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บรเิวณภาคกลางของเกาหลมีีแทจอน, จงัหวดัชงุชองบกุโดและชงุชองนมัโดรวมอยู ่บรเิวณนี้ 
เป็นพื้นที่นาข้าวทอดยาวเป็นบริเวณกว้างมีภูเขาขรุขระกระต้ังจัดกระจายทั่ว ด้วย
ภูมิประเทศท่ีต้ังของจังหวัดเช่นน้ีจึงท�าให้พื้นทีแห่งน้ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการคมนาคม
นับหลายปี บริเวณนี้อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หลายแห่ง

ภาคกลาง
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แทจอน  1

แทจอนใช้เวลาเดินทางมาโดยรถจากกรุงโซลประมาณ 2 ชั่วโมง ที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟและทางด่วนที่ส�าคัญและรู้จัก
กันว่าเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์และการศึกษาของประเทศ รีสอร์ทน�้าพุร้อนยูซองและเขื่อนแทชองตั้งอยู่ท่ามกลาง
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในเมือง
tour.daejeon.go.kr Daejeon Metropolitan City

อุทยานวิทยาศาสตร์เอ็กซ์โป www.expopark.co.kr

ภาคกลาง
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อุทยานแห่งชาติเคียเรียงซัน  2

ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของแทจอนพอดี มีโบราณสถานแห่งพูยอและคงจูตั้งอยู่ใกล้
กัน (เคยเป็นราชธานแีห่งอาณาจกัรแพก็เจทัง้สองเมือง) วดัทีต่ัง้อยูต่ามแนวทางเดิน
เลาะเขาเค-เรียงซันคือวัดคัพซาซึ่งข้ึนชื่อในเรื่องสีสันใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงอันสวยสด
งดงาม และวัดทงฮักซาก็ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของภูเขาด้วย
english.knps.or.kr Sindoan-myeon, Gyeryong-si, Chungcheongnam-do

คงจู  3

เมืองน้ีแต่ก่อนเป็นราชธานีแห่งอาณาจักรแพ็กเจตั้งแต่ปีค.ศ. 475 ถึง 538 ก่อน
ท่ีอาณาจักรนี้จะย้ายราชธานีไปพูยอ อาณาจักรสิ้นลงเมื่ออาณาจักรชิลลารวมเอา
คาบสมทุรเกาหลเีป็นหนึง่เดยีวในศตวรรษที ่7 ภาพแห่งความรุง่โรจน์แต่ครัง้ก่อนแห่ง
อาณาจักรแพ็กเจหลายหลากได้รับการอนุรักษ์ไว้ในคงจูและพูยอ สถานที่ท่องเที่ยว
หลกัของคงจกูค็อืพพิธิภณัฑ์แห่งชาตคิงจแูละสสุานหลวงในพระเจ้ามเูรยีง อกีทีห่นึง่
ที่เป็นที่เลื่องชื่อก็คือป้อมคงซันซองซึ่งเป็นป้อมที่เป็นตัวแทนสะท้อนยุคสมัยแพ็กเจ
www.gongju.go.kr 1899-0088 Gongju-si, Chungcheongnam-do

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู gongju.museum.go.kr

พูยอ  4

พยูอเป็นราชธานสีดุท้ายแห่งแพก็เจ (ค.ศ. 538-660) พิพธิภณัฑ์แห่งชาตพิยูอได้รวม
เอาสถาปัตยกรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์แห่งอาณาจกัรแพก็เจไว้ด้วยกนั ภาพแม่น�า้แพง
มากงัทีม่องจากยอดป้อมพโูซซนัซองนัน้เป็นทศันยีภาพแสนสดุวเิศษ ผานักฮวาอมัซึง่
มคีวามหมายว่า “ผาบปุผาโรย” ได้ชือ่ตามนีเ้พราะว่าผาแห่งนีเ้ป็นทีท่ีเ่หล่าสตรแีห่ง
แพ็กเจกระโดดลงมาเพ่ือแสดงออกถงึความซือ่สตัย์และความภกัดทีีพ่วกเธอมอบให้
แด่อาณาจกัร วดัควานชกซาทีอ่ยูท่างตะวนัออกเฉยีงใต้ของพยูอใกล้กบันนซานเป็น
ทีป่ระดษิฐานของพระพทุธรปูอนึจนิมรีกึซึง่มอีายเุก่าแก่กว่า 1,000 ปี และด้วยความ
สูงถึง 18.2 ม. พระพุทธรูปองค์นี้จึงเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่สูงที่สุดในเกาหลี
www.buyeo.go.kr 041-830-2114 Buyeo-gun, Chungcheongnam-do 

ดินแดนวัฒนธรรมแพ็กเจ  5

ท่ีแห่งนี้ก่อต้ังขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของอาณาจักรแพ็กเจแห่ง
เกาหลี บริเวณนี้เป็นท่ีตั้งพระราชวังซาบิกุงซึ่งเป็นพระราชวังที่บูรณะสมบูรณ์
ของอาณาจักร, นึงซาวัดใหญ่ประจ�าแพ็กเจ, หมู่บ้านวัฒนธรรมการด�าเนินชีวิต, 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แพ็กเจ, ล็อตเต้พูยอรีสอร์ทและอื่น ๆ  อีกมากมาย
www.bhm.or.kr 041-830-3400  455 Baekjemun-ro, Gyuam-myeon, 

Buyeo-gun, Chungcheongnam-do 

เยซัน  6

เยซนักนุเมอืงทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมืองวถีิช้าในปี 2009 เป็นเมืองทีวั่ฒนธรรม
ชุมชนและประเพณียังคงได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มเข็ง ที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องมรดกทาง
วฒันธรรมซึง่มอ่ีางเกบ็น�า้เยดงังามสมบูรณ์แบบดัง่ภาพวาดและเรอืนโบราณของชซูา 
คิม จุงฮวีนักจารึกอักษรนามอุโฆษแห่งราชวงศ์โชซอนยุคสุดท้าย สินค้าพื้นเมืองสุด
พิเศษคือแอปเปิ้ลปลูกในไร่ดินตมทะเลสีแดง
www.yesan.go.kr 041-339-7114 Yesan-gun,

Chungcheongnam-do  
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อ่างเก็บน�้าเยดัง
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อุทยานฝ่ังสมุทรแห่งชาติแทอัน  7

ทีแ่ห่งนีต้ั้งอยูต่ามแนวทะเลเหลอืง อุทยานฝ่ังสมทุรแห่งชาตแิทอนัประกอบด้วยเกาะ
ประมาณ 72 เกาะและชายหาด 26 แห่งทอดยาวไปตามชายฝั่ง 230 กม. ที่แทอัน
มีภูมิทัศน์ชายหาดสวยสดงดงามดั่งภาพวาด, หินน้อยหินใหญ่รูปต่าง ๆ  ไม่เหมือน
ที่ใด, ยอดเขาสูงเสียดฟ้าสวยประทับจิตและผาริมทะเลสูงชัน 
english.knps.or.kr Taean-gun, Chungcheongnam-do  

หอเอกราชแห่งเกาหลี  8

หอแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชอนัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพต่อ
ต้านการรุกรานจากต่างชาติตลอดมาในประวัตศิาสตร์เกาหล ีหอน้ีเกบ็สะสม, ศกึษา
ความเป็นมาและจัดแสดงงานประดิษฐ์และวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
การต่อต้านของเกาหลีต่อการรุกราน, การต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชและการค้นหาอัต
ลักษณ์แห่งชนชาติตน 
www.i815.or.kr 041-560-0114 95 Sambang-ro, Mokcheon-eup, Dongnam- 

gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 

พิพิธภัณฑ์การพิมพ์ยุคต้น  9

พิพิธภณัฑ์แห่งนีต้ั้งอยูใ่นเขตวดัฮงึดอ็กซาเป็นทีท่ี ่ชกิจี หนงัสอืโบราณทนสภาพท่ีสดุ
ของโลกที่พิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์โลหะเคลื่อนที่นี้ได้พิมพ์ขึ้น ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่ง
ประดิษฐ์ประมาณ 650 ช้ินซ่ึงรวมถงึหนงัสอืทีพ่มิพ์ด้วยไม้และโลหะโบราณเคลือ่นที่

ได้จากยุคโคเรียวและโชซอน, โบราณสถานและวัตถุจากเขตวัดฮึงด็อกซาและเครื่องมือการพิมพ์จัดแสดงให้ชมด้วย
www.jikjiworld.net 043-200-4515 713 Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

9

8

7

อุทยานแห่งชาติ
หากคุณเป็นคนที่ชอบเดินป่าเดินเขาเป็นชีวิตจิตใจแล้วละก็เตรียมตัวเพลิดเพลินได้เลย มีอุทยานแห่งชาติ 20 แห่งในเกาหลีรวมถึงอุทยานสมุทรศาสตร์
สามแห่ง อทุยานแห่งชาติแห่งแรกทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบยีนคืออทุยานแห่งชาติชรีซัีนทีต้ั่งอยูท่างด้านตะวนัตกเฉยีงใต้และยงัเป็นอทุยานทีม่พีืน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุด้วย 
อุทยานเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์และได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพความสมบูรณ์ไว้อย่างยอดเยี่ยม เกาหลีคือสวรรค์ของนักปีนเขาโดย
แท้และยงัมกีฬีาทางน�า้น่าตืน่เต้นค้นหาหลายชนดิและเขตพืน้ทีป่ระวตัศิาสตร์ให้มาสมัผัสเพลิดเพลิน มูจูรสีอร์ทท่ีตัง้อยูใ่นอุทยานแห่งชาตทิอกิวซนัมีเครือ่ง
เล่นสกีให้บริการและการพักแรมก็สามารถท�าได้โดยการจองห้องพักภายในอุทยานที่โรงแรม, พื้นที่ตั้งแคมป์, ที่พักในวัดและที่พักในฟาร์ม

english.knps.or.kr
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ศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมชองพุง  10

ศูนย์รวมมรดกทางวัฒนธรรมชองพุงเป็นที่เก็บรักษามรดกและสิ่งประดิษฐ์ทาง
วัฒนธรรมหลากหลายชนิดท่ีได้สะสมจากภูมิภาคนี้ก่อนท่ีจะประสบอุทกภัยในปี 
ค.ศ. 1985 ในช่วงการก่อสร้างทะเลสาบชงุจโูฮ ทีน่ีน่กัท่องเทีย่วสามารถชมพระพุทธ
รูปหินปางพระอิริยาบถยืน, ลานพลับพลาพาเรียงพูและโรงเรียนขงจื๊อชองพุงเฮียง
เกียวรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ในครัวเรือนอีกเกือบ 2,000 ชิ้น ศูนย์ฯ แห่งนี้จึงกลายเป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของตอนเหนือแม่น�า้นัมฮันกัง
www.okjc.net 043-641-5531-4 2048 Cheongpungho-ro, 

Cheongpung-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do

ทันยาง  11

ทันยางเป็นเมืองท่องเท่ียวอันเลื่องชื่อต้ังอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติ เมืองนี้ตั้งอยู่
ท่ามกลางหบุเขาทีร่งัสรรค์โดยแม่น�า้นมัฮนักงัไหลโค้งลับสลบัเขาสูงชันและมรีายการ
กิจกรรมกีฬายามว่างนับไม่ถ้วนให้สัมผัส กีฬายอดนิยมคือพาราไกลดิ้ง, มอเตอร์แฮ
งก์-ไกลดิ้ง, ล่องแพ, ล่องเรือและยิงโคลน นอกจากกีฬายามว่างแล้ว ทันยังก็มีสถาน
ที่ท่องเที่ยวมีทัศนีภาพงดงามเช่น อุทยานแห่งชาติซอแบ็กซาน, วัดคูอินซา, ถ�า้โคซู
และสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์หลายแห่ง
english.dy21.net 043-420-3114 Danyang-gun, Chungcheongbuk-do  

วัดคูอินซา  12

วัดนี้ตั้งอยู่กลางอุทยานแห่งชาติซอแบ็กซาน วัดคูอินซาเป็นส�านักสงฆ์กลางนิกายชอนแทจงแห่งพระพุทธศาสนาในเกาหลีซึ่งก�ากับ
ดูแลวัดกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ วัดนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1945 และสถาปัตยกรรมของวัดก็มีความแตกต่างโดยชัดเจนจากวัดหนึ่ง
หรือสองชั้นทั่วไปในเกาหลี
www.guinsa.org 043-423-7100 73 Guinsa-gil, Yeongchun-myeon, Danyang-gun, Chungcheongbuk-do 

อุทยานแห่งชาติซองนิซาน  13

อทุยานแห่งนีเ้ป็นจดุท่องเท่ียวยอดนยิมท่ีสดุแห่งหนึง่ในภาคกลางของคาบสมทุรเกาหล ีภเูขาซองนซิาน (1,058 ม.) เป็นทีต่ัง้ของวดั
พ็อบจูซาเป็นที่เคารพบูชาสักการะมาช้านาน วัดพ็อบจูซาก่อตั้งในปี ค.ศ. 553 และเป็นที่พ�านักของพระสงฆ์กว่า 3,000 รูปในสมัย
ก่อน มีพระพุทธรูปพระศรีอารยเมตไตรย์สัมฤทธิ์ในพระอิริยาบถยืนสูง 33 ม. จากพื้นวัด และต้นสนนามว่า จองอีพูมซองที่ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นจุดที่จัดตั้งมหาเถรสมาคมอย่างแท้จริง
english.knps.or.kr Boeun-gun, Chungcheongbuk-do  

การแข่งขันพายเรือชิงแชมป์โลก 2013 ณ Chungju  14

การแข่งขนัพายเรือชงิแชมป์โลกได้ถกูจดัขึน้เมือ่ในวันที ่25 สงิหาคม - 1 กนัยายน ทีท่ะเลสาบ Tangeumho, Chungju, Tangeumho 
คือทะเลสาบเทียมที่อยู่ระหว่าง Chungju และ เขื่อน Jojung ในปี 2007 การแข่งขันพายเรือชิงแชมป์เอเชียและรอบคัดเลือกการ
แข่งเรือกีฬาโอลิมปิกก็ถูกจัดขึ้นที่ทะเลสาบ Tangeumho ด้วยเช่นกัน
www.worldrowing.com Chungju-si, Chungcheongbuk-do 
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ทุ่งลุ่มชุ่มน�้า

กล่าวกันว่าเป็นแดนโอลิมปิกแห่งสิ่งแวดล้อม การประชุมอนุสัญญา
รมัซาร์ครัง้ที ่10 จดัขึน้ทีช่างวอน จงัหวดัเคยีงซงันมัโดตัง้แต่วันที ่28 
ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายนปี 2008 เป็นการประชุมที่ร่วมมือกันยก
ระดบัการตระหนกัรูส้าธารณะในเร่ืองทุง่ลุ่มชุม่น�า้ในเกาหล ีตัง้แต่สิน้
สดุการประชมุนกัท่องเทีย่วจ�านวนมากได้มาเทีย่วชมและยงักลบัมา
เยอืนทุง่ลุม่ชุม่น�า้อย่างต่อเนือ่งเพือ่มาสมัผสัธรรมชาตอัินงดงามและ
ชมสิงสาราสัตว์และพืชพันธุ์ไม้ดอกหลากหลายชนิด

 ทุ่งลุ่มชุ่มน�้าอูโพนึบ
ทุ่งลุ่มชุ่มน�้าธรรมชาติอายุ 140 ล้านปี 1

สถานท่ีแห่งนี้กินพื้นที่ครอบคลุม 4 เมืองในชางเนียง อูโพเป็น
ทุ ่งลุ ่มชุ ่มน�้าธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ประกอบด้วยอูโพ 
(1.28 ตร.กม.), มกโพ (0.53 ตร.กม.), ซาจิโพ (0.36 ตร.กม.) และ
จกจบิอล (0.14 ตร.กม.) มีน�า้หลากเป็นบึงบนพืน้ทีร่วมทัง้หมด 8.54 
ตร.กม. พื้นที่ทุ่งลุ่มชุ่มน�า้ (2.31 ตร.กม.) ซึ่งรับน�้าจากอุทกภัยหรือ
มรสุมฤดูร้อนนั้น มีขนาด 210 เท่าของสนามฟุตบอลเลยทีเดียว มี
ร่องรอยซากฟอสซิลไดโนเสาร์อายุ 140 ล้านปียังคงเก็บรักษาไว้ใน
ทุ่งลุ่มชุ่มน�้าแห่งนี้
eng.upo.or.kr

 อุทยานทุ่งลุ่มชุ่มน�้าชูนัม
ศูนย์พักพิงของนกอพยพต่างถิ่น 2

อุทยานทุ่งลุ่มชุ่มน�้าชูนัมคือที่อาศัยของนกอพยพต่างถิ่นที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ตั้งอยู่ในชางวอน จังหวัดเคียงซังนัมโดโดยมีนกอพยพ
ต่างถิ่นประมาณ 10,000-20,000 ตัวบินมาพักพิงยังอุทยานแห่งนี้ 
แม้ว่าทีน่ีจ่ะไม่ใช่ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นบงึโดยแท้ แต่ทุง่แห่งนีก้ไ็ด้
มีผู้ร่วมประชุมอนุสัญญารัมซาร์เดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการ
แล้ว และศูนย์วัฒนธรรมรัมซาร์ก็ตั้งอยู่ที่ชูนัมด้วย ด้วยการเดินทาง
ใช้เวลาเพียงหนึ่งช่ัวโมงจากทุ่งลุ่มชุ่มน�้าอูโพนึบนักท่องเที่ยวหลาย
คนก็มายังอุทยานแห่งนี้หลังจากเที่ยวชมอูโพนึบเพ่ือมาชมเหล่านก
กระเรียนคอขาวและเป็ดไบคาล
junam.changwon.go.kr

 อ่าวซุนชอนมัน 
ทุ่งชายเลนแห่งแรกในอนุสัญญารัมซาร์ 3

อ่าวซุนชอนมันเป็นทุ่งชายเลนก่อเกิดจากพ้ืนที่ต้นอ้อแผ่กว้างขวาง
และทุ่งลุ่มชุ่มน�้ากว้างไกลสุดลูกหูลูกตา เป็นปากแม่น�้าชายฝั่งแห่ง
แรกในเกาหลีที่ได้บันทึกลงในอนุสัญญารัมซาร์เมื่อเดือนมกรา
คมค.ศ. 2006 และได้รับการยกย่องในด้านประโยชน์ในการอนุรักษ์
ทัว่โลก อ่าวนีข้ึ้นช่ือในเร่ืองพ้ืนทีต้่นอ้อสทีองทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลบภัย
ของนกกระเรยีนหมวกขาว, อนสุรณ์ทางธรรมชาตแิละนกอพยพต่าง
ถิ่นอย่างฝูงนกปากช้อนหน้าด�าและหงส์ ทางน�้ารูปโค้งตัว S ท�าให้
เกิดภาพพระอาทิตย์อัสดงน่าตื่นตาและเป็นจุดชมทัศนียภาพยอด
นิยมในหมู่ช่างภาพมืออาชีพ
www.suncheonbay.go.kr

ทวัรสี์เขยีวเที่ยวตามเรื่องราว 7

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้กลายเป็นประเด็นพูดคุยกันในเกาหลีเมื่อไม่นานมานี้ หลายเขตได้สร้างเส้นทางเดินเที่ยวพิเศษและ
ทัวร์จักรยานขึ้น โดยมุ่งไปที่การพัฒนาอย่าง “เนิบช้า” ที่อนุรักษ์วิถีชีวิตและค่านิยมพื้นบ้านไว้ ด้วยการหลีกหนีจากแผนการ
ท่องเที่ยวแบบธรรมดาสามัญ คุณก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ในมุมช้าของเกาหลี
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เมืองวิถีช้า

ชิตต้าสโลว์มคีวามหมายว่า ‘เมอืงวถิช้ีา’ ในภาษาอติาเลีย่น ซึง่
แนวคดินีร้เิริม่ในปีค.ศ. 1999 ท่ีเมืองออร์เวียโต้ประเทศอติาลี
ให้เป็นขบวนการเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
แห่งภูมิภาคที่ด�าเนินวิถีโดยช้าซ่ึงผู้ท่ีอาศัยจะได้ร่วมแบ่งปัน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยกัน องค์การนานาชาติแห่งเมืองวิถี
ช้า (ชิตต้าสโลว์) ได้ยอมรับเขตสิบเขตต่อไปนี้ให้เป็นเมืองวิถี
ช้าเพื่อเป็นการยกย่องในความพยายามของผู้คนที่อนุรักษ์วิถี
ชวีติสมถะดัง้เดมิท่ามกลางการเปลีย่นแปลงฉับพลนัซึง่ชักน�า
โดยโลกาภิวัฒน์และการกลายสภาพเป็นเมือง
www.cittaslow.kr

 เกาะชึงโดในชินอัน-กุน 4

เกาะชึงโดให้พืน้ท่ีรอบข้างหยบิยมืเอาคุณค่าอนัสลกัส�าคญัซึง่
ต้องขอบคุณพื้นท่ีชายทะเลส่วนนอกตามธรรมชาติและการ
ผลติเกลอืสมทุรจากการตากแดดแห้ง สิง่ทีย่นืยนัประเพณกีาร
ผลิตเกลือก็คือนาเกลือแทเพียงที่กินพื้นที่กว้าง 4.62 ตร.กม.  
เมื่อน�้าลงจะเผยให้เห็นพื้นที่ชายทะเลส่วนนอกอันกว้างใหญ่
และเมื่อน�้าขึ้นสูงเราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้จากบน
สะพานจังตุงกอดารี ชึงโดยังมีชื่อเสียงในฐานะเกาะปลอด
บุหรี่แห่งแรกของเกาหลี
www.slowjeungdo.com

 เกาะชองซันโดในวันโดกุน 5

เกาะนี้ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของวันโดห่างออกไป 19.2 กม. จัง
หวดัชอลลานมัโด เกาะชองซนัโดมชีือ่เสยีงในเรือ่งท้องฟ้าสวย
สดใส ทะเลสีมรกตและภูเขาป่าครึ้มเขียว ในฤดูใบไม้ผลิดอก
คาโนลาสีเหลืองสดจะสร้างบรรยากาศสมดุลกับสีเขียวของ

ทุ่งข้าวบาร์เลย์สดสวยชัดเจน เนื่องด้วยเกาะแห่งนี้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติสมุทรศาสตร์
ทาโดแฮ เกาะชองซันโดจึงเป็นพื้นที่สะอาดปราศจากมลพิษ
และยังข้ึนชื่อในด้านการเป็นสถานที่ถ่ายท�าละครเกาหลี 
Spring Waltz (ดนตรีรักหัวใจปรารถนา) และภาพยนตร์
เรื่อง ซอเพียนเจ

www.chungsando.co.kr

 อักยังเมียนในฮาดงกุน 6

บริเวณนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขาชีรีซานทางทิศตะวันออก, ตะวัน
ตกและเหนอืและทางทศิใต้กม็แีม่น�า้ซอมจนิกนัไหลผ่าน ทุง่สี
ทองใกล้กบัภเูขาชรีซีนังดงามโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์และควร
ค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก หากต้องการสัมผัสชาเขียวสดก
ลิ่นหอมหวลซึ่งเป็นของขึ้นชื่อแห่งฮาดงแล้วก็ให้มาเยี่ยมชม
ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการชงชาแมอัม ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์อัน
แสนอบอุน่และเรยีบง่ายเตม็ไปด้วยเรือ่งราวแสนสบายใจและ
ผ่อนคลายกายมากมายน่าค้นหา
www.hadong.go.kr

 แทฮึง-เมียนในเขตเยซันกุน
www.yesan.go.kr
 ชางเพียง-เมียนในเขตทัมยังกุน  
www.slowcp.com
 ยูชิ-เมียนในเขตชางฮึงกุน
travel.jangheung.go.kr
 หมู่บ้านชอนจูฮันอกในชอนจูซี  
hanok.jeonju.go.kr
 โชอัน-เมียนในนัมยังจูซี  
www.nyj.go.kr
 พาชอนเมียนในเขตชองซงกุ
www.cs.go.kr
 อีอัน-เมียนในซังจูซี  
www.sangju.go.kr
 คิมซัทกัท-เมียน ใน ยองวอล-กุน 
www.kimsatgat.co.kr
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ทางน�้าและจักรยาน
 ข้ามประเทศด้วยการขี่จักรยาน ระยะทาง 1,757 กิโลเมตร
 เส้นทางแม่น�้าฮันกัง 310 กิโลเมตร
 เส้นทางแม้น�้านักดงกัง 665 กิโลเมตร
 เส้นทางภูเขาแซแจ 100 กิโลเมตร 
 เส้นทางแม้น�้าคึมกัง 305 กิโลเมตร
 เส้นทางแม้น�้ายงซานกัง 377 กิโลเมตร

 แม่น�้าหลายสายและการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
เลียบล�าธารที่สวยงามของเกาหลี ตามเส้นทางพิเศษด้วยบรรยากาศแบบเกาหลีและความสวยงาม สุดยอดของการเดินทางเริ้ม
ด้วยแมน่�า้หลกั 4 สาย เดนิทางข้ามประเทศด้วยการปั่นจักรยานผ่านแม่น�้าหลกั 4 สายซึง่ไม่ไดเ้ป็นเส้นทางส�าหรับมอือาชีพหรือ
การแข่งขนั แต่เป็นเส้นทางท่ีคณุสามารถสือ่สารกบัธรรมชาติ และเพลดิเพลนิไปกบัการท�าสมาธท่ิามกลางแสงอาทติย์ นอกจาก
นี้ยังเป็นเส้นทางส�าหรับนักเดินทางที่รักการผจญภัยและมีความประสงค์ที่จะส�ารวจวัฒนธรรมที่แตกต่าง พบปะผู้คนตลอดการ
เดินทาง สนุกกับประสบการณ์ใหม่ ทุกๆถนนและแม่น�า้ล�าธารจะอยู่กับคู่กับคุณตลอดการเดินทาง
bike.go.kr

Namhangang River 

Bukhangang River 

Geumgang River 

Yeongsangang River 

Nakdonggang River 

Saejae Bike Path
(Mountain Path) 
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GANGWON-DO

GYEONGSANGBUK-DO
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JEOLLABUK-DO
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CHUNGCHEONGBUK-DO

DAEJEON

DAEGU

ULSAN

BUSANGWANGJU
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Ara Bike Path
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