ภาคตะวันตก
เฉียงใต้

มีผู้ขนานนามภูมิภาคนี้ว่าเป็นยุ้งฉางแห่งเกาหลี ภาคตะวันตกเฉียงใต้อุดมด้วยแปลงนา
ข้าวอันอุดมสมบูรณ์และได้รับการยกย่องเรื่องอาหารจานเด็ดหลากหลายชนิดและอาหาร
ทะเลสดสะอาด พื้นที่การเกษตรทอดยาวเป็นแนวลาดลงไปตามชายฝั่งและแนวชายฝั่ง
โขดหินขรุขระก็เว้าเข้าไปเป็นท่าเรือขนาดเล็กหลายแห่ง การประกอบพิธีทางวัฒนธรรม
เกาหลีโบราณเช่น พันซอรี (เพลงขับร้องร่ายเดี่ยวพื้นเมือง) ก็ยังได้รับการอนุรักษ์เป็น
อย่างดีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
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ควางจู (3 ชม.โดยรถไฟ)

ชอลลาบุ ก-โด

ชอลลานัม-โด

ควาง-จู

ภาคตะวันตกเฉียงใต้

โซล

ควางจู
utour.gwangju.go.kr
ชอลลาบุ ก-โด
www.gojb.net
ชอลลานัม-โด
namdokorea.com
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โซล

ควางจู

1

1

เป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้วที่ควางจูเป็นศูนย์กลางการบริหาร, เศรษฐกิจและ
การศึกษาของจังหวัดชอลลานัมโด เมืองนีม้ ชี อื่ เสียงในเรือ่ งงานเทศกาลกิมจิประจ�ำปี
ในเดือนตุลาคมและนิทรรศการควางจูเบียนนาเล่ ทางด้านตะวันออกของย่านธุรกิจ
ควางจูคือเขามูดึงซานที่ตั้งตระหง่านเป็นปราการประหนึ่งผู้พิทักษ์ ควางจูยังเป็นที่
รู้จักจากสุสานแห่งชาติ 18 พฤษภาคม ซึ่งเป็นหลุมฝังศพของเหยื่อทางการเมืองใน
ช่วงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเดือนพฤษภาคมค.ศ. 1980
utour.gwangju.go.kr นครบาลเมืองควางจู

นาจู อิเมจธีมปาร์ค

2

เนือ่ งด้วยเป็นฉากทีก่ อ่ เกิดภาพบรรยากาศในยุคซัมฮันและไตรอาณาจักร ภาพยนตร์
และละครเกาหลี จ� ำ นวนหนึ่ ง จึ ง ได้ ม าถ่ า ยท� ำ ที่ นี่ ร วมถึ ง ละครยอดนิ ย ม จู ม ง
ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบที่มองลงมาจากหอสังเกตการณ์เป็นภาพอันตื่นตา

www.najuthemepark.com 061-335-7008
myeon, Naju-si, Jeollanam-do

หมู่บ้านเจินจู ฮันอก

2

450 Deogeum-ro, Gongsan-

3

หมู่บ้านเจินจูฮันอกกินพื้นที่คาบไปยังพุงนัมดงและเคียวดง ที่นี่มีบ้านพื้นเมือง
เกาหลีกว่า 700 หลังหรือเรียกว่า ฮันอก นักท่องเที่ยวจะพักแรมได้ที่ศูนย์สัมผัส
ประสบการณ์การอยู่บ้านฮันอกเจินจูหรือบ้านฮันอกเซฮวากวันและซึมซับวิถีชีวิต
เกาหลีแบบดัง้ เดิม อาหารขึน้ ชือ่ ของเจินจูคอื พิบมิ บับ (ข้าวคลุกผักและเนือ้ ) ฉะนัน้
อย่าเพิ่งไปจากเจินจูหากยังไม่ได้สัมผัสรสชาดของพิบิมบับ

3

หมู ่บ้านเจินจู ฮันอก

3

ศาลเคียงกิจอน

hanok.jeonju.go.kr Taejo-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

ศาลเคียงกิจอน

3

ศาลแห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์หมายเลข 339 ศาลเคียงกิจ
อนตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1410 และเป็นที่เก็บรักษาพระบรมสาทิสลักษณ์ในพระเจ้าแท
โจกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์โชซอนรวมทั้งกษัตริย์พระองค์อื่นที่ได้เสวยราชสมบัติ
ต่อมา แผ่นศิลาประจ�ำหลุมฝังศพพระเจ้าแทโจและพระมเหสีได้นำ� มาประดิษฐาน
ตั้งไว้บูชาในศาลโชเคียง
44 Taejo-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do

อุ ทยานประจ�ำจังหวัดมาอีซาน

4

ภูเขามาอีซานตัง้ อยูท่ างตะวันออกของชอนจูและเป็นทีต่ งั้ ของวัดทับซาและ 80 เจดีย์
กองศิลาทีก่ อ่ สูงขึน้ ไปถึง 15 เมตร มีคนกล่าวไว้วา่ ราว 100 ปีมาแล้วได้มรี าชบัณฑิต
ผูเ้ กษียณอายุราชการแล้วมาพ�ำนักอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วได้กอ่ เจดียเ์ หล่านีข้ นึ้ มาเพือ่ เป็น
ตัวแทนค�ำภาวนาแห่งสันติภาพ
www.maisantapsa.co.kr Jinan-gun, Jeollabuk-do

ปากแม่น้�ำคึมกัง

5

5

ใกล้กับคุนซานนั้นคือพื้นที่ดูนกปากแม่นำ�้ และนกทะเลที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ สิ่งที่ตั้ง
อยูต่ ามแนวปากแม่นำ�้ มันเคียงกังและทงจินกังได้กอ่ ขึน้ เป็นแซมันกึมซึง่ เป็นก�ำแพง
กั้นทะเลที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งมีความยาวถึง 33 กม. ฤดูชมนกที่ดีเยี่ยมที่สุดเริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคม
4
tour.gunsan.go.kr Gunsan-si, Jeollabuk-do
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6

7

8

9

บริเวณวัดมีรึกซา

6

ประวัติศาสตร์แห่งมิรึกซาอันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแพ็กเจได้ถูกบันทึกไว้ใน ซัมกุกยูซา (ประวัติศาสตร์แห่งไตรอาณาจักร)
วัดนี้มีพระพุทธรูปพระศรีอารยเมตไตรสามภาคที่อยู่ในสระบัว และก่อตั้งขึ้นด้วยพระบัญชาแห่งกษัตริย์มู (ราวค.ศ. 600-641) เจดีย์
ศิลาขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีซึ่งเป็นสมบัติแผ่นดินหมายเลข 11 ด้วยนั้นสามารถมองเห็นได้ที่บริเวณวัดแห่งนี้
www.mireuksaji.org 362 Mireuksaji-ro, Geumma-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

อุ ทยานแห่งชาติคาบสมุทรเพียนซาน

7

อุทยานแห่งชาติคาบสมุทรเพียนซานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งฝั่งทะเลและฝั่งภูเขา ภาพหมู่เกาะและอาทิตย์
อัสดงที่มองจากยอดเขาเป็นภาพฉากหลังที่งดงามสมบูรณ์แบบยิ่ง ผาแชซ้อกกัง, หาดเพียนซัน, น�้ำตกชิกโซและวัดแคอัมซาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของที่นี่
english.knps.or.kr Buan-gun, Jeollabuk-do

อุ ทยานเพิงศิลาโกชาง

8

อุทยานแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 2000 อุทยานเพิงศิลาแห่งนี้มีเพิงศิลาตั้งอยู่มากกว่า 1,600
แห่ง เป็นกระจุกรวมกัน 185 แห่ง หมู่บ้านแมซันในชุงนิมรี โคชางกุนมีเพิงศิลา 447 กองตั้งเรียงแถวบนของภูมิประเทศเป็นเนิน
เขากินพื้นที่ 1.76 กม. เพิงศิลาเหล่านี้มีความแตกต่างกันมากในเรื่องขนาดมีน�้ำหนักตั้งแต่น้อยกว่า 10 ตันไปจนกระทั่ง 300 ตัน
พิพิธภัณฑ์เพิงศิลาโกชางมีเรื่องราวยุคสัมฤทธิ์และวัฒนธรรมการตั้งเพิงศิลาแห่งโลกรวมอยู่ด้วย
culture.gochang.go.kr Gochang-gun, Jeollabuk-do

หมู่บ้านรถไฟซอมจินกัง

9

รางหัวรถจักรระบบไอน�ำ้ แต่เก่าก่อนได้สร้างขึน้ ใหม่เพือ่ หมูบ่ า้ นรถไฟแห่งนี้ “สถานีคกซองใหม่” เปิดเดินขบวนหัวรถจักรทีแ่ ล่นเป็น
ระยะทาง 10 กม. ไปกลับจากสถานีคา-จอง และจากสถานีคาจองไปสถานีชิมกกมีรางรถจักรยานวิ่งเป็นระยะทาง 5.1 กม. ด้าน
หน้าของสถานีกกซองเป็นฉากถ่ายท�ำภาพยนตร์ซึ่งเป็นที่ถ่ายท�ำภาพยนต์เกาหลียอดนิยมเรื่อง Taegukgi: The Brotherhood of
War และละครเกาหลี The Land
www.gstrain.co.kr 232-1 Gichamaeul-ro, Oji-ri, Ogok-myeon, Gokseong-gun, Jeollanam-do
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10

11

Juknokwon

โซสแววอน

12

10

ตั้งอยู่ในทัมยาง, สถานที่แห่งการปลูกไม้ไผ่เกาหลี, โซสแววอน เป็นสวนกึ่งสไตล์
โชซอนที่มีป่าไผ่ เหลือเพียงแค่ดงบองแด, ควางพุงกัก และศาลา เชวอลดัง ที่
เหลืออยู่ในปัจจุบัน มีการคาดกันว่าสวนได้ถูกสร้างขึ้นในที่ไหนซักแห่งระหว่างปี
1520 และ 1530
www.soswaewon.co.kr 061-382-1071
Damyang-gun, Jeollanam-do

ควางฮาลูวอน

17 Soswaewon-gil, Nam-myeon,

11

ควางฮาลูวอนเป็นส่วนที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1419 ในรัชสมัยของราชวงศ์โซชอนของ
กษัตริย์เซจอง มีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ที่ ลี มงเรียง และ ชุนยาง ตัวละครหลักของ
เรือ่ งราวความรักทีม่ ชี อื่ เสียงอันสุดคลาสสิกของเกาหลีพบกันครัง้ แรก ทุกๆ ปีในศุกร์
สุดท้ายของเดือนเมษายนจะมีเทศกาล ชุนยางเจ ซึ่งจะถูกจัดขึ้นที่นี่

www.gwanghallu.or.kr
Jeollabuk-do

063-625-4861

13

1447 Yocheon-ro, Namwon-si,

อุ ทยานแห่งชาติชีรีซาน

12

ภูเขาชีรซี านเป็นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเกาหลีเป็นอันดับทีส่ องรองจากภูเขาฮัลลาซานบน
เกาะเชจูโด ยอดเขาชอนวางบงของชีรซี าน (1,915 ม.) กินพืน้ ทีท่ วั่ บริเวณสามจังหวัด
คือชอลลานัมโด, ชอลลาบุกโดและเคียงซังนัมโด ด้วยล�ำธารทีไ่ หลผ่านผืนป่าครึม้ อัน
บริสุทธิ์นี้ท�ำให้ชีรีซานมีทัศนียภาพอันสวยสง่างามให้ชม บริเวณเชิงเขามีวัดพุทธ
หลายแห่งตัง้ กระจายเป็นจุด ๆ ไปซึง่ รวมถึงวัดฮวาออมซา, วัดชอนึนซาและซังเกซา
english.knps.or.kr Namwon-si, Jeollabuk-do

วัดฮวาออมซา

13

Chunhyangje Festival

วัดนี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 544 วัดฮวาออมซาเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีผู้เคารพสักการะมาก
ที่สุดในจ�ำนวนวัดใหญ่เจ็ดแห่งในเขาชีรีซานแห่งนี้ โครงสร้างเดิมของวัดถูกเผาท�ำลายและวัดที่ตั้งอยู่ปัจจุบันได้รับการปฏิสังขรณ์
ในปีค.ศ. 1636 สมบัติหลายชิ้นรวมถึงคักฮวังจอนและแทอึงจอนซึ่งเป็นอาคารไม้เกาหลีที่เป็นแบบอย่างศิลปกรรมโบราณก็ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
www.hwaeomsa.org 061-783-7600 539 Hwaeomsa-ro, Masan-myeon, Gurye-gun, Jeollanam-do
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เที่ยวตามเรื่องราว

อาหารเลิศรส

8

1

2

3

อาหารต�ำรับเกาหลีเกิดจากส่วนผสมของกลิ่นหอมหวลเคล้ารสเลิศชวนรับประทาน นอกจากจะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงแล้ว อาหารเกาหลียังมีแคลอรี่ต�่ำอีกด้วย เครื่องปรุงรสยอดนิยมมีกระเทียม, น�้ำพริกเกาหลี (โกชูจัง), หัวหอม,
ซีอิ๊ว, ถั่วหมัก (เดนจัง), ขิงและน�้ำมันงา

การจัดสำ�รับ

กิมจิ

การจัดส�ำรับแบบปกติประกอบด้วยข้าว, น�้ำซุปและเครื่อง
เคียงอันมีเครื่องเคียงที่จ�ำเป็นคือกิมจิ ข้าว, น�ำ้ ซุป, ช้อนและ
ตะเกียบจะจัดวางจากด้านซ้ายไปขวาส�ำหรับแต่ละท่าน ซุป
สตูว์และเครื่องเคียงจะวางไว้ตรงกลางเพื่อจัดไว้ให้ทุกคน
แบ่งกันทานด้วยกัน
Side dishes

Kimchi

106

Rice

Soup

Chopsticks
Spoon

กิมจิคอื ผักดองทีส่ ามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน แต่กอ่ น
ชาวเกาหลีเคยถนอมกิมจิไว้เพื่อใช้แทนผักสดในช่วงเดือนที่
มีฤดูหนาว จนถึงปัจจุบันนี้แม่บ้านทั้งหลายก็ยังคงท�ำกิมจิไว้
เป็นจ�ำนวนมากเผื่อไว้ในฤดูหนาวในช่วงระหว่างปลายเดือน
พฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมจะมีการจัดงานประเพณี
ประจ�ำปีทั่วประเทศขึ้นเรียกว่า คิมจัง การน�ำพริกป่นเข้ามา
ในเกาหลีในศตวรรษที่ 17 ท�ำให้เกิดนวัตกรรมส�ำคัญในการ
ปรุงกิมจิและอาหารเกาหลีโดยทั่วไป ปัจจุบันมีกิมจิหลาก
หลายชนิดนับร้อยอย่างซึ่งแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและ
เครื่องปรุงที่ใช้ซึ่งส่วนมากก็มีรสเผ็ดร้อน กิมจิเป็นเครื่อง
เคียงพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ในอาหารเกาหลีทุกมื้อ และยังเป็น
ส่วนประกอบในอาหารยอดนิยมหลากชนิดด้วยอาทิ ซุปสตู
ว์กิมจิ, แพนเค้กกิมจิ, ข้าวผัดกิมจิและก๋วยเตี๋ยวราเมียน กิม
จิใช้ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบเพื่อสรรค์สร้างรสชาติ
และกลิ่นอาหารใหม่ ๆ ทุกวันนี้กิมจิก�ำลังได้รับความนิยม
ไปทั่วโลกด้วยคุณค่าทางโภชนาการและคุณสมบัติที่มีคุณ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ

ภาคตะวันตกเฉียงใต้

5

6

7

8

9

10

11

12

อาหารประเภทข้าวและเครื่องเคียง
ฮันจองซิ ก

1

อาหารเกาหลีชุดใหญ่ร้อมเครื่องเคียงหลากหลาย
พิบิมบับ

2

ข้าวขาวหุงสุก, ผักและเนื้อวัวคลุกเคล้ากับน�้ำพริกเกาหลี
ปรุงรสเด็ด
ยองยัง ดล-ซทบัพ

อาหารบ�ำรุงสุขภาพมีข้าว, ขิง, พุทราและเกาลัคเสริฟใน
หม้อหินร้อน
จ๊ก

ข้าวต้ม

4

นามุ ล

กิมจิ จิเก

กิมจิสตูว์

เดนจัง จีเก

สตูว์ถัวเหลือง
ซุ นดูบู จิเก

7

สตูว์เต้าหู้อ่อน
คาลบิทัง

ซุปซี่โครงวัว
ยุ คเกจัง

ซุปเนื้อวัวรสเผ็ด
แฮมุ ลทัง

3

ผักปรุงรส
จอน

ซุปและซุปสตูว์

8

สตูว์อาหารทะเล
มัลดุกุก

4

ผักทอดกะทะร้อน

ซุปเกี๊ยว

เนื้อ, สัตว์ปีกและปลา

บะหมี่

พุ ลโกกิ

มุ ล แนงเมียน

เส้นบะหมี่บักวีทในน�้ำแกงเย็น
พิบิม แนงเมียน

5

เส้นบะหมี่บักวีทเย็นคลุกเคล้ากับน�้ำพริกและน�้ำส้มเกาหลี

9

เนื้อบาบีคิว
คัลบิ

10

13

ซี่โครงเนื้อวัว

ซั มเกียพซาล

11

คัลกุกซู

พุงหมูย่าง

คงกุกซู

เนื้อไก่รสเผ็ดย่าง

ราเมียน

ซุปโสมไก่

จับเช

ผัดปลาหมึก/ปลาหมึก

ซุปเส้นบะหมี่ท�ำเอง
บะหมี่เย็นในน�้ำซุปถั่วเหลืองข้นแช่เย็น
บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป
6

วุ้นเส้นผัดกับผักและเนื้อสัตว์

ทักกัลบิ

ซั มเกทัง

12

นัคจิ/โอจิงออ บกกึม
แซงซอน กุย

13

ปลาย่าง
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2

3

2

3

4

5

6

7

8

9
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4

อาหารว่างพื้นเมือง
ซิ คเก

เครื่องดื่มหวานแบบพื้นเมืองที่ท�ำจากข้าว
ซู จอง-กวา

เครื่องดื่มแบบดั้งเดิมที่ที่ท�ำจากลูกพลับ อบเชยและขิงสด
ฮันกวา

1

คุกกี้สูตรดั้งเดิม
ต๊อก

2

อาหารจานเด็ดตามท้องถิ่น

• โซล 1 ซอลลองทัง (ซุปกระดูกวัว)
• ซูวอน 2 วาง คัลบิ (ซี่โครงวัว)
• คาเพียง 3 เมกิ แมอุนทัง

(ซุปปลาดุกเคี่ยวข้นรสชาดจัดจ้าน)

• ชองจู 4 ออลแกกิกุก (ซุปหอยทากตัวเล็ก)
• พู ยอ 5 ยอนิบบับ (ข้าวห่อใบบัว)
• ทัมยัง 6 แทบงบับ ซองซิก

(ชุดข้าวหลามไผ่)
พิบัมบับ
(ข้าวกับผักและเนื้อ)
• พู ซาน 8 พาจอน (ต้นหอมและแพนเค้กทะเล)
• อันดง 9 จิมดัก(ไก่ตุ๋น)
• ชุนชอน 10 ทัก คัลบิ(ไก่ผัดรสเด็ด)
• เชจู โด 11 อกดม กุย (ปลากระพงสีชมพูย่าง)
ฮึก-ดแวจิกุย (เนื้อหมูป่าย่าง)

• เจินจู

เค้กข้าว

ของขบเคี้ยวยอดนิยม
คิมบับ

3

ซุ นแด

4

ดวีจิม

5

ข้าวหุงสุกปั้น
ใส้กรอกเกาหลีโบราณ

7

11
1

ของชุบแป้งทอด
ต๊อกบกกิ

5

เค้กข้าวรสเผ็ด
ออมุ ก

เค้กปลาเสียบ
ทัก กกซี

10

คาเพียง

1

ไก่เสียบไม้ชุ่มซอสพริกเกาหลี

2

ฮอตท๊อก

ขนมแพนเค้กราดน�้ำตาล

พูยอ

โซล
ซูวอน
4 ชองจู
9

5

5

เจินจู
ทัมยัง

อันดง

7
6

11
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3

8

พูซาน

เซจู
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อาศรมเฮียงอีรัม

14

14

เฮียงอีรัมเป็นส�ำนักสงฆ์ในพุทธศาสนาส�ำคัญแห่งหนึ่งในเกาหลีซึ่งเป็นที่ที่ผู้มีจิต
ศรัทธามาสักการะบูชา ทีน่ เี่ ป็นฐานทีม่ นั่ ส�ำหรับพระทีค่ อยช่วยเหลือนายพลอีซนุ -ซิน
(ค.ศ.1545-1598) เพื่อสู้รบในสงครามช่วงการรุกรานของญี่ปุ่น ลักษณะที่น่าดึงดูด
ใจและพิเศษอีกอย่างหนึ่งของส�ำนักสงฆ์ก็คือทัศนียภาพอันงดงามยามดวงอาทิตย์
ขึ้นเหนือผืนมหาสมุทรกว้างสุดสายตา

www.yeosu.go.kr 061-644-4742 1 Hyangiram-ro, Dolsan-eup, Yeosu-si,
Jeollanam-do

อ่าวซุนชอนเอ็กซ์โปสวนโลก 2013

15

นิทรรศการสวนโลกเริม่ ต้นขึน้ ครัง้ แรกในยุโรปและถูกจัดขึน้ ในประเทศจีนและญีป่ นุ่
ส�ำหรับปี 2013 ได้ถูกจัดขึ้นในซุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผู้เข้าชมสามารถเห็นสวน
ตามต้นแบบต่างๆ บนโลก รวมไปถึงสวนแบบนามธรรมและสวยเก๋ในแบบฉบับของ
ญี่ปุ่นและสีสันต์สวยสดใสในแบบยุโรป
อ่าวซุนชอนมันเป็นป่าชายเลนอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และในปี 2006 ซุนชอนมัน
ได้กลายเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำเกาหลีแห่งแรกที่ได้รวมอยู่ในรายชื่อแรมซาร์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากทั่วโลกและการรักษาระบบนิเวศ
งานแสดงเอ็กซ์โปสวนโลกได้ถกู จัดขึน้ ในวันที่ 20 เมษายน 2013 ถึง 20 ตุลาคม 2013.

15

วันซอนอิมซา

16

www.2013expo.or.kr 061-749-4233 Suncheon-si, Jeollanam-do
16

ซอนัมซาเป็นวัดอันงดงามตั้งอยู่ปลายสุดด้านตะวันออกของภูเขาโชเกซาน ตรง
บริเวณทางเข้ามีสะพานหลังโค้งเรียกกันว่า “ซึงซองโย” ซึง่ เป็นสมบัตหิ มายเลข 400
และเลยไปนัน้ ก็คอื ศาลาคังซอนนู ทางเดินปีนเขาทางด้านซ้ายของวัดซอนัมซาจะน�ำ
คุณไปสู่มาแอบุลอิพซัง พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาสูง 7 เมตร

www.seonamsa.net 061-754-5247
Suncheon-si, Jeollanam-do

450 Seonamsa-gil, Seungju-eup,

หมู่บ้านพื้นเมืองนักอันอึบซอง

17

หมู่บ้านพื้นเมืองนักอันอึบซองมีปราการประจ�ำเมืองที่มีขนาด 223,108 ตร.ม. มี
ผู้คนประมาณ 120 ครอบครัวที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในปราการซึ่งได้รับการอนุรักษ์
เป็นอย่างดี และคุณจะได้ชมวิถีความเป็นอยู่แห่งชนพื้นเมืองแถบจังหวัดทางตอน
ใต้และบ้านหลังคามุงจากด้วย
www.nagan.or.kr
Jeollanam-do

วัดซองกวางซา

17

30 Chungmin-gil, Nagan-myeon, Suncheon-si,
18

ซองกวางซาเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ วัดนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยชิลลา
เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนานิกายเซนช่วงศตวรรษที่ 12 พระผู้มีสมณศักดิ์ชั้น
สูงหลายท่านก็มาจากวัดแห่งนี้

18

www.songgwangsa.org 061-755-0107-9 100 Songgwangsaan-gil,
Songgwang-myeon, Suncheon-si, Jeollanam-do

มกโพ

19

มกโพเป็นเมืองท่าตัง้ อยูบ่ นปลายด้านตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ ง
อาหารทะเลสดใหม่ มีเรือไฮโดรฟอยล์แล่นข้ามผืนน�ำ้ ไปมาระหว่างเกาะมกโพและ
เกาะฮองโด ภูเขายูดาลซาน (230 ม.) รุ่มรวยด้วยทัศนียภาพกว้างสุดสายตาของทั้ง
เมืองมกโพและทะเลสีครามด้วย.

19

www.mokpo.go.kr Mokpo-si, Jeollanam-do
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20

22

20

โบซอง

20

โบซองเป็นแหล่งก�ำเนิดของซอเพียนเจ ระบ�ำ พันซอรี แถบตะวันตกเฉียงใต้
(เพลงขับร้องร่ายเดี่ยวพืน้ เมือง) และยังเป็นถิน่ ก�ำเนิดชาเขียวด้วย ไร่ชาเขียวโบซอง
ผลิตชาได้มากกว่าร้อยละ 40 ของจ�ำนวนชาเขียวทัง้ หมดในประเทศ เทศกาลชาเขียว
โบซอง (ทาเฮียงเจ) จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
www.boseong.go.kr Boseong-gun, Jeollanam-do

หาดยุ ลโพ
23

21

ป่าสนที่ขึ้นอยู่บนผืนทรายกว้าง 1.2 กม. ของหาดยุลโพอันมีทัศนียภาพงดงาม ยุล
โพเป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววันหยุดส�ำหรับครอบครัวเพราะ
มีห้องอาบน�้ำทะเลชาเขียวแห่งเดียวในเกาหลีและสระน�ำ้ ทะเลด้วย
www.boseong.go.kr 061-853-4243
Boseong-gun, Jeollanam-do

พิพิธภัณฑ์ศิลาดงคังจิน

24

24 Uam-gil, Hoecheon-myeon,
22

คังจินกุนคือถิ่นเครื่องสังคโลกศิลปะโคเรียว มีพื้นที่ตั้งเตาเผาเครื่องสังคโลกกว่า
180 แห่ง ซึ่งนับเป็นจ�ำนวนมากกว่าร้อยละ 50 พิพิธภัณฑ์เครื่องสังคโลกคังจินเป็น
พิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งสังคโลกศิลปะโคเรียวเพียงแห่งเดียวในเกาหลีทจี่ ดั แสดงนิทรรศการ
วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์แห่งเครื่องสังคโลกศิลปะโคเรียว

www.gangjin.go.kr 061-430-3755
Gangjin-gun, Jeollanam-do

กระท่อมทาซันโชดัง

33 Cheongjachon-gil, Daegu-myeon,

23

ทาซันโชดังเป็นที่ที่ชอง ยัก-ยอง (ค.ศ. 1762-1836 นามปากกา ทาซัน) ปราชญ์
ชาวเกาหลีแถวหน้าแห่งสมัยราชวงศ์โชซอนตอนปลายศึกษาและฝึกวิชาให้แก่ลูก
ศิษย์ของเขาเป็นเวลาสิบปีหลังจากถูกเนรเทศ ร่องรอยภาพชีวิตของเขายังคงเห็น
ได้จากเรือนพ�ำนัก และทางเดินที่น�ำไปสู่วัดแพงเนียงซาก็มีต้นคาเมลเลียแผ่คลุมให้
ร่มเงาอย่างงดงาม.
www.gangjin.go.kr 061-430-3781 68-7 Dasanchodang-gil, Doam-myeon,
Gangjin-gun, Jeollanam-do

อุทยานแห่งชาติวอลซูลซาน

24

ชื่อวอลชูลซานมีความหมายอันเหมาะสมว่า “ภูเขาอันเป็นที่ขึ้นของดวงจันทร์” เมื่อเริ่มต้นมองจากยอดเขาชอนฮวางบง (809 ม.)
ตรงจุดศูนย์กลางจะเห็นพืน้ ทีน่ มี้ ยี อดเขาและหินผารูปทรงโดดเด่นล้อมรอบอยู่ บนยอดบนสุดของวอลชุลซานมีลานหินแกรนิตขนาด
มหึมาที่สามารถจุที่นั่งได้ 300 คน วัดมูวีซาและโดกัพซาก็ตั้งอยู่ที่นี่ด้วย
english.knps.or.kr Yeongam-gun, Jeollanam-do
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25

26

27

วัดอุ นจู ซา

25

วัดอุนจูซาเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปและเจดียง์ ดงามเป็นเอกลักษณ์ซงึ่ เป็นสาเหตุ
ที่วัดนี้มักจะมีคนเรียกกันว่า “วัดลี้ลับ” ผู้ก่อตั้งวัดอุนจูซาไม่ปรากฏนามหากแต่มีผู้
สันนิษฐานว่าวัดนีน้ า่ จะสร้างขึนในช่วงสมัยอาณาจักรชิลลา (ก่อน ค.ศ. 57- ค.ศ.935)
ภายในวัดมีศิลาชิลซองบาวีซึ่งมีลักษณะคล้ายดาวทั้งเจ็ดในกลุ่มดาวหมีใหญ่ด้วย
www.unjusa.org 061-374-0660
Hwasun-gun, Jeollanam-do

91-44 Cheontae-ro, Doam-myeon,

อุ ทยานสมุทรศาสตร์แห่งชาติทาโดแฮ

26

ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 2,322 ตร.กม. ท�ำให้ที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในเกาหลี ทาโดแฮเป็นบริเวณที่ชาง โบ-โก บุคคลในประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก่อตั้งอาณาจักรทางทะเลในช่วงสมัยอาณาจักรชิลลา
ซึ่งใช้เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคสมัยโคเรียว ที่นี่ยังเป็นสนาบรบซึ่งนายพลอี ซุน-ซินปราบทัพเรือญี่ปุ่นในช่วงยุคโชซอน ใน
บรรดาเกาะ 360 เกาะที่ก่อเกิดเป็นอุทยานสมุทรศาสตร์แห่งชาติทาโดแฮนั้น ฮองโด, ฮึกซานโดและคอมุนโดเป็นเกาะที่เป็นที่นิยม
ในหมู่นักท่องเที่ยว
english.knps.or.kr Wando-gun, Jeollanam-do

เกาะชิ นโด
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เกาะชินโดเป็นเกาะส�ำคัญในบรรดาหมูเ่ กาะเล็กเกาะน้อย 230 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้แห่งคาบสมุทรเกาหลี ชินโดเชือ่ มกับแผ่น
ดินใหญ่ด้วยสะพานชินโดแทเกียว ทุก ๆ ปีในเดือน 4 ของปฏิทินทางจันทรคติผืนทะเลจะแหวกออกซึ่งถอดแบบเหมือนเหตุการณ์
ในพระคัมภีร์เรื่องปาฏิหาริย์ของโมเสส นักท่องเที่ยวหลายคนมาเพื่อชมภาพเหตุการณ์หาชมได้ยากนี้ สิ่งที่เป็นที่นิยมโดยเฉพาะของ
ชินโดก็คือสุนัขพันธุ์ชินโดซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแผ่นดินหมายเลข 53
eng.jindo.go.kr Jindo-gun, Jeollanam-do

เกาะฮองโด
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ชือ่ อักษรแปลว่า "เกาะแดง" และเมือ่ ดวงอาทิตย์ตกเหนือฮองโด ก็มแี สงเปล่งกระกายเป็นสีแดง ชายฝัง่ ทะเลล้อมรอบไปด้วยหน้าผา
สูงตระหง่านเต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงประหลาดไม่ซ�้ำกัน พร้อมด้วยน�้ำทะเลสีฟ้าใสและป่าไม้เขียวชะอุ่มก็ยังคงเป็นวิวทิวทัศน์ที่
งดงามที่สุดในทะเลภาคใต้ เพราะทั้งเกาะได้รับการประกาศให้เป็นอนุสาวรีย์ธรรมชาติ เฉพาะหมู่บ้านที่อยู่อาศัยและพื้นที่ท่องเที่ยว
ที่ีก�ำหนดที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป
www.hongdo.go.kr Hongdo-ri, Heuksan-myeon, Sinan-gun, Jeollanam-do

วีรบุ รุษสงครามเกาหลีในประวัติศาสตร์ พลเรือเอกอี ซุน-ซิ น
มี ม หาสงครามสองครั้ ง เกิ ด ขึ้ น ช่ ว งสิ้ น สุ ด ศตวรรษที่ 16 เพื่ อ ต่ อ ต้ า นกองทั พ ญี่ ปุ ่ น ที่ รุ ก รานเข้ า
มา นายพลอี ซุ น -ซิ น ผู ้ ใ ช้ ยุ ท ธวิ ธี อั น ชาญฉลาด การพั ฒ นาและการใช้ เ รื อ รบพิ เ ศษซึ่ ง ก็ คื อ
คอบุ ก ซอน (เรื อ หลั ง เต่ า ) ได้ จ ารึ ก วี ร กรรมอั น เป็ น ต� ำ นานในการต่ อ สู ้ ทั้ ง หลายไว้ ทั้ ง ที่ เ ผชิ ญ
สถานการณ์อันแสนเลวร้ายก็ตาม นายพลยีเป็นปูชนียบุคคลท่านหนึ่งที่ได้รับความเคารพอย่าง
สูงในประวัติศาสตร์เกาหลี มีรูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของท่านอยู่หลายแห่งด้วยกันซึ่ง
มี รูปปั้นในควางฮวามุนพลาซ่า, กรุงโซล ศาลเฮียนชุงซาในอาซาน, จังหวัดชุงชองนัมโด และเชซึง
ดังในทงยอง, จังหวัดเคียงซางนัมโด
111

