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สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งอยู่ห่างเป็นระยะทางเพียงสั้นๆ ตั้งนอกกรุงโซลและ
เดินทางเข้าถึงได้ง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อินชอนเป็นเมืองท่าส�าคัญซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนและเคียงกีโดก็เป็นจังหวัดที่อยู่รอบกรุงโซลและอิน
ชอนชิดกัน เช่นเดียวกับกรุงโซลและอินชอน เคียงกีโดคือศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ, กลุ่ม
ประชากรและอตุสาหกรรมของเกาหลใีต้ซึง่มผีูค้นอาศยัอยูม่ากกว่าร้อยละ 49 ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศ

ปริมณฑล
กรุงโซล
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อินชอน  1

การมีท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรือท�าให้อินชอนซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงโซลเพียงหนึ่งชั่วโมงเป็นประตูส�าคัญสู่
เกาหลี บนเนินเล็ก ๆ  จะมองเห็นท่าเรือ พ้นจากนั้นก็คืออุทยานชายูซึ่งมีรูปปั้นที่สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่การยกพลขึ้น
บกที่อินชอนในปีค.ศ. 1950 ของนายพลดักลาส แม็คอาร์เธอร์ผู้โด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กันนั้นมีเกาะวอลมิโด, ย่าน
ชาวจีนและขั้นบันไดกั้นเขตชอนอิลโจ-เก สะพานอินชอนแดเกียวยาว 21.38 กม. เชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เข้ากับเมืองนานาชาติซองโด สะพานแขวนแห่งนี้ทอดข้ามเส้นทางเดินเรือทะเลของท่าเรืออินชอนฮังและมีทัศนียภาพ
น่าตื่นตาตื่นใจให้สัมผัส
english.visitincheon.org นครบาลนครเมืองอินชอน

ปริมณ
ฑลกรุงโซล 

อินชอน  
 english.visitincheon.org

เคียงกี-โด  
 en.ggtour.or.kr

โซล  อินชอน, ซูว็อน
(1 ชม. โดยรถไฟใต้ดิน)

เคียงกี-โด

โซลอินชอน
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เกาะคังฮวาโด  2

คังฮวาโดตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของย่านธุรกิจของอินชอน เกาะนี้เป็นที่ตั้ง
หลุมศพหินก่อนยุคประวัติศาสตร์กว่า 120 แห่งซึ่งมีหลุมศพหินโบราณที่ใหญ่ที่สุด
ในเกาหลีมีขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 7.1 เมตร และสูง 2.6 เมตร เช่นเดียวกับ
โคชางและฮวาซนุ เขตอทุยานหลมุศพหนิโบราณคงัฮวาได้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
แห่งองค์การยเูนสโกในเดือนธันวาคมปีค.ศ. 2000 ท่ีภเูขามานซีนัมแีท่นบชูาชมัซอง
ดนัตัง้อยูซ่ึง่เป็นบริเวณท่ีผูค้นเคยมาสกัการะเทพสวรรค์ และมวัีดชอนดงึซาซึง่มอีายุ
เก่าแก่นับได้ประมาณ 1,600 ปี เกาะนี้ยังมีเขตร่องกระแสน�้าที่น่าดูน่าชมที่สุดและ
แนวชายฝั่งมีเขตป้อมหลายแห่งตั้งเป็นจุดเรียงรายไปซ่ึงป้อมเหล่านี้มีความเก่าแก่
นับย้อนไปได้ถึงสมัยราชวงศ์โชซอนเลยทีเดียว
www.ganghwa.incheon.kr Ganghwa-eup, Ganghwa-gun, เทศบาลนครเมืองอนิชอน

ป้อมซูวอนฮวาซอง  3

ซวูอนเป็นเมอืงส�าคญัแห่งหนึง่ในจงัหวดัเคยีงกโีด ป้อมฮวาซองขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกแห่งองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1997 ป้อมฮวาซองโอบล้อมย่านธุรกิจของซูวอน
เอาไว้ สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์แห่งโชซอนองค์ที่ 22, กษัตริย์
ซองโจเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้แก่พระบิดาที่เสด็จสวรรต และองค์ชายซาโด เซจา ผู้
สิ้นพระชนม์ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์
เพื่อมอบประสบการณ์ในการเข้าชมป้อมฮวาซองสนุกสนานมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการ
จัดการแสดง Saturday's Performance (การร่ายร�าแบบโบราณโดยใช้เชือก) ใน
ทุกๆวันเสาร์เวลา 14:00 น. ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน
hs.suwon.ne.kr 031-251-4449 15 Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu, 

Suwon-si, Gyeonggi-do 

เอเวอร์แลนด์รีสอร์ท  4

เอเวอร์แลนด์รสีอร์ทคอืสวนสนกุในเกาหลแีห่งแรกประกอบด้วยเอเวอร์แลนด์ (สวน
สนุกธีมปาร์คระดับโลก), อ่าวแคริบเบียน (สวนน�า้มาตรฐานระดับโลก ), โฮมบริดจ์ 
(อาคารพักแรมแนวธรรมชาติ) และสนามกอล์ฟเกลนรอส (สนามกอล์ฟสาธารณะ) 
เอเวอร์แลนด์ยังเป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮอัมซึ่งจัดแสดงงานชุดศิลปะเกาหลี
ส่วนบุคคลชั้นเลิศที่สุดแห่งหนึ่ง
www.everland.com 031-320-5000 199 Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, 

Yongin-si, Gyeonggi-do

2

3

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (IIA) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติส�าคัญของเกาหลีใต้และเป็น
ท่าอากาศยานที่คับคั่งและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก IIA เปิดเป็นท่าอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ใน
ปี ค.ศ. 2001 แทนท่าอากาศยานนานาชาติคิมโพซึ่งปัจจุบันใช้ส�าหรับการบินในประเทศเป็นส่วน
ใหญ่และเที่ยวบินพิเศษไปกรุงโตเกียว (ฮาเนดะ), โอซาก้า (คันไซ), เซียงไฮ้ (หงเฉียว), ปักกิ่งและ
เท่ียวบินบริการจ�ากัดจ�านวนไปนาโกยา ตั้งแต่ปี 2005 ท่าอากาศยานแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับ
อย่างต่อเนื่องให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกโดยสภาท่าอากาศยานสากล ที่นี่มีสนามกอล์ฟ, 
บริการสปา, ห้องนอนส่วนบุคคล, ลานสเก็ตน�้าแข็ง, บ่อนคาสิโนและสวนในร่มและพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมเกาหลีก็ตั้งอยู่ภายในท่าอากาศยานแห่งนี้ ในปี 2010 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เป็นท่าอากาศยานที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับสองในด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศนานาชาติ และเป็นท่าอากาศยานที่คับคั่งที่สุดเป็น
อันดับที่ 8 ของโลกในด้านการขนส่งผู้โดยสาร
 www.airport.kr  1577-2600 271 Gonghang-ro, Junggu, Incheon

4

เอเวอร์แลนด์รีสอร์ท
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หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี  5

หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลีคือพิพิธภัณฑ์เปี่ยมชีวิตที่จ�าลองวิถีชีวิตผู้คนในสมัยหลาย
ศตวรรษที่แล้ว มีช่างปั้นหม้อ, ช่างทอ, ช่างตีเหล็กและช่างฝีมือผู้ช�่าชองการค้าขาย
ตามแบบฉบับดั้งเดิม และยังมีบ้านเรือนโบราณ 282 หลังและเวทีกลางแจ้งขนาด
เล็กเพื่อใช้ในการแสดงดนตรีพื้นเมืองและระบ�าเก่าแก่ด้วย
www.koreanfolk.co.kr 031-288-0000 90 Minsokchon-ro, Giheung-gu, 

Yongin-si, Gyeonggi-do

โซลแกรนด์พาร์ค  6

เพื่อฟื้นฟูพระราชวังเพชังยองกุงซึ่งได้ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสัตว์ในยุคอาณานิคมของ
ญี่ปุ่น สัตว์ทั้งหมดถูกย้ายไปอยู่ที่สวนสาธารณะในควาชอนและด้วยเหตุน้ีโซล
แกรนด์พาร์ค จงึถอืก�าเนดิขึน้ในปี 1984 ปัจจบุนัสวนประกอบไปด้วยสวนเพาะเรอืน
กระจก พื้นที่ตั้งแคมป์และสวนสนุกโซลแลนด์ โซลแลนด์มีการจัดเทศกาลมากมาย
และน่าตื่นเต้น พร้อมด้วยขบวนพาเหรดตลอดทั้งปี
grandpark.seoul.go.kr 02-500-7338 102 ดิกุงวองวังจัง-โร ควาชอน-ชิ, 

เคียงกิ-โด 
โซลแลนด์ www.seoulland.co.kr

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ  7

ตั้งอยู่ภายในพื้นที่โซลแกรนด์ปาร์ค มีผลงานศิลปะสมัยใหม่โดยศิลปินร่วมสมัยจัด
แสดงราว 8,500 ชิ้นงานและนิทรรศการพิเศษก็มีจัดแสดงกันตลอดทั้งปี สวนรูป
ปั้นด้านนอกก็ยังเพิ่มความงดงามให้แก่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย
www.moca.go.kr 02-2188-6114 313 Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, 

Gyeonggi-do

วัดวาอูจองซา  8

วดัวาอจูองซาถกูสร้างขึน้ส�าหรบัค�าอธษิฐานเพือ่สนัติภาพและการรวมกนัของทัง้สอง
เกาหล ีอนัเป็นความหวังยดึมัน่อย่างยาวนานของประชาชนเกาหล.ี นกัท่องเทีย่วชาว

ต่างชาติหลายคนมาเยีย่มชมวดัเพือ่ทีจ่ะได้เหน็รปูป้ันพระพทุธรปูทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากกนิเนสส์เวิลด์เรก็คอร์ดว่าเป็นพระพทุธรปูที่
ท�าจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและระฆังทองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งเปิดตัวเมื่อปี 1988 ในกีฬาโซลโอลิมปิก
www.wawoo-temple.org 031-339-0101 89-1 Haesil-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Geyonggi-do 

วัดซิลลึกซา  9

วัดซิลลึกซาไม่เหมือนกับวัดอื่นในเกาหลีก็คือวัดนี้ตั้งอยู่ติดกับแม่น�้า ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
แม่น�้านัมฮันกังและสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติรอบ ๆ  ไปพร้อมกัน ตัววัดมีหอโจซาดังและสมบัติทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญอื่น ๆ  รวม
อยู่ด้วย วัดซิลลึกซายังมีกิจกรรมพักแรมอยู่วัดส�าหรับนักท่องเที่ยวให้บริการด้วย
www.silleuksa.org 031-885-2505 73 Silleuksa-gil, Yeoju-eup, Yeoju-gun, Gyeonggi-do 
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หมู่บ้านเครื่องเคลือบอีชอน  10

หมูบ้่านเครือ่งเคลอืบอชีอนเป็นหมูบ้่านเครือ่งเคลอืบท่ีใหญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในเกาหลี
ซึ่งมีเตาเผา 300 เตารวมอยู่ในที่เดียวกัน นักท่องเที่ยวจะมาเลือกซื้อหรือลองท�า
เครื่องเคลือบก็ย่อมได้ งานออกแบบเซรามิกโลกเกาหลีจัดขึ้นที่ศูนย์เครื่องเคลือบ
โลกอนิชอนทีน่ีเ่อง พพิธิภณัฑ์เครือ่งเคลอืบแฮกงัท่ีต้ังอยูภ่ายในหมูบ้่านเพือ่ยกย่อง
ยู คุน-เฮียงช่างท�าเครื่องเคลือบหรือที่รู้จักในวงการว่า แฮกัง ผู้ทุ่มเทงานทั้งชีวิตใน
การฟื้นฟูเคล็ดวิธีการท�าเครื่องปั้นดินเผาแห่งโคเรียว
 Sindun-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

ป้อมนัมฮันซานซอง  11

ป้อมแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขานัมฮันซัน เดิมป้อมนัมฮันซานซองสร้างขึ้นเป็นป้อมดินใน
สมัยชิลลา (ค.ศ. 672) และองค์ชายควางแฮกุนแห่งราชวงศ์โชซอนทรงริเริ่มบูรณะ
ขึ้นเป็นป้อมลักษณะสมบูรณ์ตามแบบอันควรในปีค.ศ. 1621 แนวควบคุมของป้อม
ทีท่อดไปตามแม่น�า้ฮนักงัมคีวามส�าคญัในเชิงยทุธศาสตร์ในการใช้เพือ่ทีจ่ะปกครอง
คาบสมุทรทั้งหมด
www.ggnhss.or.kr 031-777-7514 784-29 Namhansanseong-ro, Jungbu-

myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do

หมู่บ้านศิลปะเฮรี  12

ศิลปินเกาหลีอาทิ นักเขียน, จิตรกร, นักแสดง, สถาปนิกและนักดนตรีได้ร่วมกัน
ก่อร่างสร้างเมืองวัฒนธรรมเฮรีขึ้นมา ศิลปินที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้แย้มบานประตูสตูดิ
โอ, หอศิลป์, พิพิธภัณฑ์หรือร้านคาเฟ่ของพวกเขาให้เข้าชมกัน นักท่องเที่ยวจึงเข้า
มาเท่ียวชมและสัมผัสคุณศิลปะของพวกเขาได้ ปัจจุบันนี้มีพิพิธภัณฑ์นับร้อยแห่ง, 
นิทรรศการ, หอแสดงดนตรีและร้านหนังสือรวมอยู่ด้วย
www.heyri.net 031-946-8551 82-105 Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, 

Paju-si, Gyeonggi-do

หอสังเกตุการณ์รวมชาติโอดูซัน  13

หอสังเกตการณ์รวมชาติโอดูซันบนยอดเขาโอดูซันซึ่งมีทัศนียภาพสวยสดงดงามตื่น
ตาของแม่น�้าอิมจินกังและฮันกังนั้นห่างจากเขตประเทศเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร พื้นที่นี้เป็นส่วนที่แคบที่สุดในบริเวณพื้นที่
ปลอดทหารที่ทอดยาวไปตามแนวหยุดยิง 248 กม. (155 ไมล์) เมื่อมองลงมาจากหอสังเกตการณ์ฐานรูปวงกลมที่สร้างอยู่ในระดับ 
118 เมตรเหนือระดับน�า้ทะเล นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นคนเกาหลีเหนือท�านาท�าไร่ที่อยู่ฟากโน้นได้
www.jmd.co.kr 1666-3171 367 Pilseung-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 
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เช็คทางให้ชัวร์ก่อนทัวร์เขตปลอดทหาร!
 เส้นทาง 1: โคซองถึงอินเจ 100 กม. 

ป่าเขียวคลุมพื้นที่ตั้งแต่ทะเลตะวันออกจรดยอดเขาสูงเสียดฟ้า

 เส้นทาง 2: ยางกู 60 กม.
ธรรมชาติอันงดงามทาบแผลฉกรรจ์แห่งสงคราม

 เส้นทาง 3: ฮวาชอน 90 กม. 
เขตอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านของเหล่านาก

 เส้นทาง 4: ชอ-วอน 80 กม.
ที่ราบอุดมสมบูรณ์ศูนย์พักพิงนกอพยพต่างถิ่น

 เส้นทาง 5: ยอนชอน 100 กม.
ย่างก้าวในรอยจ�า

 เส้นทาง 6: พาจู 70 กม.
ใต้จรดเหนืออิงล�าน�้าอิมจินกัง

 เส้นทาง 7: คิมโพถึงคังฮวา 45 กม.
ศูนย์พักพิงสัตว์ป่าในแม่น�า้ฮันกัง

ทวัรเ์ขตปลอดทหารเที่ยวตามเรื่องราว 4

เป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้วนบัตัง้แต่การปะทขุองสงครามเกาหลแีละการก�าหนดเขตแนวหยดุยงิ 248 กม. (155 ไมล์) ณ เส้นขนาน
ที ่38 ซ่ึงเกดิเป็นเขตปลอดทหาร (DMZ) พืน้ทีแ่ห่งนีค้อืสญัลกัษณ์ของทัง้สงครามและสนัตภิาพ ทัง้การแบ่งแยกและการรวมชาติ 
เขตปลอดทหารเป็นจุดที่เวลาเดินมาหยุดอยู่นิ่ง ในวันนี้พื้นที่ตรงนี้คือแหล่งพักพิงของสัตว์หายาก, นกและพืชพันธุ์หลากชนิด
dmz.gg.go.kr www.korea-dmz.com
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 พันมุนจอม

พันมุนจอมได้รับความสนใจในระดับนานาชาติในการเป็น
สถานที่ที่ใช้ลงนามข้อตกลงในการพักสงบศึกในปีค.ศ. 1953 
พันมุนจอมต้ังอยู่ในเขตรักษาความปลอดภัยร่วม (เจเอสเอ) 
ห่างจากกรุงโซลประมาณ 50 กม. และ 10 กม. จากแกซอง
บนเส้นขนาดที่ 38 อันเป็นท่ีท่ีก�าลังพลจากท้ังเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ประจ�าการอยู่

  อุโมงค์ล�าดับที่ 3
อุโมงค์นี้ขุดขึ้นในปีค.ศ. 1978 โดยเกาหลีเหนือเพื่อแทรกซึม
เข้าเขตแดนเกาหลีใต้ มีความยาว 1,635 เมตร, กว้าง 2 เมตร
และสงู 2 เมตร สร้างข้ึนเพือ่เป็นเส้นทางเคลือ่นทพักองทหาร
ติดอาวุธ 30,000 นายให้ผ่านเข้าไปได้ภายในหนึ่งชั่วโมง ใน
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถเดินเท่ียวชมทะลุผ่านอุโมงค์ซึ่ง
ยังคงสภาพถ�้าโค้งมีความยาว 265 เมตรและกว้าง 3 เมตร 
ใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 40 นาทีในการเดินชมตลอดทาง

 อิมจินกัก

ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อตั้งในปีค.ศ. 1972 เพ่ือปลอบ
ขวัญประชาชนผู้พลัดถิ่น มีอนุสรณ์สถาน, สระรวมชาติและ
สระแห่งเสรีภาพให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมได้ เน่ืองด้วย
การอนุญาตให้เข้าชมได้โดยไม่ต้องผ่านพิธีตรวจสอบซับซ้อน
หลายขั้นตอนจึงท�าให้ที่น่ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจยอด
นิยมที่สุดแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตัวแทนน�ำเที่ยว 
english.visitkorea.or.kr > Plan your trip > Korea 

Travel Packages
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ทะเลสาบซานจอง  14

ด้วยทะเลสาบเทียมแห่งน้ีเป็นแหล่งชลประทานจึงมีชื่อตามความหมายว่า 
“อ่างเก็บน�้ากลางขุนเขา” ทะเลสาบนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาเมียงซองซานงดงามและ
น�า้ตกไหลเยน็ช่ืนใจจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมโดยแท้ เส้นทางเดนิเลาะล้อม
รอบทะเลสาบเป็นทางเดนิทีผู่ค้นนยิมมากเหลอืเกนิและสามารถล่องเรอืให้เพลนิใจ
ในฤดูร้อนและเล่นสเก็ตน�้าแข็งในฤดูหนาวได้ด้วย 
www.sjlake.co.kr 031-532-6135 Sanjeonghosu-ro 411beongil , 

Youngbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

ซานซาวอน  15

ซานซาวอนก่อตั้งโดยแบซังมุนเหล้าโรงเบียร์ที่กลายเป็นที่นิยมว่าทันสมัย ด้วยรส
ชาดของเหล้าเกาหลีแบบดั้งเดิม. ที่ห้องเรียนกายังจู ผู้คนสามารถชงไวน์ของตัวเอง
ได้และยังมีตัวอย่างเหล้าฟรีที่ดีที่สุดของซานซาวอน
www.sansawon.co.kr 031-513-9300 25 Hwadong-ro 432beon-gil, 

Hwahyeon-myeon, Pochoen-si, Gyeonggi-do

สวนรุกขชาติเกาหลีแห่งชาติ  16

สวนรุกขชาติเกาหลีแห่งชาติเดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของป่าที่ติดกับควางนึงสุสานหลวง
พระเจ้าเซโจและสมเด็จพระราชินีนาถแห่งราชวงศ์โชซอน ในปัจจุบันป่าแห่งนี้ได้
แผ่ขยายเป็นสวนรุกขชาติประกอบด้วยสวนรุกขชาติพิเศษ 15 แห่งและพิพิธภัณฑ์
ป่าไม้ (โปรดส�ารองสิทธิ์ก่อนเข้าชม)
www.kna.go.kr 031-540-2000 415 Gwangneungsumogwon-ro, 

Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do

สวนสนัติอรุณ Garden of Morning Calm  17

สวนสันติอรุณมีพื้นที่ 330,580 ตร.ม. และเป็นที่อยู่ของพันธุ์ไม้กว่า 5,000 ชนิดที่มี
เสน่ห์น่าตืน่ตาตืน่ใจและกลิน่หอมจรุงจิต แรงบนัดาลใจให้ก่อก�าเนิดสวนนีง้อกเงยมา
จากบทกวีประพนัธ์โดยท่านฐากูร กวีเชือ้สายอนิเดยีผูย้ิง่ใหญ่ ท่านได้พรรณนาเปรยีบ
เกาหลีในสมัยราชวงศ์โชซอนว่าเป็น “ดินแดนสันติยามอรุณรุ่ง”

morningcalm.co.kr 1544-6703 432 Sumogwon-ro, Sang-myoen, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do

เทศกาลดนตรีแจสนานาชาติชาราซอม  18

มีขึ้นครั้งแรกในปี 2004 เทศกาลดนตรีแจ๊สชาราซอมสามารถรับผู้เข้าชมได้ถึง 1,000,000 คน โดยมีการสร้างสถิติตัวเลขแขกผู้มา
เยือนในทุกๆปี นอกจากนี้ยังได้รับเลือกว่าเป็น "Excellent Festival" ในปี 2011 และ 2012 และมีการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจที่
ประพนัธ์ด้วยศลิปินทีดี่ท่ีสดุของโลก ผูเ้ข้าชมยงัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัความงดงามของแม่น�า้บกุฮนักงัและเกาะจาราซอมอกีด้วย
www.jarasumjazz.com 031-581-2813-4 60 Jaraseon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
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