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เขตจังหวัดปกครองพิเศษเชจูหรือเกาะเชจูโดเป็นหน่ึงในจังหวัดทั้งเก้าแห่งของเกาหลี 
เกาะนี้มีภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรอบอุ่นมีสี่ฤดูและมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 15 องศาเซลเซียส 
(59 องศาฟาเรนไฮต์) ด้วยทัศนียภาพธรรมชาติงดงามของภูเขาไฟ ทั่วทั้งเกาะและปล่อง
ลาวาจงึได้รับการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตสงวนระบบนเิวศ มรดกโลกทางธรรมชาตแิละอทุยาน
ธรณีโลกแห่งองค์การยูเนสโก

เขตจังหวัด
ปกครองพิเศษ
เชจู
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เซจูซี  1

ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของเกาะและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวหลักของเกาะ โรงแรมรูปแบบตะวันตกและโรงแรมขนาดเล็ก
มากมายตั้งอยู่ทั่วทั้งเมือง โขดหินยองดูอัมใกล้กันนั้นคือหินบาซอลต์มีรูปร่างคล้ายหัวมังกรอ้าปากกว้าง และเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วยอดนยิมทีส่ดุแห่งหนึง่บนเกาะ พพิธิภณัฑ์พืน้บ้านเชจูและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติจัดแสดงชดุงานชิน้ส�าคญั
ด้านหัตถกรรม, เครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งพืชพันธุ์, สัตว์และสายแร่ที่เป็นของพื้นเมืองของเกาะเชจูโด
www.jejutour.go.kr เซจูซี, เขตจังหวัดปกครองพิเศษเซจู

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเซจูและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาต ิ museum.jeju.go.kr

โซล  เซจู (1 ช่ัวโมงโดยเครื่องบิน)

โซล

เขตจังหวัดปกครองพิเศษเซจู

* เส้นทางที่ 1 ถึง 21 ของ Jeju Olle Trail วนรอบเกาะ 

เขตจังหวัดปกครองพิเศษเชจู
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เทศกาลเดินเที่ยวเชจูอลเล  2

เทศกาลเดินเที่ยวเชจูอลเลด�าเนินไปบนถนนทัศนียภาพงดงามบนเกาะเชจูโดทุก
เดือนพฤศจิกายน แต่ละวันในช่วงเทศกาลนั้น ผู้ร่วมงานจะเดินไปบนเส้นทางสาย
หนึง่ของเส้นทางเดินเชจอูลเล เส้นทางเดินท้ังหมดจ�านวน 23 เส้นทางน�าพานกัเดนิ
ทางผ่านสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหลายแห่งบนเกาะแห่งนี้
www.ollewalking.co.kr 064-762-2190 

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  3

ยอดภเูขาไฟทีดั่บแล้วปกคมุด้วยหมิะโผล่พ้นม่านเมฆสดุห้วงค�านงึนัน้มองเหน็ได้จาก
แทบทกุมมุบนเกาะ ภเูขาทีส่งูเสยีดฟ้าถงึ 1,950 ม. เหนอืระดบัน�า้ทะเลน้ันเป็นภเูขา
ที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ ภูเขาฮัลลาซานเป็นแหล่งพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หลายชนิดและ
มพีชืพรรณเขตอบอุน่และกึง่เขตร้อนจ�านวนมาก และมทีะเลสาบปล่องภเูขาไฟเพง็
นกดัมตั้งอยู่บนยอดเขาฮัลลาซาน
www.hallasan.go.kr Jeju-si

ถนนลี้ลับ (ถนนทกแกบิ)  4

ปรากฏการณ์อันน่าประหลาดเกิดขึ้นบนถนนลาดเอียงเล็กน้อยแห่งนี้ หากคุณจอด
รถไว้บนถนนแล้วปล่อยเกียร์ว่างไว้ รถก็จะค่อย ๆ   เคลื่อนตัวไป และถ้าคุณจับตาดู
ดี ๆ  แล้วจะเห็นว่ารถจะเคลื่อนขึ้นไปบนเนินไม่ได้เคลื่อนลงไป
2894-63 1100-ro, Jeju-si

2

3

สวนพฤกษ์ศาสตร์ฮัลลา  5

จดัตัง้ขึน้เพือ่การศกึษาและรกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตขิองเกาหล ีสวนพฤกษ์
ศาสตร์นี้เปิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี 1993 กว่า 500 พรรณไม้และพืชพันธุ์กว่า 600 
ชนิด ขึ้นเต็มพื้นที่ภายในสวนพฤกษ์ศาสตร์ นอกจากนั้นภายในเรือนกระจกยังเต็ม
ไปด้วยพรรณไม้กึ่งเขตร้อนและพืชพรรณประจ�าถิ่นอีกกว่า 100 ชนิดด้วยเช่นกัน
sumokwon.jeju.go.kr 064-710-7575 72 Sumogwon-gil, Jeju-si 

ปล่องภูเขาไฟซานกึม  6

นีค่อืปล่องภเูขาไฟส�าคญัแห่งหนึง่ในจ�านวนสามแห่งบนเกาะ ปล่องภเูขาไฟอกีสองแห่งคอืแพงนกดัมทีย่อดเขาฮลัลาซานและยอดเขา
ซองซานอลิชลูบงท่ีซองซานโพ ปล่องภเูขาไฟซานกมึบรุมีเีส้นรอบวงประมาณ 2 กโิลเมตรและเป็นแหล่งของสายพนัธุพ์ชืกึง่เขตร้อน, 
เขตอบอุ่น, และพืชไม้ดอกแบบเทือกเขาแอลป์ต่าง ๆ ราว 420 ชนิด นักพฤกษศาสตร์เรียกที่แห่งนี้ว่า “บ้านขุมสมบัติแห่งพันธุ์ไม้” 
www.sangumburi.net 064-783-9900 1053 Bijarim-ro, Jocheon-eup, Jeju-si

4

โขดหินยงดูอัม
6
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ถ�้ามานจังกุล  7

ด้วยความยาว 13.4 กม. ท�าให้มานจังกุลเป็นถ�้าที่มีความยาวที่สุดในโลก แต่น่า
เสียดายที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียง 1 กม. เท่าน้ัน ตัวอุโมงค์รักษาระดับ
อุณหภูมิไว้ที่ 11 ถึง 21 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสภาพบรรยากาศที่สบายและเหมาะ
สมที่สุดส�าหรับสัตว์ประจ�าถ�้าอย่างค้างคาว
182 Manjanggul-gil, Gujwa-eup, Jeju-si

เกาะอูโด  8

อูโดมีชายหาดทรายปะการังแห่งเดียวในเกาหลี ชื่อของเกาะได้มาจากรูปร่างของ
เกาะนี้เองซึ่งว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปวัวทอดตัวนอนอยู่บนพื้นหญ้า 
(อักษร “อู” มีความหมายว่าวัวตัวผู้) เกาะนี้เต็มไปด้วยดินอันอุดมสมบูรณ์, ฝูง
ปลาจ�านวนมากมาย, มรดกท้องถิ่น (นักประดาน�้าสตรี, ก�าแพงศิลา,และสุสาน
ศิลา) รวมทั้งสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติที่มีมากมายบนเกาะแห่งนี้ เกาะนี้ยังเต็ม
ไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกและกิจกรรมส�าหรับการท่องเที่ยวต่าง ๆ  เช่น การ
ตกปลา, การขี่จักรยานตามเส้นทาง, การนวดด้วยทราย, การท่องเที่ยวโดยเรือด�า
น�้าและการล่องเรือส�าราญ
Udo-myeon, Jeju-si

ยอดเขาซองซานอิลชูบง (กรวยภูเขาไฟ)  9

ตัง้อยูใ่นซองซานโพบนชายฝ่ังตะวนัออกของเกาะ ซองซานอลิชบูงเป็นกรวยภเูขาไฟ
แบบพาราสิติก เป็นหนึ่งในเกือบ 360 แห่งที่เกิดเป็นจุดๆ บนเกาะ มรดกโลกของ
องค์การณ์ยูเนสโกแห่งนี้ตั้งตระหง่ายสูงกว่า 182 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล มีทั้ง
หินขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 99 ก้อน ท�าเครื่องหมายเป็นเส้นรอบวงของกรวย
ภูเขาไฟ มีลักษณะคล้ายมงกุฎ
284-12 Ilchul-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si

ซอพจิโกจิ  10

ค�าว่า โกจิ หมายถึง “อ่าวน้อย” เป็นผืนทุ่งหญ้าเขียวกว้างใหญ่อยู่ชิดติดผืนทะเล
คราม ทีน่ีเ่ป็นท่ีรูจ้กักันว่าเป็นสถานทีถ่่ายท�าละครโทรทศัน์ดราม่าชดุ All In น�าแสดง
โดย Lee Byun-hun และ Song Hye-gyo.  
All In House, 261 Seopjikoji-ro, Seongsan-eup, Seogwipo-si

หมู่บ้านพื้นเมืองซองอึบ  11

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์วิถีพื้นบ้าน ณ ที่แห่งนี้คุณสามารถพบปะชาว
เกาะเปี่ยมมิตรไมตรีผู้ที่ยังอาศัยอยู่หลังก�าแพงหินของสวนใต้ชายคามุงจากบ้าน
ก�าแพงหินลาวา 
seongeup.nowenter.co.kr 064-787-1179 104 Seongeupjeonguihyeon-ro, 

Pyoseon-myeon, Seogwipo-si

10

9

11

8

7 8
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พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านพื้นบ้านเชจู  12

เรือ่งราววฒันธรรมและประวตัศิาสตร์แห่งเกาะเชจโูดในช่วงทศวรรษที ่1890 ได้ย้อน
กลบัมาปรากฎอีกครัง้ในพพิธิภณัฑ์กลางแจ้งแห่งนี ้บ้านเรอืนและสถาปัตยกรรมของ
หมู่บ้านชาวภูเขา, หมู่บ้านชาวประมง, อาคารส�านักงานราชการและสิ่งต่าง ๆ  ของ
เชจโูดได้รบัการฟ้ืนฟ ูณ ท่ีแห่งนี ้บรเิวณนีเ้ป็นท่ีท่ีจงักมึตัวละครหลกัในละครเกาหลี
ยอดนิยม Jewel in the Palace (แดจังกึม: จอมนางแห่งวังหลวง) ถูกเนรเทศมา
www.jejufolk.com 064-787-4501-2 631-34 Minsokhaean-ro, Pyoseon-myeon, 

Seogwipo-si 

ซกวิโพ  13

เป็นเมืองส�าคัญของฝั่งใต้ของเกาะ ซกวิโพเป็นท่าเรือประมงมีทัศนียภาพอันงดงาม
และโรงแรมให้บริการดีเยี่ยม
www.seogwipo.go.kr Seogwipo-si

ชุงมุนรีสอร์ทคอมเพล็กซ์  14

ท่ีนีเ่ป็นศนูย์รวมการท่องเทีย่วเชงิบรูณาการและสนัทนาการ ตัง้อยูใ่กล้กบัน�า้ตกชอน
เจยอนและหาดทรายสะอาดสวยงาม โรงแรมหรูชั้นเลิศ, สนามกอล์ฟ, พิพิธภัณฑ์
สัตว์ทะเล, สวนพฤกษศาสตร์, ศูนย์สรรพสินค้าและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น ๆ  
ท�าให้รีสอร์ทคอมเพล็กซ์แห่งนี้เป็นสถานที่อันแสนสบายและรื่นรมย์ 
Seogwipo-si 

สวนพฤกษศาสตร์ยอมิจิ  15

ที่นี่คือเรือนกระจกปลูกพืชมหึมามีขนาดพื้นที่ 28,253 ตร.ม. เป็นที่จัดแสดงพันธุ์ไม้
เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนหลากหลายราว 2,000 ชนิด มีสวนเพาะพันธุ์พืชขนาดใหญ่
ของพืชน�า้, ไม้ผลเมืองร้อน, ตะบองเพชรและพันธุ์พืชที่น่าดูชมอื่น ๆ 
064-735-1100 93 Jungmungwangwang-ro, Seogwipo-si

น�้าตกชอนเจยอน  16

ชอนเจยอนคือ “สระในจักรพรรดิแห่งสวรรค์” ตามต�านานเล่าว่าเหล่าเทวีเจ็ดองค์
ทีเ่ป็นหญิงรับใช้จกัรพรรดแิห่งสวรรค์ลงมาสระแห่งนีต้อนกลางคนืเพือ่มาอาบน�า้ใน
สระนี้ มีสะพานหลังโค้งทอดอยู่เหนือสระมีชื่อว่าซอนินเกียวพร้อมด้วยรูปปั้นเทวีทั้งเจ็ดด้วย
132 Cheonjeyeon-ro, Seogwipo-si 

12
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13

15
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16
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มกราคม
 เทศกาลน�้าแข็งฮวาชอน ซานชอเนียง 1

ฮวาชอนกุน, คังวอนโด
www.narafestival.com 1688-3005 

เมษายน
 เทศกาลพื้นบ้านชาซาบาลแห่งมุงยอง 2

กว่าศตวรรษ เครื่องปั้นดินเผาเกาหลีเป็นหนึ่งในการแสดง
ความสามารถทางศิลปะไปทั่วโลก และเมืองมุงยองได้ผลิต
เครือ่งป้ันดนิเผามาแล้วกว่า 900 ปีในประวัติศาสตร์ เทศกาล
ถ้วยชาพืน้เมอืงของมงุยอง เป็นการเฉลมิฉลองของ ชาซาบาล 
(ถ้วยชา) ซึ่งเป็นถ้วยชาแบบง่ายๆ ภายนอกหยาบแต่สร้าง
ความงดงามไม่ซ�า้แบบกัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานฝีมืออันทรง
เกียรติ ในบางพื้นที่จากนักปั้น ชาซาบาล ระดับอาจารย์ชั้น
ยอด และสร้างถ้วยชาอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบพ้ืนเมือง
ของคุณเอง
มุงยองซี, เคียงซังบุกโด
www.sabal21.com 054-550-6395

มิถุนายน
 เทศกาลหิ่งห้อยมูจู 3

หิ่งห้อยจ�านวนมากอาศัยอยู่ในมูจู และเพื่อปกป้องแมลง
ตัวเล็กๆเหล่าน้ี หิ่งห้อยแห่งมูจูเลยได้รับการก�าหนดให้เป็น
อนุสาวรีย์ธรรมชาติฉบับที่ 322 งานเทศกาลประจ�าปีนี้
คือการเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
อนุสาวรีย์ธรรมชาติ เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่ง
แวดล้อม โปรแกรมที่เป็นที่นิยมที่สุดในงานเทศกาลคือการ
ส�ารวจหิ่งห้อย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การตก
ปลาเทราท์และการล่องแพทีม่อบประสบการณ์ทางธรรมชาติ
ให้แก่ผู้มาเยือน
มูจูกุน, ซอลลาบุกโด
english.firefly.or.kr 063-324-2440

กรกฎาคม
 เทศกาลโคลนโบเรียง 4

แดเชนิชายหาดทีม่ชีายฝ่ังทะเลทีย่าวทีส่ดุบนชายฝ่ังตะวนัตก
ของเกาหลี หาดแห่งนี้มีเทศกาลโคลนประจ�าปีที่มีโปรแกรม
สนุกสนานมากมาย โคลนนี้เป็นที่รู ้จักกันดีว่ามีคุณสมบัติ
ปกป้องผวิพรรณและรกัษาโรคผวิหนงั พร้อมกนักบัโปรแกรม
ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เทศกาลโคลนโบเรียงมอบ
โอกาสดีๆแก่ผู้มาเยือนด้วยการมากส์บ�ารุงผิวหน้าและการ
นวดด้วยโคลนบริสุทธิ์ที่กล่ันมาจากน�้าทะเล แน่นอนว่า
เทศกาลนีไ้ด้มอบประสบการณ์ความสนกุสนานและการผ่อน
คลายในฤดูร้อนอย่างยอดเยี่ยม
โบเรียงซี, ชุงชองนัมโด
www.mudfestival.or.kr 010-5438-4865

งานเทศกาลเที่ยวตามเรื่องราว 9
1

3 4

2
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สิงหาคม
 เทศกาลวัฒนธรรมศิลาดลคังจิน 5

ด้วยท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์เอื้ออ�านวยอันมีเขตติดต่อกับทะเล, 
ภูมิอากาศเขตอบอุ่น, ดินโคลนและถ่านไม้มากมายเหลือล้น 
ท�าให้คังจินเป็นฐานของวัฒนธรรมศิลาดลคังจินซึ่งรุ่งเรือง
มากกว่า 500 ปีในช่วงสมยัราชวงศ์โคเรยีว เทศกาลวัฒนธรรม
ศิลาดลคังจินเริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1996 ด้วยเป้าหมายท่ีจะ
ประชาสัมพันธ์เครื่องสังคโลกและเมืองคังจิน เทศกาลนี้เปิด
โอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้สนกุสนานและเรยีนรูเ้รือ่งราวมรดก
ทางวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ที่สุดอย่างหนึ่งของเกาหลี 
คังจินกุน, ซอลลานัมโด
www.gangjinfes.or.kr 1688-1305 

กันยายน
 เทศกาลระบ�าหน้ากากนานาชาติอันดง 6

เทศกาลระบ�าหน้ากากนานาชาติอันดงซึ่งจัดขึ้นที่อันดงนี้
เป็นแหล่งวัฒนธรรมขงจื๊อของเกาหลี เทศกาลนี้มีการแสดง

ระบ�าหน้ากากประจ�าประเทศและนานาชาติชั้นยอด เมื่อ
มาที่หมู่บ้านฮาเฮวซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมแห่งองค์การยเูนสโก นกัท่องเท่ียวจะได้เพลดิเพลนิ
กับภาพงดงามตระการตาแห่งการแสดงระบ�าหน้ากาก
ท่ามกลางป่าสนอันร่มรืน่ชืน่ใจ การแสดง ฮาเฮว ซอนยจูลุบลุ
โนรซิึง่เป็นการแสดงพลไุฟพืน้เมอืงนัน้เป็นการแสดงอนัน่าชม
ที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มาเที่ยวอันดง  
อันดงซี, เคียงซางบุกโด
www.maskdance.com 054-841-6397-8 

ตุลาคม
 เทศกาลชินจูนัมกังยูดึง 7

ประเพณีการลอยโคมประทีปในแม่น�้านัมกังในชินจูนับ
ย้อนกลับไปได้ถึงปีค.ศ. 1592 ช่วงญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี นัก
ท่องเท่ียวสามารถสนุกกับกิจกรรมเช่นการแขวนโคมขอพร, 
ชมนิทรรศการโคมโลกและพลุดอกไม้ไฟจุดกลางแม่น�้า
ชินจูซี, เคียงซังนัมโด
www.yudeung.com 055-761-9111

 เทศกาลยลเส้นชอบฟ้ากิมเจ
กิมเจซี, ซอลลาบุกโด
festival.gimje.go.kr 063-540-3031-6

 เทศกาลระบ�าชนอันฮึงทาเรียง
ชนอัน, ชุงชองนัมโด
festival.cheonan.go.kr 041-900-0211-2 

 เทศกาลเก็บเห็ดซงอีที่ยางยาง 8

ยางยางกุน, คังวอนโด
song-i.yangyang.go.kr 033-670-2724 

 เทศกาลอาหารทะเลหมักคังเคียง 
คังเคียงอึบ, นนซานซี, ชุงชองนัมโด
www.ggfestival.co.kr 041-730-3930

 เทศกาลวัฒนธรรมข้าวอิชอน 9

อิชอนซี, เคียงกิโด
www.ricefestival.or.kr 031-644-4125

5 6

7 98
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ศูนย์ประชุมนานาชาติเชจู  17

ศนูย์การประชมุนานาชาตเิชจ ู(ICC เชจ)ู ตัง้อยูภ่ายในชงุมนุรสีอร์ทคอมเพลก็ซ์ ห้อง
ประชมุสมันาสามารถรองรบัผูค้นได้ถึง 4,300 คนและห้องประชมุอืน่ ๆ   เช่นห้องฮลั
ลาและซัมดาเหมาะส�าหรับจ�านวนคน 660 และ 300 คนตามล�าดับ   
www.iccjeju.co.kr 064-735-1000 224 Jungmungwangwang-ro, Seogwipo-si

ผาเอโดลเก  18

ที่นี่เป็นหินโผล่สูงเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 1.5 ล้านปีที่แล้ว ตามเรื่อง
เล่าขานในช่วงสมัยราชวงศ์โคเรียวตอนปลายนั้น แม่ทัพโช ยองได้แอบอยู่หลังผา
นี้เพื่อให้เห็นว่าเป็นแม่ทัพตัวมหึมาเพื่อข่มขวัญเหล่าทหารมองโกเลียที่ซุ่มอยู่บน
เกาะน้อยบอมซอม 
57 Namseong-ro, Seogwipo-si

น�้าตกชอนจียอน  19

หากลองเดนิไปตามทางเดนิกึง่เขตร้อนมุง่หน้าไปยงัน�า้ตกชอนจียอนสักหน่ึงกโิลเมตร
แล้ว คุณจะได้ยินเสียงสายน�้าตกสอดโสตซ่านกังวานอัศจรรย์ น�า้ตกแห่งนี้สูง 22 ม. 
กว้าง 12 ม. และลกึ 20 ม. ชอนจยีอนได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นอนสุรณ์ทางธรรมชาติ
หมายเลข 27 และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลมูแท อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติหมายเลข 258
2-15 Namseongjung-ro, Seogwipo-si

น�้าตกชองบัง  20

น�้าตกชองบังมีความสูง 23 เมตรและอยู่ชิดติดกับมหาสมุทร เมื่อนับน�้าตกชอนจิ
ยอนและชอนเจยอนเข้าด้วยกัน น�้าตกชองบังนับรวมเป็นยอดน�้าตกสามแห่งของ
เกาะเชจูโด ต้นน�้าของน�้าตกแห่งนี้เกิดจากล�าธารทงฮงชอน นี่คือน�้าตกที่ไหลตกลง
ไปยังมหาสมุทรโดยตรง ว่ากันว่ามีมังกรศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่บริเวณใต้น�้าตกแห่งนี้
และด้วยเหตุว่าผืนน�า้ยังคงอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งมังกร น�้าในบริเวณนี้ก็ยังมีพลัง
ในการรักษาสถิตย์อยู่
37 Chilsimni-ro, 214beon-gil, Seogwipo-si

รีสอร์ทดอนแนโค  21

ตั้งอยู่ 400 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล เป็นหุบเขาที่มีน�้าตกอันงดงามเรียกว่า โวนัง 
กล้วยไม้ ฮัลลา และสตรอเบอรี่ฤดูหนาว มีต้นก�าเนิดและเจริญเติบโตได้ในบริเวณนี้
1 14 Donnaeko-ro, Seogwipo-si 
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ถ�้าซานบังกุลซา  22

ที่นี่เป็นถ�้าเกิดตามธรรมชาติตั้งอยู่กลางช่วงทางลาดชันขึ้นไปยังภูเขาซานบังซานบน
ฝ่ังด้านตะวนัตกเฉยีงใต้ของเกาะ ถ�า้นีข้ึน้ชือ่ว่าเป็นจดุชมทศันยีภาพยอดนิยมทีส่ดุแห่ง
หนึง่ในจ�านวนจดุชมทศันยีภาพสบิสองแห่งบนเกาะ ทศันยีภาพทีม่องจากถ�า้ลงมายงั
พืน้ทีช่ายฝ่ังและผนืน�า้นอกชายฝ่ังกง็ดงามตระการตายิง่นกั หน้าผาบนชายฝ่ังยองมอ
รีที่อยู่ใต้ถ�า้ซานบังกุลซาก็ยังมีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจให้สัมผัสด้วย
San 16 Sagye-ri, Andeok-myeon, Seogwipo-si  

สวนจิตวิญญาณพืชพรรณ  23

สวนนี้เป็นสวนแห่งเดียวในเกาหลีที่มีการปลูกต้นไม้ลงในกระถางและมีพืชสวนปลูก
อยู่ด้วย สวนนี้มีตัวอย่างถึง 10,000 อย่าง และยังมีห้องจัดประชุมสัมนาและสวน
ส�าหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง
www.spiritedgarden.com 064-772-3701-3 675 Nokchabunjae-ro, 

Hangyeong-myeon, Jeju-si 

ฮัลลิม  24

ฮัลลิมคือศูนย์กลางการประมงแห่งชายฝั่งตะวันตก หาดหยอบแชและถ�้าหยอบแช
กุลคือแหล่งท่องเท่ียวอันมีชื่อเสียงทั้งสองแห่งในเขตชานเมืองฮัลลิม ถ�้าแห่งนี้เต็ม
ไปด้วยหินงอกหินย้อยสะท้อนแสงระยับน่าอัศจรรย์ที่ก่อตัวขึ้นด้วยเหตุว่าสายลม
พดัเอาทรายอนัอดุมด้วยแร่แคลเซยีมมายงัพืน้ดินแล้วน�า้ฝนกพ็ดัพาเอาแร่แคลเซยีม
นี้ลงไปในถ�้าหินลาวาสีนิลด�า
Hallim-eup, Jeju-si

เกาะมาราโด  25

เกาะมาราโดพื้นท่ีทั้งหมด 0.3 ตร.กม. เกาะแห่งนี้เป็นเกาะใต้สุดของเกาหลี ตามบันทึกน้ันมีหลัก
ฐานการตั้งรกรากในปี ค.ศ. 1883 และปัจจุบันมีผู้คนประมาณ 80 คนอาศัยอยู่บนเกาะมาราโด ผา
หินรูปร่างโดดเด่นอย่างผาชางกุนบาวีเกิดจากลมทะเลแรงและทัศนียภาพและภูมิประเทศอันงดงามก็ได้รับการเนรมิตขึ้น กิจกรรม
ตกปลาตามแนวฝั่งก็มีให้มาสัมผัสได้ตลอดทุกช่วงทั้งปี
Marado Island, Daejeong-eup, Seogwipo-si 

22 23

24

25

ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์

สญัลกัษณ์สองอย่างท่ีตัง้อยูม่าช้านานคูเ่กาะนีค้อื ทลฮารบัูงและเฮียนโย ทลฮารบุงัซึง่แปลได้ว่า “หนิปู”่ 
เป็นรูปปั้นหินลาวาสีนิลด�ารูปชายชรา และรูปปั้นเหล่านี้สามารถเห็นได้โดยง่ายทั่วทั้งเกาะ ในอดีต ทล
ฮารบูงั เคยตัง้อยูร่มิปากทางเข้าหมู่บ้านและท�าหน้าทีเ่ป็นเทพพทิกัษ์ แต่ในปัจจุบนัรปูป้ันนีไ้ด้กลายเป็น
สิง่ท่ีนกัท่องเท่ียวอยากเกบ็เอาไว้ในกล้องทีส่ดุ รปูป้ันจ�าลองมวีางจ�าหน่ายในร้านขายสนิค้าทีร่ะลกึและ
มีหลากหลายขนาดตั้งแต่หนึ่งนิ้วถึงขนาดใหญ่กว่าตัวคน เฮียนโยคือนักประดาน�า้สตรีของเกาะ ในช่วง
ที่อากาศอบอุ่นสบายเราจะเห็นพวกเธอด�าผุดด�าว่ายอยู่นอกชายฝั่ง, ด�าน�้าดิ่งลึกลงไปยังพื้นมหาสมุทร
เพื่อหาเม่นทะเล, หอย, หมึก ฯลฯ
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