegae Simon Premium Outlets
ออกเดินทาง อิ นซาดง 07:30, สถานี ฮงแดอิ บกู 08:30
เดินทางกล ับ สถานี ฮงแดอิ บกู 17:00, อิ นซาดง 17:30
ช่วงเวลาให้บริการ 07:30 - 17:30 (หยุดวันจันทร์ – อังคาร)
ค่าใช ้จ่ าย 40000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-365-1500, www.eg-shuttle.com

Trekking ภูเขากัมอักซาน(สะพานแขวน, น้�ำ ตกอุ น-กเย, วันบ็อมรยุ น-ซา) –
แฮร์รี่เยชุ ลมาอึล – เรี ยนรู ้เกี่ยวกับห้องอบไอน้�ำ พื ้นเมื องเกาหลี
ออกเดินทาง สถานี เมี ยงดง 08:30
เดินทางกล ับ สถานี เมี ยงดง 18:50
ช่วงเวลาให้บริการ 08:30 - 18:50 (หยุดวันจันทร์)
ค่าใช ้จ่ าย 35,000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-861-9195, www.hanyouwang.com/special/egtourbus.html

ตะว ันตกเฉี ยงเหนื อของคยองกี : คอร์สศึกษาเรี ยนรู ้อันโบ

B.

ตอนใต ้ของคยองกี: คอร ์สเรียนรู ้ขนบธรรมเนี ยมประเพณี

ซูวอนฮวาซอง – ตลาดซูวอนนัมมุ นชีจ ัง – หมู่บา้ นพื ้นเมื องเกาหลี, ยงอิ น
ออกเดินทาง อิ นซาดง 09:00, สถานี ฮงแดอิ บกู 09:30
เดินทางกล ับ สถานี ฮงแดอิ บกู 17:30, อิ นซาดง 18:00
ช่วงเวลาให้บริการ 09:00 - 18:00 (หยุดวันอาทิ ตย์ – จันทร์)
ค่าใช ้จ่ าย 40000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-365-1500, www.eg-shuttle.com

ตะว ันตกเฉี ยงเหนื อของคยองกี : คอร์ส TREKKING&WELLNESS

G.

ตอนใต ้ของคยองกี : คอร์ส TREKKING ชายทะเล

ถ้ากวางมย็อง – Trekking เส้นทางเดิ นเล่ นชายทะเล, เกาะเจบู โด –
ลงหาดโคลน, เกาะเจบู โด
ออกเดินทาง สถานีเมียงดง 08:30
เดินทางกล ับ สถานีเมียงดง 18:00
ช่วงเวลาให้บริการ 08:30 - 18:00 (หยุดวันจันทร์)
ค่าใชจ่้ าย 34,000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-861-9195, www.hanyouwang.com/special/egtourbus.html

C.

ตอนใต ้ของคยองกี:
คอร์สเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์และรับความผ่ อนคลาย

ป้ อมปราการนัมฮันซานซอง, กวางจู – สวนป่าฮวาดัมซุ บ, กวางจู –
หมู่บา้ นเครื่องปั้ นดินเผา, อี ช็อน (DIY แก้วมัคด้วยตนเอง)
ออกเดินทาง อิ นซาดง 08:00, สถานี ฮงแดอิ บกู 08:30
เดินทางกล ับ สถานี ฮงแดอิ บกู 17:30, อิ นซาดง 18:00
ช่วงเวลาให้บริการ 08:00 - 18:00 (หยุดวันอาทิ ตย์ – จันทร์)
ค่าใช ้จ่ าย 65,000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-365-1500, www.eg-shuttle.com

D.

ตะว ันออกของคยองกี: คอร์สสัมผัสธรรมชาติ

Art Valley, โพช็อน - เรี ยนรู ้ฟาร์ม, โพช็อน – Hurb Island, โพช็อน
ออกเดินทาง สถานี ฮงแดอิ บกู 07:20, สถานี เมี ยงดง 08:00, สถานี
Dongdaemun History & Culture Park 08:10
เดินทางกล ับ สถานี Dongdaemun History & Culture Park 16:30,
สถานี เมี ยงดง 16:40 สถานี ฮงแดอิ บกู 17:20
ช่วงเวลาให้บริ การ 07:20 - 17:20 (ให้บริ การวันอังคาร – พฤหัสบดี – เสาร์)
ค่าใช ้จ่ าย 50,000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-2038-0840, www.ktourstory.com

E.

ตะว ันออกของคยองกี: คอร์สสัมผัสธรรมชาติ

ถ้�ำ กวางมย็อง – ฟาร์มแลนด์, อันซอง – Star Light Photoland, อันซาน
ออกเดินทาง สถานี ฮงแดอิ บกู 11:20, สถานี เมี ยงดง 12:00, สถานี
DONGDAEMUN History & Culture Park 12:10
เดินทางกล ับ สถานี Dongdaemun History & Culture Park 20:30,
สถานี เมี ยงดง 20:40 สถานี ฮงแดอิ บกู 21:20
ช่วงเวลาให้บริการ 11:20 - 21:20 (ให้บริ การวันพุ ธ – ศุกร์ – อาทิ ตย์)
ค่าใช ้จ่ าย 55,000KRW (รวมค่าอาหารกลางวัน)
สอบถาม 02-2038-0840, www.ktourstory.com

์ ไอร์แลนด์
เทรกกิง
้ เขากัมอักซาน เฮิรบ
อาร์ท แวลลี, โพช็อน
อิมจินกัก พย็องฮวานูรี

เรียนรู้ในฟาร์มเกษตร

ฟรอว็องซ์ มาอึล
หมูบ
่ า้ นศิลปะแฮร์ร่ี
เรียนรูเ้ กีย
่ วกับห้องอบไอน้ำพืน
้ เมืองของเกาหลี

ถ้ำกวังเมียง

ป้อมปราการนัมฮันซานซอง, กวางจู

ป้อมปราการซูวอนฮวาซ็อง
เทรกกิง
้ บนถนนเดินเล่นริมชายทะเล,
หมูบ
่ า้ นพืน
้ เมืองเกาหลี
เกาะเจบูโด
ตลาดซุนนัมมุนชีจง
ั
เรียนรู้ในหาดโคลน,
เกาะเจบูโด

หมูบ
่ า้ นเครือ
่ งปัน
้ ดินเผาอีชอ
็ น
ข้าวสารอีชอ
็ น
สวนป่าฮวาดัม

ฟาร์มแลนด์, อันซอง
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EXPRESS BUS TERMINAL
สถานี ขนส่ งรวมซู วอน
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี
เขตควอนซอนกู ถนนคยองซู แดโร 270
1688-5455
www.suwonterminal.co.kr
สถานี ขนส่ งซอซู วอน
จังหวัดคยองกี โด เมื องซู วอนชี
เขตควอนซอนกู ถนนซู อินโร 291
1688-8507
www.seosuwonterminal.co.kr
สถานี ขนส่ งรวมยอจู
จังหวัดคยองกี โด เมื องยอจู ชี ถนนเซจงโร 85
1688-6512
สถานี ขนส่ งสาธารณะยงอิ น
จังหวัดคยองกี โด เมื องยงอิ นชี เขตชออิ นกู
ถนนจุ งบู แดโร 1486
031-338-4444
www.knyongintr.co.kr

สถานี ขนส่ งนอกเมื องคาพย็อง
จังหวัดคยองกี โด อำ�เภอคาพย็ องกุ น
ตำ�บลคาพย็ องมย็ อน ถนนคาฮวาโร 51
031-582-2308

สถานี ขนส่ งนอกเมื องคุ นซาน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี
ตำ�บลมุ นซานอึบ ถนนมุ นฮยางโร 72
031-952-2657

สถานี ขนส่ งรวมอี ช็อน
จังหวัดคยองกี โด เมื องอี ช็อนชี
ถนนอี ซ็อบแดช็ อนโร 1200
1688-3320

สถานี ขนส่ งนอกเมื องอุ นช็อน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี
ตำ�บลย็ องบุ กมย็ อน ถนนอุ นช็ อนอันกิ ล 33
070-4045-5217

สถานี ขนส่ งรวมอันซอง
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซองชี ถนนบี บงโร 85
1688-1845
www.anseongtr.co.kr

สถานี ขนส่ งนอกเมื องยงมุ น
จังหวัดคยองกี โด อำ�เภอยางพย็ องกุ น
ตำ�บลยงมุ นมย็ อน ถนนยงมุ นโร 341-1
031-773-3100

สถานี ขนส่ งอันซอง
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซองชี เขตซังรึงกู
ถนนฮังกาอึลโร 410
1666-1837
www.ansan-busterminal.co.kr

สถานี ขนส่ งอิ ลดง
จังหวัดคยองกีโด เมืองโพช็อนชี ตำ�บลอิลดงมย็อน
ถนนฮวาดงโร1051บ็อนกิล 4-3
1666-7010

สถานี ขนส่ งรวมกวางจู
จังหวัดคยองกี โด เมื องกวางจู ชี
ถนนกวางจู แดโร 30
031-799-7901

สถานี ฮวาจ็ อง
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี เขตด็ อกยางกู
ถนนฮวาชิ นโร260บ็ อนกิ ล 74
1577-9884
www.hwajungterminal.co.kr

สถานี ขนส่ งนอกเมื องซงท ัน
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี
ถนนจี ซานโร 29
1666-3555
www.stbus.net

สถานี ขนส่ งรถความเร็วสู งพย็องแท็ก
จังหวัดคยองกี โด เมื องพย็ องแท็ กชี
ถนนพย็ องแท็ กโร39บ็ อนกิ ล 40
031-655-2453
www.dyexpress.co.kr

สถานี ขนส่ งรวมซองนัม
จังหวัดคยองกี โด เมื องช็ องนัมชี เขตบุ นดังกู
ถนนซ็ องนัมแดโร925บ็ อนกิ ล 16
1644-2689
www.newseongnamterminal.co.kr

สถานี ขนส่ งรวมกวางมย็อง
จังหวัดคยองกี โด เมื องกวังเมี ยงชี
ถนนกวังเมี ยง 51
02-897-0799
www.kobus.co.kr

สถานี ขนส่ งรวมพู ช็อน
จังหวัดคยองกี โด เมื องพู ช็อนชี
ถนนซงนัมแดโร 239
032-719-2158
buspia.co.kr/terminal/bucheon/main.php

สถานี ขนส่ งนอกเมื องโพช็อน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโพช็ อนชี
ถนนจุ งอังโร 126-7
1666-5068

สถานี ขนส่ งรวมโกยาง
จังหวัดคยองกี โด เมื องโกยางชี
เขตอิ ลซานดงกู ถนนจุ งอังโร 1036
1688-2113
www.goyangtr.kr
สถานี ขนส่ งช็องพย็อง
จังหวัดคยองกีโด อำ�เภอคาพย็องกุน
ตำ�บลช็องพย็องมย็อน ถนนช็องพย็องจุงอังโร 54
031-584-0239
สถานี ขนส่ งนอกเมื องอึยจองบู
จังหวัดคยองกี โด เมื องอึยจองบู ชี
ถนนทงอิ ลโร 640
1688-0314
uijeongbuterminal.co.kr
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สถานี ขนส่ งรวมชี ฮง
ึ
จังหวัดคยองกี โด เมื องชี ฮง
ึ ชี
ถนนอ็ กกู คงวอนโร 225
031-434-8686
สถานี ขนส่ งนอกเมื องสถานี อน
ั ยาง
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันยางชี เขตมันอันกู
ถนนอันยางโร 339, 340
031-446-1937
www.anyangbusterminal.co.kr
สถานี ขนส่ งนอกเมื องยางพย็อง
จังหวัดคยองกี โด อำ�เภอยางพย็ องกุ น
ตำ�บลยางพย็ องอึบ ถนนชี มินโร 91
031-772-2341

สถานี ขนส่ งนอกเมื องจุ กซาน
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซ็ องชี
ตำ�บลจุ กซานมย็ อน ถนนจุ กจู โร 290
1666-0283
สถานี ขนส่ งนอกเมื องอิ ลจุ ก
จังหวัดคยองกี โด เมื องอันซ็ องชี
ตำ�บลอิ ลจุ กมย็ อน ถนนจู แรบนจุ กโร 21
1688-6575
สถานี ขนส่ งนอกเมื องโจอัม
จังหวัดคยองกี โด เมื องฮวาซ็ องชี
อำ�เภออู จองอึบ ถนนโจอัมโร 3-3
031-351-8185
สถานี ขนส่ งนอกเมื องจางโฮวอน
จังหวัดคยองกี โด เมื องยอจู ชี อำ�เภอกานัมอึบ
ถนนแซแจโร 152
031-641-2688
สถานี ขนส่ งนอกเมื องแทพย็อง
จังหวัดคยองกี โด เมื องยอจู ชี อำ�เภอกานัมอึบ
ถนนแทพย็ องโร 56 กานัมเทอร์มินอล
031-882-6202
สถานี ขนส่ งโอซาน
จังหวัดคยองกี โด เมื องโอซานชี
แขวงโอซานดง 881-1
031-377-3215

AIPRPORT LIMOUSINE

AIPRPORT ACCESS

ลีมซ
ู ีนสนามบินนานาชาติอินชอน

บริการเชื่อมต่อเส ้นทางไปกล ับสนามบิน

้ วรถ
๋
จุดซือตั
้ 1 จุดจำ�หน่ายตัว๋ Gate 4/21 ,Gate 9/48
(จุดซื ้อตัว๋ ด้านใน) T1 ชัน
้อตั
้ 1 หน้า Gate 4, 6, 7, 8, 11, 13
(จุดซื ว๋ ด้านนอก) T1 ชัน
เวลาเปิดให้บริการจุดจำ�หน่ายตว๋ ั 06:00-22:00 (Gate 8 เปิดทำ�การ
06:00-22:40)
ค่าใช ้จ่าย 5,000~15,000KRW
สอบถาม 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

บริการเชื่อมต่อเส ้นทางไปกล ับสนามบินสถานี กวางมย็อง
บริ การไปกลับสนามบิ น เป็ นบริ การที่มอบความสะดวกสบายให้ก ับลู กค้า
ระหว่ าง KTX สถานี กวางมย็อง – สถานี ย็องดึงโพ เมื่ อใช้บริ การเชื่ อมต่ อ
เส้นทางระหว่ าง KTX และรถบัสสนามบิ น ไม่ เพี ยงแต่ จะได้รบ
ั ส่ วนลดค่ ารถ
้ หลังเช็ คอิ นที่ อาคารผู โ้ ดยสาร
บัสสนามบิ นถึง 20%(3,000KRW)เท่ านัน
ใจกลางเมื องแล้ว ยังสามารถใช้บริ การรถบัสสนามบิ นโดยไม่ ตอ
้ งถื อ
สัมภาระเองอี กด้วย

ลี มูซีนสนามบิ นกิ มโป
้ วรถ
๋
จุดซือตั
้ 1 Gate 5 ด้านใน
(จุดจำ�หน่ายการบินในประเทศ) ชัน
้ 1 หน้า Gate 1 จุดจอดรถหมายเลข 6,
(จุดจำ�หน่ายการบินต่างประเทศ) ชัน
้อกับพนักงานในพื
้นที
่
ซื
เวลาเปิดให้บริการจุดจำ�หน่ายตว๋ ั 06:00-22:00
ค่าใช ้จ่าย 5,000~15,000KRW
สอบถาม 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

ช่วงเวลาให้บริ การ
(เที่ ยวแรก) 05:30 สถานี ย็องดึงโพ, 06:23 สถานี KTX กวางมย็อง
(เที่ ยวสุ ดท้าย) 22:00 สถานี ย็องดึงโพ, 22:52(จันทร์-ศุ กร์) / 22:55
(เสาร์,อาทิ ตย์,วันหยุ ดนักขัตฤกษ์) สถานี KTX กวางมย็อง
เส้นทางเดิ นรถ
สถานี KTX กวางมย็อง (รถไฟใต้ดิน) – สถานี คม
ึ ช็ อนคู ช็อง – สถานี โดซาน –
สถานี คาซันดิจิทล
ั – สถานี คูโร – สถานี ย็องดึงโพ
สอบถาม
1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

รถบ ัสลี มูซีนสนามบิ นคยองกี
เส้นทางให้บริการ
หมายเลข 4300 ซูวอน – สนามบินกิมโป
หมายเลข 4000 ดงซูวอน – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4100 ย็องทง – สนามบินนานาชาติอินชอน
หมายเลข 4200 คุนโพ(ซันบน) – สนามบินนานาชาติอินชอน
ค่าใช ้จ่าย 6,000~12,000KRW
สอบถาม 031-382-9600, ggairportbus.co.kr

TAXI
INTERNATIONAL TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน
(สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
ตำ�แหน่งบูธ
(ลานทางเข้าอาคารผู ้โดยสาร 1) 00:00-24:00, ระหว่าง GATE 4 และ 5,
โต๊ะหมายเลข 23, 070-5102-1191 / 1195
(ลานทางเข้าอาคารผู ้โดยสาร 2) เคาน์เตอร์ด้านขวา GATE A, 032-7436805
ติดต่อสอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr
SMART TAXI สนามบินนานาชาติอินชอน (สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
ตำ�แหน่งบูธ
้ 1 ระหว่าง Exit 8-9
(อาคารผู ้โดยสาร 1) เปิดให้บริการ 07:00-23:00 ชัน
โต๊ะหมายเลข 46
้ 1 ใกล้กับ Exit 4
(อาคารผู ้โดยสาร 2) 14:00-20:00 ชัน
ติดต่อสอบถาม
1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi
INTERNATIONAL TAXI สนามบินกิมโป (สำ�หร ับชาวต่างชาติ)
ตำ�แหน่งบูธ
่ ง) 10:00-23:00, ระหว่าง GATE 1 และ 2 , 070้ 1 ฮอลล์หลังลงเครือ
(ชัน
5102-1190
ติดต่อสอบถาม
1644-2255, www.intltaxi.co.kr
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Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

