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ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจนั้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีมีความรุ่มรวยท่ีสุด 
วัฒนธรรมพุทธศาสนาแห่งอาณาจักรชิลลาและวัฒนธรรธแนวขงจ๊ือแห่งราชวงศ์โชซอน
ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในพื้นที่น้ี และภูเขารวมถึงอุทยานแห่งชาติทางทะเลก็ยังเป็น
จุดท่องเที่ยวส�าคัญอันยอดเยี่ยม พูซานเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเกาหลีและมี
บทบาทส�าคัญในการค้าขายในระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ภาคตะวัน
ออกเฉยีงใต้
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ศูนย์วัฒนธรรมบูรพาโอสถยางเนียงซี  1

เครื่องมือปรุงยาแผนตะวันออกหลากหลายช้ินมองเห็นได้ในหอนิทรรศการและมี
วัตถุมากกว่า 500 ชิ้นรวมถึงต�ารายาแผนตะวันออกเช่น ทงอึยโบกัม และ ทงอึย
ซูเซโบวอน ก็น�าออกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรหลาย
อย่างอาทิ สบู่, คุกกี้, และน�้าชาสามารถหาซ้ือได้เช่นกันและยังมีโอกาสได้ลองลิ้ม
ชิมรสชาโอสถอีกด้วย
dgom.daegu.go.kr 053-253-4729 49 Dalgubeol-daero 415-gil, Jung-gu, 

Daegu Metropolitan City

โคเรียง  2

โคเรยีง สถานทีท่ีม่โีบราณวตัถุอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ แทกายา ทีถ่กูสร้างขึน้โดย
น�า้จากแม่น�า้ นกัดงกงั  ซึง่มคีวามเจรญิรุ่งเรือ่งถงึ 520 ปี (42-562) หลงัจากยคุเสือ่ม
ถอย ส่วนหนึง่ได้ถกูยดึครองโดยอาณาจกัรซลิลาและส่วนทีเ่หลอืถกูครองโดย แพค
เจ จนท้ายที่สุดก็กลายเป็นอาณาจักรของชนเผ่าที่ถูกลืม กว่า 8600 โบราณวัตถุที่
ออกมาจากบริเวณพื้นที่สุสานโบราณ จีซานดง อันเป็นที่ตั้งของหลุมศพที่ใหญ่ที่สุด
ของยุคกายาซึ่งประกอบไปด้วยแถวราว 200 หลุมศพ 
eng.goryeong.go.kr Goryeong-gun, Gyeongsangbuk-do

วัดชิกจีซา  3

วัดชิกจีซาตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแทกู วัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 
1,600 ปี มชีือ่ในเรือ่งกระเบ้ืองมงุหลงัคาสฟ้ีาและพระพุทธรูปขนาดเลก็ 1,000 องค์ 
www.jikjisa.or.kr 95 Jikjisa-gil , Daehang-myeon, Gimcheon-si, 

Gyeongsangbuk-do 

วัดแฮอินซา  4

วัดแฮอินซาในภูเขาคายาซานคงเป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเกาหลี วัดแฮอินซา
ก่อต้ังขึ้นในปีค.ศ. 802 เป็นที่ประดิษฐานแผ่นไม้จากรึก พระไตรปิฎกเกาหลี อัน
เป็นชุดคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยค้นพบ คัมภีร์ชุดน้ีจารึกเสร็จ
สิ้นในปีค.ศ. 1251 ให้เป็นค�าวอนขอต่อพระพุทธองค์ในความพยายามป้องกัน
การรุกรานของชาวมองโกเลีย แผ่นไม้จารึกยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังเป็น
รากฐานของคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับที่เชื่อถือได้มากที่สุด ในปี 1995 ชางเกียน
พันจอนของวัดแฮอินซาซึ่งเป็นหอไตรเก็บรักษา พระไตรปิฎกเกาหลี ได้รับการขึ้น
ทะเบียนไว้ในรายชื่อมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกอันทรงเกียรติ และแผ่นจารึก
พระไตรปิฎกเกาหลกีไ็ด้ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกเอกสารทีบ่นัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี 2007
www.haeinsa.or.kr 055-934-3000 122 Haeinsa-gil, Gaya-myeon, 

Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do 

อุลซาน  5

ถึงแม้ว่าจะได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมรถยนต์ แต่อุลซานก็อยู่ใกล้กับ
ทะเลตะวันออกและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของ
เมอืง เมอืงท่าจางเซง็โพฮงั ท่ีครัง้หนึง่เคยเป็นสถานท่ีส�าหรบัการท�าประมงปลาวาฬ 
จนกระท่ังปี 1980 เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้มีการล่าปลาวาฬ แนวริมทะเลอุทยาน 
แทวังอัม  ถือว่าเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
www.ulsan.go.kr Ulsan Metropolitan City
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ชายหาดแฮอุนแด  6

ชายหาดแฮอุนแดอยู่ในพูซานซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นล�าดับสองของ
เกาหล ีชายหาดแฮอนุแดเป็นหน่ึงในสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจของเกาหลทีีไ่ด้รบัความ
นิยมมากท่ีสุด เรียบชายหาดเรียงรายไปด้วยโรงแรมหรูและคอนโด, ร้านอาหาร, 
คาเฟ่, บาร์ และอื่นๆ ที่จะท�าให้คุณเพลิดเพลิน นอกจากนี้ในพื้นที่แฮอุนแดเป็น 
Nurimaru APEC House ตั้งอยู่บนเกาะทงแบ็กซอม Nurimaru APEC House 
ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประชุมเอเปคในปี 2005
tour.busan.go.kr 264 Haeundae Haebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan 

Metropolitan City

เซ็นทัมซิตี้  6

ห้างนีต้ัง้อยูใ่นแฮอนุแด ทีน่ีค่อืศนูย์จบัจ่ายซือ้ของรวมทกุสรรพสิง่มีท้ังสวนน�า้พรุ้อน, 
ลานสเก็ตน�า้แข็ง, ร้านขายหนังสือ, โรงละครพร้อมอาหารค�า่, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
และอืน่ ๆ   อกีมากมาย ด้วยการมอีาคารสองฝ่ังทีเ่ชือ่มถงึกนัหมดทกุชัน้จงึท�าให้เซน็
ทัมซิตี้ได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ให้เป็นห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพื้นที่ทั้งหมด 293,905 ตร.กม.
www.shinsegae.com 35 Centum Nam-daero, Haeundae-gu, Busan 

Metropolitan City 

ทางเดินทัลมาจิ-กิล  6

เนื่องจากเป็นทางเดินแคบ ๆ ผ่านภูเขาวาอุซัน ทัลมาจิ-กิลเป็นทางทอดยาวจาก
หาดแฮอุนแดไปจนถึงหาดซงจอง มีต้นซากุระและสนขึ้นเรียงรายขนัดแน่นขนาบข้าง เส้น
ทางนี้มีความงดงามต้องตาต้ังแต่ช่วงพระอาทิตย์ตกไปจนถึงเที่ยงคืนและต้ังแต่ประมาณช่วง
ตี 5 จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเวลาที่แสงไฟยามค�่าคืนส่องสว่างไสว ในวันสิ้นปีหรือในวันชูซก 
(เทศกาลวันขอบคณุพระเจ้าของเกาหล)ี ชาวบ้านจะเดนิมาตามทางเดนินีเ้พือ่ชมจนัทร์วนัใหม่กนั
Dalmaji-gil, Haeundae-gu, Busan Metropolitan City 

วัดแฮดงยองกุงซา  6

วัดเกาหลีส่วนใหญส่รา้งอยู่บนภูเขาแต่วัดแฮดงยองกุงซาสร้างอยู่ติดกับทะเลอยู่บนแนวโขดหนิริมชายฝ่ัง ภาพทะเลสีสวยสดงดงาม
ตราตรึงใจกม็ใีห้เหน็ เสยีงเกลยีวคลืน่สาดซดัฝ่ังระคนเสยีงสวดมนต์ท�าวตัรเช้าเยน็เป็นสิง่ทีด่ลบนัดาลใจให้นักท่องเทีย่วเข้ามาสมัผสั
www.yongkungsa.or.kr 051-722-7744 86 Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan Metropolitan City 

อุทยานคึมกัง  6

อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เชิงเขาคึมจองซาน (801.5 ม.) อุทยานคึมกังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เช่น ป้อมคึม
จองซานซอง, ศูนย์ศิลปะพื้นบ้านโบราณพูซาน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติทางทะเลพูซานและสวนพฤกษศาสตร์พูซาน ที่
นี่ยังเพรียบพร้อมด้วยอาคารกีฬาอเนกประสงค์และเครื่องเล่นอยู่จ�านวนหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกันนั้นมีบ่อน�้าพุร้อนทงแน
และวัดโพเมียวซา
www.geumgangpark.or.kr 051-860-7880 155 Ujangchun-ro, Dongnae-gu, Busan Metropolitan City  

หาดแฮอุนแด เซน็ทัมซิตี้

วัดแฮดงยองกุงซา

ทางเดินทัลมาจิ-กิล

วัดโพเมียวซา
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ตลาดกุกเจ  7

ตลาดกุกเจเป็นตลาดโบราณที่สะท้อนภาพดั้งเดิมได้ดีที่สุดในพูซาน เป็นตลาดที่ไม่ได้ด้อยพัฒนา
กว่านัมแดมุนเลยและยังเนืองแน่นด้วยเหล่านักช้อปต่างชาติจ�านวนมากด้วย ถนนควางบก-โรซึ่ง
เป็นถนนแฟชั่นอันดับต้นของพูซานทอดยาว 750 เมตรตั้งแต่บริเวณศาลาว่าการเมืองพูซานหลัง
เก่าจนถึงตลาดกุกเจ พื้นที่นี้มีศูนย์ช้อปปิ้งและวัฒนธรรมหลากหลายรวมถึงโรงภาพยนตร์, หอ
ศิลป์, ธนาคารพานิชย์, ร้านค้าอัญมณี, ร้านขายของที่ระลึกและโรงแรม
 Sinchang-dong, Jung-gu, Busan Metropolitan City 

ตลาดค้าปลาชากัลชิ  7

ด้วยการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ  แห่งหนึ่งในพูซาน ตลาดค้าปลาชากัลชิช่วยน�าสินค้าทางทะเลอย่างหลากหลายจ�านวน
มหาศาลมาสู่ประเทศชาติ ภาพน่าตื่นตาในยามเช้าเกิดขึ้นเมื่อบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่อรองราคาปลาสดอย่างออกรส และถ้าอยาก
ลองซึมซับวัฒนธรรมพื้นเมืองเกาหลีอันน่าค้นหาก็ให้มาเที่ยวที่เทศกาลชากัลชิในเดือนตุลาคม
www.jagalchimarket.org 051-713-8000 52 Jagalchihaean-ro, Jung-gu, Busan Metropolitan City 

40 เคียดัน (ขัน้บันได) - กิล  7

ในช่วงสงครามเกาหล ี(ค.ศ. 1950-1953) ผูค้นทีล่ีภ้ยัเข้ามาในพซูานเข้ามาอาศยัรวมกนัในเมอืงเล็ก ๆ   ณ ทีแ่ห่งนีเ้องทีเ่มอืงนัน้ได้รบั
การบูรณะปรับปรุงเพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพชีวิตผู้อพยพผ่านรูปปั้น, เสาโทรเลข, โปสเตอร์ภาพยนตร์ ฯลฯ และหอวัฒนธรรมบันได 
40 ขั้นที่อยู่ใกล้กันนั้น มีความเจ็บปวดและความโศกเศร้าของผู้อพยพสามารถสัมผัสได้ในวัตถุต่าง ๆ  ที่จัดแสดงไว้
40 Gyedan-gil, Jung-gu, Busan Metropolitan City

ผาแทจงแด  7

หน้าผานี้อยู่ตรงปลายสุดบนเกาะยองโดซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของย่านธุรกิจพูซาน แทจงแดมีเขาสูงชันและมีพื้นที่ป่าชัฏครึ้ม
เขียวและหน้าผาขรุขระหักตรงลงไปในทะเลถึง 200 เมตร
www.taejongdae.or.kr 051-405-2004 257 Jeonmang-ro, Yeongdo-gu, Busan Metropolitan City 

ตลาดกุกเจ

40 เคียดัน (ขัน้บันได)-กิล ผาแทดงแจ

ตลาดชากัลชิ

ผาแทดงแจ
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พื้นที่ประวัติศาสตร์เคียงจู  8

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเคียงจู คือเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรซิลลา ( 57 ก่อนศริสตกาล -  
935 หลังคริสตกาล) ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกใน
เดอืนพฤศจกิายน ปี 2000 ให้เป็น "พืน้ทีป่ระวัติศาสตร์เคยีงจู" มากกว่า 50 อนุสรณ์
สถานใน 5 เขตได้แก่ นัมซาน, วอลซอง, แทรึงวอน,ฮวางเนียงซา, ซานซง และมัก
ถูกเรียกว่า "พิพิธภัณฑ์ไม่มีก�าแพง"
guide.gj.go.kr Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

กลุ่มสุสานแทรึงวอน  8

ด้วยการเป็นกลุ่มสุสานหลวงตั้งแต่ยุคอาณาจักรชิลลาเป็นต้นมา กลุ่มสุสานแห่งนี้
มีสุสานหลวง 23 แห่งจาก 200 แห่งที่ได้ค้นพบในเคียงจู ชอนมาชองหรือสุสาน
แห่งอาชาสวรรค์ได้ถูกขุดค้นในปีค.ศ. 1973 และได้สมบัติทรงคุณค่ามากกว่า 
15,000 ชิ้น สมบัติเหล่าน้ีรวมถึงมงกุฏทองค�าและรัดเอวได้น�าออกจัดแสดง 
ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจูและบริเวณสุสานก็เปิดให้ผู้คนเข้าชมได้
83-20 Taejong-ro, Hwangnam-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

หอดาราศาสตร์ชมซองแด  8

ชมซองแดเป็นหอดาราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงอยู่ในเอเชีย หอน้ีสร้างข้ึนใน
รัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถซอนด็อก (ราวค.ศ. 632-647) หอนี้ใช้เพื่อสังเกต
ดวงดาวเพื่อพยากรณ์อากาศ สิ่งก่อสร้างหินนี้คือส่วนผสมงดงามลงตัวระหว่างแนว
เส้นตรงและเส้นโค้งเว้า และได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบัติแผ่นดินหมายเลข 
31 ในปี 1962
13-7 Cheomseong-ro, Hwangnam-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

สระอันอับ้จิ  8

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากชมซองแดก็มาถึง สระแห่งนี้เคยเป็นที่ที่พระบรม
วงศานุวงศ์อาณาจักรชิลลาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยามเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจ 
สระแห่งนี้ได้ถูกท�าให้แห้งลงในปีค.ศ. 1975 เพื่อให้เผยกรุสมบัติแห่งสิ่งประดิษฐ์
ยุคชิลลาโดยแท้ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู

102 Wonhwa-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

บริเวณวัดพุนวางซา  8

เพียงใช้เวลาเดินจากสระอันอั้บจิ 20 นาทีก็มาถึงวัดนี้ วัดพุนวางซาสร้างขึ้นในปีค.ศ. 634 เป็นปี
ทีส่ามในรชัสมยัสมเดจ็พระราชนินีาถซอนดอ็ก (พระเจ้าแผ่นดนิล�าดบัที ่27 แห่งอาณาจกัรชลิลา) 

วัดนี้ต้ังอยู่ถัดจากเขตวัดฮวังเนียงซาและครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พ�านักของพระสองรูปผู้ยิ่งใหญ่คือพระวอนเฮียวแดซาและพระชาจัง 
ปัจจุบันเจดีย์อิฐหินเหลือเพียงสามชั้นจากจ�านวนเก้าชั้นที่ยังคงตั้งอยู่
www.bunhwangsa.org 054-742-9922/9937 313-0 Guhwang-dong, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

โขดหินชินชอนัม

พื้นที่ประวัติศาสตร์เคียงจู

หอดาราศาสตร์ชมซองแด

สระอันอับจิ

บริเวณวัดพุนวางซา

กลุ่มสุสานแทรึงวอน
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วัดพุลกุกซา  8

วัดนี้เป็นวัดที่ผู้คนรู้จักกันดีท่ีสุดแห่งหนึ่งในเกาหลี วัดพุลกุกซานี้คือเครื่องยืนยัน
ให้เห็นถึงท้ังฝีมืองานสถาปัตยกรรมสมัยชิลลาและความลุ่มลึกในศรัทธาแห่งพุทธ
ศาสนา แม้อาคารไม้ส่วนใหญ่ได้รบัการปฏสิงัขรณ์มานานนบัศตวรรษแล้วแต่สะพาน
หนิ, ขัน้บนัไดและเจดย์ีท้ังหลายกย็งัคงสภาพดัง้เดมิอยู ่วดันีซ้ึง่เดมิสร้างขึน้ในปีค.ศ. 
528 ได้รับการต่อเตมิขยายเพิม่ในปี 751 วัดพลุกุกซาได้รบัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดก
โลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี 1995
www.bulguksa.or.kr 054-746-9913 385 Bulguk-ro, Gyeongju-si, 

Gyeongsangbuk-do 

ถ�้าซ็อกกูรัม  8

ถ�้าแห่งนี้มีความเก่าแก่นับย้อนกลับไปในสมัยเดียวกันกับวัดพุลกุกซา ถ�้าซ็อกกูรัม
มีแท่นพุทธบูชางามวิจิตรท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก มีรูปพระโพธิสัตว์และเทพารักษ์ราย
ล้อมอยู่ รูปปั้นพระประธานในพระอิริยาบถสงบนิ่งทอดสายพระเนตรออกไปยัง
เนินเขาป่าขนัดและข้ามพ้นทะเลตะวันออกไปจรดเส้นขอบฟ้า ภาพสลักบนหลังคา
โค้งหินแกรนิตของถ�้าซ็อกกูรัมเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมชิ้นเอกอันน่าอัศจรรย์
โดยแท้ ในปี 1995 ถ�้าซ็อกกูรัมได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในรายชื่อมรดกโลกอันทรงคุณค่า
แห่งองค์การยูเนสโก
www.sukgulam.org 054-746-9933 873-243 Bulguk-ro, Gyeongju-si, 

Gyeongsangbuk-do 

โพมุนเลครีสอร์ท  8

ทางด้านตะวันออกของย่านธุรกิจเคียงจูคือโพมุนเลครีสอร์ทซึ่งมีโรงแรมสุดหรูเลิศห้า
แห่ง, ศูนย์การประชุม, ร้านค้าตั้งเต็มพื้นที่และร้านอาหารสุดเลิศรส, สนามกอล์ฟ, สวน
สนุก, บ่อน�้าพุร้อน, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยและอื่น ๆ   อีกมากมาย และในรีสอร์ทแห่งนี้ก็คือ
อุทยานชิลลามิลเลเนี่ยมซึ่งเป็นสวนจัดตามรูปแบบเน้นประวัติศาสตร์ที่จะน�าผู้มาเยือนย้อน
กลับไป 1,200 ปีสู่ยุคอาณาจักชิลลา  
www.ktd.co.kr 054-745-7601 446 Bomun-ro, Gyoengju-si, Gyeong sangbuk-do 

อุทยานชิลลามิลเลเนี่ยม www.smpark.co.kr

หมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้านเคียงจู  8

ระหว่างทางมุ่งหน้าไปยังวัดพุลกุกซาจากโพมุนเลครีสอร์ทนั้น มีเรือนเกาหลีโบราณซึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านท�างานดิ้นทอง, หุ่นรูปปั้นดิน
เผาพิธีฝังศพ, โอ่งไม้และศิลา, งานหัตถกรรมต่าง ๆ  , อัญมณีและงานเย็บปักถักร้อย นักท่องเที่ยวสามารถชมชาวบ้านผลิตสินค้า
เหล่านี้ที่ส่วนสาธิตเชิงปฏิบัติทั้ง 19 แห่งและมีหอนิทรรศการส�าหรับเยี่ยมชมหรือเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมอยู่ด้วย
www.kyongju-fcv.com 230 Bobul-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

โพมุนเลค รีสอร์ท

ถ�้าซอ็กกูรัมวัดพุลกุกซา

หมู่บ้านหัตถกรรมพื้นบ้านเคียงจู

โพซอ็กจอง
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การพักแรมอยู่วัด

นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตส�าหรับนักท่องเที่ยวท่ีจะเข้ามา
เรียนรูแ้ละซึมซับสมัผสัวฒันธรรมพทุธศาสนาเกาหล ีลองหลกี
หนีจากวิถีชีวิตที่วุ่นวายและเหนื่อยล้าในปัจจุบันแล้วค้นหา
ความสงบสันติภายในผ่านรายการการพักแรมอยู่วัดที่เหมาะ
กบัความต้องการของคณุ วดัป่าบนภเูขาอนัสงบสบาย, หบุเขา
ทีร่ายล้อม, ป่าเขยีวขจแีละสายลมเย็นสบายคือสิง่ท่ีท�าให้การ
พักแรมอยูว่ดัเกาหลเีป็นสิง่ทีพ่เิศษย่ิงนกั นิกายโชเกและชอน
แทในพุทธศาสนาเกาหลเีปิดโอกาสให้พกัอาศยัและร่วมซมึซบั
วิถีชีวิตสมถะของพระและแม่ชีในพระพุทธศาสนา  
www.templestay.com

 ศูนย์บริการข้อมูลการพักแรมอยู่วัด
ศูนย์ฯ นี้ตั้งอยู่ในอาคารห้าชั้นตรงข้ามถนนจากวัดโชเกซาใน
กรุงโซลพอดี เป็นศูนย์ฯ ท่ีจัดการกับข้อมูลท่ัวไปท้ังหมดท่ี
เกี่ยวกับรายการพักแรมอยู่วัด ท่ีนี่คุณสามารถหยิบดูจุลสาร
และแผ่นพับโฆษณาที่เกี่ยวกับการพักแรมอยู่วัดได้ บนชั้น 5 
มร้ีานอาหารชือ่ “พัลวู คงยงั” มอีาหารประจ�าวัดแบบโบราณ
ปรุงโดยนักปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา
Jonggak Station, Seoul Subway Line 1 or Anguk Station, 

Seoul Subway Line 3

 รายการพักแรมอยู่วัดโดยปกติ

วัน เวลา กิจกรรม

วันที่ 1 

14:00 ลงทะเบียนและจัดห้องพัก

15:00 พิธีเปิดและปฐมนิเทศ  

16:00 เวลาว่าง (พักผ่อนหรือชมรอบวัด)

16:30 เรียนรู้วิถี พารุกงยาง (กินตามวิถีพุทธ) 

17:00 อาหารมื้อเย็น (พารุกงยาง)

18:00 ท�าวัตรเย็น

19:00
รายการกิจกรรมของวัด (กิจกรรมแตกต่างกันตาม
วัดแต่ละแห่ง) 

21:00 เตรียมตัวเข้านอน

22:00 ดับไฟ

วันที่ 2

03:00 ตื่นนอนและลุกนั่ง

04:00 ท�าวัตรเช้า

05:00 ท�าสมาธิและออกก�าลังแนวเซ็น, โยคะ ฯลฯ

06:00 อาหารเช้า

07:00 ท�างานให้ชุมชนหรือเดินรอบวัด

09:00 เวลาว่าง

11:00 จิบน�้าชา (ดื่มชาและสนทนาธรรมกับพระคุณเจ้า)

12:00 อาหารกลางวัน

13:00 ประเมินผลและปัจฉิมนิเทศ (ท�าแบบส�ารวจ)

14:00 พิธีลากลับ

กิจกรรมตามประเพณีเที่ยวตามเรื่องราว 8

ภาคตะวันออกเฉียงใต้
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พักเรือนฮันอก

นักท่องเท่ียวท่ีค้นหาบ้านช่องเรือนชานเกาหลีพื้นเมืองและ
การต้อนรับด้วยไมตรีจิตควรมาพักแรมสักคืนที่บ้านพื้น
เมืองเกาหลีหรือ ฮันอก เรือนเหล่านี้ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ฮันอกมีเค้าโครงและโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมและสังคมเกาหลีโบราณ เรือนฮันอกโดยปกติ
มีลักษณะเฉพาะคือมีเสาไม้, ก�าแพงดินโคลน, แทจองมารุ 
(พื้น/เฉลียงไม้และสวนประจ�าเรือน)
เรอืนฮนัอกส่วนใหญ่ในปัจจบุนัได้รับการอนรุกัษ์อยูใ่นหมูบ้่าน
ฮันอกเช่นอันดงและชอนจู ด้วยการผสมผสานความหรูหรา
สง่างามในอดีตของเกาหลีพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในยุคปัจจุบันท�าให้เรือนฮันอกเป็นที่พักในขณะเดียวกันก็มี
กิจกรรมซึมซับวัฒนธรรมเพื่อให้สัมผัส
ประสบการณ์วิถีชีวิตตามประเพณี
เกาหลีโดยแท้ เรือนฮันอกบางหลัง
ได้กลายสภาพเป็นเรือนชงชาที่จัดพิธี 
ทาโด (พิธีชงชาเกาหลี) หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ

สัมผัสค�่าคืนในบ้านพื้นเมืองเกาหลีฮันอก
 หมู่บ้านศิลปะชีเร 1   (หน้า 97)
 หมู่บ้านเจินจูฮันอก 2   (หน้า 103)
 หมู่บ้านบุกชนฮันอก 3   (หน้า 34)
 รัก โค แจ 4

มีความหมายว่า “สถานที่บริสุทธิ์และสงบสันติที่มนุษย์สา
มารถซาบซื้งและชื่นชมสิ่งเก่า ๆ” รัก โค แจเป็นที่ที่ผู้คน
สามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิมได้ มรกดทาง
วัฒนธรรมแห่งมนุษยชนเกาหลี, ผู้เฒ่าจอง ยอง-จินและ
เรือนฮันอกบูรณะใหม่ท่ีมีอายุเก่าแก่
กว่า 130 ปี สิ่งที่มีชื่อเสียงเช่นเดียว
กับเรือนพักรับรองก็คือตัวละครที่นัก
แสดงลกูครึง่เกาหล-ีอเมรกัินนามว่าแด
เนยีล เฮนน่ีสวมบทบาทและใช้เรอืนนี้
เป็นที่อยู่ในละครซีรี่ส์ทางทีวียอดฮิต  
My lovely Sam Soon รัก โค แจ
ก็ได้สร้างขึ้นครอบโครงสร้างเดิมน้ัน
เอง แนวก�าแพงรั้วกั้น, สวน, สระ
น�้า, กระเบ้ืองมุงหลังคา, ศาลาและ
ชางดกแด (ชั้นเก็บของที่เป็นที่เก็บ
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ) ได้เพิ่มขึ้นมา
จากเรือนฮันอกพื้นเมือง
www.rkj.co.kr

ข้อมูล
 พักแรมอยู่วัด
สแกน QR โค๊ด เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดเกาหลีที่มีโปรแกรมการพักแรมอยู่วัด
 พักเรือนฮันอก
english.visitkorea.or.kr > Accommodation > Hanok Traditional Houses
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เทควนัโด
เทควันโดคือศิลปะการต่อสูแ้ละวธิีการป้องกนัตวัแบบเกาหลี
ด้ังเดิม จดุมุ่งหมายสงูสุดแห่งเทควนัโดคอืการพฒันาลกัษณะ
และบุคลิกของผู้ฝึกฝนโดยการฝึกวินัยทั้งทางกาย, จิตใจและ
วญิญาณ กฬีาเทควันโดกลายเป็นกฬีาระดับโลกภายหลงัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นกฬีาโอลมิปิกอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 2000

 สิ่งใดที่ท�าให้เทควันโดน่าค้นหา?
ในด้านกีฬา 
การเคลื่อนไหวและเคล็ดวิชาแห่งเทควันโดเปิดโอกาสให้ผู้
ฝึกฝนใช้ร่างกายของตนด้วยท่าทางอนัสมดลุซึง่ช่วยเพิม่ความ
ยืดหยุ่นแก่แขนขาโดยสม�่าเสมอ และยังผ่อนความตึงเครียด
เราเมื่อตะโกนพร้อมกับออกกระบวนท่าแต่ละท่าด้วย

ในด้านวิธีการป้องกันตัว
ในขณะที่ศาสตร์นี้มีความคล้ายคลึงกับศิลปะการต่อสู้อ่ืน ๆ  
ในแง่ของการใช้มือและเท้า แต่เทควันโดแตกต่างตรงที่เท
ควันโดต้องใช้ระดับพลังมหาศาลในการโจมตีจากเท้าทั้งสอง 
อย่างไรกดี็เทควนัโดเน้นไปทีก่ารป้องกนัตวัมากกว่าการจูโ่จม

ในด้านวิธีการป้องกันตัว
เทควนัโดใช้ได้ผลยิง่กบัการฝึกวนิยัในตนเองเพราะกฬีานีเ้พิม่
ความแขง็แกร่งเข้มแขง็ให้ร่างกายและจติใจรวมทัง้สอนจรรยา
บรรณด้วยการแข่งขันกับฝ่ายตรงข้าม

 ส�านักงานใหญ่เทควันโดโลกคุกกิวอน  (หน้า 61)

 ปฏิทินกิจกรรมเทควันโด

กิจกรรม สถานที่ ติดต่อ หมายเหตุ

โปรแกรมการศกึษา
ส�าหรับผู้น�า

โซล 02-567-1058  
www.kukkiwon.or.kr

ปกติ

เทควันโด ้ โลกฮัน
มาดัง

โซล 02-567-1058
www.kukkiwon.or.kr

ประจ�าปี

เทควันโด้ชิงแชมป์
นานาชาติ ชุนชอน

ชุนชอน 033-263-3647 
koreaopentkd.org

สองปีครั้ง

ภาคตะวันออกเฉียงใต้
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หมู่บ้านฮาเฮว  9

หมู่บ้านฮาเฮวเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ  มีส่วนผสมอันลงตัวงดงามของบ้านชาวไร่ชาวนา
หลังคามุงจากและเรือนชานมุงหลังคากระเบื้องของเหล่ายังบัน (ชนชั้นสูง) แห่ง
ราชวงศ์โชซอน หมูบ้่านนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัในเรือ่งแขนงศลิปะการแสดงพเิศษแห่งละคร
หน้ากากที่เรียกว่า ฮาเฮว เพียลซินกุท ทัลลอรี
www.hahoe.or.kr 054-852-3588 2-1 Jongga-gil, Pungcheon-myeon, 

Andong-si, Gyeongsangbuk-do

โรงเรียนขงจื๊อเพียงซันซอวอน  10

โรงเรยีนขงจือ๊เพยีงซนัซอวอนต้ังอยูใ่กล้กบัหมูบ้่านพุงซนัเฮียนและโรงเรยีนนีไ้ด้ย้าย
มาที่อันดงในปีค.ศ. 1572 เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  เพียงซันซอวอนก่อ
ตัง้ขึน้โดยปราชญ์บณัฑติในท้องทีแ่ละได้รบัการสนับสนุนโดยเหล่าสมาชกิของชุมชน
ในถิ่นนั้น โรงเรียนแห่งนี้รุ่งเรืองมากในช่วงปีแรก ๆ  และในปี 1613 ก็ได้มีการตั้ง
แผ่นหินร�าลึกบรรพบุรุษไว้เพื่อร�าลึกถึงบัณฑิตข้าหลวงผู้เป็นต้นแบบ ยู ซอง-เนียง 
(1542-1607) และเป็นนักวิชาการแบบอย่าง-เป็นทางการ.
www.byeongsan.net 054-858-5929 386 Byeongsan-gil, Pungcheon-

myeon, Andong-si, Gyeongsanbuk-do 

หมู่บ้านศิลปะชีเร  11

หมู่บ้านนี้เร่ิมก่อต้ังในปีค.ศ. 1988 ให้เป็นนิคมศิลปินและนักประพันธ์เพื่อรังสรรค์
งานฝีมอืท่ามกลางสภาพแวดล้อมธรรมชาตอินังดงาม ปัจจบุนันคิมนีเ้ปิดต้อนรบันกั
ท่องเท่ียวจากแดนไกลเพือ่ให้สมัผสักบัขนบธรรมเนยีมประเพณอีนัรุ่มรวยในตระกลู
ชั้นสูงในบรรยากาศโดยรอบอันเงียบสงบ ในระหว่างพิธี เชซา (พิธีบูชาบรรพบุรุษ) 
ทีจ่ดัขึน้ทีน่ีส่บิครัง้ต่อปีนัน้ คณุจะได้เห็นวิธีการแสดงความเคารพบรรพบรุษุของคน
เกาหลี นิคมนี้มีห้อง อนดอล 17 ห้อง (ระบบท�าความร้อนใต้พื้นห้องแบบดั้งเดิม)  
www.jirye.com 054-852-1913 427 Jiryeyesulchon-gil, Imdong-myeon, 

Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

วัดบงจองซา  12

วดับงจองซาได้ชือ่ว่าเป็นอาคารไม้โบราณทีต่ัง้อยูท่ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในประเทศ คงึนักจอน 
(สมบตัแิผ่นดนิหมายเลข 15) จากสมยัราชวงศ์โคเรียวและแทองึจอน (สมบติัแผ่นดนิ
หมายเลข 311) จากสมยัราชวงศ์โชซอนตัง้อยูเ่คยีงกนัภายในวัดนัน้เอง และเป็นเรือ่ง
ที่น่าสนใจที่จะได้เปรียบเทียบลักษณะสถาปัตยกรรมทั้งสองด้วย
www.bongjeongsa.org 054-853-4181 222 Bongjeongsa-gil, Seohu-myeon, 

Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

โรงเรียนขงจื๊อโดซันซอวอน  13

โดซันซอวอนก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1574 โดยผู ้ที่เทิดทูนการร�าลึกถึงท่านอัคร
มหาเสนาบดี ลี ฮวัง (ค.ศ. 1501-1570) หอเรียนรวมโทซันเป็นสถาบันที่ 
ทอเก ลี ฮวังสอนนักเรียนและตั้งใจศึกษาอย่างจริงจัง 
www.dosanseowon.com 054-856-1073 
154 Dosanseowon-gil, Dosan-myeon, Andong-si, Gyeongsangbuk-do 

9
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วัดพูซอกซา  14

วัดพูซอกซามีความแตกต่างจากวัดอื่นในด้านขนาดและทัศนียภาพอันงดงาม วัด
นี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 676 วิหารใหญ่คือมูเรียงซูจอน (สมบัติแผ่นดินหมายเลข 18) 
ซึ่งแผ่ความงดงามผ่านขอบเส้นแห่งโครงร่าง ภายในนั้นคุณจะได้พบพระพุทธรูป
ปางประทับโซโจยอแร (สมบัติแผ่นดินหมายเลข 45) และโชซาดัง (สมบัติแผ่นดิน
หมายเลข 19), ภาพจติรกรรมฝาผนงัโชซาดงั (สมบตัชิาตหิมายเลข 46) และตะเกยีง
ศิลา (สมบัติชาติหมายเลข 17) ตั้งอยู่ด้านหน้าโถงวิหารมูเรียงซูจอน
www.pusoksa.org 054-633-3464 345 Buseoksa-ro, Buseok-myeon, 

Yeongju-si, Gyeongsangbuk-do 

โพฮัง  15

โพฮังคือที่ตั้งของโรงถลุงเหล็กพอสโก (POSCO) โรงถลุงเหล็กที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ก่อตัง้ขึน้ในปี 1968 หลงัจากนัน้ก็ได้ก้าวขึน้มาเป็นบรษิทัผูผ้ลติเหลก็ระดบัทอ็บของ
โลกโดยใช้เวลาเพียง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้โพฮังคือ Homigot 
www.ipohang.org 054-270-8282 1 Sicheong-ro, Nam-gu, Pohang-si, 

Gyeongsangbuk-do 

วัดทงโดซา  16

วัดนีเ้ป็นวัดทีใ่หญ่ท่ีสดุแห่งหนึง่ในเกาหล ีวดัทงโดซาเป็นทีรู่จ้กักนัดว่ีาไม่มพีระพทุธ
รปูประดษิฐานอยูภ่ายในวัดเลยอนัเนือ่งมาจากว่า “พระบรมสารรีกิธาตแุห่งพระศรี
ศากยมุนีพุทธเจ้า” ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้ วิหารหลักได้รับการขึ้นทะเบียนให้
เป็นสมบัตแิผ่นดนิหมายเลข 290 และมขีมุสมบตัใินท้องทีแ่ละสมบติัทางวฒันธรรม
อื่น ๆ  อีกมากมายอยู่ภายใน
www.tongdosa.or.kr 055-382-7182 108 Tongdosa-ro, Habuk-myeon, 

Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

ชินแฮ  17

เมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอุตสาหกรรมมาซันและชางวอน ชินแฮเมืองท่าที่รู้จักกันดี
บนฝ่ังใต้ซึง่ขึน้ชือ่ในเรือ่งดอกซากรุะ ในแต่ละปีช่วงต้นเดอืนเมษายนช่วงทีต้่นซากรุะ
แย้มกลบีผลบิาน เทศกาลท่าเรอืนาวหีรอืเทศกาลคนุฮังเจจะจัดขึน้ราวสบิวัน ในช่วง
เทศกาลนัน้ผูค้นจะมารวมตัวกนัในพืน้ทีน้ี่เพือ่เฉลมิฉลองการมาเยอืนของฤดใูบไม้ผลิ

gunhang.changwon.go.kr Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do 

ชินจู  18

เป็นเมอืงเลก็ ๆ   ต้ังอยูบ่นสองฝากฝ่ังแม่น�า้นมักงั ชนิจเูป็นฐานทีม่ัน่อันสะดวกในการออกส�ารวจพืน้ทีด้่านตะวนัออกของอทุยานแห่ง
ชาติชีรซีนั เมอืงนีรู้จ้กักันดใีนเรือ่งการรบทีเ่ลือ่งลอืไปทัว่โลกทีเ่คยรบพุง่กนัทีนี่ใ่นช่วงการรกุรานของญีปุ่น่ในช่วงปลายศตวรรษที ่16 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติชินจู, ป้อมชินจูซอง, พลับพลาชกซองรูและศาลนนแกเป็นสถานที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่   
www.jinju.go.kr Jinju-si, Gyeongsangnam-do  
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อุทยานสมุทรศาสตร์แห่งชาติฮัลยอ  19

อุทยานแห่งนี้กินพื้นที่ต้ังแต่ด้านตะวันออกจรดด้านตะวันตกครอบคลุมทั้งบนฝั่ง
และทะเล แนวชายฝั่งสัณฐานแปลกได้สรรค์สร้างกลุ่มโขดหินและถ�้ารูปร่างพิสดาร
ท�าให้เป็นจุดล่องเรืออันแสนตื่นตาตื่นใจ นอกจากทัศนีภาพทางธรรมชาติแล้วสิ่ง
ที่น่าสนใจยิ่งในบริเวณนี้ก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพราะบริเวณน้ีเป็นที่ท่ี
พลเรือเอก อี ซุน-ซิน นามอุโฆษได้ปราบทัพนาวาญี่ปุ่นในการรบทางทะเลหลาย
ครั้งในช่วงการรุกรานของญ่ีปุ่นช่วงปลายศตวรรษท่ี 16 เขาเป็นท่ีรู้จักในฐานะที่
เป็นแม่ทัพท่านแรกที่ใช้ยานนาวารบหุ้มเกราะในการศึก แม้ฝ่ายตรงข้ามมีก�าลังพล
เหนือว่ามหาศาลแต่เรือโคบุกซอน (เรือเต่า) ก็แสดงให้เห็นแสนยานุภาพอันเหนือ
กว่าเรือรบของฝ่ายญี่ปุ่นโดยประจักษ์ชัด
english.knps.or.kr Namhae-gun, Gyeongsangnam-do 

มหกรรมการแพทยร์ะดบัโลกท่ีซานชอง ปี 2013  20

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี ของการประกาศดงอึยโบกัม (หลักการและหลัก
ปฏิบัติของการแพทย์แผนตะวันออก) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของ Unesco Memory of 
the World Register มหกรรมการแพทย์ระดับโลกจะถูกจัดขึ้นที่ซานชอง ในหัวข้อ 
"แผนการแพทย์ : สมบัติอันยิ่งใหญ่ของอนาคต" มหกรรมได้เริ่มขึ้นเมื่อในวันที่ 6 
กันยายนถึง 20 ตุลาคม 2013
www.tramedi-expo.or.kr 055-970-8600 Sancheong-gun, 

Gyeongsangnam-do

เกาะอุลลึงโด  21

คู่กันกับดกโด อุลลึงโดเป็นส่วนหนึ่งทางทิศตะวันออกของประเทศเกาหลี ครอบคลุมพื้นที่ 72.86 ตารางกิโลเมตร เช่นเดียวกับ เจจู
โด อุลลึงโดคือเกาะภูเขาไฟ ล้อมรอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยรวมไปถึงชุกโด และควานึมโด และจุดศูนย์กลางคือยอดเขา ซองอินโบ
(984 เมตร) สามารถโดยสารเรือไปยังอุลเลืองโดจากท่า มุกโฮ, โพฮัง, คังนึง และ สถานีเรือเฟอร์รี่ฮูโพ
www.ulleung.go.kr Ulleung-gun, Gyeongsangbuk-do

เกาะดกโด  22

ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกของเกาะอลุลงึโด ดกโดอยูส่ดุขอบทางทิศตะวันตกของประเทศเกาหล ีสามารถเดนิทางไปยงัดกโดได้โดยการ
นั่งเรือ 1.5 ชั่วโมงจากอุลเลืองโด มียาม, ผู้เฝ้าประภาคาร และสามีภรรยาแก่ๆ ที่ปัจจุบันยังอาศัยอยู่ในดกโด  กว่า 30 หรือสายพันธุ์
ของนก รวมทั้งนกทะเลชนิดหนึ่ง นกนางนวลหางด�าและนกเหยี่ยวเคสเตร มีถิ่นพ�านักอยู่ที่เกาะนี้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 นกนางนวลหางด�าก็อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ
en.dokdo.go.kr Ulleung-gun, Gyeongsangbuk-do

19

22

21




