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4 ประเทศเกาหลีโดยสังเขป

ภูมิประเทศ
คาบสมุทรเกาหลีทอดยาวลงไปทางทิศใต้จากสุดปลายตะวันออก
ของทวีปเอเชีย มีความยาวประมาณ 1,000 กม. (621 ไมล์) และมี
ความกว้าง 216 กม. (134 ไมล์) ในจุดที่แคบสุดบนคาบสมุทรภูเขา
ที่ปกคลุมอยู่ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีนั้นท�าให้ประเทศเกาหลีเป็นดิน
แดนทีม่ภีเูขาแน่นขนดัมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก และมแีนวเทือกเขา
ที่ทอดตัวยาวไปตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกลาดชันลงไปสู่ทะเล
ตะวันออก ส่วนตามแนวทิศตะวันตกและทิศใต้นั้นค่อยๆ ทอดตัว
ลงเป็นไปเป็นท่ีราบชายฝ่ังอนัเป็นพืน้ทีส่ร้างผลผลติจ�านวนมหาศาล
ด้านพืชผลการเกษตรของเกาหลีโดยเฉพาะข้าว

การแบ่งเขตการปกครอง
คาบสมุทรเกาหลีแบ่งตรงบริเวณเหนือเส้นขนานละติจูดที่ 38 
เพียงเล็กน้อย โดยสาธารณรัฐเกาหลีทางด้านใต้ และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีทางด้านเหนือ
ถูกแบ่งออกโดยเขตปลอดทหาร สาธารณรัฐเกาหลีประกอบด้วย 8 
จงัหวดั (โด) และม ี1 จงัหวดัปกครองพเิศษ มกีรงุโซลเป็นเมอืงหลวง 
มีมหานคร หกแห่งคือ พูซาน, แทกู, อินชอน, ควางจู, แทจอน และ
อุลซาน และมีเมือง (ชี) 74 เมือง และเขตปกครอง (กุน) 85 เขต

ภาษา
ภาษาเกาหลีซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับภาษาฮังกาเรียน ตุรกี มองโก
เลียน และฟินนิช ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มภาษายูราล-อัลเตอิก 
ฮันกึล (อักษรภาษาเกาหลี) ประกอบด้วยสระพื้นฐาน 10 ตัวและ
พยญัชนะ 14 ตวั เหล่าราชบณัฑติในพระบรมราชูปถมัภ์พระเจ้าเซจง
มหาราช ได้พฒันาปรบัปรงุแบบแผนกก�ากบัเสยีงภาษาพูดนีข้ึน้อย่าง
เป็นระบบในปีค.ศ. 1443 ฮุนมินจอนกึม เอกสารทางประวัติศาสตร์
ที่มีขั้นตอนการสอนผู้คนในการใช้ตัวอักษร ฮันกึล บรรจุไว้ ได้รับ
การขึน้ทะเบยีนกับองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก และยเูนสโกยงั
มอบรางวลั “King Sejong Literacy Prize” (รางวัลการรูห้นงัสอืใน
พระเจ้าเซจง) ทุกปีเพื่อร�าลึกถึงการประดิษฐ์อักษร ฮันกึล อีกด้วย

ประเทศเกาหลีโดยสงัเขป
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ธงประจ�าชาต ิ[Taegeukgi]
ลวดลายบนธงเป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึหลกัแห่งพลงัหยนิและหยางตามแนวปรชัญาแห่งเอเชยีวงกลม
สีแดงและน�้าเงินนี้แสดงถึงพลังจักรวาลหยินหยางที่ขับเคลื่อนเลื่อนไหลทุกขณะพลังทั้งสองที่ผนึก
กันนี้ถ่ายทอดแนวคิดแห่งการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดุลยภาพ และความกลมเกลียวซึ่งก่อเกิด
เป็นทรงกลมแห่งอนันตภาพ สัญลักษณ์ภาพขีดสามแถวในตรงมุมธงทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้าแต่ละมุม
นั้นเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงธาตุจักรวาลทั้งสี่คือ: 
สวรรค์ ( ), ดิน ( ), น�้า ( ) and ไฟ ( ).

ดอกไม้ประจ�าชาต ิ[Mugunghwa]
ทกุ ๆ  ปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถงึตลุาคม เหล่าดอกมกูงุฮวา (กหุลาบแห่งชารอน) จะแย้มกลบี
บานสะพรั่งงามสง่าไปท่ัว มูกุงฮวาเป็นดอกไม้ที่ไม่มีดอกอื่นใดเสมอเหมือนเป็นดอกไม้ที่
ทนทานและยืนหยดัสูก้บัทัง้โรคภยัและแมลงศตัรพูชืไม่หว่ันเกรง คติส�าคัญเชงิสญัลกัษณ์
ของดอกไม้นีถ้อดความออกมาจากศพัท์ภาษาเกาหลว่ีา มกูงุ ซึง่หมายถงึความเป็นอมตะ และ
สะท้อนลกัษณะอันทนทานของวัฒนธรรมเกาหลีเคยีงคูก่บัความมุ่งมัน่และความอดทนอดกลัน้
ของคนเกาหลีได้ตรงตามค�าบัญญัติไว้

ข้อมลูโดยสรปุ
ชือ่ทางการ : สาธารณรฐัเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้)
เมอืงหลวง : กรงุโซล
ต�าแหน่งทางภูมศิาสตร์ : เส้นละตจูิดที ่33

o
– 43

o
 และเส้นลองจิจูดที ่124

o
– 131

o
 (คาบสมทุรเกาหลีโดยรวม)

พืน้ทีอ่าณาเขต : 223,343 ตารางกโิลเมตร (คาบสมทุรเกาหลี), 100,212 ตารางกโิลเมตร (ประเทศเกาหลีใต้)
จ�านวนประชากร : 50 ล้านคน (ประเทศเกาหลีใต้) (มถินุายน, 2012)
สภาพเศรษฐกจิ : GDP 1,574 พนัล้านดอลล่าร์สหรฐั (2011)
บรษัิทชัน้น�า : ซัมซุง อเิล็กทรอนกิส์, ฮนุได-เกยี มอเตอร์, พอสโก (POSCO), แอลจี อเิล็กทรอนกิส์ ฯลฯ
ภูมอิากาศ : ภูมอิากาศในเขตอบอุน่และมรสุมแบ่งตามลักษณะฤดทูัง้ส่ีทีต่่างกนั
เขตเวลา : GMT+9
สกลุเงิน : วอน เกาหลี (W)
Exchange Rate  US$1= 1,166 won (June, 2012)
Units of Measure  มาตราเมตรกิ
Electricity  220V
Driving  ชดิขวา
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(ศตวรรษที่ 8)
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เป็นจักรพรรดิโรมันศักดิ์สิทธิ์พระองค์
แรก (ค.ศ. 800)

สงครามครูเสดครั้งแรก 
(ค.ศ. 1096-1099)

แมกนาคาร์ตา
 (ค.ศ. 1215)

สงครามร้อยปี
(ค.ศ. 1337-1453)

โคลัมบัสค้นพบ
ทวีปอเมริกา (ค.ศ. 1492)

สงครามสามสิบปี 
(ค.ศ. 1618–1648)

สงครามกลางเมืองอเมริกัน 
(ค.ศ. 1861-1865)

สงครามโลกครั้งที่ 1 
(ค.ศ. 1914-1918)
สงครามโลกครั้งที่ 2 
(ค.ศ. 1939-1945)
การรวมประเทศเยอรมนี 
(ค.ศ. 1990)
การก่อตั้งสหภาพยุโรป (ค.ศ. 
1993)
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อาณาจักรชิลลาและพัลแฮรวมเป็นหนึ่ง 
(ศตวรรษที่ 8)

กษัตริย์เซจงมหาราชประดิษฐ์อักษรเกาหลี 
"ฮนักึล"

การแข่งขันฟุตบอลโลก เกาหลี ญี่ปุ่น (ค.ศ. 2002)
การประชุมสุดยอดผู้น�า G20 (ค.ศ. 2010)

ราชวงศ์โชซอน 
(ศตวรรษที่15)



8 เที่ยวตามจุดสนใจพิเศษ

ฮลัลวิ หรอืกระแสวฒันธรรมเกาหลหีมายถงึปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมสมยันยิมเกาหลทีีก่�าลงัได้รบัความนยิมอย่างสงูไปทัว่ทกุมมุ
โลก กระแสนี้เริ่มต้นจากละครและภาพยนตร์เกาหลีที่ได้รับความนิยมมากในเอเชีย แต่เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเพลงป๊อปเกาหลีก็เป็นที่นิยม
ช่ืนชอบของคนท่ัวโลก หากได้มาเยือนที่เกาหลีแล้วก็ต้องหาโอกาสมาชมฉากและสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์ให้ได้และเข้ามาสัมผัส
หลากแง่มุมของวัฒนธรรมสมัยนิยมเกาหลีด้วย

ฮลัลิวเที่ยวตามจุดสนใจพิเศษ 1

เพลงป๊อป
เกาหลี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา "กังนัมสไตล์" ท�าลายสถิติโลกของกินเนส 
วดิโีอในยทูปูทีม่จี�านวนคน "กดไลท์มากทีส่ดุ" เป็นประวตักิารณ์ 
มากกว่า 335 ล้านคนและขึ้นชาร์ต Itune Store ใน
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศ
ยุโรปอีกหลายประเทศ
การแสดงความยินดีหลั่งไหลเข้าสู่ยูทูป พร้อมการแสดงจากที่
ต่างๆ เช่น วงดุริยางค์ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ การแสดงของ
กลุ่มแฟลชม็อบจากสวีเดน กลุ่มนักเต้นแม่ลูกชั้นประถมท่ีเต้น
พร้อมกันตามแบบซึง่ใช่ชือ่ว่า "คุณแม่ กังนัมสไตล์" และแน่นอน
เลยแม้กระทั่ง การล้อเลียนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือ
ไม่ว่าคุณจะเบื่อหรือมีความต้องการเต้นกังนัมสไตล์ ดูเหมือน
ว่าไซได้กระจายไปทั่ว - เขาปรากฎตัวในรายการ Saturday 
Night Live ของ MTV มิวสิควิดีโออวอร์ด และรายการร้อง
เพลงกับผู้จัดการของ Justine Bieber เพลงของไซ - เกี่ยวกับ
สไตล์วานาเบ้ซึง่ใกล้เคียงกับกังนัมในกรุงโซล ท่ีมีการน�าเอาการ

แยกแยะทฤษฎีเกี่ยวกับความร�่ารวย และชนชั้นในเกาหลี และ
ค�าถามมากมายว่าตัวของไซเองมีเอกลักษณ์แบบชายชกรรจ์ใน
แบบเอเชียไซเร่ิมต้นจากดาราเพลงป๊อบปกติของเกาหลีที่ดูดี 
แต่งตัวเนี้ยบ และจริงจังกับท่วงท่าการเคลื่อนไหวในการเต้น
พร้อมกันนี้ไซผู้ชายร่างท้วมที่ชอบล้อเลียน เลดี้กาก้า (Lady 
Gaga) และการแสดงของบียอนเซ่ (Beyonce) ในขณะที่เขา
ใส่เสื้อผ้าระยิบระยับรัดรูป กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลง
ป๊อปตะวันตก
"ผมคิดว่า ชาวต่างชาติคิดว่าผมตลก เหมือนกับคนเกาหลีเห็น
ตัวตลกในออสติน เพาเวอร์ส (Austin Powers) และมิสเตอร์ 
บีน (Mr. Bean)" ไซกล่าวกับ CNN

บทความจาก CNN เอเชีย
วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2012

เพลงป๊อปเกาหลี หรือ เค-ป๊อป เป็นที่รู้จักกันไปอย่างแพร่หลายและรวดเร็วทั่วโลก โดยแร๊ปเปอร์เกาหลีช่ือว่า "Psy" ได้น�าการ
เต้นท่าควบม้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาสู่สายตาชาวโลกจากซิงเกิ้ลฮิต "กังนัมสไตล์" ความโด่งดังของเค-ป๊อปได้รวมไปถึงวง Girl's 
Generation, SHINee, TVXQ, 2NE1, Rain และอีกมากมาย ถ้าคุณต้องการสมัครสมาชิกของดนตรี เค-ป๊อป ของการแสดงดนตรี
ต่างๆ ให้ไปที ่ english.visitkorea.or.kr > Culture > Entertainment
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สถานที่เที่ยวที่แฟนฮัลลิวไม่ควรพลาด 
K-Star Gallery คอืโซนถ่ายรปูทีผู่ม้าเยอืนสามารถเกบ็ภาพร่วมกบัแผ่น
ภาพเท่าตัวจริงของดาราเกาหลีคนดัง ของที่ระลึก ภาพโปสเตอร์ และ
รอยพิมพ์มือของเหล่าดารา ฮัลลิว ก็มีจัดแสดงด้วย
ถนน Lotte World Star Avenue สถานรีถไฟชัมชิล, รถไฟ
ใต้ดินกรุงโซลสายที่ 2
Hallyu Hall อาคารส�านักงานอสท. เกาหล ี  สถานีรถไฟ
ชงกัก, รถไฟใต้ดินกรุงโซลสายที่ 1

เรียนภาษาเกาหลี
ความสนใจในกระแสฮัลลิวที่ขยายวงกว้างมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้สร้าง
ความสนใจในการเรียนภาษาเกาหลีให้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก มหาวิทยาลัย
หลายแห่งในเกาหลีมีการเปิดโครงการสอนภาษาอย่างหลากหลาย
ส�าหรับผู้สนใจศึกษาด้วย
english.visitkorea.or.kr > Culture > Learn Korean

ศูนย์ภาษาอีฮวา  ile.ewha.ac.kr
ศูนย์ HUFS ส�าหรับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 
builder.hufs.ac.kr

สถาบันภาษาเกาหลีแห่งมหาวิทยาลัยยอนเซ
www.yskli.com

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติพูซาน (BIFF)
เทศกาลภาพยนตร์ท่ีไม่มกีารจัดประกวดนีเ้ร่ิมจดัขึน้ในปี ค.ศ. 1996 เป็นเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตคิรัง้แรกในประเทศเกาหล ีและ
บัดนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นเทศกาลภาพยนตร์ส�าคัญระดับโลกแล้ว www.biff.kr
เวลา จัดขึ้นทุกปีในเดือนตุลาคม สถานที ่แฮอึนแดและนัมโพดง, พูซาน

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเจินจู
แม้โดยปกติแล้วจะเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ไม่มีการจัดประกวดแต่เทศกาลภาพยนตร์นี้ก็มีรายการจัดการประกวดด้วย จุดที่เน้นน�า
เสนอในเทศกาลนี้ก็คือภาพยนตร์ดิจิตอลและภาพยนตร์แหวกแนว www.jiff.or.kr

เวลา จัดขึ้นทุกปีในเดือนเมษายน สถานที ่เจินจูซี, จังหวัดชอลลาบุกโด

เทศกาลภาพยนตร์ตระการตานานาชาติ*พูชน
เทศกาลภาพยนตร์ท่ีไม่มกีารจัดประกวดนีม้จุีดสนใจอยูท่ี่วัฒนธรรมการสร้างสรรค์สือ่ทศันศลิป์ทีร่วมเอาภาพยนตร์ การ์ตนูและเกม
ไว้ด้วยกนั ภาพยนตร์หลากหลายแนว (สยองขวัญ, ลกึลบั, ระทึกขวัญ, ไซไฟ, ฯลฯ) และภาพยนตร์ทีม่ปีระเดน็เรือ่งราวเป็นทีถ่กเถยีง
กันในสังคมก็ได้ออกฉายในงานนี้ด้วย www.pifan.com
เวลา จัดขึ้นทุกปีในเดือนกรกฎาคม สถานที ่พูชนซี, จังหวัดเคียงกีโด
*ตามหลักเกณฑ์การถอดตัวอักษรโรมันของภาษาเกาหลีปรับปรุงล่าสุด Puchon เขียนใหม่เป็น Bucheon

ละครเกาหลียอดนิยม

ภาพยนตร์ชนะเลิศรางวัลส�าคัญ

Painted Fire (Cannes, 2002)
Oasis (Venice, 2002)
Old Boy (Cannes, 2004)
I’m a Cyborg, but That’s OK (Berlin, 2007)
Secret Sunshine (Cannes, 2007)

Star In My Heart (1997)
Winter Sonata (2002)
Jewel in the Palace (2003)
Boys Over Flowers (2009)
Secret Garden (2010)

เทศกาล
ภาพยนตรห์ลกั
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 ย่านการค้านานาชาติซองโด (Songdo) 
ย่านการค้านานาชาติแห่งใหม่ซองโด ได้รับการประกาศให้เป็นส�านักงานใหญ่ของ กองทุนสภาพอากาศ
สีเขียว (Green Climate Fund GCF) ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอินชอนเพียง 15 นาที และห่าง
จากศูนย์กลางประชากร 1 ใน 3 ของโลกเพียง 3 ชั่วโมง ย่านการค้าของนานาชาติซองโดมีพื้นที่มากกว่า 
2.4 ล้านตารางกโิลกเมตรซึง่เตม็ไปด้วยพืน้ทีส่เีขยีว สวนสาธารณะ และอาคารซึง่ประกอบด้วยโครงสร้าง
เทคโนโลยทีนัสมยั ซองโด เป็นท่ีต้ังของศนูย์การประชุมคอนเวนเซีย (Convensia Convention Center) 
และอาคารศูนย์การค้าแห่งเอเชียตะวันออก (North East Asia Trade Tower - NEATT) มีโรงแรม
มากกว่า 130 แห่งโรงเรียนนานาชาติ พิพิทธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า และสนามกอล์ฟออกแบบโดย แจ๊ค 
นิคลอส์ (Jack Niclaus) ซองโดมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ได้เปรียบ เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสามารถกลายเป็น
ศูนย์กลางของการค้าใน เอเชียตะวันออก  www.songdo.com 

การประชุมในเกาหลีเติบโตโดยเร็วไว 
เนือ่งด้วยประเทศเกาหลีได้รบัการจัดอนัดบัเป็นที ่6 และกรงุโซลเมอืงหลวงได้รบัการจัดอันดับเป็นที ่5 ของโลกในด้านการจดัประชุมระดับนานาชาติ 
เมื่อ ค.ศ. 2011 เกาหลีจึงอยู่ในระหว่างการก้าวขึ้นสู่ชาติผู้สร้างพื้นที่การจัดประชุมตามแนว MICE ในฐานะที่ได้เป็นชาติแรกในทวีปเอเชียที่เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้น�า G20 (พฤศจิกายน 2010) องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีก็ได้ด�าเนินการถ่ายทอดเร่ืองราวยุคใหม่ของ
อุตสาหกรรมแนว MICE ของเกาหลีให้เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้โครงการ MICE และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการพลัง
ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ของเกาหลี www.koreaconvention.org

เกาหลีเชิญสัมผัสประสบการณ์การประชุมหลากรูปแบบ
แม้ว่ากรุงโซลเป็นเมืองที่ล�้าสมัยและเลิศเลอแต่ภูมิภาคอื่นของเกาหลีก็มีธรรมชาติและประเพณีให้ชวนสัมผัสเม่ือนับรวมกรุงโซลแล้วจะมีจ�านวน
ภูมิภาครวมกันทั้งสิ้นเก้าภูมิภาคที่มีส�านักงานจดัการประชุมและรับรองผู้มาเยือนและมีศูนย์การประชุมเป็นของตนเอง และแมว้่าแต่ละภูมิภาคจะ
มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของภูมิภาคนั้นอยู่แล้ว ที่พูซานและเกาะเชจูโดก็ก�าลังจะกลายเป็นพื้นที่โครงการ MICE แห่งใหม่ในไม่ช้านี้อย่างแน่นอน

การประชมุ (MICE ทวัร)์เที่ยวตามจุดสนใจพิเศษ 2

รายช่ือศูนย์การประชุม
1  COEX (กรุงโซล)
2  Songdo Convensia (อินชอน)
3  KINTEX (โคยาง)
4  EXCO (แทกู)
5  CECO (ชางวอน)
6  BEXCO (พูซาน)
7  DCC (แทจอน)
8  Kimdaejung Convention Center 

(ควางจู)
9  ICC Jeju (เขตจังหวัดปกครองพิเศษเชจู)

1

9

4

6
5

2

8

7

3
โซล

เชจู

แทกู

พูชาน

ชางวอน

อินชอน

ควางจู

แทจอน

โคยาง
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การเปลีย่นโฉมหน้าอย่างฉับพลนัของเกาหลใีห้กลายเป็นหนึง่ในชาติผูน้�าทางเศรษฐกจิของโลกนัน้ท�าให้เกดิเป็นกรณศีกึษาน่าสนใจ
แก่ผู้คนจากทัว่โลกเป็นอย่างยิง่การพฒันาด้านอตุสาหรรมหนกัได้ส่งเสรมิในเรือ่งอตัราการเติบโตของการท่องเทีย่วเชงิอตุสาหกรรม
และในปัจจุบันเกาหลีก็เป็นเอกในด้านอุตสาหกรรมการต่อเรือและเหล็กทั่วโลกหากคุณสนใจใคร่รู้ในภาคอุตสาหกรรมของเกาหลี 
หลายบริษัทก็ยินดีให้เที่ยวชมอาคารโรงงานสถานประกอบการทั้งหลายได้

ซัมซุงดีไลท์
ห้อง/อาคารจัดแสดงสินค้าหลักแห่งนี้เปิดให้ผู้เข้าชมได้ทดสอบและลองใช้เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่
ผลติโดยซมัซงุสนิค้าหลายจ�านวนรวมท้ังโทรศพัท์มอืถอืท่ีมยีอดขายประจ�าปีแตะระดบัเกนิกว่า 300 
ล้านชิ้น และสินค้าออกใหม่ก็ได้มีการน�าออกมาจัดแสดงด้วยเช่นเดียวกัน
สถานที ่ซอโช-ดง, ซอโชกู, กรุงโซล
ส�ารองสทิธิเ์ขา้ชม www.samsung.com/sec/dlight

โรงงานผลิตรถยนต์ฮุนไดมอเตอร์ส
ในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายรถยนต์รายแรกในเกาหลี บริษัทฮุนไดมอเตอร์ส ได้กุมส่วนแบ่ง
การตลาดไปเกือบร้อยละ 40 ของตลาดรถยนต์ในเกาหลี ในปี 2011 ฮุนไดท�ายอดขายรถยนต์ได้
เกินกว่า 4 ล้านคันทั่วโลกและอีกไม่นานจะได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติในด้านฝีมือการผลิต
รถยนต์ของบริษัท 
สถานที ่ยางจองดอง, บุกกู, อุลซาน
ส�ารองสทิธิเ์ขา้ชม pr.hyundai.com

โรงงานโพฮังถลุงเหล็ก (POSCO)
เป็นโรงงานผลติเหลก็กล้าอนัดบั 1 ของโลก (ปี 2010) บรษิทัพอสโกผลติเหลก็กล้ามากกว่า 30 ล้านตนั
ต่อปี นบัต้ังแต่การเปิดโรงงานในปี 1968 เป็นต้นมาบรษัิทกไ็ด้ผลติเหลก็กล้าป้อนให้ภาคอุตสาหกรรม
หลักในประเทศเกาหลีรวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ การต่อเรือ และการก่อสร้าง พอสโกได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีโดยแท้ 
สถานที ่ดงชอน-ดง, นัม-กู, โพฮัง-ชี, จังหวัดเคียงซังบุกโด
ส�ารองสทิธิเ์ขา้ชม www.posco.co.kr

เที่ยวชมอตุสาหกรรมเที่ยวตามจุดสนใจพิเศษ 3

SK T.um ชีวิตสร้างสรรค์ด้วยการสื่อสาร  tum.sktelecom.com

Sansawon ซันซาวอน วัฒนธรรมการดื่มสุรากว่า 2,000 ปีแห่งเกาหลี  www.sansawon.co.kr

Chongga Kimchi โรงงานกิมจิชงกา  ผลิตกิมจิ 80 ตันทุกวัน  www.daesangfnf.com

Cheong Kwan Jang ชอง ควัน ชัง โสมเกาหลีคุณภาพเลื่องชื่อลือชาไปทั่วโลก  www.kgc.or.kr

Sunchang Traditional Gochujang Folk Village หมู่บ้านพื้นเมืองโคชูจังต�ารับเดิมแห่งซุนชัง เครื่องเทศรสเด็ดเผ็ดร้อนของเกาหลีบรรจงปรุงอย่างดี
โดยช่างปรุงต้นต�ารับ  sunchang.invil.org
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ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูใบไม้ผลิมีระยะเวลาอยู่ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมและมีอุณหภูมิอบอุ่น
สบายกาย เป็นฤดูท่ีเหมาะท่ีสดุในการชมดอกเชอรีบ่าน ฟอร์ซีเทยี อะเซเลยี แมกโนเลยี และไลแลก็

 อุโมงค์ดอกเชอรี่บานแห่งยุนจุงโร _ กรุงโซล
ยุนจุงโรคือถนนที่ทอดวนรอบล้อมอาคารรัฐสภา ถนนเส้นนี้มีต้นเชอรี่อายุราว 30 ถึง 40 ปีกว่า 
1,400 ต้นเรียงรายเป็นแถวทอดยาวเป็นแนว

ฤดูร้อน
เดือนที่มีอากาศร้อนในฤดูนี้มีระยะเวลาต้ังแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนปริมาณฝน
ประจ�าปีจ�านวนครึง่หนึง่วดัได้ในช่วงฤดมูรสมุซึง่เริม่ต้ังแต่ปลายเดอืนมถินุายนและอยูต่ลอดทัง้เดือน
กรกฎาคม ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมคือช่วงที่ร้อนที่สุดของปี

 หาดแฮอึนแด _ พูซาน
หาดแฮอึนแดต้ังอยู่ในพูซานเป็นชายหาดที่เลื่องชื่อที่สุดของประเทศเกาหลี มีงานเทศกาลต่าง ๆ  
อย่างหลากหลายเช่น เทศกาลเล่นทรายแฮอึนแด, เทศกาลทะเลพูซาน, และรายการแข่งขันทัวร์
นาเม้นท์วอลเล่ย์บอลชายหาดระดับโลกก็จัดขึ้นที่หาดแฮอึนแดนี้ด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูนี้กินเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนกระทั่งสิ้นเดือนพฤศจิกายน วันที่อากาศอบอุ่นของฤดูใบไม้
ผลิเป็นช่วงเวลาที่แสนสบายท่ีสุดแห่งปีมีระดับอุณหภูมิแตกต่างกันมากตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึง
กลางคืนและใบไม้ร่วงประกายทองแกมแดงเข้มตัดกับสีฟ้ากระจ่างแห่งท้องนภาก็ได้รังสรรค์ภาพ
ทิวทัศน์งามวิจิตรขึ้น

 ภูเขาแนจังซัน ชอนกึพชี _ จังหวัดชอลลาบุกโด
ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดชอลลานัมโดและชอลลาบุกโด ภูเขาแนจังซันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ผูค้นนยิมมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในฤดูใบไม้ร่วงเพราะเป็นช่วงทีใ่บไม้ขบัสสีนังดงามตระการตา ภเูขา
แห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศเกาหลีในปี ค.ศ. 1971

ฤดูหนาว
ฤดูหนาวในเกาหลีมีอากาศเย็นและแห้งมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม หิมะที่ตกหนักใน

ภาคเหนือและตะวันออกเนรมิตให้เกาหลีเป็นสวรรค์ส�าหรับนักเล่นสกีและผู้คลั่ง
ใคล้สโนว์บอร์ด

 ยงเพียงรีสอร์ท เพียงชาง-กุน _ จังหวัดคังวอนโด
ยงเพยีงรสีอร์ทคอืรสีอร์ทสกแีห่งแรกในเกาหลทีีม่เีครือ่งอ�านวยความสะดวก
ล�า้สมยับรกิารและมผีูข้นานนามไว้อย่างประทบัใจว่าเป็น “เทอืกเขาแอลป์
แห่งเกาหลี” รีสอร์ทแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางว่าเป็นสถานที่ถ่ายท�า
ละครยอดนยิมเรือ่ง Winter Sonata (เพลงรกัในสายลมหนาว) และยงเพยีง
เป็นสถานที่จัดงานส�าคัญระดับโลกอีกหลายงานด้วยกัน
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วทิยาการด้านการแพทย์เกาหลผ่ีานการรบัรองจากองค์กรนานาชาตเิช่นแพทยสมาคมโลกและสมาคม
การแพทย์นานาชาติให้เป็นผูน้�าในการให้บรกิารทางการแพทย์ระดบันานาชาติ เมือ่ไม่นานมานีเ้กาหลี
ได้ให้การสนบัสนนุอย่างกว้างขวางและให้ความช่วยเหลอืแก่นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีส่นใจในการท่อง
เที่ยวเชิงการแพทย์ด้วยดีเสมอมา และที่ศูนย์บริการครบวงจร อสท. เกาหลีนักท่องเที่ยวก็สามารถ
หาข้อมูลที่สนใจและค�าแนะน�าต่าง ๆ ได้
www.visitkorea.or.kr/meditour

ศูนย์บริการครบวงจร
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน บริเวณด้านหน้าประตูที่ 5 บนชั้น 1
ศูนย์กรุงโซลในอาคารองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี  สถานีชงกัก, สาย 1

ศูนย์พูซานที่ถนนการแพทย์พูซาน  สถานีซอเมียน, สาย 1 และ 2
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 การตรวจสุขภาพ
นอกจากความเป็นเลิศด้านอุปกรณ์การแพทย์ สถาน
พยาบาลและการบริการแล้ว ‘ศูนย์ตรวจสุขภาพ’ แห่งนี้ก็
ยังอ�านวยความสะดวกสบายและการตรวจวินิจฉัยทางการ
แพทย์เน้นที่ผู้ป่วยอีกด้วย

 การศัลยกรรมความงาม
ด้วยฝีมือการศัลยกรรมเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกและ
เทคโนโลยีล�้าสมัย เกาหลีจึงมีข้อเสนอสุดพิเศษในการ
ศัลยกรรมด้านความงามที่ดีที่สุดในราคาที่น่าลองได้

 การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
ในเร่ืองการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและ
สมาธิอย่างสูงสุดเกาหลีก็ได้คงอัตราผลส�าเร็จไว้ในระดับสูงมา
โดยตลอดและเพียบพร้อมด้วยบุคลากรด้านการแพทย์มากความ
สามารถและเครื่องมือแพทย์ทันสมัยรวมถึงเครื่อง PET-CT และ
หุ่นยนต์ผ่าตัดอัจฉริยะ

 ยาสมุนไพร
บรกิารด้านการแพทย์ปรบัแผนเฉพาะบคุคลมใีห้บรกิารโดย
ใช้พื้นฐานจากสรรพคุณของยาแผนตะวันออกและตะวันตก 
การฝังเขม็ การทาบเหลก็ร้อน และการรกัษาด้วยยาสมนุไพร
ก็มีให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วย

 คลีนิคทันตกรรม
การบริการด้านทันตกรรมหลายรูปแบบเช่น การจัดฟัน การ
ปลกูรากฟันเทยีมการฟอกฟันขาวและการชะลอวัยมใีห้บรกิาร
ในราคาย่อมเยาผูป้ระสานการรกัษาพร้อมทีจ่ะช่วยผูป่้วยทกุเมือ่ 
พร้อมกบัการให้ค�าปรึกษาและการดแูลสขุภาพเฉพาะบคุคล

 คลีนิครักษาผู้มีบุตรยาก
วทิยาการด้านการสบืพนัธุเ์ช่นการท�าเดก็หลอดแก้วและการ
ผสมเทยีมกม็ใีห้บรกิารและได้มรีายงานอตัราความสมัฤทธิผ์ล
ทางการแพทย์ออกมาด้วย

 คลีนิคโรคผิวหนัง
วทิยาการด้านการสบืพนัธุเ์ช่นการท�าเดก็หลอดแก้วและการ
ผสมเทยีมกม็ใีห้บรกิารและได้มรีายงานอตัราความสมัฤทธิผ์ล
ทางการแพทย์ออกมาด้วย

 จักษุคลีนิค
จกัษคุลนิกิในประเทศเกาหลเีป็นทีย่อมรบัในด้านวธิกีารและ
ผลการรักษาที่โดดเด่นการศัลยกรรมเลเซอร์จ�าเป็นต้องมี
การตรวจสอบโดยละเอียดหลายข้ันตอนรวมถึงการตรวจ
ดีเอ็นเอและการตรวจสภาพความปลอดภัยและแผนการ
รักษาหนึ่งวันจะท�าให้การทดสอบและขั้นตอนทั้งหมดท�า
เสร็จได้ภายในวันเดียว




