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กรุงโซลเช่ือมต่อกบัชายฝ่ังด้านตะวนัออกอนังดงามดัง่ภาพวาดด้วยทางด่วนยองดงท่ีสิน้สดุ
ที่คังนึงและใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์ การบรรจบกันของขุนเขาและ
ชายหาดท�าให้บรเิวณภาคตะวนัออกเป็นจุดพกัผ่อนในฝันเลยทีเดยีว เขตพืน้ทีป่ระวติัศาสตร์
และภาพสีสันฉาดฉายแห่งชีวิตสัมผัสได้ด้วยสายตาในเมืองเล็ก ๆ  ริมชายฝั่งรวมทั้งภูเขา
มีป่าปกคลุมครึ้มเขียวทั้งภูมิภาค ขุนเขาหลายแห่งก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการและรีสอร์ท
สกีคอยให้บริการเช่นกัน

ภาคตะวัน
ออก
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ชุนชอน  1

ชนุชอนเป็นเมอืงประจ�าจงัหวดัคงัวอนโด เป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมสงบเงยีบอยูใ่นพืน้ทีแ่อ่งมทีะเลสาบอยึอมัโฮอยูด้่าน
ตะวนัตก, ทะเลสาบชนุชอนโฮและซอยางโฮอยูด้่านเหนอื และแม่น�า้ซนิยอนกงัอยูท่างใต้ ด้วยปัจจัยทัง้หมดน้ีจึงท�าให้กฬีา
ทางน�า้เป็นทีน่ยิมในชุนชอนมากและมสีถานทีห่ลายแห่งให้เทีย่วชมซึง่มเีกาะจุงโดและนามิซอม, วดัชองเพยีงซาและแม่น�า้
ซอยางกัง ระยะทางอันใกล้กับกรุงโซลท�าให้เมืองนี้เป็นจุดท่องเที่ยวภายในหนึ่งวันอันยอดนิยม
tour.chuncheon.go.kr Chuncheon-si, Gangwon-do

ภาคตะวันออก
คังวอน-โด  
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โซล  ชุนชอน (70 นาทีโดยรถบัส)
ซกโช (3 ชม. 30 นาทีโดยรถบัส) 

โซล
คังวอน-โด

ภาคตะวันออก
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เกาะนามิซอม  2

นามิซอมเป็นสถานที่ถ่ายท�าละครทีวียอดฮิต Winter Sonata คุณจะได้ย้อนร�าลึก
ถึงความทรงจ�าในละครด้วยการเดินทอดอารมณ์ไปตามทางเดินแมกไม้ประดับสอง
ข้างที่ปรากฏในฉากสุดประทับใจในละคร มีสถานบันเทิงและงานศิลปะที่น่าสนใจ
ที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลก็น�ามาจัดแสดงไว้ตลอดทั่วทั้งเกาะ
www.namisum.com 031-580-8114 1 Namiseom-gil, Namsan-myeon, 

Chuncheon-si, Gangwon-do

หอสังเกตการณ์รวมชาติโคซอง  3

หอสังเกตการณ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกองก�าลังทหารในปีค.ศ. 1983 หอสังเกตการณ์
รวมชาตโิคซอง (70 ม.) คอืจดุทีอ่ยูเ่หนอืสดุของฝ่ังด้านตะวนัออก ณ ทีแ่ห่งน้ีนักท่อง
เทีย่วสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมทศันยีภาพอนัเลศิล�า้แห่งขนุเขาและทะเลสาบอนั
งดงามรวมทั้งชายฝั่งของแดนเกาหลีเหนือด้วย
www.tongiltour.co.kr 

การรกัษาความปลอดภยัอทุยานรวมชาต ิ 033-682-0088 481 Geumgangsan-ro, 
Hyeonnae-myeon, Goseong-gun, Gwangwon-do (หลังจากตรวจสอบความ
ปลอดภัย สามารถใช้รถรับส่งไปยังหอสังเกตการณ์รวมชาติได้จากที่นี่)

อุทยานแห่งชาติซอรักซาน  4

ซอรักซาน (1,708 ม.) ถือว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแห่งเกาหลี และเป็นภูเขา
ทีส่งูทีส่ดุเป็นล�าดบัท่ีสามในเกาหลใีต้อทุยานแห่งนีค้รอบคลมุพ้ืนท่ีสีเ่มอืงด้วยกนัคอื
ซกโช, อินเจ, โคซองและยางยาง
english.knps.or.kr Sokcho-si, Goseong-gun, Yangyang-gun และ Inje-gun, 

Gangwon-do

วัดนักซานซา  5

วัดนักซานซาตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหาดนักซันและรุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ 
1,300 ปี วัดแห่งนี้มองออกมาจะเห็นทะเลและมีทัศนียภาพยามสุริยันฉายอันตระ
การตา นักซานซาเต็มไปด้วยหลากหลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของศาสนาพุทธ
และท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดคือรูปปั้นหินของพระพุทธเจ้าที่มีความสูง 16 เมตรเรียกว่า  
“แฮซูกวันอึม”(วัดนักซานซาได้รับความเสียหายจากไฟป่าเมื่อเดือนเมษายนค.ศ. 
2005 แต่ปัจจุบันได้รับการปฏิสังขรณ์แล้ว)
www.naksansa.or.kr 033-672-2447-8 100 Naksansa-ro, Ganghyeon-myeon, 

Yangyang-gun, Gangwon-do

หาดชูอัม  6

ตามหมู่บ้านชูอัม-รี เป็นหาด 150 เมตร ที่มีหน้าผายาวติดชายฝั่งทะเล ถ�้า และ

แนวโขดหินจ�านวนมากที่มีทิวทัศน์อันสวยงามของธรรมชาติ โขดหินชูทแดพาวี 
หรือ โขดหินเชิงเทียนตั้งสูงตระหง่านกลางมหาสมุทรราวกับถูกสร้างขึ้น ชายหาด
ต้ืนเขินอันเงียบสงบเหมาะส�าหรับวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว นอกจากนั้นยังมี
ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สมบูรณ์ที่สุดในวันใดวันหนึ่งของปี
www.dhtour.go.kr 26 Chotdaebawi-gil, 

Donghae-si, Gangwon-do

6

6
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คังนึง  7

เมืองนี้ต้ังอยู่ริมชายฝั่งคาบสมุทรเกาหลี คังนึงเป็นเมืองริมทะเลอันงดงามเป็นที่ตั้ง
ของหาดเคียงโพแดและอาคารทางประวัติศาสตร์เช่น โอจูกอนซึ่งเป็นที่ที่อี ยุลกก
ปราชญ์ราชบณัฑติขงจือ๊ผูย้ิง่ใหญ่แห่งราชวงศ์โชซอนเคยอาศยัอยูก่บัซนิ ซาอมิดงั แม่
ของเขา  
tour.gangneung.go.kr Gangneung-si, Gangwon-do

เรือนซองเกียวจัง  8

ซองเกียวจังเคยเป็นเรือนพ�านักของข้าหลวงชั้นสูงในสมัยราชวงศ์โชซอน ทั้ง ๆ  ที่
ผ่านเส้นทางแห่งกาลเวลากว่า 300 ปีแล้วแต่สถาปัตยกรรมดัง้เดมิกไ็ด้รบัการอนรุกัษ์
ไว้ดียิ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นสมบัติล�้าค่าทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง 
www.knsgj.net 033-646-3270 63 Unjeong-gil, Gangneung-si, Gangwon-do

อุทยานเคียงโพ  9

อุทยานเคียงโพ อุทยานที่ล้อบรอบไปด้วยการแยกกันระหว่างธรรมชาติและ
วัฒนธรรม เช่นทะเลสาบ, ศาลา และชายหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสาบ
เคียงโพโฮอันเป็นถิ่นที่อาศัยของนกและเป็ด จากศาลาสามารถมองเห็นทะเลสาบ
เคียงโพโฮ , เคียงโพแด อันเป็นจุดที่ดีที่สุดที่จะเพลิดเพลินไปกับวันพระจันทร์เต็ม
ดวงแรกของปี ชายหาดเคียงโพเป็นหน่ึงในชายหาดที่สะอาดมากท่ีสุดของชายฝั่ง
ตะวันออก
Gangneung-si, Gangwon-do

จองดงจิน  10

จองดงจนิ มคีวามหมายว่า "ทศิตะวันออก" ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของประตโูซลควางฮวามนุ เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันส่งท้ายปีเก่าเพราะเป็นที่ที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้น สถานีจองดงจินได้รับการยอมรับจากกินเนส
เวิลด์เร็คคอร์ดว่าเป็นสถานีที่อยู่ใกล้ทะเลมากที่สุด ไม่ไกลจากสถานีจองดงจินคือ Haslla Art World สถานที่ที่มีสวนศิลปะอยู่บน
เนินเขาและสามารถมองเห็นน�้าทะเลสีเขียวใสของทะเลตะวันออก
Jeongdongjinyeok-gil, Gangdong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

9

10

รถไฟสายทะเลตะวันออก

รถไฟสายนีว้ิง่ตัง้แต่คงันงึถงึซัมช็อกมจีดุพกักลางทางทีท่งแฮ สิง่ทีไ่ม่เหมือนรถไฟสายอืน่กค็อืทีน่ัง่ของรถไฟ
ขบวนนี้หันออกไปทางหน้าต่าง ผู้โดยสารจึงมองเห็นทะเลตะวันออกอันสวยงามในขณะที่โดยสารรถไฟที่
แล่นอยู่ www.seatrain.co.kr
รถไฟเลียบทะเล (คังนึง  ซัมชก,, 58 กม, 80 นาที. สายเดียว)
 ชัมช็อก  คังนึง: เวลาออก  08:40 / 12:10 / 15:45
 คังนึง  ซัมชก: เวลาออก 10:24 / 14:10 / 17:34   
   หมายเหต ุ รถไฟที่ออกเวลา 08:40 & 17:34 เปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมและสิงหาคมเท่านั้น

เทศกาลคังนึงดาโนเจ 87
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มางซางออโต้แคมป้ิงรีสอร์ท  11

รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ริมหาดมาซาง มางซางออโต้แคมปิ้งรีสอร์ทคือเขตตั้งค่ายพักแรมใน
เกาหลีส�าหรับบ้านเคลื่อนที่และยานพาหนะสันทนาการ พื้นที่พักผ่อนยามว่างเป็น
มิตรกับธรรมชาตินี้เหมาะอย่างยิ่งแก่การมาเที่ยวกับครอบครัว, จัดค่ายฝึกอบรม
พนักงานบริษัทและค่ายทัศนศึกษาภาคสนาม
www.campingkorea.or.kr 033-534-3110 6370 Donghae-daero, Donghae-si, 

Gangwon-do

อุทยานแห่งชาติโอแดซาน  12

อุทยานแห่งชาติโอแดซานแบ่งออกเป็นเขตวอลจองซาและเขตซอกึมกัง เน่ืองด้วย
เป็นที่ต้ังของวอลจองซาวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งอาณาจักรชิลลา เขาโอแดซานจึงแผ่
อาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรวม 304 ตร.กม.มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือยอดพิโรบง 
(1,563 ม.) ซอกึมกังซ่ึงแปลว่า “เขาคึมกังซานน้อย” ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ากันว่า
เขานี้มีทัศนียภาพและภูมิทัศน์งดงามดั่งภูเขายอดอัญมณีคึมกังซานในภาคเหนือ 
บริเวณทางเข้าอุทยานแห่งชาติคือสวนพฤกษศาสตร์เป็นแห่งรวมพืชพันธุ์และ
ดอกไม้กว่า 2,200 ชนิด  
english.knps.or.kr Pyeongchang-gun, Gangwon-do

ไร่แท-กวัลเลียงซัมยาง   13

ทุ่งหญ้าเขียวขจีบนที่ราบสูงแห่งนี้คือไร่ซัมยัง ไร่นี้เป็นทุ่งหญ้าส�าหรับเลี้ยงวัวมาตั้ง
แต่ปีค.ศ. 1985 เนือ่งด้วยสภาพท่ีต้ังในระดบัสงู ท่ีนีม่ทัีศนยีภาพพืน้ท่ีโดยรอบงามล้นเหลอื และแสงแรกแห่งพระอาทติย์เหนอืทะเล
ตะวันออกก็งดงามไร้ที่ติ การเที่ยวชมพื้นที่ไร่ทั้งหมดโดยใช้รถบัสท่องเที่ยวนั้นใช้เวลาประมาณ 30 นาที หากส�ารองที่นั่งล่วงหน้าไว้
แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัวและมาเป็นกลุ่มสามารถพักค้างแรมที่ไร่แห่งนี้ได้
www.samyangranch.co.kr 033-335-5044-5 708-9 Kkotbatyanji-gil, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, 

Gangwon-do

อุทยานแห่งชาติชีอักซาน  14

ชีอักซานตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของวอนจู ภูเขาชีอักซาน (1,288 ม.) ดึงดูดนักท่องเที่ยวจ�านวนนับพันตลอดทั้งปีด้วยความ
งดงามทางธรรมชาติและระยะทางที่ใกล้กับกรุงโซล หุบเขาชีอักซานซี่งมีก้อนหินและหน้าผารูปร่างเป็นเอกลักษณ์คือสิ่งมหัศจรรย์
โดยแท้ มีวัดพุทธตั้งอยู่ที่นี่อยู่ไม่กี่แห่งรวมถึงวัดคูเรียงซาซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลลา
english.knps.or.kr Wonju-si, Gangwon-do

11 12
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Woljeongsa
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กีฬาและนนัทนาการเที่ยวตามเรื่องราว 5

สกีและสโนวบอร์ด

เกาหลีเป็นประเทศที่มีภูเขาสูงขนัดแน่นจึงไม่น่าแปลกเลยที่
เกาหลีจะมีรีสอร์ทสกีระดับโลก รีสอร์ทหลายแห่งมีสปาและ
สิง่อ�านวยความสะดวกรวมอยูด้่วยจงึท�าให้รสีอร์ทเหล่านีเ้ป็น
สถานที่สุดวเิศษส�าหรบัการพกัผ่อนในฤดูหนาว นกัท่องเที่ยว
เกือบ 1.5 ล้านคนมาเที่ยวเกาหลีทุกปีเพื่อมาสนุกกับกีฬาฤดู
หนาว และจ�านวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมือง
ขุนเขาหิมะแห่งเกาหลีใต้เพียงชางจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018

 อัลเพนเซียรีสอร์ท 
สถานที่ส�าหรับแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018
www.alpensia.com

 ยงเพียงรีสอร์ท 
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวแห่งเอเชียปี 1999 
www.yongpyong.co.kr

 ไฮ1สกีรีสอร์ท
เป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทครอบครัวที่ได้รับรางวัลคังวอนแลนด์
www.high1.com
 ฟีนิกส์ปาร์ค 
www.phoenixpark.co.kr

บ่อน�้าพุร้อน
มีร้านบ่อน�้าพุร้อนมากมายหลายหลากเปิดให้บริการอยู่ทั่ว
ประเทศ ตั้งแต่สปาหรูในเมืองซึ่งมีห้องซาวน่าและ ชิมจิบัง 
(ห้องอบไอน�้าแบบเกาหลี) ตั้งอยู่ภายในเมืองไปจนถึงบ่อน�้า
พุร้อนกลางแจ้งที่อยู่ในรีสอร์ทสวนน�้า นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือปรารถนาที่จะสัมผัสได้

 ซอรักวอเทอร์เปีย
ซอรักวอเทอร์เปียที่ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทซอรักฮันวาใกล้กับ
ภูเขาซอรักซันน้ีเป็นสวนตกแต่งบรรยากาศบ่อน�้าพุร้อนที่ให้
บริการบ่ออาบน�้าพุร้อนธรรมชาติแท้ ๆ  และมีทางเลื่อนเล่น
น�้าอันน่าตื่นเต้นเร้าใจ ส่วนบ่ออาบน�้าพุร้อนธรรมชาติกลาง
แจ้งและทัศนียภาพของยอดเขาอันมีหิมะห่มคลุมโดยรอบ
ของภเูขาซอรกัซานกเ็ป็นภาพน่าประทบัใจทีค่ณุไม่ควรพลาด
www.seorakwaterpia.com

 ดราก้อนฮิลล์สปา 
ดราก้อนฮิลล์สปาคือจิจิมบังขนาดใหญ่และห้องสปาที่เป็นท่ี
นิยมโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ห้องซาวน่า
ถ่านไม้แบบดั้งเดิม, บ่อน�้าพุร้อนกลางแจ้ง, สระว่ายน�้าและ
ศูนย์บริหารกายก็ช่วยเติมบรรยากาศอันหรูหราที่รังสรรค์
ด้วยศิลปะการตกแต่งอย่างแปลกตาของสปาแห่งนี้ ตั้งอยู่
ใกล้กับสถานียงซานในกรุงโซลซึ่งให้บริการโดยรถไฟและ
รถไฟใต้ดิน KTX 
www.dragonhillspa.co.kr

ภาคตะวันออก
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สนามกีฬา

ชัยชนะจากการแข่งขันกีฬาเบสบอลครั้งส�าคัญของเกาหลีใน
กีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งและนักเตะผู้โด่งดังระดับโลกเช่น ปาร์ก 
ชี-ซงุ(ควนีปาร์คเรนเจอร์), ชาดรู(ิฟอร์ทนู่า ดสุเซลดอร์ฟ) และ
คซีงุยอง(สวอนซ ีซต้ีิ) ได้เตมิเช้ือเอือ้พลงัปรารถนาแห่งเกาหลี
ในการกีฬาโดยแท้จริง การที่จะเห็นพลังใจแห่งความเป็นทีม
ต้องมาชมการแข่งขนัเบสบอลหรอืฟตุบอลขณะทีค่ณุมาเทีย่ว
ที่เกาหลี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีค.ศ. 
1988 และฟุตบอลโลกปี 2002 ท�าให้มีการน�าโครงสร้างพื้น
ฐานกีฬาระดับโลกมาพัฒนาที่เกาหลี

 นักเตะมืออาชีพ  www.kleague.com
 นักเบสบอลมืออาชีพ www.koreabaseball.com
 นักบาสเก็ตบอลมืออาชีพ  www.kbl.or.kr

กอล์ฟ 
กอล์ฟเป็นกฬีายอดนยิมในเกาหลแีละโปรกอล์ฟเกาหลหีลาย
ต่อหลายคนก็ประสบความส�าเร็จในระดับโลกด้วย เร่ิมจาก 
เซริ พาร์ค, ต่อเนื่องด้วย ชอย เคียง ชู, นา ยอน ชอย และ
อีกมากมาย

 ชุงมุนบีชกอล์ฟคลับ 
เมื่อปีค.ศ. 1995 ชุงมุนบีชกอล์ฟคลับได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันรายการจอห์นนี่วอล์กเกอร์แชมเปียนชิปส์มีนักกอล์ฟ
ช่ือดังระดับโลกอย่างเกร็ก นอร์แมนและพีเจ ซิงฮ์ร่วมด้วย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2004 ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
รายการชิงฮันโคเรียกอล์ฟแชมเปียนชิปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การแข่งขันกอล์ฟพีจีเอทัวร์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก 
สนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในบรรดาสุดยอด
สนามกอล์ฟระดับโลกและได้รับค�ายกย่องจากนักกอล์ฟทั้ง
หลายด้วย สนามน้ีมีหลุม 18 หลุมพร้อมด้วยทัศนียภาพ
ของภูเขาฮัลลาซานตั้งตระหง่านสง่างามและผืนมหาสมุทร
สีครามระยับแดด
english.visitkorea.or.kr/enu/BU/BU_EN_9_2.jsp

ส�ารองสิทธิ์ล่วงหน้า 064-738-1202 / FAX: 064-738-4359 
(ส�ารองล่วงหน้า 90 วันก่อนวันที่ก�าหนด) 

สวนสนุก 
มสีวนสนกุและสวนสาธารณะทีม่ตีมีแบบพเิศษในเกาหล ีลอ็ต
เต้เวิลด์ในกรุงโซลเป็นหนึ่งในสวนสนุกในที่ร่มที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก, และเอเวอร์แลนด์รีสอร์ทในยงอินคือหนึ่งในสวนสนุกที่
มีผู้เข้าใช้บริการมากที่สุดในโลก 

 ล็อตเต้เวิลด์ www.lotteworld.com (น. 62)
 เอเวอร์แลนด์  www.everland.com (น. 65)
 โซลแลนด์  www.seoulland.co.kr (น. 66)
 โซลแกรนด์พาร์ค  grandpark.seoul.go.kr (น. 66)
 ชิลลามิลเลเนียมปาร์ค  www.smpark.co.kr (น. 93)

ข้อมูลเพิ่มเติม
english.visitkorea.or.kr > Attractions > Activities
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เทศกาลชองซอนอารีรัง  15

“ชองซอนอารีรัง” เป็นการแสดงการแปรท�านองเพลงพื้นเมืองเกาหลี “อารีรัง” ซึ่ง
ได้รบัการปรับปรุงพัฒนาข้ึนในเขตชองซอน เทศกาลชองซอนอารีรงัเร่ิมจดัแสดงขึน้
เพื่ออนุรักษ์เพลงพ้ืนเมืองที่ปัจจุบันได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไร้รูปจับต้อง 
และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ใกล้กันน้ันมีตลาดห้าวัน
ชองซอนเปิดขายทกุห้าวนั และนกัท่องเทีย่วกจ็ะได้เข้ามาสมัผสัเทีย่วชมบรรยากาศ
อนัมชีีวิตชีวาของตลาดพืน้เมอืงเกาหล ีชองซอนเรลไบค์และถ�า้ฮวาอมัก็เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมด้วย
www.arirangfestival.kr 033-563-2646 Jeongseon Culture & Arts Center, 

17 Bongyang 3-gil, Jeongseon-eup, Jeongseon-gun, Gangwon-do

ยองวอล  16

ที่นี่เป็นถิ่นของดงกังแม่น�้าท่ีข้ึนชื่อในเรื่องการล่องแพบนแม่น�้าใส ยองวอลเป็นเมืองแห่งกีฬาเพ่ือผ่อนคลาย พ้ืนที่บริเวณรอบ

ชางรึงซึ่งเป็นสุสานในพระเจ้าทันจง (ค.ศ. 1441-1457) กษัตริย์ล�าดับที่ 6 แห่งราชวงศ์โชซอน เป็นพื้นที่ที่รายล้อมด้วยต้นแปะก๊วย
และเมเปิล สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของยอง-วอลมีหอดาราศาสตร์เบียลมาโร, ชอง-เนียงโพซึ่งเป็นที่ลี้ภัยของพระเจ้าทันจงเมื่อ
ครั้งทรงพระเยาว์และหมู่บ้านซอนัมซึ่งมีรูปร่างแบบคาบสมุทรเกาหลี
www.ywtour.com Yeongwol-gun, Gangwon-do 

โอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมอง  17

โอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมอง 2013 ถูกจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ในเพียงชางและยังเป็นเมืองเจ้า
ภาพของโอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมอง 2018 อีกด้วย การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมองจัด
ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาภาคฤดูหนาวหลายประเภทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตั้งแต่ที่เคยมีมาที่เกาหลีใต้ นักกีฬาพิเศษกว่า 14,900 คนจาก
เกือบ 120 ประเทศในการแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่น alpine skiing, cross-country skiing, figure skating, snowboarding and 
speed skating, และกีฬาอื่นๆ
www.2013sopoc.org Gangneung-si & Pyeongchang-gun, Gangwon-do

การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมองถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1968 ที่รวมคนมีความ
สามารถของคนท่ีพิการทางสติปัญญาและการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวส�าหรับผู้พิการทางสมองในเพียงชาง
จัดว่าเป็นครั้งที่ 10
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15เทศกาลชองซองอารีรัง ชองซอนเรลไบค์


