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• ระเบียบปฏิบัติการเข้าและออกนอกประเทศ
• ที่พัก
• การคมนาคม
• ภูมิอากาศและวันหยุดนักขัตฤกษ์
• ภาษาเกาหลีที่เป็นประโยชน์
• ข้อมูลใกล้มือ
• สมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น
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ระเบียบปฏิบตั ิการเข้าและออกนอกประเทศ
พาสปอร์ต & วีซ่า

นักท่องที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังสาธารณรัฐเกาหลีต้องมีหนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุพร้อมขอวีซ่าให้สมบูรณ์
พลเมืองของประเทศหรือภูมิภาคที่มี่ข้อตกลงการยกเว้นวีซ่าอาจเข้าเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า
สถานฑูตหรือสถานกงสุลเกาหลีสามารออกวีซ่าได้สองประเภทคือวีซ่าระยะสั้นอยู่ได้ถึง 90 วัน และวีซ่าระยะยาวพิเศษส�ำหรับการ
อยูใ่ นช่วงเวลานานกว่า 90 วัน นักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้วซี า่ ระยะยาวพิเศษจะต้องกรอกแบบลงทะเบียนบุคคลต่างด้าวทีส่ ำ� นักงานตรวจคน
เข้าเมืองตามท้องที่ภายใน 90 วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศและการค้า www.mofat.go.kr
ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.kr
e-Government ส�ำหรับชาวต่างชาติ www.hikorea.go.kr

กฎหมายศุลกากร & ข้อบังคับ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเกาหลีได้ออกกฎระเบียบและข้อบังคับใน
การน�ำเข้าและส่งออกสิ่งของ หากคุณก�ำลังท่องเที่ยวอยู่ใน
เกาหลีหรือเพียงแต่ผ่านเข้าประเทศมาก็ขอให้แน่ใจว่าได้เข้าไป
ยังเว็บไซต์ของส�ำนักงานบริการศุลกากรเกาหลีเพื่อตรวจสอบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เช็คธนาคารที่เปลี่ยนมือผู้ถือได้และเช็คแลก
เปลีย่ นเงินตราต่างประเทศทัง้ หมดทีม่ มี ลู ค่าเกิน 10,000 ดอลล่า
ร์จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน หากคุณเดินทางออกนอกประเทศ
เกาหลีพร้อมสิ่งของราคาแพง (เช่น คอมพิวเตอร์, ไม้กอล์ฟ,
กล้องถ่ายรูป ฯลฯ แล้วมีเจตนาที่จะน�ำของเหล่านั้นกลับมาก็
ต้องแจ้งด้วยเช่นกัน สิ่งของมูลค่าต�่ำกว่า 400 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
ไม่จ�ำเป็นต้องแจ้ง เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์จำ� กัดจ�ำนวนไว้เพียง
หนึง่ ขวด (ไม่เกิน 1 ลิตร), บุหรีจ่ ำ� กัดจ�ำนวนไว้ 200 หน่วย (ซิการ์
50 มวน หรือใบยาสูบ 250 กรัม) และน�ำ้ หอมจ�ำกัดจ�ำนวนไว้ที่
2 ออนซ์ หากน�ำสัตว์หรือพืชพันธุ์ไม้เดินทางด้วยหรือมีต้องการ
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการภาษีศุลกากร
ศูนย์บริการภาษีศุลกากร www.customs.go.kr
ส�ำนักบริการข้อมูลภาษีศลุ กากรแห่งท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
1577-8577

หน่วยตรวจสอบและกักกันสัตว์, พืช และสินค้าประมง

สถานีชกกัง, สถานีอึงจิโร หรือ สถานีควางฮวามุ น

1330 สายด่วนข้อมูลการท่องเที่ยว

เกาหลีต่อ 1330
ต่างประเทศต่อ +82-2-1330
ศูนย์การแสดงศิลปะ
เซยอง
สถานีควางฮวามุน

อาคารเคียวโบ
ที่ท�ำการไปรษณีย์
ควางฮวามุ น

ธนาคารเอสซี
โคเรียเฟิ ร์สท์
ร้านหนังสือยู งพู ง

คลองชองเกชอน
ศาลาว่าการ
กรุ งโซล

สถานีชกกัง
โบซิ งอัก

ธนาคารชิ นฮัง
อสทเกาหลี (TIC)

สถานีศาลาว่าการกรุงโซล

สถานีอึงจิโร
1-กา

เว็ปไซต์อย่างเป็นทางการ (เกาหลี, อังกฤษ, ญี่ป่ ุ น, จีน, ฝรั่งเศษ,
สเปน, เยอรมัน, รัสเซี ย, ไทย, อาหรับ, ตุรกี)
www.visitkorea.or.kr

www.qia.go.kr 031-467-1700

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.)
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว (TIC) ตั้งอยู่บริเวณชั้น B1 ใน
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.) เปิดให้บริการ
ตลอดทั้งปีและมีข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์อย่างรอบ
ด้าน นักท่องเที่ยวสามารถขอค�ำแนะน�ำโดยโทรศัพท์ไปที่สาย
ด่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของ ศูนย์TIC ได้ตลอดเวลาที่เบอร์
1330 เพื่อสอบถามเส้นทางหรือข้อสงสัยในการท่องเที่ยว ศูนย์
TIC ยังมีกจิ กรรมทางวัฒนธรรมให้ลองสัมผัสตลอดทัง้ ปีเช่นการ
ลองแต่งชุดฮันบก (เครื่องแต่งกายเกาหลีตามประเพณี) ตั้งชื่อ
และเขียนชือ่ ในภาษาเกาหลีของคุณเอง, สนุกกับการละเล่นพืน้
บ้านเกาหลีหรือจะลองลิม้ ชิมรสชาติอาหารแห่งเกาหลีกย็ อ่ มได้
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ที่พัก
โรงแรม

โรงแรมส�ำหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ห้า
ระดับดังนี้ ซุเปอร์เดอลุกซ์, เดอลุกซ์, ชั้น
1, ชั้น 2 และ ชั้น 3 การจัดอันดับเช่นนี้
ไม่ได้สัมพันธ์กับการจัดระดับโรงแรมใน
ประเทศแถบตะวันตกแต่อย่างใด

Benikea (ค�่ำคืนสุดประทับใจในเกาหลี)

เบนิเคียคือกลุม่ โรงแรมส�ำหรับนักท่องเทีย่ วราคาปานกลางและ
ประหยัดที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ราคา
ห้องพักมีตั้งแต่ 100,000 วอนต่อคืนเบนิเคียเป็นกลุ่มโรงแรม
นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาตจากองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเกาหลีและให้การสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม,
กีฬาและการท่องเที่ยว
www.benikea.com 1330

โคเรียสเตย์

โคเรียสเตย์คือรายการโฮมสเตย์ที่รับรองโดยองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเกาหลี กิจกรรมนี้เปิดโอกาสพิเศษให้นักท่อง
เที่ยวต่างชาติได้เข้ามาสัมผัสซึมซับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแห่ง
เกาหลีโดยการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวเกาหลี ครอบครัว
เจ้าบ้านได้รับการคัดเลือกหลังจากผ่านการประเมินผลอย่าง
เคร่งครัดตามเกณฑ์สภาพแวดล้อมทีพ่ กั , ห้องและความสะอาด,
ทัศนคติ, การบริการและความสะดวกสบาย ครอบครัวเจ้าบ้าน
โคเรียสเตย์มอี ยูใ่ นเมืองใหญ่เป็นส่วนมากและในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ทั่วทั้งเกาหลี ครอบครัวเหล่านี้จะได้รับค�ำแนะน�ำในการตระ
เตรียมเพือ่ ต้อนรับแขกชาวต่างชาติดว้ ยอ้อมแขนทีเ่ ปิดพร้อมรับ
อย่างมีไมตรี ทีพ่ กั สะดวกสบาย, อาหารปรุงเองทีบ่ า้ นและข้อมูล
ท่องเที่ยวตามท้องถิ่นจะได้รับการบอกกล่าวจากครอบครัวนั้น
www.koreastay.or.kr 02-729-9460

บ้านพักรับรอง

ฮันอกสเตย์

นักท่องเที่ยวสามารถพักอยู่ที่บ้านฮันอก (บ้านพื้นเมืองเกาหลี)
ได้เช่นกัน นับว่าเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับนักท่องเที่ยวจากต่าง
ประเทศที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเกาหลีดั้งเดิม เครื่องเรือน
ทุกชิ้นและโครงสร้างภายนอกและภายในคือการถอดแบบบ้าน
เกาหลีพนื้ เมืองขึน้ มา มีเบาะและหมอนอิงหลับนอนพืน้ เมืองจัด
ไว้ให้ นิคมแห่งศิลปินชีเรและซูแอดังในอันดงมีสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติอันงดงาม รักโคแจ, บ้านพักรับรองอูริชิบ, บ้านพัก
รับรองกรุงโซล, เรือนชารับรองในกรุงโซลและแซฮวากวันและ
ยางซาแจในชอนจูตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านฮันอก

หอพักเยาวชน

หอพักเยาวชนในเกาหลีทั้งหมดเป็นสมาชิกของสมาคมหอพัก
เยาวชนเกาหลีและมีห้องพักราคาเหมาะสมส�ำหรับนักท่อง
เที่ยวและนักเรียนนักศึกษางบจ�ำกัด ค่าบริการต่อหนึ่งคืนมี
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 160,000 วอนซึ่งมีราคาถูกกว่าที่พักอื่นมาก
ระเบียบการส�ำรองห้องพักและข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอได้ที่
สมาคมหอพักเยาวชนเกาหลี
www.kyha.or.kr 02-725-3031

กู๊ดสเตย์

กู๊ดสเตย์เป็นที่พักที่ไว้วางใจได้และเข้าถึงได้ง่ายที่ได้รับการ
รั บ รองจากองค์ ก ารส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเกาหลี มี ก ารใช้
มาตรฐานสากลในการเลือกเฟ้นโรงแรมส�ำหรับนักท่องเที่ยว,
โรงแรมโมเต็ลและโรงเตี๊ยมที่ได้แสดงให้เห็นถึงการจัดการและ
บริการอย่างมีคุณภาพ ค่าบริการอยู่ในช่วงพอเหมาะกับงบ
ประมาณราว 30,000 ถึง 50,000 วอน นักท่องเที่ยวจากต่าง
ประเทศที่ประสบปัญหาในระหว่างการส�ำรองห้องพักสามารถ
ขอความช่วยเหลือได้โดยติดต่อที่หมายเลข 1330 สายด่วน
บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
www.goodstay.or.kr 1330

บ้านพักรับรองให้บริการพักอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพในราคา
ประหยัด (ประมาณ 30,000 วอนต่อคืน) สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
เช่น เตาอบไมโครเวฟ, เตาไฟประกอบอาหาร, ตู้เย็น, เครื่อง
ซักผ้า, เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์มีให้ใช้
อยู่ และยังมีอาหารมือเช้าให้ด้วย บ้านพักรับรองเป็นโอกาสอัน
ดีที่จะได้เรียนรู้และแบ่งบันวัฒนธรรมและภาษากับผู้คนจาก
หลากหลายประเทศ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกเข้าไปแถบที่พักที่
english.visitkorea.or.kr
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การคมนาคม
เที่ยวบินนานาชาติ

มีท่าอากาศยานแปดแห่งในเกาหลีคือท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน, คิมโพ, คิมแฮ, ชองจู, แทกู, มูอัน, ยางยาง และเชจู
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนซึ่งเป็นประตูหลักสู่เกาหลีให้
บริการเที่ยวบินไปแทบทุกแห่งบนโลก
www.airport.or.kr 1577-2600

การเดิ น ทางไปและกลั บ จากท่ า อากาศยาน
นานาชาติอินชอน (ICN)

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนตั้งอยู่ทางตะวันตกของย่าน
ธุรกิจกรุงโซลเป็นระยะทาง 52 กม. และห่างจากฝั่งเมืองท่าอิน
ชอน 15 กม. หากใช้ AREX (รถไฟด่วนพิเศษ) จะเดินทางถึง
สถานีกรุงโซลภายใน 43 นาที การใช้รถบัสลีมซู นี ท่าอากาศยาน
ก็เป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่สะดวกสบายและเหมาะกับ
งบประมาณทั้งขาไปและกลับท่าอากาศยาน ข้อมูลและบัตร
โดยสารมีให้บริการที่เคาน์เตอร์บริการข้อมูลการคมนาคมใกล้
ทางออกหมายเลข 3, 5, 10 และ 12 ที่ชั้นผู้โดยสารขาเข้าของ
อาคารที่พักผู้โดยสาร
รถสายด่วนพิเศษท่าอากาศยาน (AREX)
www.arex.or.kr 032-745-7788
รถลีมูนซี นท่าอากาศยาน
www.airportlimousine.co.kr 02-2664-9898

ท่าอากาศยานในเมือง

สถานีรบั ส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานเมืองมีอยูท่ เี่ วิลด์ เทรดเซ็นเตอร์
กรุงโซล, สถานีกรุงโซลและท่าอากาศยานคิมโพ สถานที่เหล่า
นี้มีบริการเช็คอินและตรวจสอบหนังสือเดินทางส�ำหรับสาย
การบินบางแห่งรวมถึงสายการบินเอเซียน่าและโคเรียนแอร์
รถบัสลีมูซีนวิ่งให้บริการระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารในเมือง
และท่าอากาศยาน

CALT (ซิ ตแี้ อร์พอร์ต, ที่อยู อ่ าศัย & การเดินทาง) สถานีซัมซอง
KARST(สถานีขนส่งและสถานีรถไฟกรุ งโซลเชื่ อมท่าอากาศยาน
KORAIL) สถานีกรุ งโซล
ท่าอากาศานคิมโพ สถานีท่าอากาศยานคิมโพ

เส้นทางเดินเรือทะเลนานาชาติ

พูซานเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับสอง ท่าเรือนานาชาติแห่งนี้คือปากประตูสมุทร
ส�ำคัญซึ่งส่วนมากเป็นเส้นทางไปและกลับจากญี่ปุ่น ท่าเรือ
นานาชาติอีกแห่งก็คืออินชอนซึ่งมีบริการเรือเดินทางไปยัง
ประเทศจีน

แทกู, คิมแฮ, คิมโพ, ยอซู, อุลซาน, วนจู, เชจู, ชินจู, ชองจู, โพ
ฮัง, ยางยาง, มูอนั , อินชอน) คุณสามารถส�ำรองทีน่ งั่ โดยการโทร
ไปที่ส�ำนักงานท่าอากาศยานตามรายชื่อด่านล่างนี้ เคาน์เตอร์
ตัวแทนน�ำเทีย่ ว (02-753-9870) ทีบ่ ริเวณศูนย์บริการข้อมูลนัก
ท่องเที่ยว อสท. เกาหลี ก็มีบริการจองบัตรโดยสารด้วยเช่นกัน
โคเรียนแอร์ www.koreanair.com 1588-2001
เอเชี ยน่าแอร์ flyasiana.com 1588-8000
เชจู แอร์ www.jejuair.net 1599-1500
จินแอร์ www.jinair.com 1600-6200
อีสเตอร์เจ็ท www.eastarjet.com 1544-0080
แอร์พูซาน www.airbusan.com 1666-3060
ที'เวย์แอร์ www.twayair.com 1688-8686

รถไฟ

รถไฟโดยสารที่ดำ� เนินการโดย KORAIL รวดเร็ว, วางใจได้และ
เข้าถึงได้งา่ ยด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ มี KTX ซึง่ เป็นรถไฟ
ความเร็วสูงทีแ่ ล่นด้วยความเร็ว 300 กม./ชม., รถไฟด่วนพิเศษ
แซมาอึล
และรถไฟด่วนมูกุงฮวา รถไฟจะมีผู้คน
มาใช้ บ ริ ก ารกั น แน่ น ในช่ ว งสุ ด
สัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึง
ขอแนะน�ำให้สำ� รองทีน่ ง่ั และช�ำระ
ค่าโดยสารล่วงหน้าก่อน สถานี
รถไฟหลั ก บางแห่ ง มี เ คาน์ เ ตอร์
จ�ำหน่ายบัตรพิเศษส�ำหรับนักท่องเที่ยวให้บริการด้วย
www.korail.com 1599-7777

บัตร KR Pass ส�ำหรับการรถไฟแห่งชาติ

KR Pass คือบัตรโดยสารรถไฟซึ่งคล้ายกับ EURAIL Pass และ
JR Pass ส�ำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คุณสามารถซื้อบัตร
แทนบัตรโดยสารนีไ้ ด้ทตี่ วั แทนน�ำเทีย่ วทีต่ งั้ อยูต่ า่ งประเทศหรือ
สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.korail.com (ช�ำระผ่านบัตรเครดิต
เท่านั้น) และน�ำบัตรแทนไปแลกเป็น KR Pass ได้ที่สถานีรถไฟ
หรือแผนกบริการข้อมูลที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
บัตรนี้จะให้คุณเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยที่นั่งที่
ส�ำรองไว้แล้วบนรถไฟ KORAIL ซึ่งรวมถึงที่นั่งชั้นประหยัด
ของ KTX และรถไฟแซมาอึลและมูกุงฮวา (ไม่รวมรถไฟใต้ดิน
และขบวนรถไฟท่องเที่ยว) เป็นระยะชั่วเวลาหนึ่งโดยไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนหรือระยะทาง
สอบถามข้อมู ลเพิ่มเติม, keepintouch@korail.com

เที่ยวบินภายในประเทศ

เกาหลีมีเครือข่ายเที่ยวบินภายในประเทศที่ได้รับการปรับปรุง
เป็นอย่างดีเชื่อมเมืองส�ำคัญ 15 เมืองด้วยกัน (ควางจู, คุนซาน,
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ข้อมูลทัวไป

รถประจ�ำทางด่วนพิเศษเส้นทางไกล

รถประจ�ำทางด่วนพิเศษทีส่ ะดวกสบายและเข้าถึงได้งา่ ยนีเ้ ชือ่ ม
ต่อกับเมืองใหญ่ทั้งหมดในเกาหลี สถานีขนส่งด่วนพิเศษส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแต่ละเมือง
มีสถานีขนส่งด่วนพิเศษสามแห่งให้บริการอยู่ในกรุงโซล:

สถานีขนส่งด่วนพิเศษกรุ งโซล (เซ็นทรัลซิ ตี้)
พิเศษกรุ งโซล
สถานีขนส่งดงโซล Gangbyeon Station
สถานีขนส่งซางบง Sangbong Station

สถานีขนส่งด่วน

แม้ว่าค่าโดยสารจะมีราคาสูงเล็กน้อยแต่รถประจ�ำทางด่วน
พิเศษชั้นยอดนี้มีพื้นที่กว้างขวางและสะดวกสบายมาก

รถด่วนสายร่วมเส้นทาง www.kobus.co.kr
Easy Ticket www.easyticket.co.kr

รถไฟใต้ดิน

ในเมืองใหญ่อย่างกรุงโซล, อินชอน, พูซาน, แทกู, แทจอนและ
ควางจูมีรถไฟใต้ดินวิ่งให้บริการผ่านบริเวณจุดท่องเที่ยวส�ำคัญ
ในกรุงโซลค่าโดยสารเริ่มต้นคือ 1,150 วอนและจะเพิ่มขึ้น 100
วอนตามระยะทางทั้งหมดที่เดินทางจริง
ค่าบริการ

• 10 กม. แรก : 1,150 วอน
(1,050 วอน หากมีบัตรโดยสาร)
• 10-40 กม. : เพิ่ม 100 วอน ทุกๆ 5 กม.
• เกิน 40 กม. : 100 วอน ทุกๆ 10 กม.

วิธีใช้บัตรโดยสารประเภทครั้งเดียว

เครื่องซื้อบัตรอัตโนมัติสามารถพบได้ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทุกแห่ง
เลือกสถานีปลายทางที่คุณต้องการและใส่ค่าโดยสาร โดยมีค่ามัตร
จ�ำบัตร 500 วอน คุณสามารับเงินค่ามัดจ�ำคืนเมื่อถึงที่หมายของคุณ
เครื่องรับเงินมัดจ�ำสามารถพบได้ที่ประตูหมุน

แท็กซี่

แท็กซี่มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ค่าบริการเริ่มต้น
ส�ำหรับแท็กซี่ธรรมดาคือ 2,400 วอนใน 2 กม. แรกและ 100
วอนในทุก ๆ 144 ม. หลังจากนั้น และตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจน
กระทัง่ 04:00 น. จะคิดค่าบริการเพิม่ ร้อยละ 20 จากค่าโดยสาร
ส�ำหรับค่าบริการแท็กซี่เดอลุกซ์เริ่มต้นที่ 4,500 วอน หากคุณ
มีธุระส�ำคัญเร่งด่วนก็มี “แท็กซี่ตามสั่ง” ให้บริการโดยจ่ายเพิ่ม
1,000 วอน ส�ำหรับค่าเร่งด่วน.

แท็กซี่ นานาชาติ 02-1644-2255
แท็กซี่ บริการรถเข็นส�ำหรับคนพิการ 1588-4388

รถประจ�ำทางในเมือง

ตามปกติคา่ โดยสารรถประจ�ำทางจะอยูร่ ะหว่าง 850 ถึง 1,950
วอน แต่ทงั้ นีจ้ ะขึน้ อยูช่ นิดของรถประจ�ำทางและการเปลีย่ นรถ
สามารถท�ำได้ฟรี เช่นรถไฟฟ้าใต้ดินค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้นตาม
ระยะทางที่ได้เดินทางมาทั้งหมด
บัตร T-Money

บัตรใบนี้สามารถใช้เดินทางโดยรถประจ�ำ
ทาง, รถไฟฟ้ า ใต้ ดิ น , รถไฟและแท็ ก ซี่
บางคั น และเป็ น บั ต รที่ ใ ช้ ช� ำ ระค่ า จอด
รถ, ค่าทางด่วนและค่าบริการท่องเที่ยวใน
อาคารทางวัฒนธรรมอาทิ พระราชวังและ
พิพิธภัณฑ์ บัตรนี้สามารถซื้อและเติมมูลค่า
ได้ที่ห้องขายบัตรรถไฟใต้ดินหรือที่ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่ที่มี
สัญลักษณ์ T-money
www.t-money.co.kr 1644-0088
* ถ้าคุณยังมีเงินเหลืออยู่ในบัตร (ต�่ำกว่า 5 หมื่นวอน) เมื่อสิ้นสุด
การเดินทางของคุณแล้ว คุณสามารถใช้บริการสถานีใดก็ได้ในกรุง
โซลเพื่อรับเงินคือตามยอดคงเหลือที่มีอยู่

บัตรผ่าน Seoul City

บัตรใบนี้จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมย่านธุรกิจกรุงโซลโดย
ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนซึ่งรวมถึงรถบัสท่องเที่ยวรอบกรุงโซลและใช้ได้ถึง
20 ครั้งต่อวันโดยรถประจ�ำทางหรือรถไฟใต้ดินในกรุงโซล บัตรนี้
สามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อภายในท่าอากาศยานนานาชาติ
และศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวส�ำคัญในกรุงโซล
บัตร 1 วัน: 15,000 วอน
บัตร 2 วัน: 25,000 วอน
บัตร 3 วัน: 35,000 วอน
www.seoulcitypass.com 1644-0088

การเช่ ารถ

ศู น ย์ บ ริ ก ารการเช่ า รถที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในเกาหลี คื อ บริ ษั ท KT
Kumho Rent a Car และ บริษัท AJ Rent a Car ทั้งสอง
บริ ษั ท มี ป ระการหลายสิ บ สาขาทั่ ว ประเทศเกาหลี และยั ง
สามารถใช้บริการถเช่าได้ที่สนามบินนานาชาติอินชอน, สนาม
บินกิมโบ, สนามบินประจ�ำจังหวัด, สถานีรถไฟสายหลัก, และ
สถานีรถด่วนประจ�ำทาง ส�ำหรับสาขาใกล้เคียงสามารถตรวจ
สอบได้ทางเว็ปไซต์

KT Kumho Rent a Car www.kumhorent.com 1588-1230
AJ Rent a Car(Avis) www.avis.com 1544-1600

ข้อก�ำหนดในการเช่ ารถ(อาจแตกต่างกันตาม
บริษัท)
• มีประสบการณ์การขับขี่มากกว่า 1 ปี
• มีใบอนุญาตขับขี่สากล
• มีอายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์
• มีหนังสือเดินทางสมบูรณ์ตามกฎหมาย
• ช�ำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต
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ภู มิอากาศและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ภูมิอากาศ

ประเทศเกาหลีตั้งอยู่ในเขตอบอุ่นและมีฤดูแบ่งออกได้เป็นสี่ฤดูด้วยกัน ในช่วงปลายมีนาคมหรือต้นเมษายน เหล่าต้นไม้ก็จะผลิดอก
ออกใบบานสะพรั่งเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ วันที่มีอากาศอบอุ่นส่วนมากมักจะอยู่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ช่วงฤดูร้อนระคนฝนและร้อนพอสมควรพืชพันธุ์ทั้งหลายจะขึ้นเขียวขจี ราวเดือนมิถุนายนอุณหภูมิเฉลี่ยมากกว่า 20 องศาเซลเซียส
(68 องศาฟาเรนไฮต์) ฝนในช่วงมรสุมมักจะเริม่ ราวสิน้ เดือนมิถนุ ายนและกินเวลาจนกระทัง่ ปลายกรกฎาคม เดือนสิงหาคมมีอากาศ
ร้อนชื้น ฤดูใบไม้ร่วงที่ก�ำลังมาถึงตอนปลายเดือนกันยายนน�ำพาลมทวีปและสภาพอากาศแห้งและสดใสท�ำให้ช่วงเดือนในฤดูใบไม้
ร่วงเป็นช่วงเวลาที่น่ารื่นรมย์ที่สุดแห่งปี ประกายสีทองเจิดจรัสตัดกับสีแดงฉาดฉายแห่งเดือนตุลาคมก่อเกิดเป็นทัศนียภาพรุ่มรวย
ด้วยสีสัน เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวและแห้งร่วมด้วยหิมะเป็นบางเวลา ในช่วงหน้าหนาวนี้ อากาศที่หนาวเป็นเวลา
สามถึงสี่วันมักจะตามมาด้วยวันที่มีอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อย
โซล
H

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค..
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
หมายเหตุ

พูซาน
R

-2.4
59.8
20.8
0.4
57.9
25.0
5.7
57.8
47.2
12.5
56.2
64.5
17.8
62.7
105.9
22.2
68.1
133.2
24.9
78.3
394.7
25.7
75.6
364.2
21.2
69.2
169.3
14.8
64.0
51.8
7.2
62.0
52.5
0.4
60.6
21.5
“C” - องศาเซลเซี ยส, “H”- ความชื้ น (%), “R”-

H

เจจูโด
R

H

R

3.2
48.3
34.4
5.7
65.3
4.9
51.4
50.2
6.4
64.9
8.6
57.7
80.7
9.4
64.9
13.6
62.7
132.7
13.8
66.5
17.5
69.8
157.4
17.8
70.4
20.7
77.4
206.7
21.5
76.8
24.1
84.3
316.9
25.8
78.3
25.9
79.9
255.1
26.8
76.5
22.3
73.9
158.0
23.0
73.7
17.6
64.0
58.4
18.2
66.9
11.6
57.0
45.8
12.8
65.1
5.8
50.1
22.8
8.1
65.1
่
้
ปริมาณน�ำฝน (mm). ตารางนี้แสดงค่าเฉลียตัง้ แต่ ค.ศ. 1981 ถึง

65.2
62.6
88.6
89.6
98.4
181.4
239.9
262.5
221.6
80.3
61.9
47.7
2010.

วันหยุ ดนักขัตฤกษ์
แม้ว่าพื้นที่ท่องเที่ยวและศูนย์สรรพสินค้าส่วนมากเปิดให้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ก็มีสถานที่บางแห่งปิดท�ำการในวันธรรมดา
และ/หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้ตรวจสอบวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้านล่างก่อนจะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ในเกาหลี
วันขึ้นปีใหม่
ซอลลัล (1 มกราคมตามปฏิทินจันทรคติ)*
ซามิลจอล (วันแห่งขบวนการกอบกู้อิสรภาพ)
วันเด็ก
ซ้อกกาทันซินิล หรือวันประสูติของพระพุทธเจ้า (8 เมษายนตามปฏิทินจันทรคติ)*
เฮียนชุนกิล (วันแห่งการร�ำลึก)
ควางบกจอล (วันฉลองอิสรภาพ)
ชูซก (15 สิงหาคมตามปฏิทินจันทรคติ)*
แกชอนจอล (วันสถาปนาชาติ)
ฮันกึล (วันอักษรเกาหลี)
เทศกาลคริสมาสต์
หมายเหตุ

128

2013

2014

1 ม.ค. (วันอังคาร)
10 ก.พ. (วันอาทิตย์)
1 มี.ค. (วันศุกร์)
5 พ.ค. (วันอังคาร)
17 พ.ค. (วันศุกร์)
6 มิ.ย. (วันพฤหัส)
15 ส.ค. (วันพฤหัส)
19 ก.ย. (วันพฤหัส)
3 ต.ค. (วันพฤหัส)
9 ต.ค. (วันพุธ)
25 ธ.ค. (วันพุธ)

1 ม.ค. (วันพุธ)
31 ม.ค. (วันศุกร์)
1 มี.ค. (วันเสาร์)
5 พ.ค. (วันจันทร์)
6 พ.ค. (วันอังคาร)
6 มิ.ย. (วันศุกร์)
15 ส.ค.(วันศุกร์)
8 ก.ย. (วันจันทร์)
3 ต.ค. (วันศุกร์)
9 ต.ค. (วันพฤหัส)
25 ธ.ค. (วันพฤหัส)

วันที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ก�ำกับเปลี่ยนแปลงทุกปี ตามปฏิทินสุริยคติ

่
ข้อมูลทัวไป

ภาษาเกาหลีที่เป็นประโยชน์
ค�ำกล่าวทักทายและกล้าวถ้อยค�ำสุภาพ
• สวัสดีครับ/ค่ะ
[อันยง-ฮาเซโย]

• ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ
[มันนาซอ พันกาวอโย]

• ลาก่อนครับ/ค่ะ

[อันยงฮี-กาเซโย]

• ใช่/ไม่ครับ/ค่ะ

[เย/เอนิโย]

• ขอบคุณครับ/ค่ะ

[คัมซา-ฮัมนิดา]

• ยินดีครับ/ค่ะ (ตอบค�ำขอบคุณ)

[ชอนมาเนโย]

• ขอโทษครับ/ค่ะ

[ชิลเล-ฮัมนิดา]

• ขอโทษครับ/ค่ะ (เสียใจ)

[มีอัน-ฮัมนิดา]

• ช่วยด้วยครับ/ค่ะ

[โดอา-จูเซโย]
การเดินทาง

• ...... อยู่ที่ไหนครับ/คะ?

......

[......อี ออดี อิสซึมนิก้ะ]

• กรุณาพาฉันไป...ด้วยครับ/ค่ะ

.....

[.....อือโร คาจูเซโย]

• จะไปขึ้นแท็กซี่ได้ที่ไหนครับ/คะ?

[ออดีซอ แท็กซีรึล ทัลซู อิสซึลกาโยะ]

• ใช้เวลาเดินทางนานเท่าไหร่จะไปถึงที.่ ..ครับ/คะ?

.....

[.....กาจิ ชีกนั นี ออลมานา คอลลิมนิกา้ ]

•รถบัสคันนี้ไป...ไหมครับ/คะ?

[อี บาซึ...คัมนิก้า]

• หยุดตรงนี้ครับ/ค่ะ

[ยอกิซอ เซวอ-จูเซโย]

ที่พัก

• มีห้องว่างไหมครับ/คะ?

[บิน บัง อิสซึมนิกา]

จับจ่ายซื้อของ

•ฉันจะพักอยู่อีกคืนหนึ่ง

[ออลมา-อิมนิก้า]

•คุณช่วยโทรปลุกตอน 6 โมงเช้าได้ไหมครับ/คะ?

[อิกาซึล โพยอ จูเซโย]

•คุณช่วยท�ำความสะอาดห้องได้ไหมครับ/คะ?

• อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ/คะ?
• ฉันอยากดูอันนี้
• ฉันจะซื้ออันนี้

[อึกอซึล จูชิบชีโย]

• รับบัตรเครดิตไหมครับ/คะ?

[ซินยง คาดึ พัทซึมนิก้า]

• ลองได้ไหมครับ/คะ?

[อิบาบุล ซู อินนาโย?]
ทานอาหารนอกบ้าน

• ขอดูเมนูได้ไหมครับ/คะ?

[เมนู ชม โพยอ-จูเซโย]

• อาหารจานเด็ดของร้านนี้คืออะไรครับ/คะ?

[อี ชิบเอซอ ชาลฮานึน อึมซิกิ มูออซิโจ๊ะ]

• เอาพุลโกกิครับ/ค่ะ

[พุลโกกิ จูเซโย]

• ไม่ต้องปรุงเผ็ดมากนะครับ/คะ

[นอมู แมพจิ-อันเค แฮ-จูเซโย]

• เอาแบบที่เขา/เธอ/พวกเขากินอยู่นะครับ/ค่ะ

[ชอกอท-กวา คัททึน คอซึโร จูเซโย]

•คุณช่วยเอาแบบนี้มาอีกได้ไหมครับ/คะ?

[อิกอท โชกึม ทอ จูเซโย]

[ฮารุ ทอ มุกโก ชิบซึมนิดา]

[อาชิม ยอซอทซี แกวอจูเซโย]
[บัง ชองโซ จม แฮจูเซโย]
ตัวเลข

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
100
1,000

[ยอง]
[อิล / ฮานา]
[อี / ทูล]
[ซัม / เซ็ท]
[ซา / เน็ท]
[โอ / ทาซอท]
[ยุก / ยอซอท]
[ชิล / อิลกบ]
[พาล / ยอดอล]
[กุ / อาโฮบ]
[ซิบ / ยอล]
[อีซิพ]
[แพ็ก]
[ชอน]

เบ็ดเตล็ด
ศูนย์แจ้งของ
หาย
โรงพยาบาล
สถานีตำ� รวจ
ห้องน�้ำ
ร้านขายยา
ธนาคาร
ตลาด
ร้านอาหาร
ท่าอากาศยาน
รถไฟใต้ดิน
สถานีรถไฟ
ร้ า นสะดวก
ซื้อ

[พุนซิลมุล โพกวันโซ]
[เพียงวอน]
[เคียงชัลซอ]
[ฮวาจังชิล]
[ยักกุก]
[อึนเฮง]
[ซีจัง]
[ชิกดัง]
[คงฮัง]
[ชีฮาชอล]
[คีชายอก]
[เพียนอึยจอม]
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ข้อมูลใกล้มือ
เวลาท�ำการ

การเช่ ามือถือ

อัตราการแลกเปลี่ยนและบัตรเครดิต

หมายเลขโทรศัพท์สำ� คัญ

สถานที่ท�ำการของรัฐบาล: 09:00-18:00 น. (จันทร์-ศุกร์)
ธนาคาร: 09:00-16:00 (จันทร์-ศุกร์)
ห้างสรรพสินค้า: 10:30-20:00 น.
สกุลเงินของเกาหลีคือวอน (₩) สกุลเงินต่างประเทศและเช็ค
เดินทางสามารถแลกเปลีย่ นเป็นเงินวอนเกาหลีได้ทธี่ นาคารหรือ
ทีท่ ำ� การแลกเปลีย่ นเงินทีไ่ ด้รบั อนุญาต หนึง่ ดอลล่าร์สหรัฐมีคา่
เทียบเท่า 1,073 วอนในเดือนสิงหาคม 2011 บัตรเครดิตหลัก
เช่น วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, อเมริกันเอ็กซ์เพรส, ไดเนอร์ส’คลับ
และเจซีบีได้รับการยอมรับในร้านค้าธุรกิจใหญ่ ๆ

เครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (ATM)

บริษทั เอสเคที, เคทีเอฟและแอลจีเทเลคอมให้บริการเช่าเครือ่ ง
โทรศัพท์มือถือที่ท่าอากาศยาน ค่าบริการแตกต่างกันในแต่ละ
บริษัทจึงต้องขอค�ำปรึกษาที่แผนกเช่าโทรศัพท์ก่อน

ต�ำรวจ 112
แจ้งเหตุเพลิงไหม้และพยาบาล 119
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1339
บริการสอบถามเส้นทาง รหัสพื้นที่ +114
บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว 1330
บีบีบี (บริการล่ามแปลภาษาไม่มีค่าใช้จ่าย) 1588-5644
ศูนย์บริการสายด่วนโซลทาซาน (ข้อมูลทั่วไป) 120

บริการทางการแพทย์

บัตรเครดิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับสากลสามารถใช้เบิกเงินสดล่วงหน้า
ในสกุลเงินวอนเกาหลีที่เครื่องบริการเงินสดอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม)
บัตรที่มีสัญลักษณ์พลัสและเซอร์รัสใช้ได้สะดวกที่สุดและเป็นที่
ยอมรับกว้างขวางในเกาหลี บางแห่งยังรับบัตรสากลด้วยเช่น
ไชน่ายูเนี่ยนเพย์, มาเอสโตร, อิเล็กตรอนและเจซีบี

ศูนย์การแพทย์ซัมซุ ง www.samsunghospital.com
โรงพยาบาลเซเวอรันส์ www.iseverance.com
ศูนย์การแพทย์อาซั น www.amc.seoul.kr

การให้ทิปและภาษี

เขตเวลา

การให้ทปิ ไม่ได้เป็นธรรมเนียมของเกาหลี ภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT)
ถูกเรียกเก็บจากสินค้าและบริการแทบทัง้ หมดทีอ่ ตั รามาตรฐาน
ร้อยละ 10 ซึง่ รวมอยูใ่ นราคาขายแล้ว ในโรงแรมส�ำหรับนักท่อง
เที่ยวภาษีร้อยละ 10 นี้จะปรากฏอยู่ในค่าอาหารและค่าบริการ
และจะถูกรวมอยู่ในใบเสร็จ

การจัดส่งไปรษณีย์และพัสดุ

โคเรียโพส เป็นบริการจัดส่งหลักที่ให้บริการในเกาหลี
www.koreapost.go.kr/eng
DHL เกาหลี www.dhl.co.kr
เฟ็ดเอ็กซ์ www.fedex.com
ฮันจินชิปปิ้ง www.hanjin.co.kr
โคเรียเอ็กซ์เพรส www.korex.co.kr

โรงพยาบาลเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือในภาษาต่างประเทศ
หลายภาษาด้วยกัน

เขตเวลามาตรฐานเกาหลี : UTC/GMT +9

หน่วยวัดและระบบไฟฟ้า

ประเทศเกาหลีใช้ระบบมาตราเมตริกและส่งกระแสไฟฟ้า 220
โวลต์/60 เฮิร์ตซ์เป็นหลัก

หนังสือในเกาหลี

จากวรรณกรรมเกาหลีสคู่ มู่ อื การเดินทาง
หลากหลายทางเลือกส�ำหรับเครื่องมือ
ของการอ่าน แวะชมได้ที่
english.visitkorea.or.kr > Culture >
Books

โทรศัพท์ข้ามพรมแดน

การโทรศัพท์ข้ามแดนโดยตรงจากเกาหลีนั้น ขั้นแรกให้กดรหัส
โทรออกต่างประเทศ (001, 002, 008 หรือ 00700) ตามด้วย
รหัสประเทศ, รหัสพื้นที่และเบอร์โทรศัพท์ปลายทาง เมื่อโทร
ไปที่เกาหลีจากต่างประเทศรหัสประเทศของเกาหลีคือ 82.
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่
ข้อมูลทัวไป

่
สมาร ์ทโฟนแอพพลิเคชัน
Visit Korea 2.0 อังกฤษ
Visit Korea 2.0 บรรจุขอ้ มูลเนือ้ หาทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับประเทศเกาหลีเช่นแหล่งท่องเทีย่ ว, ร้านอาหาร, ทีพ่ กั ,
ร้านค้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีรายการต่างๆ รวมไปถึงแผนและทิศทางในการเดินทาง
Korea [tablet PCs] อังกฤษ
สื่อโต้ตอบในรูปแบบของหนังสือภาพที่มี ภาพอันสวยงาม วีดิโอคลิป ภาพประกอบและเว็ปลิงค์ ใน 4 ฤดูกาล
ของเกาหลี อาหารเกาหลี, เค-ป็อป, ฮัลลยู, เว็ปไซต์มรดกโลกยูเนสโกและอื่นๆ อีกมากมาย
KTO-Books [tablet PCs] อังกฤษ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ KTO-Books เป็นโปรแกรมทีใ่ ห้บริการแผนทีท่ อ่ งเทีย่ ว, คูม่ อื , หนังสือท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ
และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดย KTO หากคุณก�ำลังวางแผนที่จะเดินทางไปเกาหลี หรือก�ำลังอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี
KTO-Books จะช่วยเหลือคุณในการวางแผนการเดินทาง
Smart Tour Guide อังกฤษ & ญี่ปุ่น
คู่มือ Smart Tour Guide มีค�ำแนะน�ำที่มีเสียงส�ำหรับเว็ปไซต์มรดกโลกยูเนสโก และเว็ปไซต์ส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั่วประเทศเกาหลี คุณสามารถใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเว็ปไซต์ใดก็ได้เพื่อ
ฟังข้อมูลเสียงในภาษาประจ�ำชาติของคุณ

MediApp Korea อังกฤษ, ญี่ปุ่น, จีน และรัสเซี ย
MediApp Korea คือคู่มือส�ำหรับการท่องเที่ยวทางการแพทย์ของคุณในประเทศเกาหลี โดยมีสาระอยู่ที่ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและความงามรวมทั้งโรงพยาบาล, เบอร์ติดต่อ, ค่าใช้จ่ายและข้อมูลจ�ำเป็นอื่นๆ
Benikea อังกฤษ
Benikea คือแอพพลิเคชัน่ ทีม่ โี รงแรมราคามาตรฐานทีด่ ำ� เนินโดยองค์การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเกาหลี โปรแกรม
นีแ้ นะน�ำโรงแรม Benikea ทัว่ ประเทศและคุณยังสามารถจองโรงแรม และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใกล้เคียงทีร่ ะบุไว้ได้
Korea Performance Digital Book [ipad] อังกฤษ, ญี่ป่ ุ น และจีน
Korea Performance Digital Book คือสื่อดิจิตอลส�ำหรับไอแพด ที่แนะน�ำงานแสดงศิลปะของเกาหลี โดย
บรรจุวิดีโอไฮไลท์, ภาพระดับ HD, แผนที่ของโรงละครและข้อมูลการติดต่อและส�ำรองห้องพักส�ำหรับการ
แสดงเวทีในเกาหลีขณะนี้
GenieTalk อังกฤษ
GenieTalk แอพพลิเคชั่นฟรี ส�ำหรับแปลภาษา อังกฤษ-เกาหลี และเกาหลี-อังกฤษ โดยสามารถแปลได้ทั้ง
ข้อความและภาษาพูด และมีฐานข้อมูลของภาษาเกาหลีมากกว่า 270,000 ค�ำและ ภาษาอังกฤษกว่า 65,000 ค�ำ
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สำ�นักงาน อสท.
ส�ำนักงานใหญ่

40 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 100-180, South Korea
Tel: 82-2-729-9600 / Fax: 82-2-757-5997 / Website: www.visitkorea.or.kr

ส�ำนักงานต่างประเทศ
อเมริกา

• U.S. TOLL free
(800) 868-7567
• นิวยอร์ก

เอเชี ย

จีน

• กรุงเทพ

• ปักกิ่ง

Two Executive Drive, Suite 750, Fort Lee, NJ
07024, U.S.A.
Tel: 1-201-585-0909
Fax: 1-201-585-9041
E-mail: ny@kntoamerica.com

• สิงคโปร์

• เซี่ยงไฮ้

• ไทเป

• กวางเจา

• กัวลาลัมเปอร์

• เสิ่นหยาง

• ดูไบ

• เฉิงตู

Interchange Bldg, 25 Fl, 399 Sukhumvit Rd,
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
Tel: 66-2-661-2731-2
Fax: 66-2-611-2734
E-mail: koreainfo@kto.or.th

• ลอสแองเจลิส

Samsung Hub, 3 Church Street #01-02,
Singapore 049438
Tel: 65-6533-0441/2
Fax: 65-6534-3427
E-mail: singapore@knto.or.kr

5509 Wilshire Blvd., Suite 201, Los Angeles,
CA 90036, U.S.A.
Tel: 1-323-634-0280
Fax: 1-323-634-0281
E-mail: la@kntoamerica.com

• โตรอนโต

Room 2213, Int’l Trade Center Bldg., 333 Keelung
Rd. Sec.1, 11012, Taipei, R.O.C.
Tel: 886-2-2720-8281
Fax: 886-2-2757-6514
E-mail: kntotp@ms5.hinet.net

700 Bay Street, Suite 1903, Toronto, Ontario,
M5G 1Z6, Canada
Tel: 1-416-348-9056-7
Fax: 1-416-348-9058
E-mail: toronto@knto.ca

โอเชี ยเนีย

Suite 7-03, Menara Hap Seng, Letter Box No. 39,
Jalan P. Ramlee, 50250, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 60-3-2143-9000
Fax: 60-3-2142-2515
E-mail: info@knto.com.my

• ซิดนีย์

Australia Square Tower, Level 18 (Suite 1807),
264 George St., Sydney, NSW 2000, Australia
Tel: 61-2-9252-4147-8
Fax: 61-2-9251-2104
E-mail: visitkorea@knto.org.au

ยุ โรป

Dubai World Trade Center, 19th Fl., P.O. Box
9488, Dubai, UAE
Tel: 971-4-331-2288
Fax: 971-4-331-0999
E-mail: knto@eim.ae

• นิวเดลฮี

Unit 22-A, Ground Fl., Global Foyer, Sector 43,
Gurgaon, Haryana, 122002, India
Tel: 91-124-492-1200
Fax: 91-124-492 1201
E-mail: india@knto.or.kr

• ปารีส

Tour Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine,
B.P. 169, 75755 Paris Cedex 15, France
Tel: 33-1-4538-7123
Fax: 33-1-4538-7471
E-mail: ontcparis@gmail.com

• จาการ์ต้า

Suite 2102A, Wisma GKBI 21st Fl., Jl. Jend.
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia
Tel: 62-21-5785-3030
Fax: 62-21-5785-3029
E-mail: ktojakarta@knto.or.kr

• ฟรังค์เฟิร์ท
Baseler Str. 35-37, 5.OG, 60329, Frankfurt
am Main, Germany
Tel: 49-69-233226
Fax: 49-69-253519
E-mail: ktoff@euko.de
• ลอนดอน

•ฮานอย

Unit 1302, 13th Fl., 117 Tran Duy Hung Street,
Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-3556-4040
Fax: 84-4-3556-4141
E-mail: hanoi@knto.or.kr

New Zealand House, 3rd Fl., Haymarket, London,
SW1Y 4TE, U.K.
Tel: 44-20-7321-2535
Fax: 44-20-7321-0876
E-mail: london@mail.knto.or.kr

• มานิลา

26th Fl., Tower 2, The Enterprise Center, 6766
Ayala Avenue corner Paseo de Roxas, Makati
City, 1226, Philippines
Tel: 63-2-880-0312
Fax: 63-2-403-1983
E-mail: ktomanila@gmail.com

• มอสโคว์

Business Center “Mosalarko Plaza” 4th Fl., 16
Marksistskaya Str., Moscow, 109147, Russia
Tel: 7-495-735-4240
Fax: 7-495-735-4246
E-mail: kntomc@visitkorea.or.kr

• อีสตัลบูล

• วลาดิวอสต็อก

Veko Giz Plaza No. 3, 4th Fl., Office No. 9
Maslak, Istanbul, Turkey
Tel: 90-212-290-2630
Fax: 90-212-290-2631
E-mail: istanbul@knto.or.kr

Vladivostok Business Center “Hyundai” Office
501, 29 Semyonovskaya Str.,
Vladivostok, 690091, Russia
Tel: 7-4232-49-1163
Fax: 7-4232-49-1176
E-mail: knto_vl@mail.ru

Korea Center Bldg., 3rd Fl., Guanghua Xili
Chaoyang, Beijing, 100020, China
Tel: 86-10-6585-8213-4
Fax: 86-10-6585-8147
E-mail: beijing@visitkorea.or.kr
Room 502, Huizhi Bldg., No. 396 Caoxi Rd. (N),
Shanghai, 200030, China
Tel: 86-21-5169-7933
Fax: 86-21-3368-8612
E-mail: ssanghai@mail.knto.or.kr
Unit 803, 8th Fl., TaiKoo Hui Tower 1, No. 385
Tianhe Road, Guangzhou, 510620, China
Tel: 86-20-3893-1639
Fax: 86-20-3893-1221
E-mail: kntogz@126.com
Room 703, Tower C, President Bldg., 69 North
Heping Street, Heping District, Shenyang, China
Tel: 86-24-2281-4155
Fax: 86-24-2281-5155
E-mail: kto_sy@126.com
Room 2604, No. 1 (Pingan Fortune Center),
Section 3, Renmin South Road, Wuhou
District, Chengdu, Sichuan Province, China
Tel: 86-28-6557-2311
Fax: 86-28-6557-2312
E-mail: ktochengdu@126.com

• ฮ่องกง

Unit 2202-2203, 22nd Fl., World Trade Centre,
280 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: 852-2523-8065
Fax: 852-2845-0765
E-mail: general@knto.com.hk

ญี่ปุ่ น
• โตเกียว

NBF Hibiya Bldg., Rm 1611, 1-1-7 Uchisaiwai-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0011, Japan
Tel: 81-3-3597-1717
Fax: 81-3-3591-4601
E-mail: tokyo@visitkorea.or.kr

• โอซาก้า

KAL Bldg., 8th Fl., 1-9, 3-chome, Hon-machi,
Chuo-ku, Osaka, 541-0053, Japan
Tel: 81-6-6266-0847
Fax: 81-6-6266-0803
E-mail: osaka@visitkorea.or.kr

• ฟุคุโอกะ

Asahi Bldg., 5th Fl., 1-1, 2-chome, Hakata-ekimae,
Hakata-ku, Fukuoka, 812-0011, Japan
Tel: 81-92-471-7174 Fax: 81-92-474-8015
E-mail: fukuoka@visitkorea.or.kr

• นาโกย่า

SMBC Nagoya Bldg., 1st Fl., 2-18-19 Nishiki,
Naka-ku, Nagoya, 460-0003, Japan
Tel: 81-52-223-3211 Fax: 81-52-223-3213
E-mail: nagoya@visitkorea.or.kr

่ กส์
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