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พาหนะในการเดินทาง

สัญลักษณ

รถไฟฟา (Subway)
รถเมล (Bus)
รถชัทเทิลบัสของแตละเมือง / สถานที่
รถแท็กซี่ (Taxi)
เรือโดยสาร
รถราง (Tram)

ทีอ่ ยู / สถานทีต่ ง้ั
ชวงราคา (อาหาร / เครือ่ งดืม่ )
เว็ปไซตของสถานทีน่ น้ั
สถานทีถ่ า ยทําละคร / ภาพยนตร
เวลาในการเยีย่ มชมโดยประมาณ
มรดกโลก
(UNESCO World Heritage)
Note
Tips

เดิน

แผนทีเ่ มือง / จังหวัด

สีทอ่ี ยูใ นแผนที่ บอกตําแหนงของเขต / เมือง ทีแ่ นะนําในโปรแกรมทองเทีย่ วแตละวัน
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Gyeonggi-do
Seoul

Incheon

Gangwon-do

Chungcheongbuk-do
Chungcheongnam-do

Gyeongsangbuk-do

Daejeon
Daegu
Jeollabuk-do

Ulsan
Gyeongsangnam-do

Gwangju
Jeollanam-do

Jeju-do

Busan
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สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea, 대한민국) หรือทีเ่ รียกกันวา เกาหลีใต (South
Korea) ตัง้ อยูใ นทวีปเอเชียตะวันออกมีพนื้ ทีค่ รอบคลุมสวนใตของคาบสมุทรเกาหลี มีพรมแดน
ทางทิศเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ ทิศตะวันตกติดกับประเทศจีน และทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศญีป่ นุ
ภาษาเกาหลี อานวา “แทฮันมินกุก” (Daehan Minguk, 대한민국) เรียกสัน้ ๆ วา “ฮันกุก”
(한국) สวนชือ่ “Korea” มาจากคําวา “Goryeo” (โครยอ, 고려) ซึง่ เปนชือ่ ของราชวงศหนึง่
ทีป่ กครองเกาหลีในยุคกลาง มี “กรุงโซล” (Seoul, 서울) เปนเมืองหลวงและเปนเมืองทีใ่ หญ
ทีส่ ดุ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยกึง่ ประธานาธิบดี
ประเทศเกาหลีสถาปนาชาติตงั้ แต 2,333 ปกอ นคริสตกาล โดยกอตัง้ อาณาจักรโชซอนโบราณ
หรือ โคโชซอน (Gojoseon, 고조선) จากนัน้ ก็ปกครองดวยระบอบกษัตริยเ รือ่ ยมา มีหลาย
อาณาจักร หลายราชวงศ ไมวา จะเปนยุคสามอาณาจักร (Three Kingdoms of Korea – ราชวงศ
โคกูรยอ [Goguryeo Dynasty], ราชวงศแพกเจ [Baekje Dynasty] และราชวงศชลิ ลา [Silla
Dynasty] ) และยุคราชวงศโชซอน (Joseon Dynasty) เปนราชวงศสดุ ทายของเกาหลีและเปน
ราชวงศทเี่ ฟอ งฟูทสี่ ดุ ซึง่ ในชวงรัชสมัยของราชวงศนมี้ กี ารปฏิรปู การเมือง มีการสรางสรรคงาน
ดานวรรณศิลป รวมถึงการประดิษฐอกั ษรเกาหลี หรือ “ฮันกึล” (Hangeul, 한글) ขึน้ ใช
เปนครัง้ แรกในป 1443 โดยกษัตริยเ ซจงมหาราช (King Sejong the Great) นอกจากนี้
ยังเปลีย่ นชือ่ เมืองหลวงมาเปน “ฮันยาง” (Hanyang, 한양) หรือทีร่ จู กั กันในชือ่ “กรุงโซล”
ในป 1394 อีกดวย
ระบอบกษัตริยข องเกาหลีสนิ้ สุดลงเมือ่ ป 1910 ในรัชสมัยของกษัตริยซ นุ จง (King Sunjeong)
กษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศโชซอน โดยการรุกรานของกองทัพญี่ปุนทําใหเกาหลีตกอยู
ใตอาณานิคมของประเทศญีป่ นุ เปนเวลา 35 ป จนกระทัง่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิน้ สุดลงเมือ่ วันที่
15 สิงหาคม 1945 กองทัพญีป่ นุ เปนฝายยอมแพสงครามและถอนกําลังออกจากเกาหลี จากนัน้
เกาหลีกถ็ กู แบงเปน 2 ประเทศ โดยสวนบน (ประเทศเกาหลีเหนือ) ปกครองระบอบคอมมิวนิสต
และสวนลาง (ประเทศเกาหลีใต) ปกครองโดยระบอบเสรี มีการจัดตัง้ รัฐบาลอิสระในป 1948
ตอมาในป 1950 เกิดสงครามเกาหลีขนึ้ เนือ่ งจากกองกําลังจากทางเหนือเขารุกรานทางใต
มีประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพ
โซเวียต และอีกหลายประเทศสงทหารเขารวมในสงคราม
ครัง้ นี้ ซึง่ สงครามนีก้ นิ เวลายาวนานถึง 3 ป หลังจากนัน้
ประเทศเกาหลีใตกไ็ ดฟน ฟูและพัฒนาประเทศใหมนั่ คง
จนเจริญรุดหนาอยางรวดเร็วและขยายตัวในทุกดานไมวา
จะเปนเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี กลายเปนประเทศ
เศรษฐกิจทีส่ าํ คัญแหงหนึง่ ของโลก

ประเทศเกาหลีแบงเขตการปกครองออกเปน :
• 1 นครพิเศษ คือ กรุงโซล (서울특별시)
• 1 นครปกครองตนเองพิเศษ คือ เซจง (세종특별자치시)
• 6 มหานคร (광역시) คือ อินชอน (인천광역시) พูซาน (부산광역시) แทกู (대구광역시)
แทจอน (대전광역시) ควังจู (광주광역시) และอุลซัน (울산광역시)
• 8 จังหวัด (도) คือ คยองกี (경기도) คังวอน (강원도) ชุงชองเหนือ (충청북도) ชุงชองใต
(충청남도) ชอลลาเหนือ (전라북도) ชอลลาใต (전라남도) คยองซังเหนือ (경상북도)
และคยองซังใต (경상남도)
• 1 จังหวัดปกครองตนเองพิเศษ คือ เชจู (제주특별자치도)
เวลามาตรฐานของเกาหลี : คือ UTC+9 โดยเวลาจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง

ฤดูกาลของเกาหลี :

ทีเ่ กาหลีปห นึง่ มี 4 ฤดู ควรเลือกเสือ้ ผาใหเหมาะสมกับอากาศในชวงเวลาทีจ่ ะไปทองเทีย่ ว
ฤดูใบไมผลิ (Spring, 봄, พม) มีนาคม – พฤษภาคม, 5° C - 20° C
ดอกไม ใบไมเริม่ ผลิบาน เต็มไปดวยสีสนั สดใสของดอกไม จะเห็นดอกทิวลิปในชวงปลายมีนาคม
ถึง ตนพฤษภาคม มีเทศกาลดอกซากุระเกาหลี (Cherry Blossom) จัดขึน้ ในสัปดาหที่ 2 ของ
เมษายน [เสือ้ แจ็คเก็ต เสือ้ มีฮด ู (กันลม) เสือ้ ยืดแขนยาว เสือ้ ยืดแขนสัน้ กางเกงขายาว กางเกงยีนส,
รองเทาผาใบ ผาพันคอ หมวกกันแดด (ถาไปชวงกลาง หรือ ปลายมีนาคม ควรจะใชเสือ้ ผาประเภท
HeatTech และ / หรือ Ultra Light Down ดวย เพือ่ เพิม่ ความอบอุน )]
ฤดูรอ น (Summer, 여름, ยอรึม) มิถนุ ายน – สิงหาคม, 22° C - 33° C
อากาศจะรอนจัด บางวันอาจมีฝนตก ปลายมิถุนายนจะมีมรสุมจนถึงปลายกรกฎาคม
สิงหาคมอากาศจะรอนทีส่ ดุ [เสือ้ ยืดแขนสัน้ กางเกงขาสัน้ / ขาสามสวน กางเกงผาขายาว
เสือ้ แจ็คเก็ตเนือ้ บาง (เผือ่ ฝนตก) รองเทาผาใบ หมวกกันแดด แวนกันแดด รม]
ฤดูใบไมรว ง (Falls / Autumn, 가을, คาอึล ) กันยายน – พฤศจิกายน, 5° C - 23° C
อากาศเย็นสบายที่สุดและเปนฤดูที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ชมใบไมเปลี่ยนสี เชน
ใบเมเปลจะเปลี่ยนเปนสีแดงและใบแปะกวยจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ชวงที่ใบไมเปลี่ยนสี
จะเริม่ ประมาณ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน ขึน้ อยูก บั สภาพอากาศ จุดชมใบไมเปลีย่ นสี
ทีข่ นึ้ ชือ่ ทีส่ ดุ คือ อุทยานแหงชาติซอรัคซานและเกาะนามิ [เสือ้ แจ็คเก็ตเนือ้ หนา เสือ้ หนาว
เนื้อหนา / เสื้อแจ็คเก็ตผารม (กันลมได) เสื้อยืดแขนยาว กางเกงขายาว กางเกงยีนส
รองเทาผาใบ ผาพันคอ หมวกไหมพรม / หมวกกันแดด (ถาไปชวงกลาง หรือปลายพฤศจิกายน
ควรจะใชเสือ้ ผาประเภท HeatTech และ / หรือ Ultra Light Down ดวย เพือ่ เพิม่ ความอบอุน )]
ฤดูหนาว (Winter, 겨울, คยออุล) ธันวาคม – กุมภาพันธ, -15° C - -5° C
มีหมิ ะตก โดยหิมะจะตกหนักและหนาวทีส่ ดุ ในชวงมกราคม เหมาะกับการเลนสกี [เสือ้ ผา
เครือ่ งกันหนาว ลองจอน โอเวอรโคต เสือ้ ขนสัตว เสือ้ ยืดแขนยาวเนือ้ หนา กางเกงขายาวเนือ้ หนา
กางเกงยีนส รองเทาบูทสําหรับฤดูหนาว หรือรองเทาใสลยุ หิมะ (ทําจากขนสัตว) ผาพันคอ ถุงมือ
หมวกขนสัตว ทีป่ ด หูกนั หนาวขนสัตว]
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¡ÃØ§â«Å (Seoul)
กรุงโซล (Seoul, 서울) เปน “เมืองหลวง” ของประเทศเกาหลีใต ตัง้ อยูท างตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศทีบ่ ริเวณลุม แมนาํ้ ฮัน (Hangang, 한경) มีชอื่ อยางเปนทางการวา “นครพิเศษโซล”
(서울특별시) เปนเมืองหลวงและมหานครทีใ่ หญทสี่ ดุ ของประเทศเกาหลีใต เกือบหนึง่ ในสีข่ อง
ประชากรชาวเกาหลีใตอาศัยอยูใ นกรุงโซลแหงนี้ เปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และการคมนาคม คําวา “โซล” ในภาษาเกาหลีมคี วามหมายวา “เมืองหลวง” ในอดีตเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรโชซอน (Joseon Dynasty) แตเดิมมีชอื่ วา “เมืองฮันยาง” (한양) สถาปนาขึน้
พรอมกับการสรางอาณาจักรโชซอน มีอายุประมาณ 600 ป กรุงโซลปจจุบนั กอตัง้ ในป 1948
และไดถกู กําหนดเปน “นครพิเศษ” (서울특별시) มีพนื้ ทีร่ วม 605 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
อยูอ าศัยราว 10 ลานคน ถือเปนหนึง่ ในเมืองหลวงทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ ในโลกและยังเปน
ทีต่ งั้ สํานักงานใหญของบริษทั สัญชาติเกาหลีชอื่ ดังมากมาย มีระบบคมนาคมขนสงทีท่ นั สมัย
และสะดวกรวดเร็ว ทัง้ รถไฟใตดนิ รถไฟความเร็วสูง สิง่ ตาง ๆ เหลานีท้ าํ ใหกรุงโซลเปนสถานที่
ทีน่ า ดึงดูดใหผคู นหลัง่ ไหลมาเยือนอยางไมขาดสาย
กรุงโซลถูกแบงออกเปนสองสวนอยางคราว ๆ คือ “ฝง เหนือ” และ “ฝง ใต” โดยใชแมนาํ้ ฮันเปนตัวแบง
เปนเมืองทีอ่ นุรกั ษสงิ่ ปลูกสรางโบราณ เชน พระราชวัง ประตูเมือง ศาสนสถานตาง ๆ หมูบ า น
วัฒนธรรม ตลาดพืน้ เมืองใหกลมกลืนกับความทันสมัย กรุงโซลจึงกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม การคา การคมนาคม และเทคโนโลยีใหม ๆ เปนเมืองทีถ่ กู โอบลอมดวย
ภูเขาและมีแมนาํ้ ฮันไหลผานใจกลางเมือง นอกจากนีก้ รุงโซลยังไดรบั การโหวตใหเปนเปาหมาย
ยอดนิยมในการทองเทีย่ วจากนักทองเทีย่ วชาวจีน ญีป่ นุ และไทย อยางตอเนือ่ งอีกดวย

¨Ñ§ËÇÑ´¤ÂÍ§¡Õ (Gyeonggi-do)
จังหวัดคยองกี (경기도) หรือ คยองกีโด เปนดินแดนซึง่ อดีต ปจจุบนั และอนาคตมาบรรจบกัน
มีประชากรมากทีส่ ดุ ในเกาหลีใต Gyeonggi หมายถึง ‘ทีด่ นิ รอบนอกราชอาณาจักรของเมืองหลวง’
เปนเมืองทีป่ กปองพระราชวังหลวงตัง้ แตป 1018 (สมัยโครยอ [Goryeo]) มีเมืองซูวอน (Suwon-si)
เปนเมืองหลวงของจังหวัด โดยมีกรุงโซลเมืองหลวงและเมืองที่ใหญที่สุดในเกาหลีใตตั้งอยู
ใจกลางของจังหวัดนี้ (แตกรุงโซลมีฐานะเปนการปกครองระดับจังหวัดในชือ่ “นครพิเศษ” ตัง้ แต
ป 1946 จึงมีการปกครองทีแ่ ยกไปจากจังหวัดคยองกี) จังหวัดคยองกีประกอบดวย 31 เมือง
ซึง่ ตัง้ อยูล อ มรอบกรุงโซล แตละเมืองก็มแี หลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ บางเมืองมีมรดกทางวัฒนธรรม
ทีท่ รงคุณคามากมาย หลายสถานทีถ่ กู ขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก (UNESCO World Cultural
Heritage) มีพรมแดนติดตอกับประเทศเกาหลีเหนือ รวมถึงเขต DMZ ที่มีนักทองเที่ยว
ใหความสนใจไปเยีย่ มชมเปนจํานวนมากและยังเปนจังหวัดทีม่ กี องถายทําภาพยนตรและละคร
โทรทัศนยอดนิยมของเกาหลียกกองมาถายทําหลายเรือ่ ง จึงทําใหจงั หวัดนีก้ ลายเปนศูนยกลาง
ของ Hallyu หรือ Korean Wave
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เมืองอินชอน (Incheon, 인천시) เปนเมืองใหญอนั ดับที่ 3 ในเกาหลีใต ตัง้ อยูบ ริเวณอาวของ
จังหวัดคยองกีกม็ กี ารปกครองแยกออกไปจากจังหวัดคยองกีเชนเดียวกับกรุงโซล โดยมีฐานะ
เปนการปกครองระดับจังหวัดในชือ่ “มหานคร” ตัง้ แตป 1981 เมืองนีม้ ที งั้ หมด10 เขต และยังมี
เกาะเล็กเกาะนอยอีกเกือบ 170 เกาะ นอกจากนีย้ งั มีสถานทีท่ างประวัตศิ าสตรทนี่ า สนใจรวมไปถึง
ความทันสมัยทีไ่ มหยุดนิง่ แตผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน
โดยทัง้ สามเขตนี้ (จังหวัดคยองกี นครพิเศษโซล และมหานครอินชอน) มีพนื้ ทีร่ วมกัน 11,730
ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอยูอ าศัยเปนจํานวนถึง 48 % ของประชากรทัว่ ทัง้ เกาหลีใต
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เพื่อสะดวกในการตัดสินใจและเตรียมแผนการเดินทางไดงาย จึงขอแนะนําเฉพาะสถานที่
ที่นาสนใจซึ่งอาจจะเที่ยวไมครบก็ได (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและระยะเวลาที่ใชในแตละ
สถานที)่ โดยจะแนะนําเสนทางทีเ่ ริม่ ตนจากกรุงโซล จากนัน้ จึงออกไปเทีย่ วนอกเมือง คือ
จังหวัดคยองกีและเมืองอินชอน ซึง่ อยูใ กลกรุงโซลมาก ใชเวลาเดินทางไมนาน และสามารถเดินทาง
ไปถึงไดโดยรถไฟฟา หรือรถบัสระหวางเมือง

โปรแกรมทองเที่ยว แบบ 5 วัน 4 คืน
Eunpyeonggu
Han
r

e
Riv

วันที่ 1 : Namsan + Namdaemun
+ Myeongdong [Seoul]

Gangseo-gu

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu
Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

เชา / สาย :
• มาถึงเกาหลี Check-in เขาทีพ่ กั
• ชมกรุงโซลจากมุมสูงที่ N Seoul Tower [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 41)

15 นาที
(N Seoul Tower → สถานี Chungmuro :
+ สถานี Chungmuro → สถานี Hoehyeon : 5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Food Street หรือ ที่ Kalguksu Alley ใน Namdaemun
• ชอปปง ที่ Namdaemun [ 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 41)
(สถานี Hoehyeon → สถานี Myeongdong: 2 นาที)
เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Myeongdong Gyoja รานชือ่ ดังประจํายานอิม่ อรอยกับบะหมี่
เสนทํามือ หรือ ราน Yoogane Dakgalbi ไกผดั ซอสแดงเผ็ดรอนเมนูยอดฮิตของนักทองเทีย่ ว
หรือราน Gogung ขาวยําเกาหลีตน ตํารับเมืองชอนจู (หนา 43)
• ชอปปง กันตอที่ Myeongdong แหลงรวมเครือ่ งสําอางทุกแบรนด เสือ้ ผา กระเปา รองเทา ฯลฯ
/ Myeongdong Underground Shopping Center / Hoehyeon Underground
Shopping Center ชอปปง เซ็นเตอรทอี่ ยูใ นสถานีรถไฟใตดนิ [ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 42)
หรือ
• Lotte Town อาณาจักรทีม่ หี า งสรรพสินคาในเครือของ Lotte ตัง้ เรียงรายกันอยูถ งึ 3 อาคาร
(Lotte Department Store, Avenuel, Lotte Young Plaza) [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 42)
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วันที่ 2 : Gwanghwamun + Gyeongbokgung
+ Seochon + Cheonggyecheon
+ Dongdaemun [Seoul]

er
Riv

Gangseo-gu

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu
Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

เชา / สาย :
ชมความงดงามของจัตรุ สั Gwanghwamun Square
และอนุสาวรียก ษัตริยเ ซจงมหาราชย [ 15 นาที]
(หนา 51)
เดินผานเขา Gwanghwamun ประตูหลักของพระราชวังคยองบก (มีการแสดงพระราชพิธี
ผลัดเปลีย่ นเวรยามราชองครกั ษดว ย) [ 15 นาที] (หนา 51)
The National Palace Museum of Korea พิพธิ ภัณฑเกีย่ วกับพระราชวังทีใ่ หญทสี่ ดุ
ในเกาหลี [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
Gyeongbokgung พระราชวังหลวงและเปนพระราชวังทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 50)
The National Folk Museum พิพธิ ภัณฑพนื้ บานเกาหลี (ถามีเวลาพอ) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

(Gyeongbokgung → Tongin Market : 15 - 20 นาที)
กลางวัน / บาย :
รับประทานไกตนุ โสมเจาดังประจํายานทีเ่ ปดบริการมา 32 ป ทีร่ า น Tosokchon หรือ
รับประทานอาหารกลางวันที่ Tongin Market ทีร่ า น Dosirak - Lunch Box เลือกชิม
อาหารสไตลเกาหลีแท ๆ จากรานคามากมายในตลาดพืน้ เมือง (หนา 49)
แวะซือ้ ขนมปงและเคกหอมกรุน จากเตาที่ Hyoja Bakery เบเกอรีย่ อดนิยมประจํายาน
[ 15 นาที] (หนา 50)
เดินเลนบริเวณหมูบ า นทางทิศตะวันตกสถานทีป่ ระสูตขิ องกษัตริยเ ซจงทีย่ า น Seochon
(Sejong Village) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 49)
จิบกาแฟยามบายที่ Daeo Book Café รานกาแฟทีม่ กี ลิน่ อายของบานโบราณสไตลฮานก
ทีม่ กี องถายทําภาพยนตรและโฆษณามาถายทําหลายเรือ่ ง [ 30 นาที] (หนา 50)

(Seochon → Cheonggye Plaza : 30 นาที)
• เดินเลนเลียบ Cheonggyecheon คลองเสือ่ มโทรมทีไ่ ดรบั การบูรณะจนกลายมาเปน
สถานทีท่ อ งเทีย่ วสําคัญใจกลางกรุงโซล (ถามาชวงทีม่ ี Lantern Festival เชน วันวิสาขบูชา
หรือเดือนพฤศจิกายน ใหมาชมชวงหัวคํา่ ) [ 45 นาที] (หนา 51)
(Cheonggyecheon (Cheonggye 4-ga) → Gwangjang Market : 15 นาที)
• แวะเดินเลนที่ Gwangjang Market ตลาดแหงแรกของเกาหลีและเปนตลาดพืน้ เมือง
ทีใ่ หญและเกาแกทสี่ ดุ [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 53)

(Cheonggyecheon → DDP : 1 ชัว่ โมง … เดินเลียบคลองและถายภาพ)
• ชมความอลังการของสถาปตยกรรมสมัยใหมที่ Dongdaemun Design Plaza (DDP)
[ 30 นาที] (หนา 52) พรอมชม LED Roses (ถาเปดบริการ เริม่ เปดไฟประมาณ 18:00 น.)
[ 20 นาที]
(DDP → Lotte FitIn : 5 นาที)
เย็น / คํา่ :
• เปดประสบการณใหมในการชม Hologram Concert จากศิลปนยอดนิยมของเกาหลีที่
Klive – Lotte Fitin [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 52)
• ชมแสงสียามคํา่ คืนของ DDP จากมุมสูงที่ Klive [ 15 นาที]
• รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า นอาหารใน Lotte Fitin หรือทีบ่ ริเวณ Dongdaemun
• Shop until Drop ... ชอปปง ยันสวางที่ Dongdaemun Shopping Town
สวรรคของนักชอปตัวจริง [ 3 ชัว่ โมง + ] (หนา 53)
Yeoncheon

วันที่ 3 : Suwon & Yongin [Gyeonggi-do]

Pocheon
Dongducheon

Paju

Gapyeong

Yangju

Gangwon-do
ไป Suwon ทัง้ วัน
Yangpyeong
Goyang
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที +
Bucheon Seoul
Gwacheon Gwangju
สถานี Suwon → Paldalmun Market :
Siheung
Ansan
Yeoju
15 นาที)
เชา / สาย :
• เดินชมความสวยงามของ Suwon Hwaseong
Fortress ซึง่ ไดรบั การขึน้ ทะเบียนเปนมรดกโลก
จากองคการ UNESCO และยังเปนปอมปราการทีใ่ ชเทคโนโลยีสมัยใหมในการกอสรางอีกดวย
[ 3 ชัว่ โมง : เดินรอบปอม] (หนา 62)
หรือ
• จะนัง่ Hwaseong Train ชมรอบ ๆ ก็ได [ 30 นาที] (หนา 62)
• เขาชม Hwaseong Haenggung พระราชวังสไตล Haenggung ทีใ่ หญและสวยงามทีส่ ดุ
ในเกาหลี [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 62)
Uijeongbu

Gimpo

Namiseom

Guri
Hanam

Namyangju

Gwangmyeong
Anyang Seongnam
Gunpo

Icheon

Hwaseong

Osan

Pyeongtaek

Anseong

กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า น Hwaseong Byeolgwan รานอาหารชือ่ ดังประจํายาน
ทีม่ เี มนูเดน คือ อาหารชุดเกาหลี (Hanjeongsik) หรือราน Yeonpo Galbi รานคัลบี
ตนตํารับเมืองซูวอนไดรบั รางวัล Michelin Star (หนา 63 & 64)
• ชอปปง สินคาแฮนดเมดเก ๆ ที่ Gongbang Street [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 63)
• แวะรับประทานขนมทีม่ ชี อื่ ประจํายานทีร่ า น Cafe A-te (รานขาย Bingsu สูงเทาภูเขา)
(หนา 63)

11

12

(Gongbang Street → Suwon Hwaseong Museum : 10 นาที)
• Suwon Hwaseong Museum ชมขอมูลทีน่ า สนใจเกีย่ วกับการสรางปอมฮวาซองแหงเมือง
ซูวอน [ 45 นาที] (หนา 64)
หรือ
(Gongbang Street → Samsung Innovation Museum :
20 นาที)
• ผูที่ชื่นชอบสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมจากอดีตถึงปจจุบันไมควรพลาดชม Samsung
Innovation Museum (S/I/M) (กรุณาสํารองวัน - เวลาในการเขาชม ตองเขาชมพรอมไกด
วันเสารสามารถเดินชมไดดว ยตนเอง) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 64)
(Suwon Hwaseong Museum → Paldalmun Market : 15 นาที)
เย็น / คํา่ :
• เดินเลนที่ Paldalmun Market ชมและชอปสินคาพืน้ เมืองตาง ๆ [ 1.5 ชัว่ โมง]
(หนา 63)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Chicken Street ถนนสายไกทอดสุดฮอตประจํายาน (มีรา นยอดนิยม
3 ราน) (หนา 64)
หรือชวงบายไป Yongin (A)
กลางวัน / บาย :
15 นาที
(Paldalmun Market → สถานี Suwon :
+ สถานี Suwon → Korean Folk Village :
KFV Shuttle Bus 20 นาที)
• เขาใจความเปนเกาหลีอยางลึกซึง้ ทัง้ บานเรือน ความเปนอยู เครือ่ งใชไมสอย วัฒนธรรม
ประเพณี และอาหาร ที่ Korean Folk Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 65)
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Korean Folk Village (โซน Bazaar) (หนา 65)
หรือ
• ถามาฤดูหนาวจะไปเลนสกีที่ Yangji Pine Resort Ski Valley จนถึงเย็น [ 3 ชัว่ โมง]
(หนา 67) หรือจะคางคืนทีน่ นั่ ก็ได
KFV Shuttle Bus 30 นาที
(Korean Folk Village → สถานี Sanggal :
+ สถานี Sanggal → สถานี Jukjeon : 10 นาที)
เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Jukjeon Café Street ถนนคาเฟทมี่ รี า นมากมายจนเลือกไมถกู
(หนา 66)
หรือชวงบายไป Yongin (B)
15 นาที
(Paldalmun Market → สถานี Suwon :
+ สถานี Suwon → Everland :
40 นาที)
กลางวัน / บาย :
• ยอนวัยเยาวกบั เครือ่ งเลนตาง ๆ ทัง้ สนุกสนานและตืน่ เตนหวาดเสียวกับรถไฟเหาะรางไม
ทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลกกับ T-Express ที่ Everland สวนสนุกทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี [ 3 - 5 ชัว่ โมง]
(หนา 66)

• รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นอาหารใน Everland (มีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบ)
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เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Everland
• ชมขบวนพาเหรดและชมเลเซอรโชวสดุ อลังการที่ Everland

วันที่ 4 : Gapyeong + Namiseom [Gyeonggi-do] & Garosu-gil
+ Apgujeong [Seoul]
Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu

Yeoncheon
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Goyang

Gangwon-do
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Gwangmyeong
Gwacheon Gwangju
Seongnam
SiheungAnyang
Uiwang
Gunpo
Ansan
Suwon
Yongin Icheon
Hwaseong

Osan

Pyeongtaek

r

Uijeongbu

e
Riv

Gimpo

Yangju

Han

Paju

Namyangju

Yeoju

Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

Anseong

(จาก Seoul → สถานี Gapyeong : 80 นาที + สถานี Gapyeong → ทาเรือเกาะ
15 นาที + ทาเรือเกาะ Nami → Namiseom :
Nami :
10 นาที)
(หรือ …Namiseom Shuttle Bus จาก Insa-dong / Namdaemun → ทาเรือเกาะ
1 ชัว่ โมง 30 นาที)
Nami :
เชา / สาย :
• เยีย่ มชมเกาะแหงความรักสุดแสนโรแมนติกที่ Namiseom [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 75)
• รับประทานอาหารกลางวันเร็วสักหนอยทีร่ า นขาย Dakgalbi ซึง่ มีอยูม ากมายตรงดานหนา
ลานจอดรถทีจ่ ะขามไปเกาะนามิ
*** ใชบริการ
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ๆ ในบริเวณ
Gapyeng-gun ได *** (หนา 75)
(ทาเรือเกาะ Nami → Petite France :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 40 นาที)
กลางวัน / บาย :
• ทักทายเจาชายนอย ณ หมูบ า นสีลกู กวาดแสนสวยที่ Petite France [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง]
(หนา 73)
หรือ
(ทาเรือเกาะ Nami → The Garden of Morning Calm :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 60 นาที)
• เดินชมพืชพรรณนานาชนิด ทัง้ ตนไม ดอกไม กระบองเพชร ทีส่ วนพฤกษศาสตรเกาหลี
The Garden of Morning Calm [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74 )
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หรือ
The Shuttle Bus for Gapyeong
(ทาเรือเกาะ Nami → สถานี Gapyeong :
Tourist Resort 10 นาที + สถานี Gapyeong → สถานี Cheongpyeong : 15 นาที
+ สถานี Cheongpyeong → Edelweiss :
30 นาที)
• เดินเลนพรอมถายภาพสวย ๆ ในหมูบ า นสวิสเซอรแลนดที่ Edelweiss Swiss Theme Park
[ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74)
*** ถาตองการไปชอปปง ตอทีก่ รุงโซล ควรออกจาก Gapyeong ประมาณ 16:00 น. ***

•
•
•
•
•

(Petite France หรือ The Garden of Morning Calm → สถานี Cheongpyeong :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 15 – 25 นาที + สถานี Cheongpyeong
→ สถานี Apgujeong :
85 นาที)
เย็น / คํา่ :
กลับมารับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Sawore Boribap เปน “Best Korean Restaurant”
เมนูขนึ้ ชือ่ คือ Boribap ทีท่ าํ จากขาวบารเลย (หนา 56)
เดินชอปปง ทีบ่ ริเวณ Sinsadong Garosu-gil Road และแวะชอปของนารักที่ Line
Friends Store (ดานในมี Cafe ดวย) [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 55)
เติมพลังใหสดชืน่ ทีร่ า นกาแฟ Heohyeongmanui Apgujeong Coffeejip ซึง่ เปน
หนึง่ ใน The Best Coffee Houses in Korea (หนา 56)
ชอปปง สไตล K-Star ที่ Apgujeong Rodeo Street & Cheongdam-dong
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 56 & 57)
ถาชอปจนหิวกลางดึกสามารถแวะทีร่ า น Gaehwaok (เปดบริการ 24 ชัว่ โมง) เมนูขนึ้ ชือ่ คือ
Bulgogi (หนา 56)

วันที่ 5 : Samcheongdong-gil + Bukchon
+ Insadong [Seoul]

Eunpyeonggu
Han

•
•
•
•

Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

เชา / สาย :
Early Check-out แลวฝากสัมภาระไวกบั ทีพ่ กั กอน
เติมพลังดวยอาหารเชาแบบเบา ๆ ทีร่ า นดังประจํายาน
กับเมนูชาสมุนไพร + โจกถัว่ แดง ทีร่ า น Ogada ยาน
Samcheong-dong (หนา 44)
เดินเลนชอปสินคาเก ๆ ที่ Samcheongdong-gil
[ 1 ชัว่ โมง] (หนา 43)
นัง่ พักพรอมทานขนมหวานสไตลเกาหลีแบบดัง้ เดิม (Bingsu) ที่ Sojeokdu (หนา 44)
ชื่นชมความงดงามของบานเกาหลีโบราณสไตลฮานก (Hanok) ที่หมูบานวัฒนธรรม
Bukchon Hanok Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 44)
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นเกาแกประจํายาน Biwon Son Kalguksu (หรือจะไปทาน
ที่ Insadong ก็ได) (หนา 45)
er
Riv

•
•

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu

Gangseo-gu

Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

(สถานี Anguk (Bukchon) → Insadong : 5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• สนุกสุดมันกับ Dynamic Maze และ Alive Museum (ควรเลนกอนรับประทานอาหาร)
[ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 45)
• รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า น Gung ขายเกีย๊ ว (Mandu) สไตล Kaesong ของเกาหลีเหนือ
เปดบริการมายาวนานกวา 30 ป (หนา 47)
• ชอปปง สินคาสไตลพนื้ เมืองและของทีร่ ะลึกใน Insadong [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
• ชอปปง ของเกไกที่ Ssamziegil [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
หรือ
(Insadong → Jogyesa : 10 นาที)
• วัด Jogyesa มีสงิ่ ทีน่ า สน คือ Baeksong เปนตนสนสีขาวอายุกวา 500 ป [ 1 ชัว่ โมง]
(หนา 46)
• แวะพักขาคลายเมือ่ ยลาพรอมจิบชาที่ O´Sulloc Tea House รานชาระดับพรีเมีย่ มจากเกาะเชจู
หรือราน Moon Bird does Thinks of Only the Moon รานชาดัง้ เดิมเล็ก ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียง
ประจํายานอินซาดง หรือ Miss Lee Café – Insadong คาเฟนา รักใชเปนสถานทีถ่ า ยทํา
ซีรยี ช อื่ ดัง (หนา 47 )
เย็น / คํา่ :
• กลับมารับสัมภาระทีฝ่ ากไวกบั ทีพ่ กั และ Pack ของทีซ่ อื้ มาเพิม่
• เผือ่ เวลาเดินทางไปยังสนามบินอินชอน (Incheon) (ใชบริการ Airport Limousine Bus /
Taxi หรือ AirEx)
• Check-in ทีส่ นามบิน
• เผือ่ เวลาทํา Tax Refund
• ชอปปง เก็บตกที่ Duty Free Shop (Lotte Duty Free / Shilla Duty Free / Duty Free Korea)
• เดินทางกลับเมืองไทยโดยความสวัสดิภาพ
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โปรแกรมทองเที่ยว แบบ 7 วัน 6 คืน
16

er
Riv

เชา / สาย :
• มาถึงเกาหลี Check-in เขาทีพ่ กั
• N Seoul Tower [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 41)

Eunpyeonggu
Han

วันที่ 1 : Namsan + Namdaemun
+ Myeongdong [Seoul]

Gangseo-gu

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu
Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

15 นาที
(N Seoul Tower → สถานี Chungmuro :
+ สถานี Chungmuro → สถานี Hoehyeon : 5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Food Street หรือที่ Kalguksu Alley ใน Namdaemun
• ชอปปง ที่ Namdaemun [ 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 41)
(สถานี Hoehyeon → สถานี Myeongdong: 2 นาที)
เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Myeongdong Gyoja หรือราน Yoogane Dakgalbi
หรือราน Gogung (หนา 43)
• ชอปปง ตอที่ Myeongdong / Myeongdong Underground Shopping Center /
Hoehyeon Underground Shopping Center [ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 42)
หรือ
• Lotte Town (Lotte Department Store, Avenuel, Lotte Young Plaza) [ 2 ชัว่ โมง]
(หนา 42)
Eunpyeonggu

Han

วันที่ 2 : Gwanghwamun + Gyeongbokgung
+ Seochon + Cheonggyecheon +
Dongdaemun [Seoul]

er

Riv

Gangseo-gu

•
•
•
•
•

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu
Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

เชา / สาย :
Gwanghwamun Square และอนุสาวรียก ษัตริย
เซจงมหาราชย [ 15 นาที] (หนา 51)
Gwanghwamun (มีการแสดงพระราชพิธผี ลัดเปลีย่ น
เวรยามราชองครกั ษดว ย) [ 15 นาที] (หนา 51)
The National Palace Museum of Korea [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
Gyeongbokgung [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 50)
The National Folk Museum [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu

•
•
•
•

(Gyeongbokgung → Tongin Market : 15 - 20 นาที)
กลางวัน / บาย :
รับประทานไกตนุ โสมทีร่ า น Tosokchon หรือรับประทานอาหารกลางวันใน Tongin
Market ทีร่ า น Dosirak - Lunch Box (หนา 49)
แวะซือ้ ขนมปงและเคกที่ Hyoja Bakery [ 15 นาที] (หนา 50)
เดินเลนบริเวณ Seochon (Sejong Village) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 49)
จิบกาแฟที่ Daeo Book Café [ 30 นาที] (หนา 50)

(Seochon → Cheonggye Plaza : 30 นาที)
• เดินเลนเลียบ Chonggyecheon [ 45 นาที] (หนา 51)
(Cheonggyecheon (Cheonggye 4-ga) → Gwangjang Market : 15 นาที)
• แวะ Gwangjang Market [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 53)
(Cheonggyecheon → DDP : 1 ชัว่ โมง … เดินเลียบคลองและถายภาพ)
• Dongdaemun Design Plaza (DDP) [ 30 นาที] (หนา 52) พรอมชม LED Roses
(ถาเปดบริการ เริม่ เปดไฟประมาณ 18:00 น.) [ 20 นาที]

•
•
•
•

(DDP → Lotte FitIn : 5 นาที)
เย็น / คํา่ :
ชม Hologram Concert ที่ Klive – Lotte Fitin [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 52)
ชมแสงสียามคํา่ คืนของ DDP จากมุมสูงที่ Klive [ 15 นาที]
อาหารคํา่ ทีร่ า นอาหารใน Lotte Fitin หรือทีบ่ ริเวณ Dongdaemun
ชอปปง ยันสวางที่ Dongdaemun Shopping Town [ 3 ชัว่ โมง + ] (หนา 53)

วันที่ 3 : Samcheongdong-gil + Bukchon +
Insadong + Hongdae [Seoul]

Eunpyeonggu
Han
er

•
•
•
•

Seongbuk-gu

JungnangDong- gu
daemungu
SeongGangdongdong-gu Gwanggu
jin-gu
Yongsan-gur

Seodaemun- Jongno-gu
gu
Jung-gu
Mapo-gu

เชา / สาย :
อาหารเชาทีร่ า น Ogada ยาน Samcheongdong (หนา 44)
ชอปปง ที่ Samcheongdong-gil [ 1 ชัว่ โมง]
(หนา 43)
ทานนํา้ แข็งไสสไตลเกาหลีแบบดัง้ เดิมทีร่ า น Sojeokdu (หนา 44)
หมูบ า นวัฒนธรรม Bukchon Hanok Village [ 2 ชัว่ โมง](หนา 44)
อาหารกลางวันทีร่ า น Biwon Son Kalguksu (หรือจะไปทานที่ Insadong ก็ได)
(หนา 45)
Riv

•

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu

Gangseo-gu

Yang- Yeongcheong- deungpogu
gu
Guro-gu
Dongjak-gu

ive

nR

Ha

Songpa-gu
Gangnam-gu
GeumSeocho-gu
cheon- Gwanak-gu
gu
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(สถานี Anguk (Bukchon) → Insadong : 5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Dynamic Maze และ Alive Museum (ควรเลนกอนรับประทานอาหาร) [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง]
(หนา 45)
• อาหารกลางวันทีร่ า น Gung (หนา 47)
• ชอปปง สินคาพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกใน Insadong [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
• ชอปปง ที่ Ssamziegil [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
หรือ
(Insadong → Jogyesa : 10 นาที)
• วัด Jogyesa [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
• จิบชาที่ O´Sulloc Tea House หรือรานชา Moon Bird does Thinks of Only the Moon
หรือ Miss Lee Café – Insadong (หนา 47)
(Insadong → Boshingak : 20 นาที)
• แวะชมระฆังโพชินกักที่ Boshingak Bell Pavilion สัญลักษณของยานชงโนเปนสมบัติ
ลํา้ คาแหงกรุงโซลทีบ่ ริเวณสีแ่ ยกชงโน [ 15 นาที] (หนา 48)
• ชมความสวยงามของ Jongno Tower อาคารสูงทีม่ สี ถาปตยกรรมสวยงามแปลกตา
มีการเจาะชองตรงกลางทีช่ นั้ 23 ถึง 30 [ 15 นาที] (หนา 48)
• ขามไปชอปปง หนังสือและเครือ่ งเขียนทีร่ า น YP Books รานหนังสือยักษใหญแหงหนึง่ ของ
เกาหลี สาขานีเ้ ปนสาขาใหญทสี่ ดุ ของประเทศ (ถามีเวลา) [ 30 นาที] (หนา 48)
(สถานี Jongno 3(sam)-ga → สถานี Hongik Uni.: 25 นาที)
เย็น / คํา่ :
• สาว ๆ ผูห ลงรักเจาเหมียวนอย ไมควรพลาดทีจ่ ะแวะ Hello Kitty Cafe ชม ชิม ชอป แชะ
ไดตามอัธยาศัย (หนา 59)
หรือ Ma Crème รานไอศกรีมทีส่ ามารถสรางสรรคเมนูไดเองตามใจชอบ (หนา 59 & 60)
• ชอปปง ทีร่ า นคาบริเวณรอบ ๆ Hongik University (Hongdae) (ถามาวันเสาร – อาทิตย
จะมี Free Market ทีบ่ ริเวณสนามเด็กเลนหนามหาวิทยาลัย) [ 2 ชัว่ โมง](หนา 59)
• รับประทานอาหารคํา่ บริเวณ Hongdae แหลงรวมรานอาหารสไตลปง ๆ ยาง ๆ (Galbi,
คัลบี) (หนา 60)
Yeoncheon

วันที่ 4 : Suwon [Gyeonggi-do]
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที
15 นาที)
+ สถานี Suwon → Paldalmun Market :
เชา / สาย :
• Suwon Hwaseong Fortress [ 3 ชัว่ โมง : เดินรอบปอม]
(หนา 62)

Pocheon
Dongducheon

Paju
Gimpo

Gapyeong

Yangju
Uijeongbu

Yangpyeong

Goyang

Guri
Hanam

Bucheon Seoul
Gwangmyeong
Gwacheon Gwangju
Seongnam
SiheungAnyang
Uiwang
Gunpo
Ansan

Hwaseong

Osan

Pyeongtaek

Yongin

Icheon

Anseong

Gangwon-do
Namiseom

Namyangju

Yeoju

หรือ
• นัง่ Hwaseong Train [ 30 นาที] (หนา 62)
• Hwaseong Haenggung [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 62)
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กลางวัน / บาย :
• อาหารกลางวันทีร่ า น Hwaseong Byeolgwan หรือราน Yeonpo Galbi (หนา 63 & 64)
• ชอปปง สินคาแฮนดเมดที่ Gongbang Street [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 63)
• ทานขนม Bingsu ทีร่ า น Cafe A-te (หนา 63)
(Gongbang Street → Suwon Hwaseong Museum : 10 นาที)
• Suwon Hwaseong Museum [ 45 นาที] (หนา 64)
หรือ
(Gongbang Street → Samsung Innovation Museum :
20 นาที)
• Samsung Innovation Museum (S/I/M) (กรุณาสํารองวัน - เวลาในการเขาชม ตอง
เขาชมพรอมไกด วันเสารสามารถเดินชมไดดว ยตนเอง) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 64)
(Suwon Hwaseong Museum → Paldalmun Market : 15 นาที)
เย็น / คํา่ :
• เดินเลนที่ Paldalmun Market [ 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 63)
• อาหารคํา่ ที่ Chicken Street (หนา 64)
*** จะพักคางคืนที่ Suwon 1 คืน เพือ่ ตอนเชาเดินทางโดยรถบัสไป Yongin ตอ หรือจะกลับ
เขาไปพักใน Seoul ก็ได ***

วันที่ 5 : Yongin [Gyeonggi-do] & COEX Mall [Seoul]
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Yongin (A)
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที
KFV Shuttle Bus 20 นาที)
+ สถานี Suwon → Korean Folk Village :
เชา / สาย :
• Korean Folk Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 65)
• อาหารกลางวันที่ Korean Folk Village (โซน Bazaar) (หนา 65)
KFV Shuttle Bus 20 นาที
(Korean Folk Village → สถานี Suwon :
+ สถานี Suwon → Everland :
40 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Everland [ 3 - 5 ชัว่ โมง] (หนา 66)
• ถามาฤดูหนาวจะไปเลนสกีที่ Yangji Pine Resort Ski Valley อยูจ นถึงเย็น [ 3 ชัว่ โมง]
(หนา 67) หรือจะคางคืนทีน่ นั่ ก็ได
เย็น / คํา่ :
• อาหารคํา่ ที่ Everland
• ชมขบวนพาเหรดและชมเลเซอรโชวที่ Everland
Yongin (B) - Evening & Night [Seoul]
KFV Shuttle Bus 30 นาที
(Korean Folk Village → สถานี Sanggal :
+ สถานี Sanggal → สถานี Samseong : 60 นาที)
เย็น / คํา่ :
• ชอปปง ที่ COEX Mall [ 2 – 3 ชัว่ โมง] (หนา 57)
• รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า นอาหารบริเวณ COEX Mall
• แวะชมและชอปที่ SM Town at Coex Artium (SUM) พืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมสุดอลังการของ
คาย SM Entertainment [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 57)

วันที่ 6 : Paju หรือ Gapyeong + Namiseom [Gyeonggi-do]
& Garosu-gil + Apgujeong [Seoul]
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Paju (A)
20 นาที)
(สถานี Hapjeong → Provence :
เชา / สาย :
• เดินเลนสัมผัสกลิน่ อายฝรัง่ เศสที่ Provence Village อาคารแตละหลังสีสนั สดใสนารัก
เหมือนหมูบ า นในเมืองโปรวองซ ประเทศฝรัง่ เศส [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 68)
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Provence
(Provence → Heyri : 15 นาที)
กลางวัน / บาย :
• ดืม่ ดํา่ กับศิลปะกันตอที่ Heyri Art Valley หมูบ า นศิลปะทีผ่ สมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย
ประเภทในพืน้ ทีแ่ หงเดียวกัน [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 68)
หรือ
(Heyri Art Valley → Gyeonggi English Village, Paju Camp : 15 นาที)
• แวะชมหมูบ า นอังกฤษ Gyeonggi English Village, Paju Camp ตัง้ อยูบ นเนินเขา
โอบลอมดวยธรรมชาติงดงาม [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 69)
(Heyri Art Valley → Paju Bookcity :
20 นาที)
• ชมสถาปตยกรรมของอาคารตาง ๆ ทีม่ รี ปู แบบไมซาํ้ กันที่ Paju Bookcity [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง]
(หนา 69)
(Paju Bookcity → Lotte Premium Outlets : 20 นาที)
เย็น / คํา่ :
• ชอปปง สินคาราคาพิเศษกับสวนลดทีต่ อ งอึง้ ที่ Lotte Premium Outlets [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง]
(หนา 69)
หรือ
(Paju Bookcity → Paju Premium Outlets :
20 นาที)
• Paju Premium Outlets พรีเมียมเอาทเล็ตแหงทีส่ องของเกาหลีมอบสวนลด 25% - 65%
จากรานคาชัน้ นํา [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 70)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Premium Outlets
Paju (B) - ซือ้ ทัวรไป DMZ & JSA [Paju]
[ระยะเวลาทัวรโดยประมาณ : 08:30 – 17:00 น.]
เชา / สาย :
• ไปขึน้ รถบัสทีบ่ ริษทั ทัวร (หรือบางบริษทั ทัวรอาจมีรถบัสมารับทีโ่ รงแรม) (หนา 70)
• ชวงเชาทัวร DMZ (Demilitarized Zone) ประกอบดวย : Imjingak, Freedom Bridge,
Dora Observatory, The 3rd Inﬁltration Tunnel, 38th Parallel, Dorasan Station
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กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Imjingak (รวมในคาทัวรแลว)
• ชวงบายทัวร Panmunjeom [JSA - Joint Security Area] ประกอบดวย : Camp
Bonifas, Panmunjeom – JSA (Joint Security Area), Conference Room, Bridge
of No Return
เย็น / คํา่ :
• กลับมาชอปปง ที่ Lotte Town หรือ Myeongdong [ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 42)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Lotte Town หรือ Myeongdong
หรือไป Gapyeong + Namiseom & Night [Seoul]
(จาก Seoul → สถานี Gapyeong : 80 นาที + สถานี Gapyeong → ทาเรือเกาะ Nami :
15 นาที + ทาเรือเกาะ Nami → Namiseom :
10 นาที)
(หรือ …Namiseom Shuttle Bus จาก Insa-dong / Namdaemun → ทาเรือ
1 ชัว่ โมง 30 นาที)
เกาะ Nami :
เชา / สาย :
• Namiseom [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 75)
• รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นขาย Dakgalbi ตรงดานหนาลานจอดรถทีจ่ ะขามไป
เกาะนามิ
*** ใชบริการ
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ๆ ในบริเวณ
Gapyeng-gun ได *** (หนา 75)
(ทาเรือเกาะ Nami → Petite France :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 40 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Petite France [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 73)
หรือ
(ทาเรือเกาะ Nami → The Garden of Morning Calm :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 60 นาที)
• The Garden of Morning Calm [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74)
หรือ
The Shuttle Bus for Gapyeong
(ทาเรือเกาะ Nami → สถานี Gapyeong :
Tourist Resort 10 นาที + สถานี Gapyeong → สถานี Cheongpyeong : 15 นาที
+ สถานี Cheongpyeong → Edelweiss :
30 นาที)
• Edelweiss Swiss Theme Park [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74)
*** ถาตองการไปชอปปง ตอทีก่ รุงโซล ควรออกจาก Gapyeong ประมาณ 16:00 น. ***

•
•
•
•
•

(Petite France หรือ The Garden of Morning Calm → สถานี Cheongpyeong :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 15 – 25 นาที
+ สถานี Cheongpyeong → สถานี Apgukeong : 85 นาที)
เย็น / คํา่ :
รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Sawore Boribap (หนา 56)
เดินชอปปง ทีบ่ ริเวณ Sinsadong Garosu-gil Road และที่ Line Friends Store
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 55)
เติมความสดชืน่ ทีร่ า นกาแฟ Heohyeongmanui Apgujeong Coffeejip (หนา 56)
ชอปปง สไตล K-Star ที่ Apgeoujong Rodeo Street & Cheongdam-dong
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 56 & 57)
ถาชอปจนหิวกลางดึกสามารถแวะทีร่ า น Gaehwaok (เปดบริการ 24 ชัว่ โมง) (หนา 56)

วันที่ 7 : Yongsan [Seoul]
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เชา / สาย :
• Early Check-out แลวฝากสัมภาระไวกบั ทีพ่ กั
กอน
• เรียนรูป ระวัตศิ าสตของชนชาติเกาหลีทพี่ พิ ธิ ภัณฑ
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลีและเปน 1 ใน 6 พิพธิ ภัณฑ
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกที่ The National Museum
of Korea [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 60)
หรือ
• The War Memorial of Korea อนุสรณสถานเกีย่ วกับสงครามทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก
แสดงประวัตคิ วามเปนมาและเรือ่ งราวของสงครามเกาหลี[ 1 ชัว่ โมง] (หนา 60)
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(สถานี Ichon Stn. → สถานี Yongsan : 5 นาที
หรือสถานี Samgakji → สถานี Yongsan : 8 นาที)
กลางวัน / บาย :
รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นอาหารใน Hyundai i-Park Mall
สาว ๆ ชอปปง ที่ Hyundai i-Park Mall [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 61)
หนุม ๆ ไปชอปอุปกรณไอทีและ Gadget รุน ใหมที่ Yongsan Electronics Market หรือ
e-Mart [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 61)
เย็น / คํา่ :
กลับมารับสัมภาระทีฝ่ ากไวกบั ทีพ่ กั และ Pack ของทีซ่ อื้ มาเพิม่
เผือ่ เวลาเดินทางไปยังสนามบินอินชอน (Incheon) (ใชบริการ Airport Limousine Bus /
Taxi หรือ AirEx)
Check-in ทีส่ นามบิน
เผือ่ เวลาทํา Tax Refund
ชอปปง เก็บตกที่ Duty Free Shop (Lotte Duty Free / Shilla Duty Free / Duty Free Korea)
เดินทางกลับเมืองไทยโดยความสวัสดิภาพ
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โปรแกรมทองเที่ยว แบบ 10 วัน 9 คืน
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เชา / สาย :
• มาถึงเกาหลี Check-in เขาทีพ่ กั
• เดินเลนบริเวณ Seochon (Sejong Village)
[ 1 ชัว่ โมง] (หนา 49)
• แวะจิบกาแฟที่ Daeo Book Café (หนา 50)
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วันที่ 1 : Seochon + Gwanghwamun +
Gyeongbokgung +
Cheonggyecheon [Seoul]
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กลางวัน / บาย :
• รับประทานไกตนุ โสมทีร่ า น Tosokchon หรืออาหารกลางวันที่ Tongin Market ทีร่ า น
Dosirak - Lunch Box (หนา 49)
• แวะซือ้ ขนมปงและเคกที่ Hyoja Bakery [ 15 นาที] (หนา 50)
(Seochon → Gyeongbokgung : 15 - 20 นาที)
• Gwanghwamun (มีการแสดงพระราชพิธผี ลัดเปลีย่ นเวรยามราชองครกั ษ) [ 15 นาที]
(หนา 51)
• The National Palace Museum of Korea [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
• Gyeongbokgung [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 50)
• The National Folk Museum (ถามีเวลา) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)

•
•
•
•

(Gyeongbokgung → Gwanghwamun Square : 10 นาที)
เย็น / คํา่ :
Gwanghwamun Square และอนุสาวรียก ษัตริยเ ซจงมหาราชย [ 15 นาที] (หนา 51)
ถามีเวลาแวะชมรานหนังสือทีใ่ หญทสี่ ดุ แบรนดหนึง่ ในเกาหลี Kyobo Book Centre Gwanghwamun Branch [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 51)
รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Gomguksijib รานขายกวยเตีย๋ วนํา้ เสนทํามือ (Kalguksu)
มีเนือ้ วัวสไลดเปนแผนหนา ๆ นํา้ ซุปเขมขน (หนา 51)
เดินเลนเลียบ Cheonggyecheon [ 45 นาที –
1 ชัว่ โมง] (หนา 51)
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วันที่ 2 : Samcheongdong-gil + Bukchon
Hanok Village + Insadong +
Dongdaemun [Seoul]
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เชา / สาย :
• อาหารเชาทีร่ า น Ogada ยาน Smacheong-dong (หนา 44)

•
•
•
•

ชอปปง ที่ Samcheongdong-gil [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 43)
ทานนํา้ แข็งไสสไตลเกาหลีแบบดัง้ เดิมทีร่ า น Sojeokdu (หนา 44)
หมูบ า นวัฒนธรรม Bukchon Hanok Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 44)
อาหารกลางวันทีร่ า น Biwon Son Kalguksu (หรือจะไปทานที่ Insadong ก็ได) (หนา 45)

(สถานี Anguk (Bukchon) → Insadong : 5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Dynamic Maze และ Alive Museum (ควรเลนกอนรับประทานอาหาร) [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง]
(หนา 45)
• อาหารกลางวันทีร่ า น Gung (หนา 47)
• ชอปปง สินคาพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึกใน Insadong [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
• ชอปปง ที่ Ssamziegil [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
หรือ
(Insadong → Jogyesa : 10 นาที)
• วัด Jogyesa [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 46)
• จิบชาที่ O´Sulloc Tea House หรือรานชา Moon Bird does Thinks of Only the Moon
หรือ Miss Lee Café – Insadong (หนา 47)
(สถานี Anguk → สถานี Dongdaemun History & Culture Park : 15 นาที)
• Dongdaemun Design Plaza (DDP) [ 30 นาที] (หนา 52) พรอมชม LED Roses
(ถาเปดบริการ เริม่ เปดไฟประมาณ 18:00 น.) [ 20 นาที]

•
•
•
•

(DDP → Lotte FitIn : 5 นาที)
เย็น / คํา่ :
ชม Hologram Concert ที่ Klive – Lotte Fitin [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 52)
ชมแสงสียามคํา่ คืนของ DDP จากมุมสูงที่ Klive [ 15 นาที]
อาหารคํา่ ทีร่ า นอาหารใน Lotte Fitin หรือทีบ่ ริเวณ Dongdaemun
ชอปปง ยันสวางที่ Dongdaemun Shopping Town [ 3 ชัว่ โมง + ] (หนา 53)

วันที่ 3 : Suwon [Gyeonggi-do]
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที
15 นาที)
+ สถานี Suwon → Paldalmun Market :
เชา / สาย :
• Suwon Hwaseong Fortress [ 3 ชัว่ โมง : เดินรอบปอม]
(หนา 62)
หรือ
• นัง่ Hwaseong Train [ 30 นาที] (หนา 62)
• Hwaseong Haenggung [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 62)
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กลางวัน / บาย :
• อาหารกลางวันทีร่ า น Hwaseong Byeolgwan หรือราน Yeonpo Galbi (หนา 63 & 64)
• ชอปปง สินคาแฮนดเมดที่ Gongbang Street [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 63)
• ทานขนม Bingsu ทีร่ า น Cafe A-te (หนา 63)
(Gongbang Street → Suwon Hwaseong Museum : 10 นาที)
• Suwon Hwaseong Museum [ 45 นาที] (หนา 64)
หรือ
(Gongbang Street → Samsung Innovation Museum :
20 นาที)
• Samsung Innovation Museum (S/I/M) (กรุณาสํารองวัน - เวลาในการเขาชม ตอง
เขาชมพรอมไกด วันเสารสามารถเดินชมไดดว ยตนเอง) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 64)
(Suwon Hwaseong Museum → Paldalmun Market : 15 นาที)
เย็น / คํา่ :
• เดินเลนที่ Paldalmun Market [ 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 63)
• อาหารคํา่ ที่ Chicken Street (หนา 64)
*** จะพักคางคืนที่ Suwon 1 คืน เพือ่ ตอนเชาเดินทางโดยรถบัสไป Yongin ตอ หรือจะกลับ
เขาไปพักใน Seoul ก็ได ***

วันที่ 4 : Yongin [Gyeonggi-do] & COEX Mall [Seoul]
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Yongin (A)
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที
KFV Shuttle Bus 20 นาที)
+ สถานี Suwon → Korean Folk Village :
เชา / สาย :
• Korean Folk Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 65)
• อาหารกลางวันที่ Korean Folk Village (โซน Bazaar) (หนา 65)

KFV Shuttle Bus 20 นาที
(Korean Folk Village → สถานี Suwon :
+ สถานี Suwon → Everland :
20 - 30 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Everland [ 3 - 5 ชัว่ โมง] (หนา 66)
• ถามาฤดูหนาวจะไปเลนสกีที่ Yangji Pine Resort Ski Valley จนถึงเย็น [ 3 ชัว่ โมง]
(หนา 67) หรือจะคางคืนทีน่ นั่ ก็ได
เย็น / คํา่ :
• อาหารคํา่ ที่ Everland
• ชมขบวนพาเหรดและชมเลเซอรโชวที่ Everland
Yongin (B)
(สถานี Seoul → สถานี Suwon : 70 นาที
KFV Shuttle Bus 20 นาที)
+ สถานี Suwon → Korean Folk Village :
เชา / สาย :
• Korean Folk Village [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 65)
• อาหารกลางวันที่ Korean Folk Village (โซน Bazaar) (หนา 65)
(Korean Folk Village → Nam Jun Paik Art Museum / Gyeonggi Provincial
Museum : 15 นาที)
กลางวัน / บาย :
• เยีย่ มชม Nam June Paik Art Museum ศูนยศลิ ปะทีส่ รางขึน้ เพือ่ สรรเสริญใหแก Paik
Nam-June ผูท สี่ รางงานศิลปะในรูปแบบของวิดโี อ (Video Art) และไดรบั สมญานามวา
“ไมเคิล แองเจโล” ในโลกวิดโี อ อารต [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 65)
หรือ
• Gyeonggi Provincial Museum พิพธิ ภัณฑทตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ สืบทอดและพัฒนาประวัตศิ าสตร
และวัฒนธรรมดัง้ เดิมของจังหวัดคยองกี [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 66)
• ถามาฤดูหนาวจะไปเลนสกีที่ Yangji Pine Resort Ski Valley จนถึงเย็น [ 3 ชัว่ โมง]
(หนา 67) หรือจะคางคืนทีน่ นั่ ก็ได
(NJP / Gyeonggi Provincial Museum → สถานี Giheung :
+ สถานี Giheung → สถานี Jukjoen : 10 นาที)
เย็น / คํา่ :
• อาหารคํา่ ที่ Jukjoen Café Street (หนา 66)

15 นาที

*** หมายเหตุ : ควรรับประทานอาหารกลางวันที่ Korean Folk Village (Zone Bazaar) กอน
ทีจ่ ะไปเทีย่ ว Nam Jun Paik Art Museum หรือ Gyeonggi Provincial Museum ***
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Yongin (C) - Evening & Night [Seoul]
KFV Shuttle Bus 30 นาที
(Korean Folk Village → สถานี Sanggal :
+ สถานี Sanggal → สถานี Samseong : 60 นาที)
เย็น / คํา่ :
• ชอปปง ที่ COEX Mall [ 2 – 3 ชัว่ โมง] (หนา 57)
• อาหารคํา่ ทีร่ า นอาหารบริเวณ COEX Mall
• SM Town at Coex Artium (SUM) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 57)

วันที่ 5 : Namsan + Namdaemun +
Myeongdong [Seoul]
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เชา / สาย :
• N Seoul Tower [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 41)

Eunpyeonggu

Dobonggu
Gangbuk- Nowon-gu
gu

(N Seoul Tower → สถานี Chungmuro :
15 นาที + สถานี Chungmuro → สถานี Hoehyeon :
5 นาที)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Food Street หรือที่ Kalguksu Alley ใน Namdaemun
• ชอปปง ที่ Namdaemun [ 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 41)
(สถานี Hoehyeon → สถานี Myeongdong: 2 นาที)
เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Myeongdong Gyoja หรือราน Yoogane Dakgalbi
หรือราน Gogung (หนา 43)
• ชอปปง ตอที่ Myeongdong / Myeongdong Underground Shopping Center /
Hoehyeon Underground Shopping Center [ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 42)
หรือ
• Lotte Town (Lotte Department Store, Avenuel, Lotte Young Plaza) [ 2 ชัว่ โมง]
(หนา 42)

วันที่ 6 : Paju หรือ Goyaong [Gyeonggi-do] หรือ Incheon
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Paju (A)
20 นาที)
(สถานี Hapjeong → Provence :
เชา / สาย :
• Provence Village [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 68)
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Provence
(Provence → Heyri : 15 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Heyri Art Valley [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 68)
หรือ
(Heyri Art Valley → Gyeonggi English Village, Paju Camp : 15 นาที)
• Gyeonggi English Village, Paju Camp [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 69)
(Heyri Art Valley → Paju Bookcity :
20 นาที)
• Paju Bookcity [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 69)
(Paju Bookcity → Lotte Premium Outlets : 20 นาที)
เย็น / คํา่ :
• ชอปปง ที่ Lotte Premium Outlets [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 69)
หรือ
(Paju Bookcity → Paju Premium Outlets :
20 นาที)
• ชอปปง ที่ Paju Premium Outlets [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 70)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Premium Outlets
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Paju (B) - ซือ้ ทัวรไป DMZ & JSA [Paju]
[เวลาทัวรโดยประมาณ : 08:30 – 17:00 น.]
เชา / สาย :
• ไปขึน้ รถบัสทีบ่ ริษทั ทัวร (หรือบางบริษทั ทัวรอาจมีรถบัสมารับทีโ่ รงแรม) (หนา 70)
• ชวงเชาทัวร DMZ (Demilitarized Zone)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ Imjingak (รวมในคาทัวรแลว)
• ชวงบายทัวร Panmunjeom [JSA - Joint Security Area]
เย็น / คํา่ :
• กลับมาชอปปง ที่ Lotte Town หรือ Myeongdong [ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 42)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Lotte Town หรือ Myeongdong
*** จะพักคางคืนที่ Paju หรือ Goyang 1 คืน เพือ่ ตอนเชาเดินทางไป Goyang ตอ หรือจะ
กลับเขาไปพักใน Seoul ก็ได ***
หรือ ไป Goyang
Shuttle Bus
(สถานี Jongno 3(sam)-ga → สถานี Juyeop : 50 นาที +
ของ ONEMOUNT / Aqua Planet 5 นาที)
เชา / สาย :
• ตืน่ ตาตืน่ ใจกับพิพธิ ภัณฑสตั วนาํ้ ทีใ่ หญและทันสมัยและยังเปนพิพธิ ภัณฑสตั วนาํ้ แหงแรก
ทีร่ วมทัง้ สัตวนาํ้ และสัตวบกเขาไวดว ยกันที่ Hanwha Aqua Planet [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง]
(หนา 71)
(Hanwha Aqua Planet → Onemount : 5 นาที)
• OneMount – Snow Park ธีมปารคขนาดใหญมสี วนนํา้ ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลีและมีสวนหิมะ
ซึง่ เปนสวนสนุกฤดูหนาวในรมแหงแรกของเกาหลีอกี ดวย [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 71)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ ONEMOUNT Café Street
(Onemount → Ilsan Lake Park : 10 นาที)
• ผอนคลายรางกายและจิตใจในสวนสาธารณะทะเลสาบเทียมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลีและในเอเชีย
ที่ Ilsan Lake Park [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 71)
หรือ
(Onemount / Ilsan Lake Park → สถานี Juyeop : 15 นาที + สถานี Juyeop →
สถานี Wondang : 20 นาที + สถานี Wondang → Jeongwa :
20 นาที)

• Ilsan Hanok Village – Jeongwa หมูบ า นโบราณของเกาหลีขนาดใหญทเี่ ต็มไปดวย
บานสไตล “ฮานก” ตัง้ เรียงรายอยูโ ดยรอบ [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 72)
(Jeongwa → LaFesta :
30 นาที)
เย็น / คํา่ :
• กลับมาชอปปง ทีถ่ นนชอปปง มอลลแบบเปดโลงทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี มีทงั้ หมด 6 อาคาร
LaFesta [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 72)
(LaFesta → Western Dom : 5 นาที)
• เดินชอปกันตอที่ Western Dom แหลงชอปปง ยอดนิยมแหงหนึง่ ในเขตอิลซัน พรอมรับประทาน
อาหารคํา่ [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 72)
หรือ ไป Incheon
(จาก Seoul → สถานี Incheon : 80 นาที)
เชา / สาย :
• เดินเลนบริเวณ Incheon China Town และ Open Port สถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร
และการคาของเกาหลี ตัง้ แตสมัยโบราณ มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลายผสมผสานกันระหวาง
ชาวจีน ญีป่ นุ และชาติอนื่ ๆ [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 76)
• Jajangmyeon Museum พิพธิ ภัณฑเกีย่ วกับจาจังมยอน (บะหมีแ่ หงในซอสสีดาํ ) เมนู
ขึน้ ชือ่ ประจํายาน [ 30 นาที ] (หนา 76)
• เพลิดเพลินกับการถายรูปที่ Songwol-dong Fairy Tale Village หมูบ า นทีเ่ ต็มไปดวย
ภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปเทพนิยายนานาชาติทโี่ ดงดังมากมาย[ 1 ชัว่ โมง] (หนา 76)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารจีนเลิศรสทีร่ า นอาหารจีนบริเวณ Incheon China Town หรือจะทาน
จาจังมยอน (บะหมีแ่ หงในซอสสีดาํ ) เมนูขนึ้ ชือ่ ประจํายานเพือ่ จะไดลมิ้ รสชาติแบบดัง้ เดิม
(Incheon China Town → Sinpo International Market : 20 นาที)
• เดินเลนที่ Sinpo International Market ตลาดทองถิน่ ประจํายาน ขายสินคามากมาย
หลากหลาย พรอมชิมเมนูเดนประจํายาน คือ ชินโพ ทักคังจอง (Sinpo Dak-gangjeong)
หรือไกทอดคลุกซอสเปรีย้ ว ๆ หวาน ๆ [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 77)
(Sinpo International Market (สถานี Donginchoen) → ยาน Songdo
(สถานี Central Park) : 50 นาที)
• ชมวิวมุมสูงของยาน Songdo ที่ Incheon Free Economic Zone (IFEZ) PR Center
[ 30 นาที] (หนา 77)
• ชอปปง และรับประทานอาหารวางที่ NC Cube Canal Walk [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 78)
• เดินสูดอากาศบริสทุ ธิท์ ี่ Songdo Cetral Park สวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางยาน Songdo
พรอมถายรูปอาคารรูปทรงเกทนั สมัยที่ Tri Bowl [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 77 & &78)
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เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Songdo Hanok Village Restaurant Town เปนเมืองทีม่ รี า น
อาหารหลาย ๆ รานอยูร วมในบริเวณเดียวกันในบานโบราณของเกาหลี (ฮานก) (หนา 78)
• ชืน่ ชมบรรยากาศและวิวทิวทัศนของ Songdo ยามคํา่ คืนทีเ่ ต็มไปดวยแสงไฟระยิบระยับ

วันที่ 7 : Changdeokgung + Howon +
Deoksugung + Hongdae [Seoul]
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เชา / สาย :
• เทีย่ วชมพระราชวังทีถ่ กู สงวนรักษาไดดที สี่ ดุ ของสมัย
ราชวงศโชซอน Changdeokgung and Huwon
[UNESCO World Heritage] มีทงั้ ทีป่ ระทับของ
ราชวงศและสวนดานหลัง (Huwon) เปนทีพ่ กั ผอน
ของกษัตริย [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 45)
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(สถานี Anguk → สถานี City Hall : 15 นาที)
• ชมสถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองซของศาลากลางหลังเกาและสถาปตยกรรมสมัยใหมของ
ศาลากลางหลังใหมทอี่ ยูด า นหลังอาคารเดิมของ Seoul City Hall & Seoul Plaza สนามหญา
รูปวงรีดานหนาศาลากลางถูกใชเปนสถานที่จัดกิจกรรมและเทศกาลวัฒนธรรมตาง ๆ
[ 30 – 45 นาที] (หนา 54)
(City Hall → Deoksugung : 10 นาที)
กลางวัน / บาย :
• ชมพระราชวังทีม่ สี ถาปตยกรรมทัง้ แบบเกาหลีดงั้ เดิมของสมัยราชวงศโชซอนและแบบตะวันตก
Deoksugung [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 54)
• ดานหนาของพระราชวังมีพระราชพิธผี ลัดเปลีย่ นเวรยาม Deoksugung Royal GuardChanging Ceremony (อังคาร – อาทิตย 11:00 น., 14:00 น. และ 15:30 น. (รอบละ 30 นาที))
[ 30 นาที] (หนา 54)
(Deoksugung → Deoksugung Stone-Wall Road : 5 นาที)
• เดินเลียบกําแพงวัง ... ถนนสายโรแมนติก Deoksugung Stone-Wall Road สองขางทาง
เต็มไปดวยตนกิงโกะ ถามาในชวงฤดูใบไมรว งใบไมจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองอราม [ 15 นาที]
(หนา 54)
(Deoksugung Stone-Wall Road → Jeongdong Theater : 10 นาที)
• จิบกาแฟทีร่ า นกาแฟนารักและมีชอื่ ประจํายาน เสิรฟ กาแฟแบบ Hand-dripped Jeongwangsu Coffee House เพือ่ รอชมละครที่ Jeongdong Theater
• ชมละครพืน้ บานของเกาหลีที่ Jeongdong Theater[ 90 นาที](หนา 55)

(สถานี Seodeamun → สถานี Hongik Uni. : 20 นาที)
เย็น / คํา่ :
• Hello Kitty Cafe หรือ Ma Crème (หนา 59)
• ชอปปง ทีบ่ ริเวณรอบ ๆ Hongik University (Hongdae) (ถามาวันเสาร – อาทิตย จะมี Free
Market ทีบ่ ริเวณสนามเด็กเลนหนามหาวิทยาลัย) [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 59)
• รับประทานอาหารคํา่ บริเวณ Hongdae แหลงรวมรานอาหารสไตลปง  ๆ ยาง ๆ (Galbi, คัลบี)
(หนา 60)

วันที่ 8 : The Greem + Yangpyeong Rail Bike + Yongmunsa [Gyeonggi-do]
& Gangnam [Seoul]
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(จาก Seoul → สถานี Yangpyeong : 95 นาที
+ สถานี Yangpyeong → The Greem :
20 นาที)
เชา / สาย :
• ชมความงามของบานและสวนทีส่ วยงามยิง่ กวาภาพวาดที่ The Greem บรรยากาศนารัก
ทีถ่ กู ใชเปนสถานทีถ่ า ยทําละคร ภาพยนตร และโฆษณามาแลวกวา 50 เรือ่ ง พรอมรับประทาน
ชา กาแฟ และของวางอรอย ๆ ใน The Greem Café [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 72)
(The Greem → สถานี Yangpyeong :
20 นาที + สถานี Yangpyeong →
สถานี Yongmun : 10 นาที + สถานี Yongmun → Yangpyeong Rail Bike :
10 นาที)
กลางวัน / บาย :
• ออกกําลังกายขาดวยการปน จักรยานไปตามรางรถไฟเกา ชืน่ ชมความงามของธรรมชาติที่
Yangpyeong Rail Bike (ถาอยากปน จักรยานธรรมดาใหไปที่ Yangsu Station Biking)
[ 90 นาที] (หนา 73)
(Yangpyeong Rail Bike → สถานี Yongmun : 10 นาที + สถานี Yongmun → Yongmun
30 นาที )
Bus Station : 5 นาที + Yongmun Bus Station → Yongmunsa :
• ชมวัดทีม่ ชี อื่ เสียงของเขตนีท้ ี่ Yongmunsa วัดพุทธนิกายโชเกของเกาหลีถกู สรางขึน้ ตัง้ แต
สมัยอาณาจักรชิลลา [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 73)
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30 นาที
(Yongmunsa → Yongmun Bus Station :
+ สถานี Yongmun Stn. → สถานี Yangpyeong : 10 นาที)
เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Food Street Near Yangpyeong Market อยูท ถี่ นน
Yangpyeongsijang-gil มีรา นอาหารมากมายใหเลือกรับประทาน *** (หนา 73)
หรือ
30 นาที
(Yongmunsa → Yongmun Bus Station :
+ สถานี Yongmun Stn. → สถานี Express Bus Terminal : 95 นาที)
• กลับเขากรุงโซล แลวแวะรับประทานอาหารคํา่ ที่ Gangnam Express Bus Terminal
Basement Shopping District (Banpo 1ga) (หนา 57)
(สถานี Express Bus Terminal → Some Sevit / Banpo Bridge Rainbow Fountain :
15 นาที)
• ชมนํา้ พุสายรุง ที่ Banpo Bridge Rainbow Fountain สะพานนํา้ พุสายรุง ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก
ติดตัง้ หลอดไฟ LED กวา 10,000 ดวง ทัง้ 2 ขางของสะพาน (ถาเปดทําการ) [ 30 นาที]
(หนา 58)
• ชืน่ ชมความงามและแสงสีสวย ๆ ของสถาปตยกรรมเกไกที่ Some Sevit คอมเพล็กซทาง
วัฒนธรรมบนนํา้ แหงแรกของโลก [ 30 นาที] (หนา 58)
(Some Sevit / Banpo Bridge Rainbow Fountain → Central City : 15 นาที)
• เดินกลับมาชอปปง ตอที่ Central City หรือ Gangnam Express Bus Terminal Basement
Shopping District [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 57)
*** จะพักคางคืนที่ Yangpyeong 1 คืน เพือ่ ตอนเชาเดินทางไป Gapyeong หรือเกาะนามิ
(Namiseom) ตอ หรือจะกลับเขาไปพักใน Seoul ก็ได ***

วันที่ 9 : Gapyeong + Namiseom [Gyeonggi-do] & Garosu-gil
+ Apgujeong [Seoul]
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(จาก Seoul → สถานี Gapyeong : 80 นาที + สถานี Gapyeong → ทาเรือเกาะ Nami :
15 นาที + ทาเรือเกาะ Nami →Namiseom :
10 นาที)
(หรือ Namiseom Shuttle Bus จาก Insa-dong / Namdaemun → ทาเรือเกาะ Nami :
1 ชัว่ โมง 30 นาที)
เชา / สาย :
• Namiseom [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 75)
• รับประทานอาหารกลางวันทีร่ า นขาย Dakgalbi ตรงดานหนาลานจอดรถทีจ่ ะขามไป
เกาะนามิ
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ๆ ในบริเวณ
*** ใชบริการ
Gapyeng-gun ได *** (หนา 75)
(ทาเรือเกาะ Nami → Petite France :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 40 นาที)
กลางวัน / บาย :
• Petite France [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 73)
หรือ
(ทาเรือเกาะ Nami → The Garden of Morning Calm :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 60 นาที)
• The Garden of Morning Calm [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74)
หรือ
The Shuttle Bus for Gapyeong
(ทาเรือเกาะ Nami → สถานี Gapyeong :
Tourist Resort 10 นาที + สถานี Gapyeong → สถานี Cheongpyeong : 15 นาที
+ สถานี Cheongpyeong → Edelweiss :
30 นาที)
• Edelweiss Swiss Theme Park [ 2 ชัว่ โมง] (หนา 74)
*** ถาตองการไปชอปปง ตอทีก่ รุงโซล ควรออกจาก Gapyeong ประมาณ 16:00 น. ***

•
•
•
•
•

(Petite France หรือ The Garden of Morning Calm → สถานี Cheongpyeong :
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort 15 – 25 นาที
+ สถานี Cheongpyeong → สถานี Apgukeong : 85 นาที)
เย็น / คํา่ :
รับประทานอาหารคํา่ ทีร่ า น Sawore Boribap (หนา 56)
เดินชอปปง ทีบ่ ริเวณ Sinsadong Garosu-gil Road และที่ Line Friends Store
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 55)
เติมความสดชืน่ ทีร่ า นกาแฟ Heohyeongmanui Apgujeong Coffeejip (หนา 56)
ชอปปง สไตล K-Star ที่ Apgeoujong Rodeo Street & Cheongdam-dong
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 56)
ถาชอปจนหิวกลางดึกสามารถแวะทีร่ า น Gaehwaok (เปดบริการ 24 ชัว่ โมง) (หนา 56)
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วันที่ 10 : Lotte World Tower – Jamsil [Seoul]
36
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เชา / สาย :
• Early Check-out แลวฝากสัมภาระไวกบั ทีพ่ กั กอน
• เทีย่ วชมพิพธิ ภัณฑสตั วนาํ้ แหงใหมลา สุดในกรุงโซล
Lotte World Aquarium มีอโุ มงคใตนาํ้ ขนาดใหญ
ทีส่ ดุ ในเกาหลี [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 58)
• ชอปปง ที่ Lotte World Mall สําหรับผูท ชี่ นื่ ชอบ
ดารานักรองเกาหลีควรแวะไปที่ราน IKON
[ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 58)
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กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันใน Lotte World Mall ทีฟ่ ดู คอรต Food Capitol หรือบริเวณ
Theme Zone ทีช่ อื่ 29 STREET หรือ SEOUL SEOUL 3080 (หนา 58)
• ชอปปง ตอที่ Avenuel หรือ Lotte Duty Free [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 58)
เย็น / คํา่ :
• กลับมารับสัมภาระทีฝ่ ากไวกบั ทีพ่ กั และ Pack ของทีซ่ อื้ มาเพิม่
• เผือ่ เวลาเดินทางไปยังสนามบินอินชอน (Incheon) (ใชบริการ Airport Limousine Bus /
Taxi หรือ AirEx)
• Check-in ทีส่ นามบิน
• เผือ่ เวลาทํา Tax Refund
• ชอปปง เก็บตกที่ Duty Free Shop (Lotte Duty Free / Shilla Duty Free / Duty Free Korea)
• เดินทางกลับเมืองไทยโดยความสวัสดิภาพ

โปรแกรมทองเที่ยว แบบ Family with Kids (5 วัน 4 คืน)
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วันที่ 1 : Lotte World Aquarium / Lotte World
Theme Park + Lotte World Mall
[Seoul]
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เชา / สาย :
• มาถึงเกาหลี Check-in เขาทีพ่ กั
• พักผอนอิรยิ าบถในทีพ่ กั เพือ่ ใหเด็กปรับตัว (เด็กอาจ
จะหลับ)
• รับประทานอาหารกลางวันเร็วสักนิดที่ Lotte World
Mall ทีฟ่ ดู คอรต Food Capitol (หนา 58)
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กลางวัน / บาย :
• Lotte World Aquarium [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 58)
และ / หรือ
• สวนสนุก Lotte World Theme Park สวนสนุกแหงแรกในประเทศเกาหลีและยังเปน
สวนสนุกในรมทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก [ 2 – 3 ชัว่ โมง] (หนา 59)
• ชอปปง ที่ Lotte World Mall & AVENUEL World Tower [ 2 – 3 ชัว่ โมง] (หนา 58)
• อาหารคํา่ ที่ Lotte World Mall บริเวณ Theme Zone ทีช่ อื่ 29 STREET หรือ SEOUL
SEOUL 3080 (หนา 58)
เย็น / คํา่ :
• กลับเขาทีพ่ กั และเขานอนเร็วสักหนอยสําหรับวันแรก
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เชา / สาย :
• N Seoul Tower [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 41)
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วันที่ 2 : Namsan + Namdaemun +
Myeongdong [Seoul]

15 นาที
(N Seoul Tower → สถานี Chungmuro Stn. :
+ สถานี Chungmuro → Namsangol Hanok Village : 5 นาที)
• เทีย่ วชม Namsangol Hanok Village หมูบ า นวัฒนธรรมมีบา นโบราณแบบดัง้ เดิม
ของเกาหลีซ่งึ ไดรับการบูรณะจากบานหลังเกาสมัยราชวงศโชซอน ดานในของหมูบานมี
Seoul Millennium Time Capsule ถูกสรางขึน้ เมือ่ ครัง้ ฉลองครบรอบ 600 ป ของกรุงโซล
[ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 41)
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(Namsangol Hanok Village → Lotte Town :
20 นาที)
กลางวัน / บาย :
• อาหารกลางวันทีบ่ ริเวณ Lotte Town (หนา 42)
• ชอปปง ที่ Lotte Town – Myeongdong [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 42)
• เอาใจคุณหนูดว ยราน Line Friends Store ที่ Lotte Young Plaza [
(หนา 42)

30 นาที]

(Lotte Town → Myeongdong : 15 นาที)
เย็น / คํา่ :
• อาหารคํา่ ทีร่ า น Myeongdong Gyoja หรือ Yoogane Dakgalbi หรือราน Gogung
(หนา 43)
• ชอปปง ตออีกนิดที่ Myeongdong [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง]
Yeoncheon
(หนา 42)
Pocheon
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วันที่ 3 : Gwacheon [Gyeonggi-do]
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(จาก Seoul → สถานี Seoul Grand Park : 30 นาที +
Gwangju
Siheung
สถานี Seoul Grand Park → Seoul Zoo :
Ansan
Yeoju
Suwon
Yongin
Elephant Train 10 นาที)
เชา / สาย :
• เด็ก ๆ สนุกสนานเพลิดเพลินกับสัตวตา ง ๆ ที่ Seoul Zoo
สวนสัตวแหงแรกของเกาหลีและเปนสวนสัตวใหญเปนลําดับ 10 ของโลก [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง]
(หนา 67)
หรือ
(จาก Seoul → สถานี Seoul Grand Park : 30 นาที
+ สถานี Seoul Grand Park → Gwacheon National Science Museum : 3 นาที)
• Gwacheon National Science Museum ชมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ที ันสมัยของเกาหลีท่เี กี่ยวของกับชีวิตประจําวันเหมาะสําหรับใหเด็ก
ไดมาสัมผัสและเรียนรูเ รือ่ งราวเกีย่ วกับวิทยาศาสตรทแ่ี สนสนุกจากประสบการณของตนเอง
[ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 68)
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Pyeongtaek

(Seoul Zoo → SeoulLand : 10 นาที)
(Gwacheon National Science Museum → SeoulLand :
10 นาที)
กลางวัน / บาย :
• รับประทานอาหารกลางวันที่ SeoulLand
• สนุกสนานอยางเต็มทีก่ บั เครือ่ งเลนนานาชนิดที่
SeoulLand สวนสนุกแหงแรกของเกาหลี
[ 2 - 3 ชัว่ โมง] (หนา 67)

Anseong

Elephant Train

เย็น / คํา่ :
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ SeoulLand พรอมชมเลเซอรโชว
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*** หรือ จะไปเทีย่ วที่ Everland ทัง้ วันก็ได (หนา 66) ***
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วันที่ 4 : Goyang [Gyeonggi-do]
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(สถานี Jongno 3(sam)-ga → สถานี Juyeop :
Shuttle Bus ของ ONEMOUNT / Aqua
50 นาที +
Planet 5 นาที)
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เชา / สาย :
• Hanwha Aqua Planet [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 71)
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กลางวัน / บาย :
(Hanwha Aqua Planet → Onemount : 5 นาที)
• รับประทานอาหารกลางวันที่ ONEMOUNT Café Street
• OneMount – Snow Park [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 71)
และ / หรือ (ถามีเวลา)
(Onemount → สถานี Juyeop : 15 นาที
+ สถานี Juyeop → สถานี Wondang : 20 นาที
+ สถานี Wondang → Jeongwa :
20 นาที)
• Ilsan Hanok Village – Jeongwa [ 1 – 1.5 ชัว่ โมง] (หนา 72)
(Onemount → สถานี Jeongbalsan : 10 นาที)
(Jeongwa → Western Dom :
30 นาที)
เย็น / คํา่ :
• กลับมาชอปปง ที่ Western Dom [ 1.5 – 2 ชัว่ โมง] (หนา 72)
• รับประทานอาหารคํา่ ที่ Western Dom

วันที่ 5 : Gwanghwamun + Gyeongbokgung
[Seoul]
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เชา / สาย :
• Early Check-out แลวฝากสัมภาระไวกับ
ทีพ่ กั กอน
• Gwanghwamun (มีการแสดงพระราชพิธี
ผลัดเปลีย่ นเวรยามราชองครกั ษ) [ 15 นาที]
(หนา 51)
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• Gyeongbokgung [ 1.5 - 2 ชัว่ โมง] (หนา 50)
• Children’s Museum (ถามีเวลา) [ 1 ชัว่ โมง] (หนา 50)
กลางวัน / บาย :
• บายตน ๆ กลับมารับสัมภาระทีฝ่ ากไวกบั ทีพ่ กั และ Pack ของทีซ่ อ้ื มาเพิม่
• เผือ่ เวลาเดินทางไปยังสนามบินอินชอน (Incheon) (ใชบริการ Airport Limousine Bus /
Taxi หรือ AirEx)
•
•
•
•

เย็น / คํา่ :
Check-in ทีส่ นามบิน
เผือ่ เวลาทํา Tax Refund
ชอปปง เก็บตกที่ Duty Free Shop (Lotte Duty Free / Shilla Duty Free / Duty Free Korea)
เดินทางกลับเมืองไทยโดยความสวัสดิภาพ

ขอแนะนําสําหรับทริปการเดินทางทองเที่ยวกับเด็ก
การเดินทางทองเทีย่ วกับเด็ก ๆ นัน้ ตองใชเวลาในการวางแผนและเตรียมตัวลวงหนา
พอสมควร แตสงิ่ ทีส่ าํ คัญ คือ ตองไมใหเด็กรูส กึ เหนือ่ ยมากเกินไป ควรมีกจิ กรรม
หรือสถานทีท่ นี่ า ดึงดูดใจใหแกเด็กมากสักหนอย (อาจจะไปเทีย่ วไดไมครบทุกสถานที่
ตามแผนการทีว่ างไว)
1. วางแผนแบบหลวม ๆ (วันละ 1 - 2 ที่ ก็เพียงพอ) จัดทริปแบบไมตอ งเดินมาก
หรือเดินไกลมากเกินไป เดีย๋ วเด็กจะงอแงและบนเมือ่ ย
2. เด็กเล็กควรมีเวลานอนมากสักหนอย เด็กอาจตืน่ สาย ตองเผือ่ ใจวาทุกอยางอาจ
ไมเปนไปตามแผน
3. ใหเวลาเด็กปรับตัวใหคนุ ชินกับสถานทีใ่ หม
4. เด็กสวนใหญจะชอบสวนสนุก สวนสัตว พิพธิ ภัณฑสตั วนาํ้ พิพธิ ภัณฑตา ง ๆ
เดินหางสรรพสินคา ชอปปง ของเลน
5. ควรเตรียมอุปกรณเครือ่ งใชทจี่ าํ เปนสําหรับเด็กไปใหพรอม เชน รถเข็น แพมเพิรส
ผากันเปอ น ยา อาหารและขนม ขวดนม ของเลน อุปกรณกนั หนาว
6. ควรเตรียมปายชือ่ สําหรับหอยคอเด็ก (เขียนชือ่ เด็ก ชือ่ ผูป กครอง เบอรตดิ ตอกรณี
ฉุกเฉิน อีเมล เผือ่ เด็กพลัดหลง)
7. ควรเลือกรานอาหารทีส่ ามารถเอารถเข็นเขาไปได (กรณีทมี่ รี ถเข็นเด็ก) และเปน
รานทีส่ ะอาด มีทนี่ งั่ สะดวกสบาย มีเมนูอาหารทีเ่ ด็กสามารถทานได (เชน เมนูเสน
เบอรเกอร ขาวกลอง)
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N Seoul Tower (N 서울타워)
หอคอยเอ็ นโซล
ตัง้ อยูบ นยอดเขา
นัมซัน (Namsan)
สามารถมอง
ทั ศ นี ย ภาพของ
ก รุ งโ ซ ล แ ล ะ
พืน้ ทีร่ อบ ๆ ได
อยางสุดสายตา
ดานในประกอบ
ไปดวยรานอาหาร
รานขายของที่ระลึก ชวงบายจะมีการแสดง
พืน้ เมืองทีล่ านดานหนา บริเวณยอดนิยม คือ
‘Locks of Love’ ตัง้ อยูท ี่ Roof Terrace
(Plaza 2F) เปนกําแพงทีม่ กี ญ
ุ แจคลองเรียงราย
กันเปนแผงมีคูรักหนุมสาวมากมายนิยมนํา
แมกญ
ุ แจสองอันเขียนขอความในใจ

105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu,
Seoul Subway สาย 3 หรือ 4, สถานี Chungmuro,
ทางออก 2 (หนาโรงภาพยนตร Daehan) แลว
ขึน้ รถบัสหมายสาย 02 หรือ 05 ลงปายสุดทาย
www.nseoultower.co.kr

Namsangol Hanok Village
(남산골 한옥마을)

หมูบ า นวัฒนธรรมนัมซัน มีบา นโบราณแบบดัง้ เดิม
ของเกาหลีซงึ่ ไดรบั การบูรณะจากบานหลังเกา
สมัยราชวงศโชซอน จํานวน 5 หลัง เครือ่ งใช

ภายในบานแสดงใหเห็นถึงชีวติ ประจําวันของผูค น
ในสมัยกอน บานเหลานีเ้ คยเปนของชนชัน้ ตาง ๆ
ในสังคมของเกาหลี ดานในของหมูบ า นมี Seoul
Millennium Time Capsule ถูกสรางขึน้ เมือ่ ครัง้
ฉลองครบรอบ 600 ป ของกรุงโซล บรรจุสงิ่ ของ
จํานวน 600 ชิน้ ซึง่ เปนสมบัตทิ างวัฒนธรรมที่
เปนตัวแทนของกรุงโซลและพลเมือง มีกาํ หนดที่
จะเปดแคปซูลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2394 ซึง่
เปนวันครบรอบ 1,000 ป ของกรุงโซล

28, Toegye-ro 34-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 3 หรือ 4, สถานี Chungmuro,
ทางออก 3 หรือ 4 www.hanokmaeul.or.kr

NAMDAEMUN

Namdaemun Market (남대문시장)

ตลาดนัมแดมุน เปนตลาดแบบดัง้ เดิมทีเ่ กาแก
และใหญทสี่ ดุ ในเกาหลี ตัง้ อยูใ จกลางกรุงโซล
ถัดจากประตูเมืองนัมแดมุนไมไกลนัก มีอาคาร
ศูนยการคามากมายรวมถึงรานคาตามตรอก
ซอกซอย มีสนิ คาหลายชนิดใหเลือกซือ้ ทัง้ เสือ้ ผา
กระเปา รองเทา เครือ่ งประดับ เครือ่ งสําอาง
เครือ่ งครัว เครือ่ งใชในบาน ของทีร่ ะลึก ฯลฯ สินคา
เกีย่ วกับดารานักรองเกาหลี ขนม ยาแผนโบราณ
โสม ไปจนถึงอาหารการกินรสเลิศตาง ๆ ราคา
สินคาไมแพงและยังสามารถตอรองราคาได

21, Namdaemunsijang 4-gil, Jung-gu,
Seoul Subway สาย 4, สถานี Hoehyeon,
ทางออก 5 www.namdaemunmarket.co.kr/
english/
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MYEONGDONG

Hoehyeon Underground Arcade
(회현지하상가 หรือ 회현지하쇼핑센)

มยองดง หรือ ยานเมียงดง ศูนยกลางแหงแฟชัน่
และการชอปปง ในกรุงโซล เปนหนึง่ ในสถานทีท่ ี่
“หามพลาด” เพราะมีทงั้ เสือ้ ผา กระเปา รองเทา
เครือ่ งประดับ เครือ่ งเขียน รานอาหาร คาเฟ ฯลฯ
รานคาทีย่ า นนีม้ ที งั้ ตัง้ อยูใ นอาคารทันสมัยและ
รานแผงลอยตัง้ เรียงรายขางถนน ทุกตรอกซอก
ซอยเชือ่ มถึงกันหมด นอกจากนีย้ งั เปนแหลงรวม
เครือ่ งสําอางแบรนดเกาหลีแทบทุกยีห่ อ

ศูนยการคาใตดนิ ฮเวยอน ตัง้ อยูต ดิ กับ Shinsegae
Department Store ในยานเมียงดง มีสนิ คาให
เลือกมากมายไมวา จะเปนเสือ้ ผา กระเปา รองเทา
เครือ่ งประดับ ของทีร่ ะลึก ของสะสม (เชน เหรียญ
หรือ ธนบัตรเกา ๆ แสตมป) ของโบราณ ฯลฯ

Myeong-dong (명동)

27, Myeong-dong 8-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 4, สถานี Myeong-dong,
ทางออก 5 - 10 www.myungdong.net

Myeong-dong Underground Shopping
Center (명동 지하상가)
ศูนยชอ ปปง ใตดนิ เมียงดง เปนชอปปง เซ็นเตอร
ทีต่ งั้ อยูใ ตดนิ ขายสินคาประเภทเสือ้ ผา ชุดชัน้ ใน
ชุดนอน กระเปา
เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ
รองเทา นอกจากนี้
ยังมีรา นขายแผน
CD DVD เพลง
ซีรีย ภาพยนตร
และของที่ ร ะลึ ก
เกี่ ย วกั บ ดารา
เกาหลีอกี ดวย
67, Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 2, สถานี Euljiro 1(il)-ga ทางออก
6 หรือ 7

Sogong-ro, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 4, สถานี Myeong-dong, ทางออก 4 หรือ 5
หรือสถานี Hoehyeon, ทางออก 7

Lotte Town (롯데)

หางสรรพสินคาโลทเต หรือ ล็อตเตทยี่ า นเมียงดง
เรียกไดวา เปน “เมืองล็อตเต” หรือ Lotte Town
เพราะมีหา งสรรพสินคาในเครือของ Lotte ตัง้ เรียง
รายกันอยูถ งึ 3 อาคาร ทัง้ Lotte Department
Store - Main Branch, Lotte Duty Free Shop
- Main Branch (อยูช นั้ บนของอาคาร Lotte
Department Store), Avenuel และ Lotte
Young Plaza

Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 2, สถานี Euljiro 1(il)-ga (ทางเขาหางติดกับ
www.lotteshopping.com
สถานีรถไฟฟา)
และ en.lottedfs.com และ www.avenuel.co.kr

Myeongdong Kyoja (명동교자)

มยองดงคโยจา หรือเกีย๊ วซาเมียงดง รานอาหาร
ชือ่ ดังของยานเปดมานานกวา 40 ป เมนูเดน
ของราน คือ คัลกุกซู (Kalguksu, 칼국수) เปน
กวยเตีย๋ วนํา้ เสนแบนทีม่ ตี วั เกีย๊ วดวย นอกจากนี้
มันดู (Mandu, 만두) หรือเกีย๊ วนึง่ ก็เปนอีกเมนู
ทีม่ ชี อื่ เสียงของทีน่ ี่ ถาชอบรสชาติเผ็ดจัดจาน
ขอแนะนํา พีบมิ กุกซู (Bibimguksu, 비빔국수)
เสนบะหมีเ่ ย็นใสผกั และซอสพริกแดงเผ็ดรอน
หรือโคชูจงั (Gochujang, 고추장)

Main Branch : 29, Myeongdong 10-gil,
Jung-gu, Seoul Subway สาย 4, สถานี
Myeong-dong, ทางออก 8 7,000 \ – 15,000 \
www.mdkj.co.kr

Gogung - Myeongdong Branch
(고궁 - 명동점)

โคกุง สาขาเมียงดง มีเมนูขนึ้ ชือ่ ของราน คือ
ขาวยําเกาหลีเมืองชอนจู หรือชอนจู พีบมิ ปบ
(Jeonju Bibimbap, 전주비빔밥) หรือขาวยํา
เกาหลีสตู รดัง้ เดิมมาจากเมืองชอนจู (Jeonju,
전주시 ) จังหวัดชอนลาบก หรือชอลลาเหนือ
(Jeollabuk-do) ทีป่ ระกอบไปดวยขาวสวยกับ
เนือ้ และผักนานาชนิดอุดมไปดวยวิตามินเพราะ

เมืองชอนจูมชี อื่ เสียงดาน Bibimbap ทีอ่ รอยและ
มีคณ
ุ คาทางโภชนาการ ขาวยําเกาหลีของทีน่ เี่ ปน
อาหารจานเดน ไดแก Jeonju Bibimbap (พีบมิ
ปบดัง้ เดิมของชอนจู), Dolsot Bibimbap (ขาวยํา
เกาหลีชามรอน) และอาหารเกาหลีดงั้ เดิมทัง้ ชุดที่
เสิรฟ พรอม Bibimbap
37, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 4, สถานี Myeong-dong,
ทางออก 9
11,000 \ – 45,000 \
www.gogung.co.kr

Yoogane Dakgalbi (유가네 닭갈비)

ยูกาเน ทักคาลบี ไกผดั ซอสพริกแดง (โคชูจงั ) พรอม
ผักตาง ๆ ในกระทะรอน หรือทีเ่ รียกวา “คาลบี”
อาหารยอดนิยมอีกเมนูของชาวเกาหลีและชาว
ตางชาติ ทีน่ มี่ เี มนูใหเลือกหลากหลาย เหมาะ
สําหรับผูท มี่ เี วลาจํากัดเพราะทานงาย สะดวก
และรวดเร็ว ถามาคนเดียวสามารถสัง่ “ทักคาลบี
ผัดกับขาวและผักในซอสพริกแดง” นอกจากนี้
ยังมีเครือ่ งเคียงตาง ๆ เชน กิมจิ ผักกาดซอย ซุบ
สลัด ผักตาง ๆ อยูท มี่ มุ บริการตนเองกลางราน
3-1, Myeong-dong 2-ga, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 4, สถานี Myeong-dong,
ทางออก 8
5,500 \ – 15,000 \
www.yoogane.co.kr

SAMCHEONGDONG-GIL

Samcheong-dong (삼청동)
ยานซัมชอง อยูท างทิศตะวันออกของพระราชวัง
คยองบกและอยูระหวางพระราชวังกับยาน
หมูบ า นวัฒนธรรมพุกชน โดยมีถนนซัมชองดง
(Samcheongdong-gil) ทีม่ ชี อื่ เสียงดานถนน
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Ogada (오가다)
44

สายศิลปะเปนจุดเดนประจํายาน มีแกลเลอรี่
รานคา รานกาแฟ รานชา คาเฟ รานอาหาร
รานขนม ตัง้ อยูม ากมายตามตรอกซอกซอยตาง ๆ
นอกจากนีย้ งั มีรา นขายเสือ้ ผา กระเปา รองเทา
เครือ่ งประดับ หมวก ฯลฯ สวนใหญจะเปนสไตล
เก ๆ เท ๆ สรางสรรคโดยศิลปนทองถิน่ เปน
อีกยานหนึง่ ทีว่ ยั รุน ชาวเกาหลีนยิ มมาเดินชอปปง
Samcheong-dong, Jongno-gu - Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul Subway
สาย 3, สถานี Gyeongbokgung, ทางออก 5 หรือ
สถานี Anguk, ทางออก 1

Sojeokdu (소적두)

โอกาดา ขึ้นชื่อเรื่องชา
สมุนไพรคุณภาพดี รสชาติ
หอม และอรอย ควรทานคูก บั เมนูพนื้ เมืองของ
เกาหลีทเี่ รียกวา พัดจุก (Patjuk, 팥죽) หรือ
โจกถัว่ แดง นอกจากนีย้ งั มีนาํ้ ผลไม กาแฟ สมูท ตี
ไอศกรีม ขนมปงโทสต พิงซู เคก ขนม และ
คุก กี้ สาขานีอ้ อกแบบตกแตงไดสวยงามสไตล
บานโบราณของเกาหลีเหมาะกับยานหมูบาน
วัฒนธรรมพุกชน
102, Samcheong-ro, Jungno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 5
1,500 \ – 14,500 \ www.ogada.co.kr

BUKCHON

Bukchon Hanok Village
(북촌한옥마을)

โซจอกดู รานขายขนมหวานสไตลเกาหลีแบบ
ดัง้ เดิมทีเ่ รียกวา Patbingsu (พัทปงซู, 팥빙수)
หรือนํา้ แข็งไสถัว่ แดง ทีน่ าํ ถัว่ แดงหวานมาทาน
คูก บั นํา้ แข็งไสพรอมใสทอ็ ปปง ตาง ๆ เปนขนม
ที่นิยมรับประทานในฤดูรอน มีเมนูใหเลือก
หลากหลายทัง้ Bingsu ขนมหวาน ไอศกรีม
เครือ่ งดืม่ รอนและเย็น

121, Sogyeok-dong, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 1
3,000 \ – 12,000 \ www.sojukdoo.com

หมู  บ  า นวั ฒ นธรรมพุ ก ชน เปรี ย บเสมื อ น
“พิพธิ ภัณฑมชี วี ติ ” เปนบริเวณทีม่ บี า นโบราณ
ของเกาหลีแท ๆ สมัยราชวงศโชซอน ทีเ่ รียกวา
“ฮานก” (Hanok, 한옥) จํานวนนับรอยหลังตัง้
เรียงรายกันอยูบ นบริเวณทีม่ ลี กั ษณะลาดชันเปน
เนินเขา เปนหมูบ า นทีม่ ปี ระชาชนอาศัยอยูจ ริง ๆ
บานโบราณเหลานีเ้ ปนมรดกทางวัฒนธรรมที่

ควรคาแกการอนุรกั ษ ในยานนีม้ ที งั้ พิพธิ ภัณฑ
เวิรค ชอป เกสตเฮาส ตัง้ อยูม ากมาย เหมาะทีจ่ ะ
มาใชเวลาในการเทีย่ วชมและสัมผัสวัฒนธรรม
ของเกาหลีไดเปนอยางดี

Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul Subway
สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 3 bukchon.
seoul.go.kr/eng/
หมายเหตุ : กรุณาอยาทําเสียงดังขณะเยีย่ มชม
หมูบ า นวัฒนธรรมพุกชน เนือ่ งจากเปนเขตทีอ่ ยูอ าศัย
ของประชาชนจริง ๆ

Biwon Son Kalguksu (비원슨칼국수)

พระราชวังชางด็อกและสวนฮูวอน [มรดกโลก
ทางวัฒนธรรมยูเนสโก] เปนพระราชวังแหงที่ 2
สรางหลังจากพระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung) ถูกสงวนรักษาไวไดดที สี่ ดุ ในบรรดา
พระราชวังทัง้ 5 แหง ทีย่ งั หลงเหลือในสมัย
ราชวงศโชซอน ภายในประกอบไปดวยอาคาร
ที่ประทับของราชวงศ พื้นที่ใชสอยสวนรวม
สวนลับ (Rare Garden / Secret Garden
หรือทีร่ จู กั กันในชือ่ Biwon / Huwon) ซึง่ เปน
ทีพ่ กั ผอนของกษัตริย มีตน ไมขนาดใหญยกั ษ
อายุกวา 300 ป มีบอ นํา้ ขนาดเล็ก และพลับพลา
99,Yulgok-ro,Jongno-gu,Seoul Subway
สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 3 eng.cdg.go.kr

INSADONG

Alive Museum & Dynamic Maze Insa-dong (박물관은 살아있다 & 다이
나믹 메이즈 [인사동 본점])
พีวอนซนคัลกุกซู รานบะหมี่ทํามือเกาแก
ประจํายาน มีเมนูประจําราน คือ Kalguksu
(ก ว ยเตี๋ ย วนํ้า เส น แฮนด เ มดที่ ตั ด ด ว ยมื อ )
เปดบริการมากวา 30 ป นํา้ ซุปของทีน่ ที่ าํ จาก
เนือ้ วัวรสชาตินมุ ลิน้ สวน Mandu Jeongol
(เกีย๊ วในหมอรอนยัดไสเห็ดและสวนผสมอืน่ ๆ)
ก็เปนเมนูยอดนิยมดวย

9-1, Changdeokgung 1-gil, Jongno-gu,
Seoul Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 3
8,000 \ – 12,000 \

CHANGDEOKGUNG

Changdeokgung and Huwon
(창덕궁 과 후원)

พิพธิ ภัณฑภาพ 3 มิติ (อะไลฟมวิ เซียม) - สาขา
อินซาดง เปนพิพธิ ภัณฑภาพ 3 มิตแิ หงแรกของ
เกาหลี สาขานีเ้ ปนสาขาทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี
มีทงั้ Trick Art และงานศิลปะรูปแบบใหม ผูช ม
จะรูส กึ ราวกับเปนสวนหนึง่ ของเหตุการณตา ง ๆ
ที่อยูในภาพนั้นจึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ
ภาพวาดมีชวี ติ ทีค่ นดูสามารถมีสว นรวม สวน
“Dynamic Maze” (เขาวงกตพิศวง) เปนการ
ผจญภัยฝาดานตาง ๆ โดยเปนการรวมมือของ
กลุม เพือ่ นเพือ่ หาทางออก ผูเ ลนจะสนุกสนาน
ตืน่ เตน และทาทายไปกับดานตาง ๆ
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B1-B2, Dae-il Building,12, Insa-dong,
Jongno-gu, Seoul Subway สาย 3, สถานี
Anguk, ทางออก 6 www.alivemuseum.com

*** หมายเหตุ : Dynamic Maze ควรเลนกอน
รับประทานอาหาร

Jogyesa (조계사)

วัดโชเก เปนวัดพุทธศาสนาของเกาหลี ถูกใชเปน
สถานทีห่ ลักในการจัดงานเทศกาลโคมไฟดอกบัว
(Lotus Lantern Festival) ในชวงเดือนพฤษภาคม
ของทุกป วัดนี้เปรียบเสมือนสํานักงานใหญ
ของพุทธศาสนานิกายโชเก (Jogye Order)
ซึง่ เปนนิกายสําคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น
(Seon หรือ Zen) ของเกาหลี ทีด่ า นหนาของ
โถงหลักมีเจดียห นิ 7 ชัน้ (Jinsinsari) บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุของพระศากยมุนี สิ่งที่
นาสนใจอีกอยาง คือ Baeksong เปนตนสนสีขาว
ถูกปลูกอยูข า งโถงหลักซึง่ ไดรบั การขึน้ ทะเบียน
ใหเปน “โบราณสถานธรรมชาติ ลําดับที่ 9”
(Natural Monument No.9) ของเกาหลีอายุ
กวา 500 ป มีตน กําเนิดอยูท างตอนเหนือของ
ประเทศจีนและมีอยูใ นเกาหลีเพียงไมกตี่ น เทานัน้

55, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
เดินตรงไป 50 เมตร แลวขามถนนที่หนา
Dongduk Gallery หรือ Subway สาย 5, สถานี
Gwanghwamun, ทางออก 2, เดินตรงไป 150 เมตร
www.jogyesa.kr

Insa-dong (인사동)
ยานอินซา หรืออินซาดง มีรา นคาทันสมัยและ
สถานที่ทางวัฒนธรรมตั้งอยูรวมกันไดอยาง

กลมกลืน ไมวาจะเปนรานชาแบบดั้งเดิม
รานขายวัตถุโบราณ แกลเลอรี่ งานศิลปะ รานขาย
เครือ่ งเขียนของเกาหลี รานขายเครือ่ งปน ดินเผา
รานขายของทีร่ ะลึก รานขายของกิบ๊ เกทนั สมัย
พิพธิ ภัณฑ เวิรค ชอปงานฝมอื รานอาหาร แผงลอย
ขายของทานเลน ฯลฯ ยานนีเ้ ปนตลาดใหญ
ทีส่ ดุ ของสินคาประเภทศิลปะดัง้ เดิมของเกาหลี
มีรา นคามากมายทัง้ ทีต่ งั้ อยูบ นถนนหลักและ
ตามตรอกซอกซอยตาง ๆ ผูม าเยือนจะไดสมั ผัส
กับวัฒนธรรมดัง้ เดิมและศิลปะของเกาหลี
130-4, Insa-dong, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
www.insainfo.or.kr

Ssamziegil (쌈지길)

ซัมชีกลิ ศูนยการคาทีต่ งั้ โดดเดนในยานอินซา
ตัวอาคาร 4 ชัน้ มีรปู แบบสถาปตยกรรมทีส่ วยงาม
ทันสมัยทีส่ ดุ ในยาน ออกแบบโดยไมมบี นั ไดแตใช
ทางลาดเชือ่ มโยงแตละชัน้ ขายสินคานานาชนิด
ทัง้ เสือ้ ผา กระเปา รองเทา เครือ่ งประดับ เครือ่ งเขียน
ของตกแตงบาน ไปจนถึงรานอาหาร รานชา
รานขนม ฯลฯ สวนชัน้ บนสุดเปนสวนบนดาดฟา
และมีรา นอาหาร สินคาสวนใหญของทีน่ จี่ ะกิบ๊ เก
และเปนของแฮนดเมดซึง่ หาซือ้ จากทีอ่ นื่ ไมได

44, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
www.ssamzigil.com

Gung (궁)

รานคุง ขายเกีย๊ ว (Mandu) สไตล Kaesong
ของเกาหลีเหนือ เปดบริการมายาวนานกวา 30 ป
ตัวเกีย๊ วมีขนาดใหญเสิรฟ ในนํา้ ซุปทีม่ เี นือ้ หมูและ
ผักตาง ๆ รสชาติกลมกลอม เมนูแนะนํา อาทิ
Mandutguk (เกีย๊ วในนํา้ ซุป) Tteokguk (เคกขาว
สไลดเปนแผนในนํ้าซุป) Mandu-jeongol
(มีทงั้ เกีย๊ ว เคกขาว เห็ด และเนือ้ ตมในหมอซุป
เขมขน) หรือ Dwaeji Bossam (เนือ้ ตมแลบาง ๆ
หอทานกับผักกาดหอมและกิมจิ)
30-11, Insadong 10-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
10,000 \ – 33,000 \ koong.co.kr

O’Sulloc Tea House (오설록티하우스)
รานชาโอซอลลก เปนวัฒนธรรมการดืม่ ชาสมัยใหม
รานถูกตกแตงอยางสวยงามเปนธรรมชาติ มีชา
ระดับพรีเมียมมากมาย ชาของทีน่ มี่ าจากไรชา
ในเขต Dosoon, Hannam และ Seogwang
บ น เ ก า ะ เ ช จู
(Jeju-do) สามารถ
ซื้อชาชนิดตาง ๆ
อุปกรณในการดื่ม
และชงชารวมถึ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป
จากชาเขี ย ว
อืน่ ๆ

170, Insadong-gil, Gwanhun-dong,
Jongno-gu, Seoul Subway สาย 3, สถานี
Anguk, ทางออก 6 5,000 \ – 15,000 \
www.osulloc.co.kr

Moon Bird does Think of Only the Moon
(달새는 달만 생각한다)
รานชาดัง้ เดิมเล็ก ๆ
ทีม่ ชี อื่ เสียงประจํา
ยานอินซาดง บริเวณ
รานมีบรรยากาศ
สบาย ๆ ผอนคลาย
นานัง่ ตกแตงดวย
ของเก า สไตล
ยอนยุค ชือ่ ของราน
มาจากบทกวีของ
เกาหลี เครือ่ งดืม่
เมนูยอดนิยม คือ Omijacha เปนชาผลไมรวม
หลายชนิด ใหรสชาติกลมกลอมถึง 5 รสดวยกัน
คือ รสหวาน เปรีย้ ว รอน ขม และเค็ม มีใหเลือก
ทัง้ รอนและเย็น

14-3, Insadong 12-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
7,000 \ – 9.000 \

Miss Lee Café
(미스리 카페 หรือ 별다방미스리)

มิสลีคาเฟ ตกแตงไดนา รักนานัง่ มีทงั้ อาหาร
เครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ รวมถึงขนม
พื้นเมืองของเกาหลีใหเลือกรับประทาน เมนู
ยอดนิยมทีส่ าวกซีรยี ต อ งสัง่ คือ “ขาวกลอง”
ซึง่ เปนขาวกลองสไตลยอ นยุค นอกจากนีย้ งั มี
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พัทปงซู (Patbingsu,팥빙수 – นํา้ แข็งไสถัว่ แดง)
สาขานีเ้ คยเปนสถานทีถ่ า ยทํารายการวาไรตีโ้ ชว
ชือ่ ดัง คือ We Got Married - Season 2

2F, 144, Gwanhui-dong, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 6
4,000 \ – 15,000 \ www.missleecafe.
com

JONG-NO

Bosingak Belfry (보신각터)

สถาป ต ยกรรมที่
งดงาม ออกแบบโดย
บริ ษั ท สถาปนิ ก
Rafael Viñoly
โดยใหชนั้ 23 ถึง 30
กลวงเปนชองวาง
ชัน้ ใตดนิ เปนพลาซา
ชือ่ Millennium
Plaza มีทงั้ รานคา
รานหนังสือ รานกาแฟ และศูนยอาหาร ชัน้ บนสุด
ของอาคารเปนภัตตาคารอาหารนานาชาติ
คาเฟ และบารชื่อ Top Cloud ผนังของ
ภัตตาคารแหงนีเ้ ปนกระจกลอมรอบทําใหชนื่ ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของเขตชงโนและกรุงโซล
ไดอยางทัว่ ถึง
51, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul Subway
สาย 1, สถานี Jonggak, ทางออก 3

หอระฆังโพชินกัก เปนพลับพลาขนาดใหญ 2 ชัน้
มีระฆังแขวนอยูที่กลางอาคารชั้น 2 เปน
สัญลักษณของยานชงโน ตัวระฆังทําดวยทอง
สัมฤทธิเ์ ปนสมบัตลิ าํ้ คาอยางเปนทางการแหง
กรุงโซล ลําดับที่ 2 (ระฆังใบทีแ่ ขวนอยูท หี่ อระฆัง
ณ ปจจุบนั เปนแบบจําลอง ระฆังใบจริงถูกเก็บ
รั ก ษาไว ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห ง ชาติ เ กาหลี
[National Museum of Korea]) เคยถูกใชงาน
ในชวงระหวางราชวงศโชซอนโดยมีวตั ถุประสงค
เพือ่ แจงใหประชาชนทราบถึงเวลาเปด - ปด ประตู
เมืองและแจงเหตุฉกุ เฉิน หรือเหตุไฟไหม ปจจุบนั
จะมีการลัน่ ระฆังเวลาเทีย่ งคืนของวันสิน้ ปโดยจะ
ลัน่ 33 ครัง้ ถือเปนประเพณีการเขาสูป ใ หมถอื เปน
จุดหลัก ๆ ในการเฉลิมฉลองของกรุงโซล

54, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul Subway
สาย 1, สถานี Jonggak, ทางออก 4 jikimi.cha.
go.kr/english/

Jongno Tower (종로 타워)
หอคอยชงโน เปนอาคารสํานักงานรูปวงรี 33 ชัน้
มีความสูง 132 เมตร ตัง้ โดดเดนอยูใ จกลาง
กรุงโซล ในยานชงโน รูปทรงของอาคาร มีรปู แบบ

Youngpoong Bookstore
[YP Books] (영풍문고)

ศูนยหนังสือยองพุง เปนรานหนังสือยักษใหญ
แหงหนึง่ ของเกาหลีมี 6 สาขา สาขานีเ้ ปนสาขาใหญ
ทีส่ ดุ ของประเทศ ตัง้ อยูช นั้ ใตดนิ ในตึกสีนาํ้ ตาล
ใกลสแี่ ยกฝง ตรงขามหอระฆังโพชินกัก ขายทัง้
หนังสือภาษาเกาหลีและหนังสือภาษาตางประเทศ
รวมถึงนิตยสาร เครือ่ งเขียน กิฟ๊ ชอป สินคาไอที
CD เพลง ของแตงบาน ของขวัญ ฯลฯ มีรา นกาแฟ
และรานขนมบริการดวย

41, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu,
Seoul Subway สาย 1, สถานี Jonggak,
ทางออก 5 หรือ 6 www.ypbooks.co.kr

SEOCHON

Seochon (서촌)

ซอชน หรือหมูบ า นเซจง (Sejong Village) ตัง้ อยู
ฝง ตะวันตกของพระราชวังคยองบก (Gyeongbokgung) อยูต รงขามกับ Bukchon เปน
บริเวณที่เงียบสงบแตแฝงดวยความนาสนใจ
ชื่อของหมูบานไดมาจากชื่อของกษัตริยเซจง
มหาราช (King Sejong the Great) ทีป่ ระสูติ
บริเวณนี้ บานเรือนและอาคารตาง ๆ ยังคงรูปแบบ
ดั้งเดิมเหมือนสมัยกอน มีถนนสายอาหาร
รานกาแฟ คาเฟ รานขนม รานคา รวมถึงตลาด
พืน้ เมืองทีม่ ชี อื่ เสียง (Tongin Market) ตัง้ อยู
The area of Cheongunhyoja-dong,
Jongno-gu, Seoul Subway สาย 3, สถานี
Gyeongbokgung, ทางออก 2

Tosokchon (토속촌)

โทซกชน รานขายไก
ตุน โสม (Samgyetang)
ทีเ่ กาแกและโดงดังประจํายาน
เปดบริการมานานกวา 30 ป ไกตนุ โสมของทีน่ ี่
ใชเครือ่ งปรุงคุณภาพดีและมีประโยชนตอ สุขภาพ

5, Jahamun-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2 เดินตรงไปเลีย้ วซายที่ Jahamun-ro 5-gil
4,000 \ – 15,000 \ tosokchon.com
*** หมายเหตุ : ไมควรมาทานชวงเทีย่ ง เพราะคนแนน
ตองรอนาน

Tongin Market (통인시장) และ
Dosirak Café (도시락)
ตลาดทงอิน เปน
ตลาดแบบดัง้ เดิม
ของเกาหลี จําหนาย
ทัง้ อาหาร ของสด
เสือ้ ผา รวมถึงสิง่ ของ
สารพัด ทําใหเห็น
วิถชี วี ติ ดัง้ เดิมของ
ชาวเกาหลี แ ละ
ยั งได ลิ้ ม รสชาติ
อาหารเกาหลีแท ๆ
รวมถึงผักผลไมที่มีใหเลือกมากมายอีกดวย
ตลาดแหงนีโ้ ดงดังมากขึน้ หลังจากรานอาหาร
ชือ่ โทชีรกั คาเฟ (도시락카페) หรือ Lunchbox
Café มาเปดบริการ เปนรานอาหารแนวใหม
ไมซํ้าใคร มีชื่อเสียงโดงดังในหมูหนุมสาว
ชาวเกาหลีและเปนทีน่ ยิ มอยางรวดเร็ว มีคอนเซ็ปต
มาจากฟูด คอรต หรือโรงอาหาร แตจะตางกัน
ตรงที่สามารถไปเลือกซื้ออาหารที่ตองการได
จากรานขายอาหารที่เปนพันธมิตรในตลาด
ทงอินซึง่ มีอาหารเกาหลีพนื้ เมืองรสชาติดงั้ เดิม
และขนมเกาหลีใหเลือกทานมากมาย (คลาย ๆ
กับบุฟเฟต)
3, Pirundae-ro 6-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2 จากทางออกเดินตรงไปประมาณ 5 นาที
ควรซือ้ เหรียญขัน้ ตํา่ 5,000 \ www.tonginmarket.co.kr
*** หมายเหตุ : ไมควรมาทานชวงเทีย่ ง เพราะคน
แนนตองรอนาน มีกมิ จิและนํา้ ดืม่ บริการฟรี แตขา ว
กับซุปตองซือ้ ตางหากอยางละ 500 วอน
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Hyoja Bakery (효자베이커리)
ฮโยจาเบเกอรี่ เปนรานเบเกอรีเ่ กาแกและโดงดัง
ประจํายานอบสดใหมจากเตาทุกวัน โดงดังจาก
บริการทีน่ า ประทับใจและไดรบั ความไววางใจ
จ า ก ทํา เ นี ย บ
ประธานาธิ บ ดี
และศูนยราชการ
กรุ งโซลให เ ป น
ข น ม สํา ห รั บ
เจ า หน า ที่ แ ละ
รับรองผูมาเยือน
เมนูยอดฮิตไดแก
ขนมปงขาวโพด
โดนัท คร็อกเก
และเบเกิล้

54, Pirundae-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2 (เดินเขาไปในซอย Tongin Market
จนสุดแลวเลีย้ วขวา) 3,000 \ – 7,000 \

Daeo Bookstore (대오서점)

รานหนังสือแทโอ เปนรานหนังสือมือสองทีเ่ กาแก
ทีส่ ดุ ในกรุงโซล เปดบริการมากวา 60 ป ตัวราน
ตัง้ อยูใ นบานโบราณของเกาหลีทเี่ รียกวา “ฮานก”
ทีม่ อี ายุกวา 100 ป ซึง่ ยังคงเก็บรักษาทุกอยาง
ไวเปนอยางดี เดิมเปนเพียงแครา นหนังสือมือสอง
แตเมือ่ ไมกปี่ ม านีไ้ ดปรับปรุง โดยเพิม่ สวนของ
บุค คาเฟเขามาเพือ่ ใหสอดคลองกับไลฟสไตล
ในยุคปจจุบนั ทีน่ เี่ คยถูกใชเปนสถานทีถ่ า ยทํา
ละครโทรทัศน ภาพยนตร และโฆษณาของเกาหลี
หลายเรือ่ ง

55, Jahamun-ro 7-gil, Jongno-gu , Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2 6,000 \ (ราคานีเ้ ปนคาเขาชม +
เครือ่ งดืม่ 1 แกว)
*** หมายเหตุ : รานนีไ้ มไดมงุ หวังกําไร แตเปดดําเนิน
กิจการเพือ่ รักษาตัวบานโบราณใหคงอยู สามารถชวย
อุดหนุนสินคาทีร่ ะลึกอืน่ ๆ เชน สมุดโนต โปสการด
แม็กเน็ต ฯลฯ เพือ่ เปนคาบํารุงรักษาบานได

GYEONGBOKGUNG

Gyeongbokgung (경복궁)

พระราชวังคยองบก เปนพระราชวังหลวงและยัง
เปนพระราชวังทีใ่ หญทสี่ ดุ ในบรรดาพระราชวัง
ทัง้ 5 แหง ถูกสรางขึน้ ในสมัยราชวงศโชซอน
นอกจากนี้ยังเปนโบราณสถานลําดับที่ 117
ของเกาหลีดว ย ดานขางของพระราชวังเปนทีต่ งั้
ของ “พิพธิ ภัณฑพระราชวังแหงชาติเกาหลี”
(National Palace Museum of Korea,
국립고궁박물관) จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยราชวงศ
โชซอนมีศลิ ปวัตถุกวา 40,000 ชิน้ สวนบริเวณ
ดานในของพระราชวังคยองบกยังเปนทีต่ งั้ ของ
“พิพธิ ภัณฑพนื้ บานแหงชาติเกาหลี” (National
Folk Museum of Korea, 국립민속박물관)
จัดแสดงสิง่ ของทีเ่ คยถูกใชในชีวติ ประจําวันของ
คนเกาหลีในสมัยโบราณและ “พิพธิ ภัณฑเด็ก
แหงชาติเกาหลี” (National Children’s
Museum of Korea, 어린이박물관) มีการใชสอื่
หลากหลายรูปแบบเพือ่ ใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูเ กีย่ วกับ
ประวัตศิ าสตรพนื้ บานของเกาหลี
161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 5 www.royalpalace.go.kr

GWANGHWAMUN

Gwanghwamun (광화문)

ประตูควางฮวา เปนประตูหลักและใหญที่สุด
ของพระราชวังคยองบก เปนสัญลักษณทาง
ประวัตศิ าสตรอนั ยาวนานของกรุงโซลในสมัย
ราชวงศโชซอน ถูกสรางขึน้ เมือ่ ป 1395 โดย
กษัตริยอ งคแรกของราชวงศโชซอน แตในชวงญีป่ น ุ
บุกยึดครองเกาหลีนั้นประตูแหงนี้ถูกไฟไหม
เสียหายทัง้ หมดเหลือแตซากปรักหักพังนานกวา
250 ป ประตูควางฮวาไดรบั การบูรณะครัง้ ใหญ
ในเดือนตุลาคม 2006 เพือ่ คืนโครงสรางไม
ดัง้ เดิมรวมถึงความถูกตองตามประวัตศิ าสตร
งานสีและลวดลายดั้งเดิมของเกาหลีที่อยูบน
โครงสรางไมถกู เขียนขึน้ จากฝมอื ชางศิลปทงั้ สิน้
(Hand Painted) การบูรณะครัง้ นีแ้ ลวเสร็จ
และเปดสูส าธารณะชนเมือ่ 15 สิงหาคม 2010
สวนจัตรุ สั ควางฮวามุน (Gwanghwamun
Square, 광화문광장) เริม่ ตนจากประตูควางฮวา
มุง ตรงไปสูส แี่ ยกเซจงโน (Sejongno Sageori)

161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul Subway
สาย 3, สถานี Gyeongbokgung, ทางออก 5 หรือ
Subway สาย 5, สถานี Gwanghwamun, ทางออก 2
english.seoul.go.kr และ plaza.sisul.or.kr

Kyobo Book Center - Gwanghwamun
Branch (교보문고 광화문점)

รานหนังสือคโยโบ - สาขาควางฮวามุน เปนราน
หนังสือทีใ่ หญทสี่ ดุ แบรนดหนึง่ ในเกาหลี จําหนาย
หนังสือทัง้ ภาษาเกาหลีและภาษาตางประเทศ
เครือ่ งเขียน ซีดเี พลง รวมถึงอุปกรณไอทีเล็ก ๆ
นอย ๆ สาขานีม้ โี ซนพิเศษ คือ มีคอลเล็คชัน่ หนังสือ
ที่หลากหลายและถูกเลือกมาโดยมืออาชีพ
(Book Masters)
1, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul Subway
สาย 5, สถานี Gwanghwamun, ทางออก 3
www.kyobobook.co.kr

CHEONGGYECHEON

Cheonggyecheon (청계천)

คลองชองเก เปนการบูรณะคลองทีเ่ นาเสียในอดีต
ใหกลับมามีสภาพดีอกี ครัง้ จนกลายเปนแหลง
ทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ มีความยาว 11 กิโลเมตร
ไหลเรื่อยจากตนนํ้า คือ ชองเก พลาซา
(Cheonggye Plaza, 청계광장) ทอดยาวไปถึง
สะพาน Sindapcheolgyo มีนาํ้ พุสวยงามและ
นํา้ ตกจําลอง บริเวณพลาซาแหงนีเ้ ปนสัญลักษณ
ของความสามัคคี ความสงบ และความกลมกลืน
คลองชองเกไหลผานสะพาน 22 แหง กอนจะไหล
ลงไปสูแ มนาํ้ ฮัน (Hangang) ตลอดเสนทางของ
คลองแหงนีจ้ ะไหลผานสถานทีส่ าํ คัญ ๆ มากมาย
141, Seorin-dong, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 5, สถานี Gwanghwamun,
ทางออก 5 (จุดเริม่ ตนของคลอง) www.cheong
gyecheon.or.kr

Gomguksijib (곰국시집)
คมกุกชีจบิ คือ รานขายกวยเตีย๋ วนํา้ เสนทํามือ
(Kalguksu) มีเนื้อวัวสไลดเปนแผนหนา ๆ
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นํา้ ซุปเขมขน รานนี้
มี ชื่ อ เสี ย งในหมู 
นักทองเทีย่ ว ถามา
ช ว งเวลาอาหาร
กลางวันจะแนนเปน
พิเศษ เมนูยอดนิยม
คือ Gomguksijib,
Gomguksi
(ก ว ยเตี๋ ย วสตู ว 
หางวัว), Jeongol Guksu (กวยเตีย๋ วหมอดิน)
และ Suyuk (เนือ้ ตม) นอกจากนีย้ งั มีเมนูเนือ้ ยาง
อีกหลายแบบ
24, Mugyo-ro, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 5, สถานี Gwanghwamun, ทางออก 5 เดิน
ตรงไปจนขาม Cheonggyecheon เลีย้ วซายที่
ถนน Cheonggyecheon-ro เดินตรงไปจนถึง
สีแ่ ยกแรกแลวขามถนนทีแ่ ยก จากนัน้ ขามถนน
ทางขวามือเพือ่ เขาสูถ นน Mugyo-ro เดินตออีก 2
นาที รานอยูท างซาย 10,000 \ – 58,000 \

*** หมายเหตุ : รานนีม้ แี ตเมนู “เนือ้ วัว” อยางเดียว
เทานัน้

DONGDAEMUN

Dongdaemun History & Culture Park
(동대문 역사 문화 공원) & Dongdaemun
Design Plaza (DDP)

อุทยานประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมทงแดมุน
ถูกออกแบบโดยชาวอิรกั -อังกฤษ ชือ่ Zaha
Hadid สถาปนิกระดับโลกผูช นะการประกวด
โครงการนี้ ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีท่ เี่ คยเปนสนามกีฬา
ทงแดมุน (Dongdaemun Stadium) โครงการนี้
กลายเปนสถานทีโ่ ดดเดนทันสมัยทีส่ ดุ ใจกลาง

กรุงโซลและหวังวาจะเปนศูนยกลางของแฟชัน่ ใน
เกาหลีใตรวมถึงภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก พืน้ ทีใ่ ชสอย
ภายในมีทงั้ แฟชัน่ พลาซา ชอปปง มอลลใตดนิ
และสวนสาธารณะ นอกจากนีย้ งั มีการบูรณะ
สิง่ ทีเ่ ปนมรดกของชาติทอี่ ยูใ นบริเวณนีอ้ กี ดวย
สวน Dongdaemun Design Plaza (DDP)
ก็ถกู ออกแบบโดย Zaha Hadid อีกเชนกัน
และเปนอาคารหลักของอุทยานฯ แหงนี้ รูปทรง
อาคารมีลกั ษณะเกไกคลายของเหลวลืน่ ไหลสีเงิน
สวนของหลังคาเปนสนามหญาสีเขียวขจีนํา
ความตอเนือ่ งไปยังสวนทีอ่ ยูด า นหลังของอาคาร

281, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 2, 4 หรือ 5, สถานี Dongdaemun History &
Culture Park, ทางออก 1 ddp.or.kr
*** Remark : ภายใน DDP มีบริเวณทีเ่ รียกวา LED
Roses Garden มีดอกกุหลาบติดไฟ LED จํานวน
มากมายเปลงประกายสวยงามยามคํา่ คืน (กรุณา
ตรวจสอบวันและเวลาในการเปดไฟจากเว็บไซต)

Lotte FITIN (롯데피트인) & Klive (클라이브)
โลทเตฟต อิน เปน
ไลฟสไตลชอปปง
เซ็นเตอรที่ตกแตง
งดงามอลั ง การ
ตัง้ แตดา นนอกทีม่ ี
จอมั ล ติ มี เ ดี ย อยู 
บนผนังปรับเปลีย่ น
รูปภาพตาง ๆ ดึงดูด
ความสนใจ ดานใน
มีรานคามากมาย
สวนเค-ไลฟ (ชัน้ 9 - 10) เปนการแสดง K-Pop
แบบ 3 มิติ (K-Pop Hologram Performance)
แหงแรกของโลก !!! เพลิดเพลินไปกับโลกของ
Hallyu จัดแสดงคอนเสิรต ของ K-pop มากมาย
อาทิ PSY, 2NE1, BIGBANG, G-DRAGON
ฯลฯ ในรูปแบบของ Hologram ใหความรูส กึ
เหมือนจริงกับภาพ 3 มิตริ าวกับกําลังนัง่ ชม
คอนเสิรต พรอมระบบแสงสีอลังการ นอกจากนี้
ยังมีมุมถายรูปใหโพสตทากั บ ดารานั ก ร อ ง
และมีรา นจําหนายของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับ K-pop

264, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 2, 4 หรือ 5, สถานี Dongdaemun
History & Culture Park, ทางออก 11 หรือ 12
www.lotteﬁtin.com และ www.klive.co.kr

Dongdaemun Market (동대문 시장)
หรือ Dongdaemun Fashion Town
Special Tourist Zone (동대문 패션타운
관광특구)
ตลาดทงแดมุ น
เปนยานการคา
ขนาดใหญ มีทงั้
ตลาดแบบดัง้ เดิม
และห า งสรรพ
สินคา หรือชอปปง
เซ็นเตอรทที่ นั สมัย
ครอบคลุ ม พื้ น ที่
ทั้ ง หมดบริ เ วณ
ประตูเมืองทงแด
(Heunginjimun หรือ Dongdaemun) ซึง่ เปน
สมบัตลิ าํ้ คาแหงชาติเกาหลี ลําดับที่ 1 (National
Treasure of Korea No 1) ตลาดนีม้ ชี อื่ เสียงดาน
“ตลาดกลางคืน” (Night Market) รานคาตาง ๆ
เปดกันจนถึงเกือบสวาง มีสนิ คาใหเลือกหลาก
หลาย ราคาสมเหตุสมผล ตอรองได ตลาดทงแด
มุนถูกแบงออกเปน 2 โซนคือ โซนรานคาปลีก
และหางสรรพสินคาขนาดใหญ (สวนใหญ
เปดตัง้ แต 10:00 น. และปดเวลา 05:00 น.
ของอีกวัน ชอปปง มอลลหลัก ๆ ไดแก Doota,
Migliore, Good Morning City และ Hello apM)
และโซนรานคาสงสินคาแฟชัน
่ (เปดประมาณ
20:00 น. และปดรานในเวลา 05:00 น. ของอีกวัน
สวนใหญนยิ มชอปกันที่ Shin Pyeong Hwa
Fashion Town, Pyeonghwa Fashion Town,
Dongdaemun Shopping Complex &
Dongdaemun Shopping Town) นอกจากนี้
ยังมีหา งใหมลา สุด Hyundai City Outlet
ทีม่ สี นิ คาราคาประหยัดใหเลือกมากมาย รวมถึง
Yallow Café (คาเฟนมกลวยอันโดงดัง
แหงแรก)

Sindang-dong, Jung-gu, Seoul Subway
สาย 2, 4 หรือ 5, สถานี Dongdaemun History
& Culture Park, ทางออก 14 หรือ Subway
สาย 4, สถานี Dongdaemun, ทางออก 8
www.dongdaemun.com และ www.dft.co.kr

Gwangjang Market (광장시장)

ควังจังชีจงั หรือตลาดควังจัง ตลาดแหงแรกของ
ประเทศ เปนตลาดพืน้ เมืองทีใ่ หญทสี่ ดุ เกาแก
ทีส่ ดุ และมีชอื่ เสียงของเกาหลี เปดบริการตัง้ แตป
1905 และยังคงรักษาสภาพแวดลอมแบบดัง้ เดิม
เอาไว มีรา นคามากกวา 5,000 ราน ทัง้ ขายปลีก
และขายสง ขายผาไหม ผาซาติน อุปกรณตดั เย็บ
ชุดฮันบก เครือ่ งนอน งานฝมอื ของตกแตงบาน
เครือ่ งครัว พืชผักผลไม อาหารทะเล และอาหาร
พืน้ เมืองตาง ๆ สินคาทีโ่ ดดเดนและมีชอื่ เสียงของ
ตลาดนี้ คือ รานขายชุดฮันบก (Gwangjang
Market Hanbok Shops, 광장시장 한복매장)
ซึง่ เปนชุดฮันบกแบบดัง้ เดิมทีส่ วยงาม นอกจากนี้
ยังมีชอื่ เสียงในเรือ่ งอาหารพืน้ เมืองแสนอรอยไมวา
จะเปน จอน (전- แพนเคาเกาหลี), ฮเว (회 - ปลาดิบ
หรือ ซาชิม)ิ , ซุนแทกุก (순대국 - ซุปไสกรอก
เลือดหมู), พีบมิ ปบ (비빔밥 – ขาวยําเกาหลี),
ตอกบกกี (떡볶이- ของทานเลนทําจากแปงต็อก)
และพินแดต็อก (빈대떡 - แพนเคกถัว่ เขียว)

88, Changgyeonggung-ro, Jongno-gu,
Subway สาย 1, สถานี Jongno
Seoul
5(o)-ga, ทางออก 8 หรือ Subway สาย 2
หรือ 5, สถานี Euljiro 4(sa)-ga, ทางออก 4
www.kwangjangmarket.co.kr
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City Hall (시청사)
และ Seoul Plaza (서울광장)

ศาลากลางกรุงโซล เปนมรดกทางวัฒนธรรม
ลําดับที่ 52 สรางขึน้ เมือ่ ป 1926 ตัวอาคารสราง
ดวยหินเปนสถาปตยกรรมแบบเรอเนสซองซ
โดยมีโซลพลาซาตัง้ อยูด า นหนา ศาลากลาง
หลังเกามีอายุการใชงานมาอยางยาวนานและ
มีพื้นที่ใชสอยนอย จึงตองสรางศาลากลาง
หลังใหมทมี่ ขี นาดใหญกวาเดิมขึน้ ทดแทนโดย
การรือ้ ถอนอาคารยุคโคโลเนียลออกไป (แตยงั คง
ผนังอาคารดานหนาไว) และสรางอาคารหลังใหม
ทีท่ นั สมัยอยูด า นหลังอาคารเดิม อาคารหลังใหม
มีลกั ษณะคลายคลืน่ ยักษทที่ าํ จากกระจกสะทอน
ภาพลักษณอนั ทันสมัยของเกาหลีออกแบบโดย
iArc Architects สําหรับศาลากลางหลังเกา
ถูกปรับปรุงและเปลีย่ นเปนหองสมุดมหานคร
กรุงโซล (Seoul Metropolitan Library) แทน
สวนโซลพลาซา นัน้ มีมาตัง้ แตป 1897 ทีน่ ี่
เคยใชเปนสถานทีป่ ฏิวตั เิ มือ่ 19 เมษายน 1919
และใชเปนสถานทีเ่ คลือ่ นไหวเพือ่ ประชาธิปไตย
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 1987 นอกจากนีย้ งั เปน
สถานทีท่ แี่ ฟนนับหมืน่ คนของนักฟุตบอลทีมชาติ
เกาหลีใตมารวมใหกาํ ลังใจกับตัวแทนทีมชาติ
ในชวงการแขงขันฟุตบอลโลกป 2002 สนามหญา
รูปวงรีดานหนาถูกใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม
และเทศกาลวัฒนธรรมตาง ๆ และในชวงฤดูหนาว
จะเปดเปนลานสเก็ตนํ้าแข็ง (Ice Skate)
ตลอดฤดู
110, Saejong-daero, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 1 หรือ 2, สถานี City Hall, ทางออก 5
plaza.seoul.go.kr

DEOKSUGUNG - JEONGDONG
Deoksugung (덕수궁)

พระราชวังถ็อกซู เปน 1 ใน 5 ของพระราชวังหลวง
ในกรุงโซลและเปนพระราชวังทีเ่ ล็กทีส่ ดุ มีจดุ เดน
ตรงสถาปตยกรรมทีม่ ที งั้ แบบเกาหลีดงั้ เดิมของ
สมัยราชวงศโชซอนและแบบตะวันตก และมี
สวนสไตลตะวันตกเปนแหงแรกของเกาหลี
อาคารที่โดดเดน คือ Jeonggwanheon
เปนสถาปตยกรรมเกาหลีผสมยุโรปแหงแรก
ในพระราชวังของเกาหลี มี “ระเบียง” ซึง่ ไมเคย
สรางในอาคารสไตลเกาหลีมากอน สวน
พระทีน
่ งั่ Seokjojeon (เปนทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ
ศิลปะสมัยใหมและศิลปะรวมสมัยแหงชาติ,
พระราชวังถ็อกซู (National Museum of
Modern and Contemporary Art,
Deoksugung [MMCA Deoksugung], 국립현
대미술관 [덕수궁관]) เปนอาคารสไตลตะวันตก
อีกหลังหนึง่ ทีย่ งั คงหลงเหลืออยูใ นเขตพระราชวัง
ดานนอกมีสวนสไตลองั กฤษและมีนาํ้ พุ นับเปน
สวนสไตลตะวันตกแหงแรกในเกาหลี ดานหนา
ของพระราชวังจะมีพระราชพิธีผลัดเปลี่ยน
เวรยาม (Royal Guard-Changing Ceremony)
ใหชมวันละ 3 รอบ เมือ่ เดินเลียบกําแพงวัง
ไปทางซายจะพบกับถนนเลียบกําแพงหินขาง
พระราชวังถ็อกซู (Deoksugung Doldam-gil,
덕수궁 돌담길) มีความยาวกวา 900 เมตร
สองขางทางเต็มไปดวยตนกิงโกะ (แปะกวย) ถามา
ชวงฤดูใบไมรว งใบไมจะเปลีย่ นเปนสีเหลืองอราม
เมือ่ เดินไปเรือ่ ย ๆ จะพบกับพิพธิ ภัณฑศลิ ปะ
กรุงโซล (Seoul Museum of Art), คริสตจักร
ชองดง (Chungdong First Methodist Church)
และ โรงละครชองดง (Jeongdong Theater)

57, Namdaemun-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 1 หรือ 2, สถานี City Hall, ทางออก 2
(สําหรับสาย 1) หรือทางออก 12 (สําหรับสาย 2)
www.deoksugung.go.kr และ www.royalguard.or.kr

Jeongdong Theater (정동극장)

โรงละครชองดง แตเดิมเปดแสดงละครเพลงซึง่
เปนละครพืน้ บานศิลปะแบบดัง้ เดิมของเกาหลี
เรือ่ ง Miso – Baebijangjeon (미소 –배비장전)
คําวา “มีโซ” (미소) แปลวา “ยิม้ ทีส่ วยงาม”
เริม่ แสดงครัง้ แรกในป 1997 และยังคงเปนทีน่ ยิ ม
ของนักทองเทีย่ วเปนอยางมาก ตัวละครแตงกาย
สวยงามดวยชุดประจําชาติ บทเพลงและดนตรี
บรรเลงสดมีความไพเราะ (มีบทบรรยายภาษา
อังกฤษ) ปจจุบนั เปลีย่ นเปนการแสดงชือ่ “YOULL”
(นิทานพื้นบานสไตลฮีโรแฟนตาซี มีทั้งการ
เตนรําพืน้ บานของเกาหลีผสมผสานกับละครและ
ศิลปะการตอสู) ถามาถึงกอนเวลาสามารถเดิน
ไปนัง่ จิบกาแฟรอทีร่ า นชอนกวังซูคอฟฟเ ฮาส
(Jeongwangsu Coffee House, 전광수커피)
รานกาแฟนานัง่ บรรยากาศดี เสิรฟ กาแฟแบบ
Hand-dripped เมล็ดกาแฟคัว่ สด ๆ กลิน่ หอม
ยวนใจ สวนชานมรานนีร้ สชาติเยีย่ มทีเดียว

43, Jeongdong-gil, Jung-gu, Seoul
ใชวธิ เี ดินทางเชนเดียวกับ Deoksugung จากนัน้
เดินเลียบกําแพงหินของพระราชวังถ็อกซู (Deoksugung) โรงละครจะอยูท างขวามือ หรือ Subway สาย 5,
สถานี Seodaemun, ทางออก 5 เดินตรงไป เลีย้ วขวา
ทีส่ แี่ ยก Jeongdong แลวเดินตรงไป โรงละครอยูท าง
ซายมือ 40,000 \ – 60,000 \ (คาชมละคร) /

4,000 \ – 7,500 \ (คาเครือ่ งดืม่ ทีร่ า นกาแฟ)
www.mct.or.kr / www.jeongdong.or.kr/
eng/index.do / www.jeonscoffee.co.kr

SINSADONG – GAROSU-GIL
– APGUJEONG-DONG
Sinsadong Garosu-gil Road
(신사동 가로수길)

ถนนคาโรซู เขตซินซา ทอดยาวตั้งแตถนน
Dosan-daero 13-gil ไปจนถึงโรงเรียนมัธยม
Hyeondae เปนถนนสายดีไซเนอรทแี่ วดลอม
ไปดวยตนแปะกวยใหความรมรืน่ เต็มไปดวย
สตูดโิ อศิลปะ รานขายของตกแตงบาน แกลเลอรี่
เสือ้ ผาและเครือ่ งประดับจากดีไซเนอรทอ งถิน่ และ
จากตางประเทศ รานกาแฟ / คาเฟ รานขนม
รานอาหารยุโรป ฯลฯ สินคาสวนใหญจะเปนของ
แฮนดเมด รานคาถูกตกแตงอยางสวยงามและ
เปนเอกลักษณตงั้ เรียงรายอยูท งั้ สองฝง ของถนน
ในชวงฤดูใบไมรวงถนนแหงนี้จะเต็มไปดวย
สีเหลืองอรามของตนแปะกวยสวยงามและ
เหมาะแกการถายรูป อยาลืมแวะรานไลนเฟรนดส
สโตร & คาเฟ (LINE FRIENDS Store & Café,
라인프렌즈 플래그십 스토어) เปน LINE FRIENDS
Store ทีใ่ หญมากรานหนึง่ มีทงั้ หมด 3 ชัน้

Garosu-gil, Sinsa-dong, Gangnam-gu,
Seoul Subway สาย 3, สถานี Sinsa, ทางออก 8
แลวเดินตรงขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ (ประมาณ 800 เมตร)
จนเห็นอาคาร J-Tower ใหเลี้ยวซายเขาสูถนน
Dosan-daero 13-gil หรือสถานี Apgujeong,
ทางออก 5 เดินตรงขึน้ ไปแลวเลีย้ วซายเพือ่ เขาสูถ นน
Apgujeong-ro 12-gil gangnam.go.kr /
www.linefriends.com/en/archives/10217
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Heohyeongmanui Apgujeong
Coffeejip (허형만의 압구정커피집)

(พุลโกกียา ง) อาหารทานเลนและขนม ไดแก
Gamjajeon (แพนเคกมันฝรัง่ ) และ Dotorimuk
(วุน บัวลอยลูกโอก)

868, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Apgujeong, ทางออก 2
แลวเดินไปทาง CGV 8,000 \ – 30,000 \

Gaehwaok (개화옥)
ฮอฮยองมาเน อับกูจอง คอพีจบิ เปนรานกาแฟ
ชือ่ ดังรานหนึง่ ประจํายานอับกูจอง ไดรบั สมญา
วาเปนรานกาแฟทีด่ ที สี่ ดุ รานหนึง่ ในเกาหลีเลย
ทีเดียว ทีน่ ใี่ ชกาแฟคุณภาพดีและคัว่ ไดอยางหอม
กรุน จากฝมอื นักคัว่ กาแฟทีม่ ชี อื่ เสียง
151, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Apgujeong, ทางออก 6
4,000 \ – 10,000 \

Sawore Boribap - Apgujeong Branch
(사월에보리밥(압구정점))

ภาพจาก : visitkorea.or.kr

ซาโวเรโบริปบ สาขาอับกูจอง ถูกขึน้ ทะเบียนใหเปน
“Best Korean Restaurant” โดย Seoul
Metropolitan Government รานนีข้ นึ้ ชือ่ เรือ่ ง
ขาวบารเลย Boribap จะคลายกับ Bibimbap คือ
ประกอบดวยขาวสวย ผักตาง ๆ และซอสรสเผ็ด
แตจะแตกตางกันตรงที่ Boribap จะใชขา วบารเลย
ซึง่ มีคณ
ุ คาทางอาหารมากกวา เมนูหลักของทีน่ ี่
ประกอบไปดวยขาวบารเลย มันฝรัง่ และผักใบเขียว
กวา 10 ชนิด ผสมคลุกเคลาดวยซอสพริกแดง
สวนเมนูทไี่ มควรพลาด คือ Godeungeo-gui
(ปลาแมคเคอเรลยาง) และ Bassak Bulgogi

แคฮวาอก โดงดังเรือ่ งพุลโกกี (Bulgogi, 불고기)
ซึง่ เปนเนือ้ ยางหมักดวยเครือ่ งปรุงรสชาติดหี นั่ เปน
ชิน้ บาง ๆ ขนาดพอเหมาะ นอกจากนีย้ งั มีอาหาร
เกาหลีเมนูตา ง ๆ ใหเลือกอีกมากมาย เชน ผักยาง
เพือ่ สุขภาพ กิมจิ และกวยเตีย๋ วนํา้ ในซอสถัว่ เหลือง

7, Apgujeong-ro 50-gil, Gangnam-gu,
Subway สาย Bundang, สถานี
Seoul
Apgujeong Rodeo, ทางออก 6 เดินตรงไป
แลวเลีย้ วซายเขาถนน Apgujeong-ro 50-gil
เดินตรงไปเจอสีแ่ ยกแรกเลีย้ วซาย รานอยูท างขวา
32,000 \ – 42,000 \ www.gaewhaok.com

Apgujeong Rodeo Street
(압구정 로데오 거리)

ถนนโรเดโอ หรือโรดีโอ ทีย่ า นอับกูจอง ตัง้ อยูฝ ง
ตรงขามกับ Galleria Department Store ชือ่

“Rodeo Street” ตัง้ มาจากถนนสายแฟชัน่ ใน
Beverly Hill นัน่ ก็คอื Rodeo Drive รานคา
สวนใหญจะเปนรานคาขนาดเล็กตกแตงนารัก
สวยงามเปนมิตรกับลูกคา สวนใหญจะเปนสินคา
ที่ออกแบบโดยดีไซเนอรรุนใหมของเกาหลี
มีใหเลือกทัง้ เสือ้ ผา กระเปา รองเทา เครือ่ งประดับ
ฯลฯ เปนยานผูน าํ และสรางเทรนดใหม ๆ ใหกบั
วงการแฟชัน่ เกาหลี นอกจากรานคาแลวยังมี
รานกาแฟ คาเฟ และรานอาหาร

Apgujeong-ro South 50-gil & Seolleung-ro
157-gil, Gangnam-gu, Seoul Subway
สาย Bundang, สถานี Apgujeong Rodeo,
ทางออก 5 หรือ 6 global.gangnam.go.kr

Cheongdam-dong (청담동)

ยานชองดัม ตั้งอยูติดกับหางหรู Galleria
Department Store มีรานคาแบรนดเนม
ระดับโลกที่หรูหราราคาแพงจากตางประเทศ
ตัง้ เรียงรายอยูท งั้ 2 ฝง นอกจากนีย้ งั มีรา นคา
จากแฟชัน่ ดีไซเนอรทอ งถิน่ อีกดวย
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นอกจากนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑสตั วนาํ้ โรงภาพยนตร
ศูนยการประชุมและสัมมนา ศูนยแสดงสินคา
ฮอลลจดั แสดงคอนเสิรต ฯลฯ สวนตึก Artium
ทีอ่ ยูด า นหนาของทางเขา COEX Mall เปนทีต่ งั้
ของเอสเอ็มทาวน ที่โคเอ็กซอารเทียม
(SMTOWN at COEX Artium, 코엑스아티움)
พื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมสุ ด อลั ง การของค า ย
SM Entertainment ทีส่ าวก K-Pop โดยเฉพาะ
แฟนของกลุม นักรองสังกัด S.M. Entertainment
ไมควรพลาด มีทงั้ หมด 6 ชัน้ แบงเปนโซนตาง ๆ

513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
Seoul Subway สาย 2, สถานี Samseong,
ทางออก 5 หรือ 6 แลวเดินไปตามทางเชื่อม
www.coexmall.com /
เขาตัวหางฯ
www.smtownland.com

Gangnam Express Bus Terminal
Basement Shopping District (Banpo 1ga)
(강남고속터미널 지하쇼핑상가 (반포 1번가))

Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul
Subway สาย Bundang, สถานี Apgujeong
Rodeo, ทางออก 2 หรือ 3 หรือ Subway สาย 7,
สถานี Cheongdam, ทางออก 8

GANGNAM-GU

COEX Mall (코엑스몰)
โคเอ็กซมอลล แบงออกเปน 5 โซน โดยแตละโซน
ก็มคี อนเซ็ปตแตกตางกันไป แตยงั คงความเปน
เอนเตอรเทนเมนต คอมเพล็กซ มีรา นคาตาง ๆ
มากมาย 200 กวาราน ทัง้ แบรนดของเกาหลีและ
แบรนดตา งชาติ รานอาหารอีก 100 กวาราน

ยานชอปปง ชัน้ ใตดนิ สถานีคงั นัมเอ็กซเพรสบัส
เปนสถานทีเ่ หมาะในการเลือกซือ้ เสือ้ ผาทันสมัย
โดยไมทาํ ใหกระเปาฉีก ทีน่ เี่ ปนสวรรคของสินคา
ราคาอยูใ นชวง 5,000 - 30,000 Won มีทงั้ เสือ้ ผา
กระเปา รองเทา สําหรับผูห ญิงและผูช าย ชุดชัน้ ใน
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เครือ่ งประดับ เครือ่ งสําอาง ของกระจุกกระจิก
เสือ้ ผาเด็ก โดยเฉพาะสาว ๆ ทีน่ ยิ มไปซือ้ ถุงเทา
ถุงนอง Tight Legging ตาง ๆ ราคาถูกและยัง
สามารถตอรองได นอกจากนีย้ งั มีทางเชือ่ มตอไป
ยังสวนของเซ็นทรอลซิตี้ (Central City, 센트럴
시티) ซึง่ เปนอาคารเดีย
่ วทีใ่ หญทสี่ ดุ ของเกาหลี
และเปนไลฟสไตลคอมเพล็กซระดับสูง ประกอบ
ไปดวย Shinsegae Department Store,
Shinsegae - Famille Street, Marriott Hotel,
Central Park และ Millennium Hall

163-1, Banpo-dong, Seocho-gu, Seoul
Subway สาย 3, 7 หรือ 9, สถานี Express Bus
Terminal ทางออก 1 หรือ 8 หรือทางออก 7 (สําหรับ
Central City) www.ecentralcity.com

683, Olympic-daero, Seocho-gu, Seoul
Subway สาย 3, 7 หรือ 9, สถานี Express
Bus Terminal, ทางออก 8-1 เดินตรงไป 250 เมตร
ไปตามทางมุง หนาไป Banpo Hangang Park จะเห็น
Some Sevit อยูต ดิ ริมนํา้ www.somesevit.com/
en/index.do และ hangang.seoul.go.kr

JAMSIL

Lotte World Tower & Lotte World Mall
(롯데월드타워 & 롯데월드몰)

Sebitseom / Some Sevit (세빛섬)

เซบิทซอม หรือชือ่ เดิมคือ Hangang Floating
Island ประกอบไปดวยหมูเ กาะ 3 เกาะ คือ Some
Gavit, Some Chavit และ Some Solvit เปน
คอมเพล็กซทางวัฒนธรรมบนนํา้ แหงแรกของโลก
(ตัวอาคาร / โครงสรางลอยอยูบ นผิวนํา้ จริง ๆ)
เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วแหงใหม เคยใชเปนสถานที่
ถายทําภาพยนตรฮอลลีวูดชื่อดัง คือ “The
Avengers: Age of Ultron” มีคาเฟและ
รานอาหารตั้งอยูหลายราน ควรมาชวงหัวคํ่า
จากนั้นอยูร อชมนํา้ พุสายรุง ทีส่ ะพานพันโพ
(Banpo Bridge Rainbow Fountain, 반포대
교달빛무지개분수) เปนสะพานนํา
้ พุสายรุง ทีย่ าว
ทีส่ ดุ ในโลก ติดตัง้ หลอดไฟ LED กวา 10,000 ดวง
ทัง้ 2 ขางของสะพาน นํา้ พุถกู ใสโปรแกรมให
แสดงโชวทแี่ ตกตางกันกวา 100 รูปแบบมีแสงสี
หลากหลายเปนแนวยาวกับตัวสะพานประกอบ
เสียงดนตรีนา ประทับใจ

โลทเตเวิลดทาวเวอรเปนอาคารสูงทีส่ ดุ อันดับ 6
ของโลก ภายในประกอบไปดวยรานคา แกลเลอรี่
ภัตตาคาร โรงแรมหรูหรา สกายวอลค และ
จุดชมวิวกรุงโซล สวนโลทเตเวิลด มอลลตงั้ อยู
ติดกับ Lotte World Tower ประกอบไปดวย
Shopping Mall, Lotte Mart และ Hi-Mart
สําหรับอเวนิวเวิลดทาวเวอร (AVENUEL World
Tower, 에비뉴엘 월드타워) เปนคอมเพล็กซ
ทีห่ รูหรามีทงั้ แบรนดของเกาหลีและแบรนดจาก
ตางประเทศ มีรา นคาปลอดภาษีโลทเต [สาขา
เวิลด ทาวเวอร] (Lotte Duty Free Shop [Lotte
World Tower Branch], 롯데면세점 [월드타
워점]) ตัง้ อยูด
 ว ย ทีช่ นั้ 5 และชัน้ 6 เปน Theme
Zone (มีรา นอาหารและรานคา) ทีช่ อื่ 29 STREET
และ SEOUL SEOUL 3080 สวนทีช่ นั้ B1F - B2F
เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าโลทเตเวิลด (Lotte
WorldAquarium,롯데월드아쿠아리움)มีอโุ มงค
ใตนาํ้ ขนาดใหญทสี่ ดุ ในเกาหลีกวางถึง 25 เมตร
และทีช่ นั้ B1F มีฟดู คอรทชือ่ Food Capitol
ใหบริการ สําหรับผูท ชี่ นื่ ชอบดารานักรองเกาหลี
ควรแวะไปทีร่ า น IKON (ชัน้ 4) มีสนิ คาเกีย่ วกับ
K-pop, K-Star, K-Drama มากมาย

300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul
Subway สาย 2 หรือ 8, สถานี Jamsil, ทางออก 1, 2,
10 หรือ11 www.lwt.co.kr/www.lotteworld.com/
aquarium/en/index.asp /en.lottedfs.com

Lotte World Theme Park (롯데월드)

สวนสนุกโลทเตเวิลด เปนสวนสนุกแหงแรก
ในประเทศเกาหลีและยังเปนสวนสนุกในรมทีใ่ หญ
ทีส่ ดุ ในโลก ภายในมีทงั้ เครือ่ งเลน รานอาหาร
รานขายของทีร่ ะลึก โดยแบงเปน 2 โซน คือ
Lotte World Adventure เปนเครือ่ งเลน
ในรมและเปนสถานทีช่ มขบวนพาเหรดเลเซอรโชว
สวน Magic Island เปนเครือ่ งเลนกลางแจง
มีเครือ่ งเลนขนาดใหญทนี่ า ตืน่ เตนหวาดเสียว
รวมถึงปราสาททีส่ วยงามตัง้ ตระหงานอยูก ลางนํา้
240, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul
Subway สาย 2 หรือ 8, สถานี Jamsil, ทางออก 4
www.lotteworld.com

มหาวิทยาลัยเอกชนชัน้ นําสอนดานศิลปะและ
การออกแบบ ยานนีข้ ายสินคาสุดฮิปกิบ๊ เกของ
วัยรุน เปนศูนยรวมรานอาหาร รานคา คาเฟ
และคลับบาร ตกแตงเกไก ยานฮงแดจะคึกคัก
เปนพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาหซงึ่ จะมีตลาดเปด
หรือตลาดเสรีในวันเสาร (Hongdae Free
Market, 홍대 프리마켓) เนนของแฮนดเมด
ทีผ่ ลิตและนํามาขายโดยนักศึกษา และตลาดแหง
ความหวังวันอาทิตย (Hope Market, 희망시장)
จะขายของมือสองสภาพดี โดยตัง้ อยูท บี่ ริเวณ
สนามเด็กเลน (Playground, 놀이터) ใกลทาง
เขาดานหนามหาวิทยาลัยฮงอิก ตลาดจะเริม่
ประมาณเทีย่ งวันและสิน้ สุดประมาณ 6 โมงเย็น
รานคาอืน่ ๆ ในยานฮงแดจะเต็มไปดวยรานขาย
เครือ่ งสําอางแบรนดดงั ยอดฮิต รวมถึงรานขาย
เสือ้ ผา กระเปา รองเทา เครือ่ งประดับ ของกุก กิก๊
กระจุกกระจิก
19-3, Wausan-ro 21-gil, Mapo-gu, Seoul
Subway สาย 2, สถานี Hongik University,
ทางออก 9 www.hongdaeipgu.com /www.
freemarket.or.kr /cafe.daum.net/hopemarket/

Hello Kitty Cafe – Hongdae
(헬로키티 카페 홍대)

HONGDAE

Hongdae (홍대)
ภาพจาก : hellokittycafe.co.kr

ยานฮงแดหรือHongikDaehakgyo(홍익대학교)
เปนชือ่ ยอของยานมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik
University Vicinity, 홍익대학교) ซึ่งเปน

เฮลโหลคิตตี้คาเฟ สาขาฮงแด รานคาเฟ
นารัก ๆ ทีส่ าว ๆ ใฝฝน อยากจะมาใหไดสกั ครัง้
ออกแบบตกแตงเปนคิตตีส้ ชี มพูตงั้ แตทางเขา
ดานหนา ประตู หนาตาง จนถึงโตะทีน่ งั่ ดานใน
มีเมนูหลากหลายใหเลือกทัง้ ชา กาแฟ นํา้ ผลไม
โยเกิรต เคก วาฟเฟล ขนมปง ฮอตด็อก ฯลฯ และ
มีสว นของ Gift Shop ทีจ่ าํ หนายสินคาคิตตี้
ใหชอ ปปง อยางจุใจ
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18, Wausan-ro 19-gil, Seogyo-dong,
Mapo-gu, Seoul Subway สาย 2, สถานี Hongik
University, ทางออก 9 4,000 \ – 12,000 \
www.hellokittycafe.co.kr

Ma Crème (마크림)

Seogyo-dong, Mapo-gu, Seoul Subway
สาย 2, สถานี Hongik University, ทางออก 8 เลีย้ ว
ขวาทีส่ ามแยกแรก เดินเขาถนน Yanghwa-ro 18-gil
ไปจนถึงวงเวียน รานจะอยูท งั้ แยกขวาและแยกซาย
ของวงเวียน 8,000 \ – 15,000 \

YONGSAN

The National Museum of Korea
(국립중앙박물관)

มาครีม เปนรานไอศกรีมทีส่ ามารถสรางสรรค
เมนูไดเองตามใจชอบ เริ่มตนจากการเลือก
รสชาติของไอศกรีมและปดทายดวยท็อปปง ทีม่ ี
ใหเลือกหลากหลายกวา 20 ชนิด

52, Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul
Subway สาย 2, สถานี Hongik University,
ทางออก 9 3,500 \ – 5,500 \

Hongik Galbi (홍익갈비)

ยานมหาวิทยาลัยฮงอิกไดชอื่ วาเปนแหลงรวม
รานอาหารสไตลปง  ๆ ยาง ๆ (คัลบี, 갈비) โดยเฉพาะ
ถนนตรงแยกวงเวียนดังกลาวจะมีรานอาหาร
ประเภทนีแ้ ทบจะทุกราน (สังเกตไดจากเครือ่ ง
ดูดควันที่เปนงวงยาว ๆ ยื่นลงมาบนโตะ)
รานอาหารประเภทนี้จะเสิรฟอาหารเปนชุด
มาพรอมผักและเครือ่ งเคียงอืน่ ๆ ราคาอาหาร
ในแถบนี้คอนขางถูกเมื่อเทียบกับบริเวณอื่น
เนือ่ งจากลูกคาสวนใหญเปนนักศึกษา

พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติเกาหลี เปนพิพธิ ภัณฑ
ทางดานประวัตศิ าสตรและศิลปะของเกาหลีใต
เปน 1 ใน 6 พิพธิ ภัณฑทใี่ หญทสี่ ดุ ในโลกและ
เปนพิพธิ ภัณฑทใี่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี เก็บรวบรวม
สิ่ ง ของทางวั ฒ นธรรมอั น มี ค  า ของเกาหลี
ซึง่ บอกเลาเรือ่ งราวประวัตศิ าสตรทนี่ า สนใจตัง้ แต
สมัยอดีตจนถึงปจจุบนั มีชนิ้ งานทีจ่ ดั แสดงกวา
135,000 ชิ้น ดานนอกเปนสวนสาธารณะ
มีพลับพลาสไตลเกาหลีขนาดเล็กอยูร มิ สระนํา้
สวนนํา้ ตกเล็ก ๆ และมีระฆังโพชินกัก (Bosingak)
ของจริงก็ถกู จัดแสดงไวทนี่ ดี่ ว ย
137, Seobinggo-ro, Yongsan-gu, Seoul
Subway สาย 4 หรือ สาย Jungang, สถานี
Ichon, ทางออก 2 เดินไปตามทางเชือ่ มใตดนิ ทีเ่ รียกวา
Moving Museum (Bagmulgwan Nadeulgil,
박물관 나들길)
www.museum.go.kr

The War Memorial of Korea (전쟁기념관)
อนุสรณสถานแหงสงครามเกาหลี เปนอนุสรณ
สถานเกีย่ วกับสงครามทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลก แสดง
ประวัติความเปนมาและเรื่องราวของสงคราม
เกาหลี ลําดับขัน้ ตอนการเกิดสงคราม สัญญา
สงบศึก แบบจําลองของอาวุธและอาวุธหนัก

ชอปปง เซ็นเตอรขนาดใหญและเอนเตอรเทนเมนต
คอมเพล็กซ แบงเปน 3 โซนหลัก ๆ คือ I Park
Department Store, Digital Shopping
Center และ Event Park นอกจากนีย้ งั มี
โรงภาพยนตรและ E-mart มีสนิ คาทัง้ แบรนด
เกาหลีและแบรนดตา งประเทศ

รูปแบบตาง ๆ รวมถึงประติมากรรมสงคราม
เกาหลี อนุสาวรียพ นี่ อ ง เรือรบ เครือ่ งบินรบ และ
นิทรรศการภายนอกอาคาร ซึง่ เห็นไดวา เกาหลี
ผานสงครามมาอยางมากมาย ทั้งโดนญี่ปุน
เขามายึดครอง ทัง้ ตองมารบกับชนชาติเดียวกัน
จนแบงแยกเปนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต
สิ่ ง ปลู ก สร า งที่ มี คุ ณ ค า ทางประวั ติ ศ าสตร
ถูกเผาทําลายไปหลายชิน้ แตเกาหลีกย็ งั สามารถ
รวบรวมกํา ลั งใจและกายในการสร า งชาติ
ขึน้ มาใหม จนพัฒนาเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว
โดยไมยอ ทอ
29, Itaewon-ro, Yongsan-gu, Seoul
Subway สาย 4 หรือ 6, สถานี Samgakji,
ทางออก 12 www.warmemo.or.kr

Hyundai I’PARKmall (현대 아이파크몰)

ฮยอนแด ไอพารคมอลล หรือฮุนได ไอพารค
มอลล เปนหางสรรพสินคาขนาดใหญของเครือ
ฮยอนแด (ฮุนได) มีทางเชือ่ มตอกับสถานีรถไฟฟา
ใตดนิ ถึง 3 สาย คือ สถานี Sinyongsan (สาย 4)
และสถานี Yongsan (สาย 1 และสาย Jungang)
และอยู  ไ ม ไ กลจากแหล ง ช อ ปป  ง สิ น ค า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ใ หญ ที่ สุ ดในเกาหลี อ ย า ง
Yongsan Electronics Market ทีน่ เี่ ปนทัง้

55, Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu,
Subway สาย 1, สถานี Yongsan
Seoul
แลวเดินไปตามทางเชือ่ ม หรือ Subway สาย 4,
สถานี Sinyongsan, ทางออก 3 หรือ 4
www.iparkmall.co.kr

Yongsan Electronics Market
(용산전자랜드)

ยงซัน ชอนจาเเลนดึ หรือตลาดยงซัน อิเล็กทรอนิกส
เปนชอปปง คอมเพล็กซสนิ คาอิเล็กทรอนิกสและ
สินคาดาน IT ทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ของเกาหลี ตัง้ อยู
ไมไกลจากสถานีรถไฟฟา Yongsan ครอบคลุม
ทัง้ Jeonja Land (Electronic Land, 전자랜드
용산본점), Najin Sangga (나진상가), Seonin
Sangga (선인상가), Wonhyo Sangga และ
Computer Domae Sangga (Wholesale
Shopping Mall) มีรา นคากวา 3,000 ราน
แตละอาคารจําหนายอุปกรณแตกตางกันไป
มีทงั้ คอมพิวเตอร อุปกรณกระจายเสียง ระบบ
เครือ่ งเสียง อุปกรณไฟ
125, Cheongpa-ro, Yongsan-gu, Seoul
Subway สาย 1, สถานี Yongsan, ทางออก 1
เดินตรงไปยัง Jeonja Land Shopping Mall หรือ
Subway สาย 4, สถานี Sinyongsan, ทางออก 5
เดินตรงไปยัง Jeonja Land Shopping Mall
www.yongsan.co.kr
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SUWON-SI

Hwaseong Train (화성열차)

Suwon Hwaseong Fortress
(수원 화성 [유네스코 세계문화유산])

ปอมฮวาซองแหงเมืองซูวอน [มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมยูเนสโก] เปนกําแพงปอมปราการ
ทีส่ รางขึน้ ในเมืองซูวอน (Suwon-si, 수원시) ไดรบั
การขึน้ ทะเบียนใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ยูเนสโกเมื่อป 1997 ปอมแหงนี้ไดรับคําสัง่
ใหสรางขึน้ โดยกษัตริยช องโจ (King Jeongjo)
แหงราชวงศโชซอน (Joseon Dynasty) โดยเชือ่ วา
เมืองซูวอนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเปนเมืองหลวงแหงใหม
ทีเ่ จริญรุง เรืองมัง่ คัง่ พระองคจงึ พยายามทีจ่ ะยาย
เมืองหลวงจากกรุงโซลมายังซูวอนแตสุดทาย
ก็ยา ยไมสาํ เร็จ ปอมฮวาซองสรางเสร็จสมบูรณเมือ่
เดือนกันยายน1796 ประกอบดวยปอมปราการ
ทีใ่ ชปกปองเมืองซูวอนและกําแพงเมืองมีความยาว
5.74 กิโลเมตร ลอมรอบใจกลางเมืองซูวอน
มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมและวิทยาศาสตร
ในการกอสราง มีประตูเมืองหลัก 4 บาน ซึง่ หันไป
ทางทิศทีส่ าํ คัญ ไดแก Janganmun (ทิศเหนือ) –
ประตูใหญทสี่ ดุ และเปนประตูหลัก, Paldalmun
(ทิศใต), Changnyongmun (ทิศตะวันออก)
และ Hwaseomun (ทิศตะวันตก)
11, Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do Subway สาย 1, สถานี Suwon,
ทางออก 4 แลวขึน้ รถบัสสาย 11, 13, 36, 39, 2-2
หรือ 13-2 ลงทีป่ า ย Paldalmun แลวเดินตอไปยัง
ถนน Haenggung-ro
suwon.go.kr หรือ
english.swcf.or.kr

รถรางหัวมังกร (Hwaseong Trolley) เปนรถราง
ที่วิ่งผานจุดสําคัญของปอมฮวาซองใชเวลาชม
รอบละประมาณ 30 นาที วิง่ ระหวาง Yeonmudae
และ Paldalsan สวนหัวของรถรางจะมีลกั ษณะ
เปนหัวมังกรอันทรงพลัง สวนโบกี้ที่นั่งของ
ผูโ ดยสารจะมีลกั ษณะคลายกับ “เกีย้ ว” ซึง่ เปน
พาหนะของกษัตริยเ วลาเสด็จแปรพระราชฐาน
ในสมัยโบราณ บริเวณใกลจดุ จอดรถรางหัวมังกร
(สถานี Yeonmudae Post (Dongjangdae)
(연무대 (동장대)) มีกจิ กรรมยิงธนูดงั้ เดิมของ
เกาหลี (National Archery) หรือทีเ่ รียกวา
Gukgung (국궁) ลานยิงธนูจะอยูบริเวณ
สนามหญาหนา Yeonmudae

Maehyang-dong & Godeung-dong,
Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Yeonmudae: Subway สาย 1, สถานี Suwon
ขึ้นรถบัสสาย 7 หรือ 77-1 แลวลงรถที่ปาย
Changnyongmun Gate (ประมาณ 15 นาที)
1,500 \ (เปนราคาสําหรับเทีย่ วเดียว – One Way)

Hwaseong Haenggung (화성행궁)

พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สรางขึน้ ทางตะวันออก
ของเชิงเขา Paldal ในป 1789 เคยเปนทีป่ ระทับ
ของกษัตริยช องโจระหวางเสด็จแปรพระราชฐาน

มาสั ก การะดวงวิ ญ ญาณของพระราชบิ ด า
นอกจากนีย้ งั ทรงจัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ
60 พรรษา ใหแกพระราชมารดาของพระองค
ทีน่ ดี่ ว ย เปนพระราชวังแฮงกุงทีส่ วยทีส่ ดุ ในเกาหลี
มีโครงสรางคลายคลึงกับพระราชวังหลัก ทีล่ าน
ดานหนาประตูทางเขาหลักจะมีกิจกรรมและ
การแสดง Jang Yong Yeong Guard Ceremony
(พิธเี ดินสวนสนามและผลัดเปลีย่ นเวรยามของ
ราชองครกั ษ), 24 Martial Arts Trial Performance
(การแสดงศิลปะการตอสูแบบดั้งเดิม) และ
Performance Every Saturday
825, Jeongjo-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do Subway สาย 1, สถานี Suwon,
ทางออก 6 ขามถนนแลวเลีย้ วขวา เดินตอ 100 เมตร
ไปขึน้ รถบัสสาย 7, 7-2 หรือ 32-1 ทีป่ า ย Yeokjeon
Market ลงรถทีป่ า ย Hwaseong Haenggung
swcf.or.kr

Gongbang Street [Workshop /
Handicraft Street] (공방거리)

ถนนคงบัง (ถนนสายเวิรค ชอป) คือ ถนนแฮงกุง
(Haenggung-ro, 행궁로)อยูใ กลกบั Hwaseong
Haenggung มีทงั้ รานคาจําหนายของทีร่ ะลึก
สินคางานฝมอื เวิรค ชอปงานฝมอื สไตลเกาหลี
รานชา (Gongcha) คาเฟ (Yoger Presso)
รานพิงซู (Cafe A-te, 카페애테) รานอาหาร
เกาหลีตงั้ อยูเ รียงรายทัง้ 2 ขางทาง นอกจากนี้
ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวย ๆ ใหถา ยรูปเลน
อีกดวย

Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
ใชวิธีเดินทางเชนเดียวกับ
Gyeonggi-do
Hwaseong Haenggung

Yeonpo Galbi (연포갈비)
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ยอนโพ คัลบี ตัง้ อยูใ กลกบั Hwahongmun และ
Janganmun รานนีไ้ ดรบั รางวัล Michelin Star
ดวย เมนูขนึ้ ชือ่ คือ Suwon Galbi (ซูวอน คัลบี)
ตนตํารับแทของเมืองซูวอน สวนอีกเมนูทนี่ ยิ มสัง่
คือ คัลบีทงั (Galbitang) ซีโ่ ครงชิน้ ใหญในนํา้ ซุป
ปรุงรสที่มาพรอมเสนกวยเตี๋ยวเสิรฟเฉพาะ
มือ้ กลางวันเทานัน้

56-1, Jeongjo-ro 906beon-gil, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do Subway สาย 1,
สถานี Suwon, ทางออก 4 เดินตรงไป 150 เมตร
แลวขามถนน นัง่ รถบัสสาย 32-1, 16-2, 24 หรือ 26
ไปลงทีป่ า ย Janganmun เดินตรงไปแลวเลีย้ ว
ขวาเขาสูถ นน Jeongjo-ro 886-gil 10,000 \
– 40,000 \

Paldalmun Market (팔달문시장)
ตลาดพัลดัลมุน
เปนตลาดพืน้ เมือง
ประจํายานปอม
ฮวาซอง มีราน
อาหารริ ม ทาง
ร า นอาหารที่ ตั้ ง
ใ น ตั ว อ า ค า ร
ร า นขายสิ น ค า
จิปาถะ ทัง้ เสือ้ ผา
กระเปา รองเทา
ชุดนอน สมุนไพร พืชผัก ผลไม ฯลฯ บริเวณ
ใกล เ คี ย งยั ง เป น ที่ ตั้ ง ของตลาดพื้ น เมื อ ง
อีกมากมายทัง้ Jidong Market, Motgol
Market, Yeongdong Market, Minarigwang
Market
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9, Paldalmun-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do Subway สาย 1, สถานี Suwon,
ทางออก 4 แลวขึน้ รถบัสสาย 11, 13, 36, 39, 2-2 หรือ
13-2 ลงทีป่ า ย Paldalmun paldalmoon.com

Tongdak-golmok / Grilled Chicken
Alley (통닭골목 / 화로구이 치킨골목)

พิพธิ ภัณฑซวู อนฮวาซอง อยูไ มไกลจากพระราชวัง
ฮวาซองแฮงกุง จัดแสดงขอมูลทีน่ า สนใจเกีย่ วกับ
ปอมฮวาซองแหงเมืองซูวอน ทัง้ แนวคิด วิธคี ดิ
ตัวอยางตนแบบ วัสดุและเทคนิคในการกอสราง
พาหนะทีใ่ ชขนวัสดุอปุ กรณ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังจัดแสดงเสือ้ ผา ขาวของเครือ่ งใช จดหมาย
เอกสารโบราณสมัยกษัตริยช องโจใหไดชมอีกดวย
ดานนอกมีพพิ ธิ ภัณฑกลางแจงทีจ่ ดั แสดงอุปกรณ
ชิน้ ใหญทใี่ ชในการกอสรางปอมฮวาซอง
21, Changnyong-daero, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do Subway สาย 1,
สถานี Suwon, ทางออก 7 จากนัน้ ขึน้ รถบัสสาย 2, 7,
7-2, 77-1, 60, 660, 700-2 หรือ 1007 ลงรถทีป่ า ย
Hwaseong Museum hsmuseum.suwon.ne.kr

ถนนสายไกทอด ตัง้ อยูไ มไกลจาก Paldalmun
Market เปนถนนสายสัน้ ๆ ทีม่ ชี อื่ เสียงของเมือง
ซูวอน ทัง้ ถนนเต็มไปดวยรานขายไกทอด ซึง่ มี
มายาวนานกวา 40 ป ไกทอดรอน ๆ ทอดดวย
วิธีดั้งเดิม แตละรานมีซอสสูตรเฉพาะตัว
กลิน่ หอม ชวนลิม้ ลอง ถามาชวงหัวคํา่ หรือวันหยุด
สุดสัปดาหอาจจะตองเขาแถวรอนาน รานทีโ่ ดงดัง
มีอยู 3 ราน คือ Jinmi Tongdak (진미통닭),
Jangan Tongdak (장안통닭) และ Yongseong Tongdak (용성통닭) ตัง้ อยูต ดิ ๆ กัน
Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu,
ใชวิธีเดินทาง
Suwon-si, Gyeonggi-do
เชนเดียวกับ Paldalmun Market แตเดินตออีกหนอย
ไปยังถนน Jeongjo-ro 800beon-gil

Suwon Hwaseong Museum
(수원화성박물관)

Hwaseong Byeolgwan (화성별관)

ภาพจาก : blogthumb2.naver.net

ฮวาซอง บยอลกวาน เปนรานอาหารเกาหลีชอื่ ดัง
ประจํายาน ตัง้ อยูด า นหลัง Suwon Hwaseong
Museumเมนูขนึ้ ชือ่ ทีต่ อ งลิม้ ลองคือHanjeongsik
(한정식) ซึง่ เปนอาหารชุดของเกาหลี
12, Changnyong-daero 41beon-gil,
Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do ใชวธิ ี
เดินทางเชนเดียวกับ Suwon Hwaseong Museum
12,000 \ – 38,000 \ www.royalcook.co.kr

Samsung Innovation Museum
[S/I/M], 삼성이노베이션뮤지엄)
พิพธิ ภัณฑนวัตกรรมซัมซอง (หรือซัมซุง) จัดแสดง
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและนวั ต กรรมของ
สิง่ ประดิษฐมากมายทัง้ เครือ่ งใชไฟฟา จอภาพ
โทรศัพทมอื ถือ ฯลฯ ตัง้ อยูใ นอาณาจักรของ

บริษัทซัมซอง อิเล็กทรอนิกส (Samsung
Electronics Co., Ltd.) ทีเ่ รียกวา “ซัมซอง
ดิจติ อล ซิต”ี้ (Samsung Digital City) ภายใน
ประกอบด ว ยห อ ง
นิทรรศการหลัก ๆ
3 ชัน้ (ควรเริม่ ชม
ตัง้ แตชนั้ 5F ซึง่ เปน
ชั้นบนสุดแลวเดิน
ไล ล งมาที ล ะชั้ น )
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี
History of Samsung
จัดแสดงประวัตขิ อง
ซัมซองโดยเฉพาะ

Samsung Innovation Museum, Samsung
Electronics, Samsung-ro 129, Yeongtong-gu,
Subway สาย
Suwon-si, Gyeonggi-do
Bundang, สถานี Mangpo, ทางออก 4 แลวขึน้
รถบัสสาย 15-1 ทีป่ า ยรถหนาสถานี Mangpo
นับไปอีก 5 สถานี ลงรถทีป่ า ย Samsung Digital
City Main Gate หรือจะนัง่ แท็กซีไ่ ปก็ได www.
samsunginnovationmuseum.com

เกาหลีกวา 30 ชนิด), Amusement Facilities
Zone (โซนสําหรับเด็กมีเครือ่ งเลนมากมาย),
Folk Village แสดงใหเห็นวิถชี วี ติ ของชาวบาน
สมัยกอน มีทงั้ บานสามัญชน หรือชาวบานทัว่ ไป
บานขุนนางชัน้ ผูใ หญ รานขายยาสมุนไพร ตลาด
นอกจากนี้ยังมีหอศิลปและพิพิธภัณฑอีกดวย
ในบริเวณหมูบ า นมีเวิรค ชอปตาง ๆ ใหทดลอง
มากถึง 20 ชนิด และ Bazaar (อยูต อนทายของ
หมูบ า น มีทงั้ Worskshop Street, Shopping
Mall, Korean Food Court [มีรา นขายอาหาร
พืน้ เมืองของเกาหลีมากมายหลายราน])

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do Subway สาย 1, สถานี Suwon,
ทางออก 4 หรือ 5 ขึน้ รถบัสสาย 37 แลวลงรถทีป่ า ย
KFV หรือขึน้ Shuttle Bus ฟรี ของทาง Korean Folk
Village จากสถานี Suwon หรือสถานี Sanggal
www.koreanfolk.co.kr
ก็ได

Nam June Paik Art Center
(백남준아트센터)

YONGIN-SI

Korean Folk Village
[KFV] (한국민속촌)

หมูบ า นวัฒนธรรมพืน้ เมืองเกาหลี หรือ Nah-gok
Village เปนพิพธิ ภัณฑพนื้ บานกลางแจง มีพนื้ ที่
กวางขวางถึง 990,000 ตารางเมตร หมูบ า นนีเ้ ปน
สถาปตยกรรมของหมูบ า นสมัยราชวงศโชซอน
มีบา นโบราณกวา 260 หลัง แบงออกเปน 4 โซน
หลัก ๆ คือ Market Village (มีรา นอาหาร
พืน้ เมืองสไตลเกาหลี ขายอาหารพืน้ บานของ

ศูนยศลิ ปะนัมจุนแพก หรือ NJP Art Center
สรางขึน้ เพือ่ สรรเสริญใหแก Paik Nam-June
ผูท สี่ รางงานศิลปะในรูปแบบของวิดโี อ (Video
Art) และไดรบั สมญานามวา “ไมเคิล แองเจโล
ในโลกวิดโี อ อารต” ซึง่ เปนผูเ ชีย่ วชาญทางดาน
สุนทรียศาสตรและดนตรีมากกวาศิลปะทีเ่ ปน
รูปธรรม ที่นี่เปนแกลเลอรี่ศิลปะรวมสมัย
เปนพืน้ ทีส่ รางสรรคสาํ หรับคนรักศิลปะในดาน
ตาง ๆ ไมควรพลาด

10, Paiknamjune-ro, Sanggal-dong,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
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Subway สาย Bundang, สถานี Giheung,
ทางออก 5 แลวเดินเลียบไปตามคลอง Tancheon
มุงหนาไปยังโรงเรียน Singal High School
ประมาณ 15 นาที หรือสถานี Sanggal
ทางออก 4 แลวเดินไปตามถนนประมาณ 10 นาที
www.njpartcenter.kr

Gyeonggi Provincial Museum
(경기도박물관)

มีรา นเล็ก ๆ มากมายกวา 50 ราน ถือวาเปน
ศูนยรวมอาหารนานาชาติ มักใชเปนสถานที่
ถายทําละครยอดนิยมของเกาหลี

Jukjeonro 15Beon-gil & Jukjeonro 27Beon-gil,
Jukjeon-dong, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
Subway สาย Bundang, สถานี Jukjeon,
ทางออก 1 เดินไปทางดานหลังของ Shinsegae
ไปตามถนน Jukjeonro 27Beon-gil เมือ่ เจอ
สีแ่ ยก Bojeong-dong Café Street จะอยูท งั้ 2 ฝง

พิพธิ ภัณฑจงั หวัดคยองกี ตัง้ ขึน้ เพือ่ สืบทอดและ
พัฒนาประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมดัง้ เดิมของ
จังหวัดคยองกี โดยมีทงั้ การศึกษาวิจยั ทางดาน
ประวัตศิ าสตร การขุดพบศิลปวัตถุโบราณ การ
จัดการหมวดหมูข องคอลเล็กชัน่ ตาง ๆ เพือ่ ให
ผูคนเขาใจประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ
จังหวัดคอยงกีไดอยางรวดเร็ว

6, Sanggal-ro, Giheung-gu, Yongin-si,
Subway สาย Bundang,
Gyeonggi-do
สถานี Sanggal, ทางออก 3 หรือ 4 เดินไปตามถนน
จนถึง Sangal-dong Community Center (상갈
동주민센터) แลวเลีย
้ วขวาเดินตามถนนไปจนเห็น
www.
Gyeonggi Provincial Museum
musenet.or.kr

Jukjeon Café Street (죽전카페거리)
ถนนคาเฟ / ถนนอาหาร ชุกจอน หรือเปนทีร่ จู กั
อีกชือ่ วา Bojeong-dong Café Street (보정
동카페거리) ครอบคลุมบริเวณถนน Jukjeon-ro
15Beon-gil และ Jukjeonro 27Beon-gil
เปนยานคาเฟ รานอาหาร รานกาแฟ ภัตตาคาร
และบาร ที่ใหบรรยากาศเหมือนทวีปยุโรป

Everland (에버랜드)

เอเวอรแลนด เปนสวนสนุกกลางแจงที่ใหญ
ที่สุดของประเทศเกาหลีใต ถูกขนานนามวา
เปน “ดิสนียแ ลนดเกาหลี” มีบริษทั ซัมซอง
(Samsung) เปนเจาของ อยูท า มกลางหุบเขา
และธรรมชาติ ทีน่ คี่ อื สวนสนุกสําหรับครอบครัว
แหงแรกในเกาหลี ถูกจัดใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุก
ยอดนิยมของโลก มีทั้งเครื่องเลนหวาดเสียว
(เครื่องเลนเดนที่สุด คือ รถไฟเหาะรางไม
T-Express) สวนนํา้ สวนดอกไมทจี่ ดั ตกแตงดวย
ไมดอกนานาชาติสลับกันตลอดทัง้ ป และยังมี
สวนสัตวซาฟารีอกี ดวย ชวงเวลาหัวคํา่ จะเปดไฟ
สวยงามระยิบระยับ มีพาเหรดตระการตา
ทัง้ การแสดง แสง สี และเสียงประกอบเพลง

199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu,
Subway สาย
Yongin-si, Gyeonggi-do
Bundang, สถานี Giheung, เปลีย่ นไปขึน้ สาย
Yongin EverLine มาลงทีส่ ถานี Jeondae Everland
(สถานีสดุ ทาย) ทางออก 3 เดินไปตามปาย Everland
หรือขึน้ รถบัสสาย 5002 จากสถานี Sinnonhyeon,
สถานี Gangnam หรือสถานี Yangjae หรือขึน้
รถบัสสาย 6000 จากสถานี Suwon มาที่ Everland
www.everland.com

GWACHEON-SI

Yangji Pine Resort Ski Valley
(양지파인리조트 스키장)

สวนสัตวโซล เปนสวนสัตวแหงแรกของเกาหลี
ถูกสรางขึน้ ครัง้ แรกในป 1909 โดยสรางอยูใ น
บริเวณพระราชวังชางคยอง (Changgyeonggung)
หลังจากทีเ่ กาหลีไดรบั เอกราชก็ไดทาํ การยาย
สวนสัตวมายังสถานทีป่ จ จุบนั ซึ่งอยูในบริเวณ
ของ Seoul Grand Park จัดแสดงสัตวจาก
ทัว่ โลกกวา 2,975 ตัว สวนสัตวแหงนีใ้ หญเปน
ลําดับที่ 10 ของโลก ภายในแบงเปนโซนตาง ๆ
มีสตั วมากมายหลากหลายประเภท ตอนทายของ
สวนสั ต ว เ ป น ที่ ตั้ ง ของสวนพฤกษศาสตร
(BotanicalGarden,식물원) ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี

ยังจีไพนรสี อรต สกีแวลลีย เปนสกีรสี อรต หรือ
สถานที่เลนสกีที่อยูหางจากกรุงโซลเพียงแค
40 นาที เทานัน้ (ถือวาใกลและสะดวกมาก)
ตัง้ อยูต รงเชิงเขา Dokjo แวดลอมดวยธรรมชาติ
ที่สวยงามเปดบริการตลอดป ในสวนของสกี
จะเปดบริการชวงตนเดือนธันวาคมจนถึงตนเดือน
มีนาคม (ชวงทีห่ มิ ะตก) ลานสกีของทีน่ ที่ นั สมัย
มีลฟิ ตบริการ 6 ตัว มีสโลป 7 ระดับ ใหเลือกเลน
ไดตามความสามารถ นอกจากนีย้ งั มีสระวายนํา้
ลานโบวลงิ่ หอคอยชมวิว รานอาหาร และสิง่ อํานวย
ความสะดวกอืน่ ๆ ครบครันรวมไปถึงทีพ่ กั อีกดวย

112, Nampyeong-ro, Yangji-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do Subway
สาย 3, สถานี Nambu Bus Terminal จากนัน้ ขึน้
รถบัสระหวางเมือง (Intercity Bus) ทีจ่ ะไป Yongin
(โดยผาน Yangji) ลงรถที่ Yangji Terminal
แลวนัง่ Shuttle Bus หรือแท็กซีม่ ายัง Yangji
Pine Resort หรือสามารถขึน้ Free Shuttle Bus
จากกรุงโซลมายัง Yangji Pine Resort
www.pineresort.com

Seoul Zoo (서울동물원)

102, Daegongwongwangjang-ro,
Gwacheon-si, Gyeonggi-do Subway สาย 4,
สถานี Seoul Grand Park, ทางออก 2 เดินตาม
ปายไปอีกประมาณ 10 นาที หรือจะนัง่ รถ Elephant
Train จาก SeoulLand Information Center มาลง
จุดจอดรถที่ 2 ก็ได grandpark.seoul.go.kr

SeoulLand (서울랜드)

โซลแลนด เปนสวนสนุกแหงแรกของเกาหลี ตัง้ อยู
บนทําเลที่มีทิวทัศนสวยงามถูกลอมรอบดวย
ภูเขาชองเก (Cheonggyesan) เมือ่ เขามาถึง
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สวนแรกที่คุณจะเห็น คือ World Square
มีลูกโลกซึ่งเปนสัญลักษณของ SeoulLand
ตัง้ เดนสงาอยูต รงกลาง ทุกคํา่ คืนจะมีการแสดง
แสงเลเซอรทเี่ ปนเอกลักษณ

181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si,
Gyeonggi-do Subway สาย 4, สถานี Seoul
Grand Park, ทางออก 2 แลวนัง่ Elephant Train
จาก SeoulLand Information Center มาลง
จุดจอดรถที่ 3 www.seoulland.co.kr

Gwacheon National Science
Museum (국립과천과학관)

พิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติเมืองควาชอน
จัดแสดงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยของเกาหลีทเี่ กีย่ วของกับ
ชีวิตประจําวัน อาคารหลักมีรูปรางคลาย
ยานอวกาศทีก่ าํ ลังทะยานขึน้ มีหอ งจัดแสดง
5 หอง สวนอาคารอืน่ ๆ ภายในบริเวณเดียวกัน
ไดแก พิพธิ ภัณฑดาราศาสตร หอสังเกตการณ
นิทรรศการกลางแจง ศูนยระบบนิเวศของแมลง
110, Sanghabeol-ro, Gwacheon-si,
Subway สาย 4,
Gyeonggi-do
สถานี Seoul Grand Park, ทางออก 5
www.sciencecenter.go.kr

หอมไปทัว่ แตละรานถูกออกแบบตกแตงอยาง
มีเอกลักษณเฉพาะตัวและเชือ่ มตอถึงกันไดอยาง
กลมกลืน นอกจากรานกาแฟ รานขนม และ
รานเบเกอรีแ่ ลว ยังมีรา นขายผลิตภัณฑประเภท
เซรามิกทีเ่ พนตดว ยมือ รานขายดอกไม รานขาย
สมุนไพร รานขายเสือ้ ผา อีกดวย (ชวงเมษายนถึง
มิถนุ ายนจะมี Herb Festival)

77, Saeori-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si,
Subway สาย 2 หรือ 6,
Gyeonggi-do
สถานี Hapjeong, ทางออก 1 หรือ 2 ขึน้ รถบัส
สาย 2200 ลงรถทีแ่ ยก Seongdong-ri Sagori
(Seongdong Intersection) จะเห็นปายหินใหญ ๆ
เขียนวา 성동리 (Seongdong-ri) ทางซายมือ
(หรือสังเกตราน Santarosa) เดินตามทางลาย ๆ
ตอไปอีก 10 - 15 นาที (หรือนัง่ แท็กซี)่ หมูบ า นฝรัง่ เศส
อยูซ า ยมือ หรือ Subway สาย 1, สถานี Seoul ขึน้ รถบัส
สาย 9709 ลงรถที่ Maekgeum-dong แลวตอ
รถบัสสาย 2 หรือ 3 ลงรถที่ Provence Village
www.provence.co.kr

Heyri Art Valley (헤이리 예술마을)

PAJU-SI

Provence Village (프로방스 마을)
โปรวองซ หมูบ า นฝรัง่ เศส อาคารแตละหลังสีสนั
สดใส นารัก เริม่ ตนจากรานอาหารฝรัง่ เศสสุดเก
มีคอนเซ็ปตจะทําหมูบ า นทีม่ รี า นอาหารเกาหลี
ในสวนสวย ถูกออกแบบตกแตงภายในอยาง
งดงาม มีหมูบ า นสมุนไพรอยูด า นหลังสงกลิน่

หมูบ า นศิลปวัฒนธรรม เฮอีรี เปนหมูบ า นศิลปะ
ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายประเภท
ในพืน้ ทีแ่ หงเดียวกัน มีสมาชิกหลากหลายสาขา

ไดมาสรางพืน้ ทีท่ างศิลปะ บาน หองทํางาน
สตูดโิ อ พิพธิ ภัณฑ แกลเลอรี่ ฯลฯ และอาศัย
อยูท นี่ ี่ หมูบ า นแหงนีป้ ระกอบไปดวยพิพธิ ภัณฑ
หอนิทรรศการ โถงจัดคอนเสิรต อารตแกลเลอรี่
หองแสดงดนตรี โรงภาพยนตรขนาดยอม
รานขายงานศิลปะ สินคาวัตถุโบราณ พิพธิ ภัณฑ
และรานหนังสือ นอกจากนี้ยังมีรานกาแฟ
รานอาหาร และศูนยอาหารบริการดวย

70-21, Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do Subway สาย 2 หรือ
สาย 6, สถานี Hapjeong, ทางออก 2 แลวขึน้
รถบัส สาย 2200 แลวลงรถที่ Heyri Art Valley
www.heyri.net

Gyeonggi English Village,
Paju Camp (경기영어마을 파주캠프)
หมูบ า นอังกฤษ จังหวัดคยองกี, แคมปพาจู ตัง้ อยู
บนเนินเขาโอบลอมดวยธรรมชาติงดงาม มีอากาศ
บริสุทธิ์สดชืน่ เปนทีฝ่ ก ฝนภาษาอังกฤษของ
เด็กและเยาวชนโดยใชวธิ ธี รรมชาติจากเจาของ
ภาษา อาคารตาง ๆ
ถูกออกแบบตกแตง
เลียนแบบเมืองเกา
ของอังกฤษไดอยาง
สวยงาม นาอยู
สามารถเยี่ยมชม
สถานที่ ไ ด โ ดย
ไม ต  อ งเข า เรี ย น
ภาษาอังกฤษ
40, Eoreumsil-ro, Tanhyeon-myeon,
Subway สาย 3,
Paju-si, Gyeonggi-do
สถานี Baekseok, Madu หรือ Daehwa แลว
ขึ้นรถบัสสาย 200 มาลงที่ English Village
english-village.gg.go.kr

Paju Bookcity (출판도시문화재단)
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เมืองหนังสือพาจู ตัง้ อยูบ นพืน้ ทีข่ นาด 875,000
ตารางเมตร ใกลกบั เขตปลอดทหาร (DMZ) อุดม
ไปดวยสถาปตยกรรมทีส่ วยงาม ทันสมัย เปนทีต่ งั้
ของสํานักพิมพกวา 250 แหงและมีอาคาร
กวา 150 ตึก ทีน่ เี่ ปน “เมือง” ทีค่ รอบคลุม
กระบวนการทัง้ หมดของหนังสือ สิง่ พิมพ และ
กิจการที่เกี่ยวของเขาไวดวยกันแบบครบวงจร
นอกจากนีย้ งั มีพพิ ธิ ภัณฑ แกลเลอรี่ Book Café
รานหนังสือ และรานขายเครือ่ งเขียนกระจุกกระจิก
ตั้งอยูเปนจํานวนมาก อาคารหลังแรกที่เริ่ม
กอสราง คือ Asia Publication Culture and
Information Center มีทงั้ Book Café
รานหนังสือมือสอง แกลเลอรี่ รานอาหาร
รานสะดวกซือ้ และโรงแรมชือ่ Jijihyang Hotel
ตัง้ อยู สวนอาคารหลังอืน่ ๆ ก็มรี ปู แบบแตกตาง
กันออกไป
145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do
Subway สาย 2 หรือ 6, สถานี Hapjeong,
ทางออก 2 แลวตอรถบัสสาย 200 ลงรถที่ Paju
Bookcity www.pajubookcity.org

Lotte Premium Outlet - Paju Branch
(롯데프리미엄아울렛 (파주점))
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โลทเตพรีเมียมเอาทเลต สาขาพาจูเปน Premium
Outlets ตัง้ อยูไ มไกลจาก Heyri Art Valley,
Paju Book City และ Skinanniversary
Beauty Town มีเนือ้ ทีใ่ นการชอปปง 35,000
ตารางเมตร มีแบรนดเนมหรูหรามากมายกับ
ราคาสวนลดพิเศษ ทีน่ จี่ ะแปลกกวา Premium
Outlets ที่อื่นตรงที่มีการผสมผสานระหวาง
Outlets กับ Life Style Mall เขาดวยกัน
โดยมีทงั้ แกลเลอรี่ โรงภาพยนตร สวนสนุก
สําหรับเด็ก รานกาแฟ รานอาหาร ฟูด คอรต
ซูเปอรมารเก็ต และรานหนังสือ
390, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do
Subway สาย 2 หรือ 6, สถานี Hapjeong,
ทางออก 2 แลวนัง่ รถบัสสาย 200 หรือ 2200
มาลงที่ Lotte Premium Outlet Paju Branch
www.lotteoutlets.com

Paju Premium Outlets
(파주 프리미엄아울렛)

พาจู พรีเมียมเอาทเล็ต เปนพรีเมียมเอาทเล็ต
แหงทีส่ องของเกาหลี เปนการรวมทุนกันระหวาง
บริษทั Shinsegae และบริษทั Simon Property
Group จากสหรัฐอเมริกา มีพนื้ ที่ 40,000
ตารางเมตร มีรา นคากวา 160 ราน มอบสวนลด
25% - 65% จากรานคาชัน้ นํา นอกจากนีย้ งั มี
ศูนยอาหาร รานกาแฟ รานขนม ฯลฯ

200, Pilseung-ro, Tanhyeon-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do Subway สาย 2 หรือ 6,
สถานี Hapjeong, ทางออก 2 แลวนัง่ รถบัสสาย
200 หรือ 2200 มาลงที่ Paju Premium Outlet
www.premiumoutlets.co.kr/paju

ซือ้ ทัวรไป DMZ - Demilitarized Zone &
Panmunjeom [Joint Security Area]
(판문점)
*** ควรจะซือ้ ทัวรจากกรุงโซล (สะดวกทีส่ ดุ และดวย
เหตุผลดานการรักษาความปลอดภัย)

เขตปลอดทหาร & เขตรักษาความปลอดภัยรวม
หรือ DMZ & JSA ถือเปน “ทีส่ ดุ ” ของการมา
เยือนเกาหลี สวนใหญมกั จะทัวร DMZ เพียง
อยางเดียว แตความจริงแลว JSA นัน้ ถือวาเปน
“สุดยอด” ของการทัวรเขตทหารเชนนีเ้ พราะ
ไปจนถึงเขตแดนทีเ่ กาหลีเหนือและเกาหลีใต
อยูใ กลกนั มากตรงเสนขนาน (เสนละติจดู ) ที่
38 องศาเหนือ เปน “เขตปลอดทหาร” (DMZ
- Demilitarized Zone) โดยอยูหางจาก
“เสนพรมแดนทางทหาร” หรือ MDL (Military
Demarcation Line) ออกมาขางละ 2 กิโลเมตร
และมีทหารของทัง้ 2 ฝาย คุมเชิงกันอยูต ลอดเวลา
ในสวนของเกาหลีเหนืออยูภ ายใตอทิ ธิพลของ
สหภาพโซเวียต สําหรับเกาหลีใตไดรับการ
สนับสนุนจากฝายพันธมิตรที่นําโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา ควรจะไปเทีย่ วชม DMZ & JSA
โดยใชบริการบริษัททัวรเพราะมีความสะดวก
สบาย มีรถบัสบริการจากกรุงโซล มีไกดบรรยาย
ภาษาอังกฤษ มีระบบการจัดการเรือ่ งเอกสารทีด่ ี
เนือ่ งจากการทัวรเชนนีอ้ ยูใ นเขตทหาร มีระบบ
การรักษาความปลอดภัยทีเ่ ขมงวดและสูงมาก
(จะมีทหารขึน้ รถมาเช็คเอกสารและพาสปอรต
รวมทัง้ ตองมีการเปลีย่ นรถบัสอีกดวย และบาง
สถานทีต่ อ งมีไกดชาวเกาหลีนาํ ทัวรเทานัน้ !!!)

บริษทั ทัวรทแี่ นะนํา :
Joongang Tour (Specialized in Operating
Military Tour) www.jsatour.com
Seoul CIty Tour www.seoulcitytour.net
DMZ Tours www.dmztours.com
TourDMZ www.tourdmz.com

Hanwha Aqua Planet
(아쿠아플라넷 일산)

GOYANG-SI

ONEMOUNT (원마운트)

วันเมาท ธีมพารคขนาดใหญ ประกอบไปดวย
สวนนํา้ (ONEMOUNT WaterPark, 원마운트 워터파크) เปนสวนนํา้ ทีใ่ หญทส
ี่ ดุ ในเกาหลีมที งั้
สวนนํา้ ในรมและสวนนํา้ กลางแจง มีคลืน่ ใหเลน
สนุกถึง 5 แบบ ที่ Roof Garden มีสไลเดอรยกั ษ
กลางแจง สวนหิมะ (ONEMOUNT SnowPark,
원마운트 - 스노우파크 ) เปนสวนหิมะ
ขนาดใหญและเปนสวนสนุกฤดูหนาวในรม
แหงแรกของเกาหลี มีทงั้ สไลเดอร ลานสเก็ต
Santa Village, Snow Hill, Animal Sled,
มาหมุน ชมแสงสีเสียงและโชวตา ง ๆ ไดในสวนของ
Fairy Tale Village นอกจากนีย้ งั มีชอ ปปง มอลล
(ONEMOUNT Shopping Mall, 원마운트
쇼핑몰) มีสน
ิ คาตาง ๆ ใหเลือกซือ้ มากมาย
และบริเวณ ONEMOUNT Café Street ทีม่ ี
รานอาหาร รานกาแฟ และรานขนม
300, Hallyu-World-ro, Daehwa-dong,
Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
Subway สาย 3, สถานี Juyeop, ทางออก 4
เดินตรงไปทาง Seohyeon Plaza เลีย้ วซายแลวเดิน
ตรงไป 15 นาที หรือขึน้ แท็กซี่ หรือขึน้ Shuttle Bus
ของ ONEMOUNT ก็ได (มีบริการทุก ๆ 15 นาที)
www.onemount.co.kr

ฮันฮวาแอควาพลาเน็ต ตัง้ อยูใ กลกบั ONEMOUNT
เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่ใหญและทันสมัยและ
ยังเปนพิพธิ ภัณฑสตั วนาํ้ แหงแรกทีร่ วมทัง้ สัตวนาํ้
และสัตวบกเขาไวดว ยกัน จัดแสดงสัตวนาํ้ ในโซน
ของ The Aqua และสัตวบกในโซนของ The
Jungle นอกจากนีย้ งั มีสว นของ Sky Zoo
ทีด่ าดฟาอีกดวย
282, Hallyu-World-ro, Daehwa-dong,
Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
ใชวิธีเดินทางเชนเดียวกับ ONEMOUNT
www. aquaplanet.co.kr/ilsan/eng/index.jsp

Ilsan Lake Park (일산호수공원)

อิลซัน เลคพารค สวนสาธารณะทะเลสาบเทียม
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลีและในเอเชีย บรรยากาศ
ผอนคลายและสงบ มีตนไมใหญดอกไมปา
มากกวารอยชนิด มีทางเดินสําหรับออกกําลังกาย
และเลนขี่จักรยานที่ถูกออกแบบมาอยางดี
นอกจากนีย้ งั มีสวนพฤกษศาสตร สวนกุหลาบ
สวนกระบองเพชร สวนสไตลเกาหลีแบบดัง้ เดิม
สวนพืชสมุนไพร ศาลา นํา้ ตกจําลอง นํา้ พุดนตรี
รอบ ๆ สวนยังมีงานประติมากรรม
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595, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si,
Subway สาย 3, สถานี
Gyeonggi-do
Jeongbalsan, ทางออก 2 www.lake-park.com

Western Dom (웨스턴돔 )
& Lafesta (라페스타)
บานหลากหลายรูปแบบแสดงใหเห็นถึงฐานะ
ความเปนอยูข องชนชัน้ ตาง ๆ ในสมัยกอน วัสดุ
ทีใ่ ชสรางบานสวนใหญทาํ จากไม มีแกลเลอรี่
และเวิรค ชอปแทรกตัวอยูเ ปนระยะ รวมถึงตลาด
และรานขายอาหารสไตลยอ นยุค

เวสเทิรนโดม ตั้งอยูดานหลังอาคาร MBC
Dream Center เปนชอปปง มอลลขนาดใหญ
มีชอื่ เสียง และเปนแหลงชอปปง ยอดนิยมแหงหนึง่
ในเขตอิลซัน คอนเซ็ปตของทีน่ ี่ คือ “ตลาดทองถิน่
แบบทันสมัย” ออกแบบตกแตงหลากหลาย
รูปแบบ สวนลาเฟสตา เปนถนนชอปปง มอลล
แบบเปดโลงทีใ่ หญทสี่ ดุ ในเกาหลี (อยูต รงขามกับ
Western Dom) มีทงั้ หมด 6 อาคาร (อาคาร
A - F) มีสะพานเชือ่ มถึงกันหมด แตละอาคาร
ออกแบบเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทัง้ 2 แหง มี
รานอาหาร รานเครือ่ งดืม่ รานกาแฟ รานขนม
ตัง้ อยูม ากมาย มีอาหารหลากหลายประเภทและ
รานอาหารนานาชาติ

Western Dom : 24, Jeongbalsan-ro,
Ilsan-Dogu, Goyang-si, Gyeonggi-do
LaFesta : 20-11, Mugunghwa-ro, Ilsan-Dogu,
Goyang-si, Gyeonggi-do Subway สาย 3,
สถานี Jeongbalsan, ทางออก 1 (ไป Western
Dom) หรื อ ทางออก 2 (ไป LaFesta)
www.lafesta-ilsan.com

Ilsan Hanok Village - Jeongwa
(일산 한옥마을 - 정와)
หมูบ า นโบราณอิลซัน – ชองวา เปนหมูบ า น
ขนาดใหญทเี่ ต็มไปดวยบานโบราณของเกาหลี
ทีเ่ รียกวา “ฮานก” ตัง้ เรียงรายอยูโ ดยรอบ มี

95-9, Sarihyeon-dong, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do Subway สาย 3,
สถานี Wondang, ทางออก 5 หรือ 6 แลวนัง่ แท็กซี่
ไปยังหมูบาน (ประมาณ 20 นาที) หรือสถานี
Samsong, ทางออก 8 ขึน้ รถบัสสาย 37 ไปลงทีป่ า ย
Saeteo Village Entrance (새터마을입구) ขามถนน
แลวนัง่ แท็กซีไ่ ปยังหมูบ า น www.jeongwa.co.kr

YANGPYEONG-GUN
The Greem (더그림)

เดอะกรีม บานทีเ่ หมือนภาพวาดแตสวยงาม
ยิ่งกวาภาพวาด มีพื้นที่ขนาดนารักดานหลัง
เปนภูเขาและดานหนามีสายนํา้ ไหลผาน บาน
เล็ก ๆ หลังนีเ้ คยถูกใชเปนสถานทีถ่ า ยทําละคร
ภาพยนตร และโฆษณาของเกาหลีมากวา 50 เรือ่ ง
ตกแตงไดอยางสวยงาม นารัก และโรแมนติก
มีมมุ สวย ๆ ใหถา ยรูปมากมาย มีคาเฟเล็ก ๆ
สามารถนัง่ จิบชา กาแฟ ขนม และเบเกอรีต่ า ง ๆ
หรือจะนําออกไปนัง่ ทานทีศ่ าลาในสวนก็ได

564-7, Yongcheon-ri, Okcheon-myeon,
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do Subway
สาย Gyeongui Jungang,สถานี Yangpyeong,
ทางออก 1 แลวขึน้ แท็กซี่ โดยเขียนคําวา “더그림”
ใหคนขับอาน 7,000 \ (ราคารวมคาเขาชมและ
เครือ่ งดืม่ ) www.thegreem.com

Yangpyeong Rail Bike
(양평 레일바이크)

© Gyeonggi Tourism Organization

ยังพยอง เรล ไบค เปนการปน จักรยานบนราง
รถไฟเกา (Rail Bike) มีระยะทางไป – กลับ 6.4
กิโลเมตร จากสถานี Yongmun ไปยังสถานี
Wondeok ระหวางทางที่ปนจะเห็นทิวทัศน
ธรรมชาติทสี่ วยงาม ทัง้ ภูเขา แมนาํ้ ลําธาร ไรนา
แปลงเกษตรกรรม วิถชี วี ติ แบบชนบททีเ่ รียบงาย
เปนทัศนียภาพทีน่ า ตืน่ ตาตืน่ ใจ ขากลับสามารถ
แวะที่ Food Street Near Yangpyeong Market
อยูท ถี่ นน Yangpyeongsijang-gil มีรา นอาหาร
มากมาย นอกจากนี้ยังมีรถเข็นขายอาหาร
ทานเลนตัง้ อยูเ ปนระยะ ๆ

277, Yongmun-ro, Yongmun-myeon,
Yangpyeong-gun Gyeonggi-do Subway
สาย 1, สถานี Cheongnyangni แลวเปลีย่ นเปน
สาย Gyeongui Jungang, สถานี Yongmun,
ทางออก 1 เดินไปตามถนน Yongmunyeok-gil
www.yprailbike.com

Yongmunsa [Yongmunsan]
(용문사 - 용문산)
วัดยงมุน [ภูเขายงมุน] เปนสาขาของวัด Bongseon
และวัดพุทธนิกายโชเกของเกาหลี ตั้งอยูบน
ภูเขายงมุน (Yongmunsan) เชือ่ กันวาวัดแหงนี้
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ถูกสรางขึน้ ตัง้ แตสมัยอาณาจักรชิลลา (Silla
Kingdom) และถูกสรางขึน้ ใหมในรัชสมัยของ
กษัตริยเ ซจง (King Sejong) แหงราชวงศโชซอน
มีวหิ ารหลัก Daeungjeon (대웅전) เปนอาคารไม
ดานในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทําดวยหิน
3 องค อยูท ผี่ นังหลัก สวนผนังทีเ่ หลืออีก 3 ดาน
มีพระพุทธรูปอืน่ ๆ อีกกวา 1,000 องควางอยู
โดยรอบ ทีล่ านดานหนาของ Daeungjeon
มีตน แปะกวย(GinkgoTree, 은행나무) ขนาดใหญ
อายุราว 1,100 - 1,500 ป ตัง้ อยู เปนโบราณสถาน
ทางธรรมชาติลาํ ดับที่ 30 ของเกาหลีและเปน
ตนแปะกวยทีใ่ หญและเกาแกทสี่ ดุ ในเอเชีย
782, Yongmunsan-ro, Yongmun-myeon,
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do Subway
สาย 1, สถานี Cheongnyangni แลวเปลีย่ นเปนสาย
Gyeongui Jungang, สถานี Yongmun, ทางออก 2
เดินไปยัง Yongmun Bus Terminal แลวนัง่ รถบัส
ที่มุงหนาไป Yongmunsan (용문산) ลงรถที่
Yongmunsa www.yongmunsa.org

GAPYEONG-GUN
Petite France (쁘띠프랑스)

หมูบ า นวัฒนธรรมฝรัง่ เศส หรือรูจ กั กันในนาม
“หมูบ า นเจาชายนอย” เปนอาคารกลุม สีสนั
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สะอาดตาตัง้ อยูบ นเนินเขาเรียงรายลดหลัน่ กัน
หมูบ า นแหงนีป้ ระกอบไปดวยอาคารสถาปตยกรรม
พืน้ เมืองสไตลฝรัง่ เศส 16 หลัง สามารถสัมผัสได
ถึงวัฒนธรรม อาหาร เสือ้ ผา และเครือ่ งใชสไตล
ฝรัง่ เศส คอนเซ็ปตของหมูบ า นมาจากอารมณ
สุนทรียเ กีย่ วกับ “ดอกกุหลาบ ดาวเคราะห และ
เจาชายนอย” โดยมีอาคารหนึง่ ไดอทุ ศิ ใหกบั
Antoine de Saint-Exupéry (อองตวน เดอ
แซงแต็ก ซูเปรี) ผูประพันธนวนิยายฝรั่งเศส
อันเลือ่ งชือ่ คือ Le Petit Prince หรือเจาชายนอย
(The Little Prince) ทีห่ ลายคนรูจ กั กันเปน
อยางดี สถานทีแ่ หงนีจ้ งึ ถูกเรียกวา “Little Prince
Theme Park” นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดง
เล็ก ๆ รานกาแฟ รานขายสินคาทีร่ ะลึก และคาเฟ

1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon,
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do Subway
สาย 7 หรือสาย GyeonguiJungang, สถานี
Sangbong เปลีย่ นเปนสาย Gyeongchun มาลงที่
สถานี Cheongpyeong (청평 ) เดินไปที่
Cheongpyeong Bus Terminal เพื่อขึ้น
รถประจําทางทองถิน่ (Local Bus Bound) ทีจ่ ะไป
Goseong-ri (고성리) หรือจากสถานีรถไฟฟา
Cheongpyeong ใหขนึ้ แท็กซีไ่ ป Petite France
หรือจาก Cheongpyeong Bus Terminal ขึน้ รถ
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort
ไปยัง Petite France www.pfcamp.com
*** หมายเหตุ : ถามาจากเกาะนามิแลวจะไป Petite
France ใหนงั่ แท็กซีไ่ ปเลย ใชเวลาไมเกิน 30 นาที

แมนํ้าที่ใสสะอาด เปนสวนที่ดําเนินการโดย
เอกชนที่ใหญที่สุดในเกาหลีใหความรูสึกสงบ
ผอนคลายเปนทีร่ จู กั และมีชอื่ เสียงไปทัว่ โลก ชือ่
“Morning Calm” ไดมาจากผูป ระพันธบทกวี
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งชาวอิ น เดี ย ซึ่ ง บรรยายเกี่ ย วกั บ
“เกาหลี” วาเปน “The Land of the Morning
Calm” (ดินแดนแหงความสงบยามรุง อรุณ)
จัดแสดงตนไมกวา 5,000 ชนิด ทัง้ ตนไมดงั้ เดิมของ
เกาหลี ตนไมหายาก และตนไมจากตางประเทศ
แบงเปนสวนประเภทตาง ๆ ภายในมีรา นอาหาร
เพือ่ สุขภาพ รานกาแฟ รานขายตนไม รานขาย
ของทีร่ ะลึก รานขายสมุนไพร ทีน่ ไี่ ดรบั เลือกจาก
CNN ใหเปน 1 ใน 50 สถานทีท่ อ งเทีย่ วทีง่ ดงาม
ของเกาหลี

432, Sumokwon-ro, Sang-myeong,
ใชวิธี
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
การเดินทางเชนเดียวกับ Petite France แต
จาก Cheongpyeong Bus Terminal ใหขนึ้ รถ
The Shuttle Bus for Gapyeong Tourist Resort
ไปยัง The Garden of Morning Calm หรือ
www.morningcalm.co.kr
จะขึ้นแท็กซี่
*** Lighting Festival : ธันวาคม - มีนาคม

Edelweiss Swiss Theme Park
(에델바이스 스위스 테마파크)

The Garden of Morning Calm
(아침고요수목원)

สวนพฤกษศาสตรเกาหลี ตั้งอยูทามกลาง
ธรรมชาติทสี่ วยงาม ถูกโอบลอมดวยภูเขาและ

เอเดลไวซ สวิสธีมปารค เปนหมูบ า นเล็ก ๆ นารัก
ทีอ่ อกแบบตกแตงสไตลสวิสเซอรแลนดตงั้ อยูท ี่
เนินเขาซึง่ มีทวิ ทัศนงดงาม ผูม าชมจะไดเรียนรู
เกีย่ วกับวัฒนธรรมและอาหารของชาวสวิส มีทงั้
พิพธิ ภัณฑ แกลเลอรี่ เวิรค ชอป คาเฟ เคยถูกใช
เปนสถานทีถ่ า ยทําวาไรตีย้ อดนิยม We Got
Married

304,Yicheon-ri,Seolak-myeon,Gapyeong-gun,
Gyeonggi-do Subway สาย Gyeongchun,
สถานี Cheongpyeong (청평역), ทางออก 1
เดินตรงไป 15 นาที จนถึง Cheongpyeong
Gongyeong Bus Stop (청평공영버스 정류장)
ขึน้ รถบัสสาย 7000 ลงรถทีป่ า ย Sorak Bus Stop
(설악 TR 정류장) แลวตอรถบัสสาย 32-10 ลงรถ
ทีป่ า ย Baechigogae Bus Stop (배치고개 정류장)
เดินประมาณ 5 นาที (360 เมตร) จนถึง Edelweiss
หรือขึ้นแท็กซี่จากสถานี Cheongpyeong ไป
Edelweiss หรือขึน้ แท็กซีจ่ าก Sorak Bus Stop ไป
Edelweiss www.swissthemepark.com

The Shuttle Bus
for Gapyeong Tourist Resort

ถาเทีย่ วเกาะนามิเสร็จแลวสามารถนัง่ แท็กซีไ่ ปเทีย่ ว
ที่ Petite France ตอได โดยขึน้ แท็กซีต่ รงทาเรือ
คาโดยสารประมาณ 18,000 Won (ใชเวลาประมาณ
ไมเกิน 30 นาที) หรือจะใชบริการ The Shuttle Bus
for Gapyeong Tourist Resort ก็ได รถนีจ้ ะวิง่ จาก
Gapyeong Terminal (ทารถบัส) ไปยัง Garden
of Morning Calm (โดยจะแวะจอดทีท่ า เรือตรงเกาะ
นามิ [ตรงบริเวณ Zip Wire] และ Petite France)
เสนทางการเดินรถ ดังนี้ :
Gapyeong Intercity Bus Terminal (가평시
외버스터미널) ↔ Jaraseom Island (자라섬)
↔ Gapyeong Station (가평역) ↔ Namiseom
Island (남이섬) ↔ Petite France (쁘띠프랑스)
↔ Cheongpyeong Terminal (청평터미널)
↔ Cheongpyeong Station (청평역) ↔ The
Garden of Morning Calm (아침고요수목원)

ใหบริการตัง้ แต 09:00 – 20:00 น. (กรุณาดูตาราง
การเดินรถจากเว็บไซต)
ผูใ หญ 6,000 Won, เด็ก (4 – 8 ป) 4,000 Won
(ราคานีข้ นึ้ – ลง ไดทงั้ วัน)
*** ซือ้ ตัว๋ ไดจากคนขับรถและใชเงินสด
www.gptour.go.kr/tour/citytour_A.
jsp?menu=theme

GANGWON-DO

CHUNCHEON-SI
Namiseom (남이섬)

เกาะนามิ เกิดขึน้
จากการสร า ง
เขื่ อ นชองพยอง
(Cheongpyeong
Dam) เปนเกาะ
ขนาดเล็กมีพื้นที่
460,000 ตาราง
เมตร ตัวเกาะ
มี รู ป ร า งคล า ย
ใ บไ ม  ล อ ย นํ้า
ตัง้ อยูก ลางทะเลสาบชองพยอง (Cheongpyeong
Lake) ทางตอนเหนือของแมนาํ้ ฮัน ทัว่ ทัง้ เกาะ
เปนพืน้ ทีร่ าบไมมภี เู ขาเลยสักลูก ชือ่ “นามิ”
ถูกตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติใหแกนายพลนามิผูที่
นําชัยชนะอันยิง่ ใหญในการตอสูก บั กองกําลัง
กบฏในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไดสาํ เร็จ พืน้ ทีบ่ ริเวณเกาะ
รมรืน่ รอบ ๆ เกาะเต็มไปดวยตนสน ตนเกาลัด
ตนแปะกวย และตนไมดอกไมมากมาย ทําใหมี
สีสนั แตกตางกันในทุกฤดูทมี่ าเยีย่ มชม ถามา
ชวงปลายฤดูใบไมรว งตนฤดูหนาวจะเห็นใบไม
หลากสีสวยงามเหมาะแกการถายรูป ที่ลาน
จอดรถดานหนาบูธจําหนายตั๋วเขาเกาะมีราน
อาหารประเภททักคัลบี (Dakgalbi, 닭갈비)
หรือไกบารบคี วิ ผัดซอส (อาหารขึน้ ชือ่ ของเมือง
ชุนชอน จังหวัดคังวอน) บริการมากมายหลายราน

Namsan-myeon, Bangha-ri, Chuncheon-si,
Subway สาย 7 หรือสาย
Gangwon-do
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GyeonguiJungang, สถานี Sangbong แลว
เปลีย่ นเปนสาย Gyeongchun, สถานี Gapyeong
จากนั้ น นั่ ง รถแท็ ก ซี่ ไ ปยั ง เกาะนามิ หรื อ ขึ้ น
รถไฟฟาดวน ITX จากสถานี Yongsan หรือสถานี
Cheongnyangniไปลงที่สถานี Gapyeong
จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ไปยังเกาะนามิ หรือขึ้นรถบัส
จาก Insadong (ขึน้ รถทีด่ า นขางสวนสาธารณะ
รถออกเวลา 09:30 น.) www.namisum.com

INCHEON-SI

OPEN PORT / CHINATOWN

Incheon China Town (인천 차이나타운)

อินชอน ไชนาทาวน
เป น พื้ น ที่ บ ริ เ วณ
Open Port ของ
เมืองอินชอน ใกล
กั บ เ ก า ะ ว อ ล มี
(Wolmido, 월미도) มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย
ผสมผสานกันระหวางชาวจีน ญีป่ น ุ และชาติอนื่ ๆ
แตสวนใหญจะเปนชาวจีนที่เขามาอยูอาศัย
ทีบ่ ริเวณนีเ้ ปนหลัก มีรา นอาหารจีน รานขนม
และของทานเลนสไตลจนี อยูม ากมาย เมนูเดน
เลือ่ งชือ่ ของทีน่ ี่ ไดแก จาจังมยอน (Jajangmyeon,
짜장면 ) นอกจากนี้ ยั ง มี อ าหารจี น รสเลิ ศ
ใหเลือกรับประทานอีกมากมาย
Seollin-dong / Bukseong-dong, Jung-gu,
Subway สาย 1, สถานี
Incheon-si
Incheon, ทางออก 3 แลวเดินตอ 3 นาที
www.ichinatown.or.kr

JajangmyeonMuseum(Gonghwachun)
(짜장면박물관 (공화춘))

พิพธิ ภัณฑจาจังมยอน บอกเลาประวัตคิ วามเปนมา
เกีย่ วกับ จาจังมยอน (Jajangmyeon, 짜장면)
บะหมีแ่ หงในซอสสีดาํ ซึง่ เปนเมนูทโี่ ดดเดนของ
ยานไชนาทาวน มีถนิ่ กําเนิดมาจากชาวจีนทีม่ า
ตัง้ รกรากทีน่ ี่
56-14, China town-ro, Jung-gu, Incheon-si
Subway สาย 1, สถานี Incheon, ทางออก 1
ขามถนนสายหลักแลวเดินตรงไปประมาณ 60
เมตร เลีย้ วซายทีร่ า น Jung-gu Nonghyup
เดินตออีก 50 เมตร ไปตามถนน China town-ro
52beon-gil แลวเลีย้ วซาย พิพธิ ภัณฑตงั้ อยูท างซาย
www.icjgss.or.kr/jajangmyeon

Songwol-dong Fairy Tale Village
(송월동 동화마을)

หมูบ า นเทพนิยาย ซงวอล-ดง มีจติ รกรรมฝาผนัง
รูปเทพนิยายนานาชาติทโี่ ดงดังมากมายหลาย
เรือ่ ง ไมวา จะเปน Wizard of Oz, Red Riding
Hood, Genie of the Magic Lamp, Hansel
and Gretel, Alice’s Adventures in
Wonderland, Noah’s Ark ฯลฯ สวยงาม

นารัก และนาถายรูปตลอดทุกซอกซอย นอกจากนี้
ยังมีพพิ ธิ ภัณฑภาพ 3 มิติ (Trick Art Story)
ใหเดินถายรูปเลนเพลิน ๆ อีกดวย
11-92, Songwol-dong, Jung-gu, Incheon-si
Subway สาย 1, สถานี Incheon, ทางออก 1
ขามถนนตรงทางขามแลวเดินไปตามถนนหลักของ
China Town จนถึง Gonghwachun (공화춘)
เลีย้ วซาย แลวเดินตออีก 250 เมตร

Sinpo International Market
(신포국제시장)

ภาพจาก : visitkorea.or.kr

ตลาดนานาชาติชนิ โพ ตัง้ อยูไ มไกลจาก China
Town เปนตลาดทองถิน่ ประจํายาน ขายสินคา
มากมายหลากหลาย ทัง้ ผัก ผลไม เสือ้ ผา กระเปา
รองเทา ของกระจุกกระจิก เครือ่ งมือเครือ่ งใช
ไปจนถึงอาหารและของทานเลน เมนูเดน
ประจําตลาด คือ ชินโพ ทักคังจอง (Sinpo
Dak-gangjeong, 신포닭강정) หรือไกทอด
คลุกซอสเปรีย้ ว ๆ หวาน ๆ
11-5, Uhyeon-ro 49beon-gil, Jung-gu,
Subway สาย 1, สถานี
Incheon-si
Dongincheon, ทางออก 2 เดินตรงไป 500 เมตร
จนกระทัง่ เห็น Sinpo Market อยูท างขวามือ
sinpomarket.com

SONGDO

Incheon Free Economic Zone (IFEZ)
PR Center (인천경제자유구역)
ศูนยประชาสัมพันธเขตเศรษฐกิจเสรี อินชอน
ตัง้ อยูท ชี่ นั้ 33 ของอาคาร G Tower Information
Center ซึง่ เปนตึกระฟาตัง้ ตระหงานลอมรอบ
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ไปดวย Songdo
Central Park และ
NC Cube Canal
Walk ทีน่ เี่ ปนจุดชมวิวมุมสูงทีด่ ที สี่ ดุ แหงหนึง่
ของเขต Songdo
175, Art center-daero(Songdo-dong),
Yeonsu-gu, Incheon-si Subway สาย
Incheon 1, สถานี Centeral Park, ทางออก 4
แลวเดินไปทางอาคาร IFEZ www.ifez.go.kr

Tri Bowl (트라이 볼)

ไทรโบวล อาคารรูปรางแปลกแตสวยงามคลาย
ชาม 3 ใบ วางตัง้ เรียงกัน ทีน่ เี่ ปนสถานทีจ่ ดั งาน
นิทรรศการระดับชาติ ตลอดจนเปนที่ตั้งของ
โรงละครอวัจนภาษาอีกดวย
250, Incheon Tower-daero, Yeonsu-gu,
Incheon-si Subway สาย Incheon 1, สถานี
Centeral Park, ทางออก 4

Songdo Central Park (송도 센트럴파크)
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87, Art center-daero, Yeonsu-gu,
Incheon-si Subway สาย Incheon 1,
สถานี Central Park, ทางออก 4
www.ncshopping.com

Songdo Hanok Village Restaurant
Town (송도한옥마을 레스토랑 마을)

ซงโด เซ็นทรอลปารค
เป น สวนสาธารณะ
ขนาดใหญ ใ จกลาง
ยาน Songdo เปรียบ
เสมื อ นปอดใจกลาง
เมือง มีตน ไม ดอกไม
สวยงามมากมาย
นอกจากนี้ ยั ง มี ลู  วิ่ ง
เลนจักรยาน ใหออกกําลังกาย ตรงกลางของสวน
เปนคลองขนาดกําลังเหมาะ สามารถใชบริการ
Water Taxi เพือ่ นัง่ ชมเมืองและสวนไดอกี ดวย
1049, Songdo 2(i)-dong, Yeonsu-gu,
Incheon-si Subway สาย Incheon 1, สถานี
Central Park, ทางออก 4 songdoibd.com

NC Cube Canal Walk (커넬워크)

เอ็นซี คิวบ คะแนลวอลค เปนหางสรรพสินคา
สไตล Life Style Ourdoor Mall ทีอ่ ยูใ จกลาง
ยาน Songdo แบงเปน 4 คอนเซ็ปต คือ Spring,
Summer, Falls และ Winter มีทงั้ รานเสือ้ ผา
กระเปา รองเทา เครือ่ งประดับ อาหาร ขนม คาเฟ
ฯลฯ

เมืองภัตตาคารซงโดฮานกวิลเลจ เปนเมือง
รานอาหารหลาย ๆ รานอยูร วมกันในอาคารที่
มีลกั ษณะเปนบานโบราณของเกาหลี (ฮานก)
บรรยากาศรมรืน่ แตละอาคารสวยงาม มีอาหาร
มากหมายหลากหลายประเภทใหเลือก รวมทัง้ มี
รานกาแฟอีกดวย
180, Techno Park-ro, Yeonsu-gu,
Incheon-si Subway สาย Incheon 1,
สถานี Central Park, ทางออก 4

µÒÁÃÍÂÅÐ¤Ãà¡ÒËÅÕ ... Korean Dramas & Films Locations
79

SEOUL

• Seochon Alley (서촌)
My Lovely Sam Soon, She was pretty, The
1st Shop of Coffee Prince
Jahamun-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2
• Tongin Market (통인시장) : Dosirak
Lunchbox Café (도시락)
2 Days & 1 Night, Running Man Ep. 152
18, Jahamun-ro 15-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 2
tonginmarket.co.kr
• Gyeongbokgung Palace (경복궁)
The Moon That Embraces The Sun
161, Sajik-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Gyeongbokgung,
ทางออก 5
eng.cdg.go.kr
• Gwanghwamun Square (광화문광장)
EXO Showtime, Iris, Running Man Ep.7 & 86
Sejong-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 5, สถานี Gwanghwamun,
ทางออก 9
• Bukchon Hanok Village (북촌한옥마을)
Personal Taste
37, Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 3, สถานี Anguk, ทางออก 2
bukchon.seoul.go.kr
• Ihwa Mural Village (이화 벽화마을)
Rooftop Prince, We Got Married (Kwanghee
& Sunhwa)
Ihwa-dong, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 4, สถานี Hyehwa, ทางออก 2
tour.jongno.go.kr

• Naksan Park (낙산공원)
Feast of the Gods, Noriko Goes to Seoul,
The King 2 Hearts, The Strongest K-POP
Survival, Rooftop Prince
54, Naksan-gil, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 4, สถานี Hyehwa, ทางออก 2
parks.seoul.go.kr
• N Seoul Tower (N 서울타워)
My Love from the Star, Running Man
Ep. 6 & 186, We Got Married (Nickhun &
Victoria, Jae Jung & UEE)
105, Namsangongwon-gil, Yongsan-gu,
Seoul
Subway สาย 4, สถานี Myeongdong,
ทางออก 3 หรือสถานี Chungmuro, ทางออก 2
แลวขึน้ Namsan Sunhwan Shuttle Bus สาย 02
หรือ 05
www.nseoultower.co.kr
• Namsangol Hanok Village
(남산골 한옥마을)
Running Man Ep. 19
28, Toegye-ro 34-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 3 หรือ 4, สถานี Chungmuro,
ทางออก 3 หรือ 4
hanokmaeul.or.kr
• Seoul Folk Flea Market (서울풍물시장)
Running Man Ep. 39
19-3 Cheonho-daero 4-gil, Dongdaemun-gu,
Seoul
Subway สาย 1 หรือ 2, สถานี Sinseoldong,
ทางออก 10
pungmul.seoul.go.kr
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• Dongdaemun Design Plaza [DDP]
(동대문 디자인플라자)
My Love from the Star, MV - Come Back
Home : 2NE1
281 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 2, 4 หรือ 5, สถานี Dongdaemun
History & Culture Park, ทางออก 1
www.ddp.or.kr
• Dongdaemun Shopping Complex·
Dongdaemun Shopping Town
(동대문 종합시장·동대문 쇼핑타운)
Fashion King
266, Jongno, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 1 หรือ 4, สถานี Dongdaemun,
ทางออก 9 หรื อ Subway สาย 1, สถานี
Jongno 5(o)-ga, ทางออก 5
www.dongdaemunsc.co.kr
• Seoul City Hall (서울특별시 청사)
Running Man Ep. 130
110, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 1 หรือ 2, สถานี City Hall, ทางออก 5
seoul.go.kr

• Dream Forest (북서울 꿈의 숲)
Iris
173, Wolgye-ro, Gangbuk-gu, Seoul
Subway สาย 1, สถานี Wolgye, ทางออก 2
แลวขึ้นรถบัสสาย 147 หรือ Subway สาย 4,
สถานี Miasamgeori, ทางออก 3 แลวขึ้นรถบัส
สาย 09 หรือ 11 หรือ Subway สาย 6, สถานี
Dolgoji แลวขึ้นรถบัสสาย 147
dreamforest.seoul.go.kr
• Banpo Bridge (반포대교)
Boys over Flowers, Iris
40, Sinbanpo-ro 11-gil, Seocho-gu, Seoul
Subway สาย 3, 7 หรือ 9, สถานี Express Bus
Terminal, ทางออก 8-1
hangang.seoul.go.kr
• Some Sevit (세빛섬)
Running Man Ep.216
683, Olympic-daero, Seocho-gu, Seoul
Subway สาย 3, 7 หรือ 9, สถานี Express Bus
Terminal, ทางออก 8-1
www.somesevit.com

• Seoul Museum of Art
(서울시립미술관(서소문본관))
My Love from the Star
61, Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul
Subway สาย 2, สถานี City Hall, ทางออก 11 หรือ
12 หรือ Subway สาย 5, สถานี Seodaemun,
ทางออก 5
sema.seoul.go.kr

• Lotte World (롯데월드)
Full House, Running Man Ep.9, Stairway to
Heaven, We Got Married (Yongseo), We
Got Married Season 2 (Scene: CNBLUE
- Jung Yong-hwa &Girl’s Generation Seohyun)
240, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul
Subway สาย 2 หรือ 8, สถานี Jamsil, ทางออก 4
www.lotteworld.com

• Seoul Museum of History
(서울역사박물관)
Running Man Ep. 8
55, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul
Subway สาย 5, สถานี Gwanghwamun,
ทางออก 7 หรือสถานี Seodaemun, ทางออก 4
www.museum.seoul.kr

• COEX Aquarium (코엑스 아쿠아리움)
One Fine Day, Runing Man Ep. 29
513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu,
Seoul
Subway สาย 2, สถานี Samseong, ทางออก 5
www.coexaqua.com

• Hanseong Baekje Meseum หรือ Seoul
Baekje Museum (한성백제박물관)
Running Man Ep. 104
71, Wiryeseong-daero, Songpa-gu, Seoul
Subway สาย 8, สถานี Mongchontoseong,
ทางออก 1
baekjemuseum.seoul.go.kr
• 10 Corso Como (10 꼬르소 꼬모)
PSY M/V : Gentleman
416, Apgujeong-ro, Gangnam-gu, Seoul
Subway สาย Bundang, สถานี ApgujeongRodeo, ทางออก 3
www.10corsocomo.com

o GYEONGGI-DO
• Suwon Hwaseong Fortress (UNESCO
World Heritage) (수원 화성 [유네스코 세
계문화유산])
ละครแนวย อ นยุ ค ประวั ติ ศ าสตร ข องเกาหลี
หลายเรื่อง
11, Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 1, สถานี Suwon, ทางออก 4
แลวขึ้นรถบัสสาย 11, 13, 36, 39, 2-2 หรือ
13-2 ลงที่ปาย Paldalmun
suwon.go.kr
• Hwaseong Haenggung (화성행궁)
Dae Jang Geum
11, Haenggung-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 1, สถานี Suwon, ทางออก 4
แลวขึ้นรถบัสสาย 11, 13, 36, 39, 2-2 หรือ
13-2 ลงที่ปาย Paldalmun
ehs.suwon.ne.kr หรือ english.swcf.or.kr
• Korean Folk Village (한국민속촌)
500 Years of Joseon, Dae Jang Geum,
Damo, Dong Yi, Face Reader, Jang Ok-jung,
Jeong DoJeon, Masquerade, My Love
from the Star, The Moon That Embraces
The Sun, Sungkyunkwan Scandal,
Tears of the Dragon, The Great Queen
Seondeok, The King and I, Yi San

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 1, สถานี Suwon, ทางออก 4 แลว
ขึ้นรถบัสสาย 37 หรือ Subway สาย Bundang,
ทางออก 3 แลวขึ้นรถบัสสาย 37, 10-5 หรือ
5001 (ลงรถที่ Nagok Village) หรือ ขึ้น KFV
Shuttle Bus จากสถานี Suwon หรือสถานี
Sanggal
www.koreanfolk.co.kr
• Yongin Dae Jang Geum Park
(용인대장금파크)
Arang and the Magistrate / Tale of Arang,
Dae Jang Geum, Dong Yi, Dr. Jin, Isan,
God of War, Gu Family Book / Kang Chi,
Gye Baek, Hur Jun / Heo Jun, Jumong,
Jung Yi, Queen Seon Deok, Shin Don,
The Moon That Embraces The Sun, The
Beginning, The Duo / The Mate / Jjak-pae,
The Empress Ki, The Goddess of Fire,
The King’s Daughter / Soo Baek-hyang,
The King’s Doctor / Horse Doctor, The Triangl
25, Yongcheon drama-gil, Baegam-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
Subway สาย 3, สถานี Nambu Bus Terminal
แลวขึ้นรถประจําทางระหวางเมือง (Intercity
Bus) ไปยัง Baekam Bus Terminal ขามถนน
ไปฝงตรงขาม จากนั้นขึ้นรถบัสสาย 105 ที่หนา
Hanaro Drugstore มาลงที่ลานจอดรถของ
Dae Jang Geum Park หรือนั่งแท็กซี่ไป Dae
Jang Geum Park
djgpark.imbc.com
• Gwacheon National Science Museum
(국립과천과학관)
Running Man
110, Sanghabeol-ro, Gwacheon-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 4, สถานี Seoul Grand Park,
ทางออก 5
www.sciencecenter.go.kr
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• Provence Village (프로방스 마을)
A Gentleman’s Dignity, My Love from the
Star, The Girl Who Sees Smells
77, Saeori-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 2 หรือ 6, สถานี Hapjeong,
ทางออก 2 แลวขึ้นรถบัสสาย 2200 ลงที่ปาย
Seongdong Intersection (성동리 사거리)
provence.co.kr

• Ilsan Lake Park (일산호수공원)
Bel Ami, My Love from the Star, The Heirs,
To The Beautiful You
595, Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 3, สถานี Jeongbalsan, ทางออก 2
www.lake-park.com
• Onemount Snow Park
(원마운트 스노우파크)
MV Gentleman (PSY), Running Man
300, Hallyu World-ro, Ilsanseo-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do
Subway สาย 3, สถานี Juyeop, ทางออก 3
www.onemount.co.kr
• Pocheon Herb Island (포천 허브아일랜드)
Hyde Jekyll Me , Running Man Ep.109,
Shinhwa Broadcast Ep.27, The Producers
35, Cheongsin-ro 947beon-gil, Pocheon-si,
Gyeonggi-do
Subway สาย 1, สถานี Soyosan, ทางออก 1
แลวขึ้นรถบัสสาย 57 ลงที่ปาย Samjeong-ri
herbisland.co.kr
• Petite France (쁘띠프랑스)
Beethoven Virus, My Love from the Star,
Personal Taste, Running Man Ep.40 &.204,
Secret Garden
616-2, Gosung-ri, Gapyeong-gun,
Gyeonggi-do

Subway สาย 7, สถานี Sangbon แล ว
ต อ ด ว ย Subway สาย Gyeongchun,
สถานี Cheongpyeong, ทางออก 2 แลวขึ้น
รถบัสสาย 31-20 แท็กซี่ หรือ The Shuttle Bus
for Gapyeong Tourist Resort
pfcampeng.fortour.kr
• The Garden of Morning Calm
(아침고요수목원)
A Love To Kill, Addiction, Detective K,
Dong Hae, Inﬁnite Challenge, Letter, Mary
Stayed Out All Night, Obsessed, Smile
Again, The Letter, You are Handsome
432, Sumokwon-ro, Sang-myeong,
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Subway สาย 7 หรือสาย Gyeonguijungang,
สถานี Sangbong แลวตอดวย สาย Gyeongchun,
สถานี Cheongpyeong, ทางออก 2 แลวขึ้น
แท็กซี่ หรือ The Shuttle Bus for Gapyeong
Tourist Resort ไปยั ง The Garden of
Morning Calm
www.morningcalm.co.kr
• The Greem (더그림)
ภาพยนตร ละคร และโฆษณาของเกาหลีกวา
50 เรื่อง
564-7, Yongcheon-ri, Okcheon-myeon,
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
Subway สาย Gyeongui Jungang, สถานี
Yangpyeong, ทางออก 1 แลวขึ้นแท็กซี่ โดย
เขียนคําวา “더그림” ใหคนขับอาน
www.thegreem.com
• Yangpyeong English Village
(양평영어마을)
Boys Over Flower
23-2, Sanggwang-gil, Yongmun-myeon,
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
Subway สาย 1, สถานี Cheongnyangni
แลวเปลี่ยนเปนสาย Gyeongui Jungang,
สถานี Yongmun, ทางออก 1 ขึ้นแท็กซี่ไปยัง
English Village
www.yea.or.kr

o GANGWON-DO
• Namiseom (남이섬)
Winter Love Song
1024, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeongeup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
Subway สาย 7, สถานี Sangbon แลวตอดวย
สาย Gyeongchun, สถานี Gapyeong
แลวตอรถบัส แท็กซี่ หรือ The Shuttle Bus
for Gapyeong Tourist Resort แลวขามเรือ
ไปเกาะ
namisum.com
• Chuncheon Myeongdong Street
(춘천 명동거리)
Winter Love Song
Downtown area of Jungangno 1-ga,
Joyang-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do
จากเกาะนามิใหขึ้นรถบัส หรือแท็กซี่ กลับมา
ที่สถานี Gapyeong แลวนั่ง Subway สาย
Gyeongchun ตอไปยังสถานี Chuncheon
จากนั้นนั่งรถบัสสาย 63 ไปตลาดเมียงดง หรือ
นั่งแท็กซี่
tour.chuncheon.go.kr

o INCHEON-SI
• Incheon China Town (인천 차이나타운)
China Town
Seollin-dong / Bukseong-dong, Jung-gu,
Incheon-si
Subway สาย 1, สถานี Incheon, ทางออก 3
แลวเดินตอ 3 นาที
www.ichinatown.or.kr
• Incheon Art Platform (인천아트플랫폼)
Beauty Inside, Dream High
3, Jemullyang-ro 218beon-gil, Jung-gu,
Incheon-si
Subway สาย 1, สถานี Incheon, ทางออก 1
เดินตรงไปทาง Jung-gu Police Station
ประมาณ 5 นาที
www.inartplatform.kr

• Incheon Metropolitan City Museum
(인천광역시립박물관)
My Love from the Star
26, Cheongnyang-ro 160beon-gil,
Yeonsu-gu, Incheon-si
Subway สาย Incheon 1, สถานี Dongmak,
ทางออก 1 นัง่ รถบัสสาย 6-1, 8 หรือ 908 ลงรถ
ที่ปาย Songdo Recreation Area แลวเดิน
ยอนกลับ เลี้ยวซายที่แยกแรก
museum.incheon.go.kr
• NC Cube Canal Walk (커넬워크)
Oh My Venus
87, Art center-daero, Yeonsu-gu, Incheon-si
Subway สาย Incheon 1, สถานี Central Park,
ทางออก 4
www.ncshopping.com
• Songdo Central Park (송도 센트럴파크)
Running Man, Who Are You
1049, Songdo 2(i)-dong, Yeonsu-gu,
Incheon-si
Subway สาย Incheon 1, สถานี Central Park,
ทางออก 4
songdoibd.com
• Songdo Convensia (송도컨벤시아)
Running Man
123, Central-ro, Yeonsu-gu, Incheon-si
Subway สาย Incheon 1, สถานี Incheon Univ.,
ทางออก 4 เดินตรงไป 650 เมตร เลี้ยวขวาที่
Sheraton Incheon Hotel จะเห็น Convensia
อยูถัดจากโรงแรม
www.songdoconvensia.com
• Northeast Asia Trade Tower (NEATT)
(동북아무역타워)
Oh My Venus
Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si
Subway สาย Incheon 1, สถานี Centeral Park,
ทางออก 4
www.ifez.go.kr
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เพื่อความไมประมาทในการผานดานตรวจคนเขาเมืองที่เกาหลีใต เนื่องจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตจะพิจารณาใหเฉพาะผูเ ดินทางทีท่ อ งเทีย่ ว หรือทําธุรกิจ
โดยถูกกฎหมายเทานัน้ ทีผ่ า นเขาเมืองได โดยอาจจะพิจารณาจาก (เปนเอกสารทีเ่ ตรียมพรอม
ไวตงั้ แตกอ นเดินทาง)
• หลักฐานการทํางาน เชน นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ
(ฉบับจริง)
• หลักฐานการเงิน เชน เงินสดสกุล US Dollar หรือสกุลเงิน Won (ควรเตรียมเงินสดใหดู
พอเพียงตอจํานวนวันทีไ่ ปทองเทีย่ ว) บัตรเครดิต เชน Visa Card, American Express,
Dinners Club หรือ Master Card ตองนําติดตัวไปดวย
• ใบรับรองสถานศึกษา [หากยังอยูใ นระหวางการศึกษา] (ฉบับจริง) และควรเดินทางกับ
ผูป กครอง
• สําหรับผูท ที่ าํ พาสปอรตใหม (ไมเคยมีตรวจลงตรา) ควรนําพาสปอรตเลมเกาไปดวย
• ควรเตรียมการแตงกายทีส่ ภุ าพเหมาะสม (ใหดภู มู ฐิ านดูนา เชือ่ ถือ ไมควรใสเสือ้ สายเดีย่ ว
เกาะอก กางเกงขาสัน้ รองเทาแตะ)
• ไมควรแตงหนาจัด หรือผิดแปลกไปจากรูปทีแ่ สดงในหนังสือเดินทาง

NOTE :

• ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·Õè¨Ðä»àÅ‹¹Ê¡Õ·Õèà¡ÒËÅÕ ¤ÇÃ·íÒ “»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§” (Travel Insurance) à¼×èÍä»´ŒÇÂ
áÅÐ¼ÙŒ·Õèà´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇã¹à¡ÒËÅÕ¹Ò¹à¡Ô¹¡Ç‹Ò 7 ÇÑ¹ ¡ç¤ÇÃ·íÒ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§àª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
ºÃÔÉÑ··ÕèÁÕºÃÔ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ÍÒ·Ô :
• AIG : www.travelguard.com/thailand/b2b2c1/
• ACE Insurance : www.acetravelinsurance.co.th
• Cigna : www.cigna.co.th/our-plans/travel-insurance

ÇÔ¸¡Õ ÃÍ¡ Republic of Korea Immigration Form (Arrival Card)
คุณควรจะกรอกเอกสารทัง้ หมดดวย “ตัวพิมพใหญ” (BLOCK LETTER) และควรจะใชปากกาหมึก
“สีดาํ ” หรือ “สีนาํ้ เงิน” ในการกรอกเอกสารเหลานี้
• Family Name : กรอกนามสกุล
• Given Name : กรอกชือ่
• Male / Female : ชาย / หญิง (ใสเครือ่ งหมายถูก หรือกากบาท)
ชาย
กรอกนามสกุ
ล
กรอกชื
อ
่
หญิง
• Nationality : กรอกสัญชาติ (ในทีน่ ี้ คือ THAI )
• Date of Birth (YYYY-MM-DD) : กรอกป ค.ศ. – เดือน – วันทีเ่ กิดกรอกหมายเลข
ญชาติ
)
กรอกป
• กรอกสั
Passport
No.(THAI
: กรอกหมายเลขหนั
งสือค.ศ.
เดินทางเดือน วันทีเ่ กิด หนังสือเดินทาง
• Home Address : กรอกทีอ่ ยูท เี่ มืองไทย
กรอกทีอ่ ยูท เี่ มืองไทย
กรอกอาชีพ
• Occupation : กรอกอาชีพ
• Address in Korea (Tel : ___ ) : กรอกชือ่ โรงแรม หรือสถานทีท่ จี่ ะไปพัก พรอมเบอร
กรอกชื
โทรศัพอ่ ทโรงแรม หรือสถานทีท่ จี่ ะไปพัก พรอมเบอรโทรศัพท
จุดประสงค
นทาง ใต (ใหกรอกตามความเปนจริง)
• Purpose of Visit : จุดประสงค
ในการเดิในการเดิ
นทางมาเกาหลี
กรอกหมายเลข Flight Number
• Flight (Vessel) Number : กรอกหมายเลข Flight Number
• Port of Boarding : กรอกชือ่ สถานทีท่ อี่ อกเดินทาง (เชน BKK
– THAILAND)
กรอกชื
อ่ สถานทีท่ อี่ อกเดินทาง
• Signature : เซ็นชือ่ เหมือนกับทีเ่ ซ็นในเลมหนังสือเดินทาง
ชือ่ เหมือOnly
นกับที:เ่ ซ็ไม
นในเล
มหนังสือเดิน(ให
ทางเจาหนาทีข่ องเขากรอก)
• เซ็นOfﬁcial
ตอ งกรอกอะไร

ÇÔ¸¡Õ ÃÍ¡ Republic of Korea Customs Declaration Form (àÍ¡ÊÒÃÊํÒá´§ÈØÅ¡Ò¡Ã)
สามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับสิง่ ของอนุญาตและสิง่ ของตองหามไดจากดานหลังของเอกสารนี้
กอนทําการกรอกขอมูลดานหนา
•
•
•
•
•
•
•
•

Name : กรอกชือ่ และนามสกุล
Date of Birth : กรอก ป ค.ศ. – เดือน – วันทีค่ ณ
ุ เกิด
Passport No. : กรอกหมายเลขหนังสือเดินทาง
Occupation : กรอกอาชีพ
Length of Stay (days) : กรอกจํานวนวันทีจ่ ะพักในเกาหลี
Purpose of Visit : จุดประสงคในการเดินทางมาเกาหลีใต (ใหกรอกตามความเปนจริง)
Flight Number : กรอกหมายเลข Flight Number
Countries visited on this trip prior to entry to Korea (….. countries total) : แจง
จํานวนประเทศทีไ่ ปเยือน กอนจะมายังเกาหลี พรอมใสชอื่ ประเทศดวย
• Address in Korea : กรอกชือ่ โรงแรม หรือสถานทีท่ จี่ ะไปพัก
• Phone number (mobile) : ใสเบอรโทรศัพทมอื ถือ เชน (+66) 81 123 4567
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• ในสวนของ Goods Subject to Declaration
ใหคณ
ุ ใสเครือ่ งหมายü ตามความเปนจริง
1. คุณนําสินคา (ไมวา จะเปนของทีซ่ อื้ มา ของ
บริจาค ของขวัญ) จากตางประเทศเกินกวา
อัตราสินคาปลอดภาษีที่กําหนดหรือไม ?
(ใหดรู ายละเอียดในขอ 1 ทีด่ า นหลัง)
2. คุณนําสินคาทีต่ อ งเสียภาษีพเิ ศษจากประเทศ
ทีค่ ณ
ุ เพิง่ เดินทางมาหรือไม ?
3. คุณนําเงิน (เงินสกุลวอน เงินสกุลตางประเทศ
แคชเชียรเช็ค เช็คเดินทาง) ทีม่ มี ลู คาเกินกวา
US $ 10,000 หรือไม ? ถามีกรุณาระบุจาํ นวน
เงินดวย
4. คุณนําสินคาตองหาม หรือสินคาทีม่ ขี อ จํากัด
เขามาในเกาหลีหรือไม ? (เชน อาวุธปน มีด
สารเสพติด สิง่ ทีข่ ดั ตอความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือศีลธรรม) (ใหดรู ายละเอียด
ของตองหามในขอ 2 ทีด่ า นหลัง)
5. คุณนําสัตว พืช ผลิตภัณฑปศุสตั ว สัตวนาํ้
มีชวี ติ ผลไม หรือผัก หรือไปเยีย่ มชมฟารม
ในประเทศทีม่ โี รคปศุสตั วระบาดหรือไม ?
6. คุณนําสินคาเชิงพาณิชย สินคาของบริษัท
(ตัวอยาง) สินคาที่ผูอื่นฝากใหคุณนํามา
สินคาภายใตการดูแลของศุลกากรหรือไม ?

เมือ่ กรอกครบถวนแลวใหเซ็นชือ่ พรอมระบุวนั ทีด่ ว ย

NOTE :

¶ŒÒ¤Ø³ÁÒ¶Ö§·Ò§»ÃÐµÙ (Gate) 101 - 132 ãËŒ¤Ø³Å§ºÑ¹ä´àÅ×èÍ¹ä»ÂÑ§ªÑé¹ B1 (Basement 1) áÅŒÇ¹Ñè§
Shuttle Train (ÁÕºÃÔ¡ÒÃ·Ø¡ 5 ¹Ò·Õ) ä»ÂÑ§ÍÒ¤ÒÃ¼ÙâŒ ´ÂÊÒÃà¾×Íè ¼‹Ò¹¢Ñ¹é µÍ¹µÃÇ¨¤¹à¢ŒÒàÁ×Í§ (Immigration)
ÃÑº¡ÃÐà»‰Òà´Ô¹·Ò§ (Baggage Claim) áÅÐµÃÇ¨ÈØÅ¡Ò¡Ã·Õè Arrival Hall

¡ÒÃ¢Í¤×¹ÀÒÉÕ (Tax Refund)

สามารถขอคืนภาษีสาํ หรับสินคาบางอยางได (VAT ของเกาหลี คือ 10% รวมอยูใ นคาสินคาและ
บริการเรียบรอยแลว) แตการจะขอคืนภาษีไดจะตองซือ้ สินคากับรานคาทีเ่ ขารวมโครงการกับทาง
รัฐบาล (จะมีปา ย Tax Free ติดไวทหี่ นาราน) สินคาทีจ่ ะขอคืนภาษีในแตละครัง้ นัน้ ตองเปนสินคา
ทีม่ มี ลู คาอยางนอย 30,000 Won และตองซือ้ ภายในรานเดียวกันและวันเดียวกันดวย นอกจากนี้
ตองนําสินคาดังกลาวออกจากเกาหลีใตทางสนามบินนานาชาติอนิ ชอน หรือสนามบินคิมโป
ภายใน 3 เดือนนับจากวันทีซ่ อื้ สินคา
สามารถรับเงินคืนภาษีจากเคานเตอรของ Tax Refund ตามยี่หอของผูใหบริการ Tax
Refund (มี 2 ยีห่ อ คือ Global Tax Free และ Global Blue [เคานเตอรตงั้ อยูต ดิ กัน])
โดยจะขอคืนเปนเงินสด หรือจะขอคืนเขาบัญชีบตั รเครดิตก็ได
• Global Blue : สนามบินอินชอน เปนเคานเตอรคนื ภาษีอยูท ชี่ นั้ 3 หนา Gate 28
ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.globalblue.com
• Global Tax Free : สนามบินอินชอน เปนเคานเตอรคนื ภาษี อยูท ชี่ นั้ 3 หนา
Gate 28 ดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ www.global-taxfree.com
*** หมายเหตุ : เพือ่ เปนการอํานวยความสะดวกใหแกนกั ทองเทีย่ ว ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2016 เปนตนไป
นักทองเทีย่ วสามารถทําเรือ่ งขอคืนภาษี (Tax Refund) ไดทนั ทีตอนชําระเงินคาสินคากับรานคาที่ “มีสญ
ั ลักษณ
Tax Refund” โดยไมตอ งแสดงสินคาและยืน่ เอกสารทีส่ นามบินกอนเดินทางกลับ โดยมีเงือ่ นไข คือ “สินคาที่
ซือ้ ตองมีมลู คาอยางนอย 30,000 Won แตไมเกิน 200,000 Won ตอ 1 บิล (รวมทัง้ ทริปตองไมเกิน
1 ลานวอน)” และตองแสดงพาสปอรตตอนชําระคาสินคา ภาษีทไี่ ดคนื จะถูกหักออกไปจากราคาสินคานัน้
แตถา ซือ้ เกินกวาทีก่ าํ หนดตองไปยืน่ เอกสารขอคืนภาษีทสี่ นามบินเชนเดิม

ÇÔ¸àÕ ´Ô¹·Ò§¨Ò¡Ê¹ÒÁºÔ¹ (Airport) à¢ŒÒÁÒÂÑ§¡ÃØ§â«Å
สามารถเดินทางจากสนามบินนานาชาติอนิ ชอนเขาสูใ จกลางกรุงโซลไดโดย AREX, KTX, Airport
Bus หรือรถแท็กซี่
AREX (Airport Express) เปนรถไฟดวนที่วิ่งจากสนามบินนานาชาติอินชอนเขามายัง
สถานีโซล (Seoul Station) ใจกลางเมืองหลวงของเกาหลี ใหบริการ 2 รูปแบบ
คือ Express Line วิง่ จากสนามบินนานาชาติอนิ ชอนตรงไปยัง Seoul Station โดยไมจอดปายใด ๆ
(ใชเวลา 43 นาที) และ Commuter Line (All Stop Train) ซึง่ จะวิง่ คูข นานกันแตจะจอดรับ
ผูโ ดยสารทีส่ ถานีหลัก ๆ (เชน Digital Media City, Hongik University, Gongdeok, Seoul
Station) ในยานใจกลางเมือง (ใชเวลา 56 นาที) ใหบริการทุกชัว่ โมง ตัง้ แต 05:00 – 23:00 น.
อานรายละเอียดเพิม่ เติมไดจาก www.arex.or.kr
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KTX (Korea Train Express) เปนระบบเครือขายรถไฟความเร็วสูงทีว่ งิ่ ระหวางเมืองหลัก ๆ
ในประเทศเกาหลีใตดว ยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรตอชัว่ โมง (สามารถวิง่ ไดเร็วสูงสุดถึง
400 กิโลเมตรตอชัว่ โมง) ออกจากสถานีทา อากาศยานนานาชาติอนิ ชอน (ICN) ทุก ๆ 2 - 3 ชัว่ โมง
ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน 2014 การรถไฟเกาหลีไดเปดใหบริการสถานีรถไฟแหงใหมทที่ า อากาศยาน
นานาชาติอนิ ชอน (ICN) ซึง่ เพิม่ ความสะดวกสบายใหแกผโู ดยสารทีต่ อ งการเดินทางไปยัง
เมืองพูซาน (Busan) โดยไมตอ งเปลีย่ นรถไฟ หรือแวะเปลีย่ นรถทีก่ รุงโซล (Seoul Station)
สําหรับรถไฟเสนทางนีผ้ โู ดยสารสามารถเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ไดอกี ดวย เชน เมืองซูวอน
(Suwon) เมืองควางจู (Gwangju) เมืองแทจอน (Daejon) และเมืองยอซู (Yeosu) เปนตน
โดยสามารถใชบริการ KTX จาก Incheon International Airport (ICN) มายัง Seoul Station
จากนัน้ จึงคอย Transfer ไปยังจุดหมายปลายทาง
เสนทางทีใ่ ชรถไฟความเร็วสูงมีดว ยกันทัง้ หมด 4 เสนทาง คือ
• ทาอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน (Incheon) → สถานีพซู าน (Busan) [KTX Gyeongbu Line]
• สถานีโซล (Seoul Station) → สถานีชนิ จู (Jinju) [KTX Gyeongjeon Line]
• สถานียงซัน (Yongsan Station) → สถานีมกโพ (Mokpo) [KTX Honam Line]
• สถานียงซัน (Yongsan Station) → สถานียอซู (YeosuExpo) [KTX Jeolla Line]
ตรวจดูเสนทางการเดินรถของ KTX ไดจาก
http://info.korail.com/mbs/english/subview.jsp?id=english_050401010000

• TAXI

การใชบริการแท็กซีส่ ะดวกและรวดเร็ว แตมรี าคาแพงถาเทียบกับ AREX หรือรถประจําทาง
(Bus) เหมาะสําหรับผูท มี่ สี มั ภาระหลายชิน้ มีสมั ภาระหนัก หรือมากันเปนหมูค ณะ ราคา
คาโดยสารก็ขนึ้ อยูก บั ปลายทางทีจ่ ะไป ถาเปน Standard Taxi จากสนามบินนานาชาติ
อินชอนไปยังใจกลางกรุงโซลราคาประมาณ 70,000 - 100,000 Won และผูโ ดยสารตองเปน
ผูช าํ ระคาธรรมเนียมผานทางดวนของ Incheon International Airport Expressway ดวย
จุดจอดแท็กซีจ่ ะอยูท ี่ Arrival Hall ชัน้ 1F ระหวาง Platform 4C - 8C ซึง่ จะมีแท็กซี่
หลายแบบใหเลือกใชบริการ อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดใหบริการรถแท็กซี่ไดจาก
www.cyberairport.kr/pa/en/d/3/1/4/index.jsp

• BUS

Airport Bus พาหนะยอดนิยมในหมูนักทองเที่ยว
ทีม่ กี ระเปาไมใหญมาก หรือไมหนักมาก รถบัสจะไปยัง
พืน้ ทีท่ ี่ AREX ไมไดผา น สามารถจายคาโดยสารไดกบั
พนักงานขับรถ หรือสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับเสนทาง
การเดินรถและจุดจอดรถไดจากเคานเตอรบริการขอมูล
(Airport Information Desk) ซึง่ ตัง้ อยูท ชี่ นั้ ลางของอาคารผูโ ดยสาร
Airport Limousine Bus มีใหเลือก 2 แบบ คือ แบบ Deluxe และแบบ Standard
โดย Deluxe Limousine Bus คือ KAL Limousines (www.kallimousine.com/eng/
schedule_en.asp) มุงไปยังโรงแรมหลัก ๆ ในกรุงโซล มีจุดจอดนอยทําใหประหยัด
เวลาในการเดินทาง มีทนี่ งั่ กวางขวาง สวน Standard Bus จะจอดหลายจุดตามเสนทาง
สามารถลงรถใกลจดุ หมายไดมากกวาและมีทนี่ งั่ แนนอน อานขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับสายรถ
จุดจอดรถบัส และคาโดยสารรถบัสในสนามบิน ไดจาก www.airport.kr/pa/en/d/3/1/1/index.jsp

ÇÔ¸àÕ ´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕÂ่ Çã¹¡ÃØ§â«Å ¨Ñ§ËÇÑ´¤ÂÍ§¡Õ áÅÐàÁ×Í§ÍÔ¹ªÍ¹
เกาหลีใตเปนประเทศทีม่ รี ะบบขนสงมวลชนทีด่ เี ยีย่ มและทันสมัยแหงหนึง่ ของโลก การเดินทาง
ดวยระบบตาง ๆ ไมวา จะเปนรถไฟฟา (Subway)/ รถประจําทาง / รถเมล / รถแท็กซี่ หรือรถไฟดวน
(AREX / KTX / ITX) ทุกระบบสามารถเชือ่ มโยงถึงกันไดหมด ทําใหการเดินทางภายในประเทศ
สะดวกสบาย เริม่ ตัง้ แตสนามบินอินชอน / คิมโป ไปจนถึงสถานทีท่ อ งเทีย่ ว หรือแหลงธุรกิจ นอกจากนี้
ยังสามารถเดินทางทองเที่ยวในกรุงโซลไดอยางสะดวก ถาตองการไปเที่ยวนอกเมือง
(เชน จังหวัดคยองกี หรือเมืองอินชอน) ก็มรี ถไฟฟา รถไฟดวนวิง่ ออกนอกเมือง (ซึง่ มีสถานีเชือ่ มตอกับ
รถไฟฟาใตดนิ ที่ Seoul Station) รถบัส (ซึง่ วิง่ ทัง้ ในกรุงโซลและวิง่ นอกเมือง) ถามาเทีย่ ว
เปนกลุม เล็กการใชบริการรถไฟฟาก็สะดวกและรวดเร็วดี แตถา มากันหลายคนและตองการ
ไปสถานทีไ่ มไกล การใชบริการรถแท็กซีจ่ ะประหยัดมากกวา

• รถไฟฟา (Subway)

รถไฟฟาของเกาหลีเปนบริการระบบรางทีท่ นั สมัย ใหบริการทัง้ บนดินและใตดนิ ทัง้ สองแบบเชือ่ มตอ
กันไดอยางกลมกลืน มีสถานีรถไฟฟาตัง้ อยูท วั่ เมืองและใกลแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ ระบบขอมูล
การเดินทางโดยรถไฟฟาจะสงขอมูลแบบเรียลไทมของ “เวลามาถึง” และ “สถานีปลายทางของรถ”
ขอมูลดังกลาวแสดงอยูบ นจอพลาสมาทีต่ งั้ อยูใ นบริเวณชานชาลาและจะมีจอ LED อยูต ามที่
ตาง ๆ ในสถานีดว ย เมือ่ รถไฟฟาใกลมาถึงจะมีเสียงเพลงดังขึน้ เพือ่ ใหเตรียมตัว ในชานชาลา
จะมีรถไฟฟาวิง่ ทัง้ 2 ฝง สามารถอานขอมูลเพิม่ เติมรวมถึงสายการเดินรถไดที่ www.smrt.co.kr
การเดินทางทองเทีย่ วทัว่ กรุงโซลโดยใชรถไฟฟาใตดนิ นัน้ สะดวกสบาย ยิง่ ถาใช T-money
ก็จะไดสว นลด (เหลือประมาณเทีย่ วละ 1,250 Won) แตถา ตองการซือ้ บัตรโดยสารเทีย่ วเดียว
สามารถซือ้ บัตรไดตามสถานีรถไฟฟาทุกแหง โดยซือ้ จากตูจ าํ หนายบัตร (Ticket Vending)
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มีรถไฟฟาใตดนิ 9 สาย ทีว่ งิ่ ในกรุงโซลเพียงอยางเดียวและมีสายพิเศษอีก 9 สาย ทีเ่ ชือ่ มตอ
ออกไปยังนอกเมือง ถาใชสมารทโฟนใหดาวนโหลดแอพพลิเคชัน่ ชือ่ Jihachul ซึง่ เปนแอพสําหรับ
รถไฟฟาในเกาหลี (Subway Korea) มาใชฟรี
ºÑµÃ T-money

ºÑµÃàµÔÁà§Ô¹ÊíÒËÃÑºãªŒºÃÔ¡ÒÃÃÐºº¢¹Ê‹§ã¹à¡ÒËÅÕ (¤ÅŒÒÂ¡ÑººÑµÃàµÔÁà§Ô¹ BTS / MRT ·ÕèàÁ×Í§ä·Â)
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒºµÑ Ã¹Õäé ´Œ¡ºÑ Ã¶ä¿¿‡ÒãµŒ´¹Ô (Subway), Ã¶»ÃÐ¨íÒ·Ò§ / Ã¶àÁÅ (Bus), á·ç¡«Õ,è Ã¶ºÑÊÃÐËÇ‹Ò§àÁ×Í§
(Intercity Bus), Ã¶ºÑÊ´‹Ç¹ (Express Bus), Ã¶ä¿ (Train) ÃÇÁ¶Ö§ KTX ´ŒÇÂ «Ö§è ¨Ðä´ŒÃºÑ Ê‹Ç¹Å´ 10 %
¨Ò¡¤‹Òâ´ÂÊÒÃ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ãªŒÊÐ´Ç¡à¾ÃÒÐäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂàÇÅÒ¹Ñºà§Ô¹ ËÃ×Í¤íÒ¹Ç³à§Ô¹¤‹Òâ´ÂÊÒÃ (»˜¨¨ØºÑ¹
à»ÅÕèÂ¹à»š¹ºÑµÃ Cash Bee - “One Card, All Pass”)
¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶«×éÍºÑµÃ T-money ä´Œã¹ÃÒ¤Ò 2,500 Won (ºÑµÃà»Å‹Ò äÁ‹ÁÕÁÙÅ¤‹Ò¢ŒÒ§ã¹) â´Â«×éÍä´Œ¨Ò¡
à¤Ã×èÍ§¨íÒË¹‹ÒÂºÑµÃ (T-money Vending Devices) áµ‹äÁ‹ä´ŒÁÕÍÂÙ‹·Ø¡Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿‡Ò ËÃ×Í¨Ð«×éÍ¨Ò¡
ÃŒÒ¹ÊÐ´Ç¡«×éÍ¡çä´Œ (ËÒ§‹ÒÂ¡Ç‹Ò) àª‹¹ GS 25, CU, 7-Eleven, Mini Stop, With Me, Buy The Way
ËÃ×Í Story Way àÁ×èÍ«×éÍáÅŒÇ¡çºÍ¡ãËŒ¤¹¢ÒÂàµÔÁà§Ô¹ã¹ºÑµÃàÅÂ
¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶àµÔÁà§Ô¹ãËŒ¡ÑººÑµÃ T-money ¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¨íÒË¹‹ÒÂºÑµÃ
(Ticket Vending) ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§àµÔÁà§Ô¹ (Card Reload Devices)
«Öè§µÑé§ÍÂÙ‹µÒÁÊ¶Ò¹ÕÃ¶ä¿¿‡ÒãµŒ´Ô¹ ÊÒÁÒÃ¶àµÔÁ¢Ñé¹µíèÒ·Õè 1,000 Won
áÅÐÊÙ§ÊØ´äÁ‹à¡Ô¹ 90,000 Won ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÊÒÁÒÃ¶àµÔÁà§Ô¹
ã¹ºÑµÃä´Œ¨Ò¡ÃŒÒ¹ÊÐ´Ç¡«×éÍÍÕ¡´ŒÇÂ
àÁ×è Í ¶Ö § ÇÑ ¹ ÊØ ´ ·Œ Ò Â¢Í§¡ÒÃà´Ô ¹ ·Ò§áÅÐ¤Ø ³ äÁ‹ µ Œ Í §¡ÒÃãªŒ ºÑ µ Ã
T-money áÅŒÇ ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕÂè ¹ÁÙÅ¤‹Òà§Ô¹·Õàè ËÅ×Íã¹ºÑµÃà»š¹à§Ô¹Ê´ä´Œ
â´Â¹íÒä»¤×¹·ÕÃè ÒŒ ¹ GS 25, CU, 7-Eleven, Mini Stop, With Me,
Buy The Way ËÃ×Í Story Way «Öè§¨Ð¶Ù¡ËÑ¡¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃ 500 Won
¨Ò¡ÁÙÅ¤‹Ò·ÕèàËÅ×Íã¹ºÑµÃ (áµ‹¤‹ÒºÑµÃ 2,500 Won ¨ÐäÁ‹ä´ŒÃÑº¤×¹)
Í‹Ò¹ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁä´Œ·Õè eng.t-money.co.kr

• BUS

การเดินทางโดยรถบัสในกรุงโซลนัน้ ไมยาก ถามีบตั ร T-money
ก็ไมตอ งกังวลเรือ่ งการจายเงินแถมยังไดรบั สวนลดคาโดยสาร
อีกดวย รถบัสในกรุงโซลสามารถแบงไดเปน 4 สี ดังนี้ :• รถบัสสีนาํ้ เงิน (Blue Bus) : วิง่ ตามถนนสายหลักและเชือ่ มพืน้ ทีร่ อบนอกเขากับพืน้ ทีช่ มุ ชน
ของกรุงโซล
• รถบัสสีเขียว (Green Bus) : วิง่ ระยะสัน้ และวิง่ รอบ ๆ กรุงโซลเชือ่ มถนนยอย ๆ เขาไวดว ยกัน
• รถบัสสีแดง (Red Bus) : เรียกอีกชือ่ วา “ควางยก” วิง่ เชือ่ มพืน้ ทีช่ มุ ชนกับศูนยกลาง
กรุงโซลทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ เนนทีเ่ มืองรอบนอกในเขตเมืองหลวง
• รถบัสสีเหลือง (Yellow Bus) : วิง่ ระยะสัน้ วนอยูภ ายในพืน้ ทีศ่ นู ยกลางเชือ่ มยานธุรกิจ
เขาไวดว ยกัน

อานรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับสายรถบัสและราคาคาโดยสารไดจาก
english.visitkorea.or.kr/enu/TR/TR_EN_5_1_3_2.jsp

• TAXI

รถแท็กซีข่ องเกาหลีมมี ากมาย สะอาด สะดวก และปลอดภัย ทุกคันจะมีมเิ ตอรและมี GPS เหมาะ
สําหรับการเดินทางพรอมกันหลาย ๆ คน เพราะอาจถูกกวาคารถไฟฟาของทุกคนรวมกัน ใหสงั เกต
แท็กซีท่ มี่ ปี า ยไฟสีแดงอยูด า นหนาแสดงวารถคันนัน้ วางพรอมรับผูโ ดยสาร เมือ่ ขึน้ รถแลวใหแจง
จุดหมายปลายทางใหคนขับทราบ ถาสือ่ สารไมรเ ู รือ่ งใหยนื่ แผนที่ หรือแผนพับโบรชัวรของสถานทีน่ นั้
ใหเขา สามารถจายเงินคาแท็กซีด่ ว ยเงินสด T-money หรือบัตรเครดิตก็ได (แตแท็กซีใ่ นจังหวัดอืน่
หรือนอกเมืองอาจไมรบั บัตรเครดิต) เมือ่ จายเงินแลวสามารถขอใหคนขับพิมพใบเสร็จใหดว ยก็ได
แท็กซีใ่ นเกาหลีมหี ลายประเภท ดังนี้ :• Regular Taxis (개인택시, สีเงิน / Silver) :
แท็กซีธ่ รรมดา ตัวรถสีเงิน คิดคาโดยสารตามระยะทางและ
เวลา เริม่ ตนที่ 2,800 - 3,000 Won ถาใชบริการหลังเทีย่ งคืน
ถึงตี 4 จะมีคา บริการเพิม่ ขึน้ อีก 20 %
• Deluxe Taxis (모범택시, สีดาํ / Black) : แท็กซี่ “ดีลกั ซ”
(หรือเดอลุกซ) ภาษาเกาหลีเรียกวา “Mobeom” (โมบอม)
ตัวรถมีสดี าํ และมีเครือ่ งหมายสีเหลืองบนหลังคา เขียนคําวา
“Deluxe Taxi” ทั้ง 2 ดานของตัวรถ แท็กซี่ชนิดนี้
มีหอ งโดยสารกวางขวางกวาแท็กซีท่ วั่ ไป มีการบริการทีส่ งู กวา
คาโดยสารเริม่ ตนที่ 3,200-5,000 Won ไมมคี า บริการเพิม่ เติมหลังเทีย่ งคืน สามารถหาแท็กซี่
ประเภทนีไ้ ดตามโรงแรม สถานีรถบัส และถนนเสนหลักในเมือง
• International Taxis (국제택시, สีสม / Orange) :
ทางรัฐบาลเกาหลีไดเปดตัวบริการแท็กซีแ่ บบพิเศษ ทีเ่ รียกวา
“International Taxi” คนขับสามารถพูดภาษาอังกฤษ จีน หรือ
ญีป่ นุ ได ถาจะใชบริการตองสํารองรถลวงหนากอนใชบริการ
(โทร (+82) 2 1644 2255 จันทร - ศุกร 09:00 - 18:00 น., เสาร 09:00 - 13:00 น., อาทิตยและ
วันหยุดราชการปดทําการ หรือจองผานทางเว็บไซต www.intltaxi.co.kr) คาโดยสารคํานวณ
จากมิเตอร จุดหมายปลายทาง หรือระยะเวลาในการเดินทาง สามารถชําระคาโดยสารดวยเงินสด
หรือบัตรเครดิต
• Jumbo Taxis (대형택시, สีดาํ รถ SUV ) : แท็กซี่
ขนาดใหญจผุ โู ดยสารได 6 – 10 คน สะดวกสําหรับ
ผูท มี่ สี มั ภาระเยอะและมากันหลายคน เหมาะใชเรียก
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จากสนามบินไปทีพ่ กั หรือจากทีพ่ กั ไปสนามบิน คาบริการเหมือนกับ Deluxe Taxi แท็กซี่
ขนาดใหญจะมีปาย “JUMBO TAXI” ติดอยูท ดี่ า นขางรถ (อยาสับสนกับ “Call Van”
ทีม่ ลี กั ษณะรถคลายกัน) อานขอมูลเพิม่ เติมไดจาก www.taxi.or.kr

ÇÔ¸àÕ ´Ô¹·Ò§ä»·‹Í§à·ÕÂ่ Ç·Õ¨่ §Ñ ËÇÑ´¤ÂÍ§¡Õ

สามารถเดินทางจากกรุงโซลไปทองเทีย่ วทีจ่ งั หวัดคยองกีได
โดยใชบริการระบบขนสงสาธารณะตาง ๆ (บางสถานที่
อาจจะตองใชบริการทัง้ รถไฟฟา และรถบัส หรือแท็กซี)่

• รถไฟฟา (Subway)

สามารถใชบริการรถไฟฟาจากกรุงโซลไปยังสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดคยองกีได
อาทิ สาย 1 (เมืองซูวอนและเมืองโพชอน), สาย 3 (เมืองโคยัง), สาย 4 (เมืองควาชอน
เมืองอันซัน และเมืองซิฮงึ ), สาย Bundang (เมืองยงอิน), สาย Jungang (เขตยังพยอง)
และสาย Gyeongchun (เขตคาพยองและเมืองชุนชอน - จังหวัดคังวอน)

• รถโดยสารประจําทางระหวางเมือง (Express & Intercity Bus)

เหมาะสําหรับการเดินทางไปตางเมืองที่รถไฟฟาไมผาน (รถไฟที่วิ่งระหวางเมืองสวนใหญ
จะวิง่ ผานเมืองใหญ ๆ) หรือวิง่ ผานแตไกลจากสถานทีท่ จี่ ะไปทองเทีย่ วมาก ซึง่ รถโดยสาร
ประจําทางทีว่ งิ่ ระหวางเมืองมีหลายสาย เชน โซล – คังวอนโด / โซล – ชุนชอน ฯลฯ ถามาเทีย่ ว
ชวงวันหยุดยาว หรือวันหยุดเทศกาลควรจองบัตรโดยสารลวงหนาเพือ่ ใหไดทนี่ งั่ แนนอน เกาหลี
มีรถบัสทีว่ งิ่ บริการระหวางเมือง 2 แบบ คือ Express Bus (Gosok, 고속) และ Intercity Bus
(Sioe, 시외) สถานีรถบัสสวนใหญจะตัง้ อยูใ จกลางเมือง (สถานีทมี่ บี ริการทัง้ 2 แบบ จะมีคาํ วา
“Jonghap”) อานรายละเอียดเพิม่ เติมไดจาก www.kobus.co.kr

• Express Bus: ใหบริการโดยใชทางดวน (Expressway) จอดรับผูโ ดยสารไมบอ ยนัก

มีรถบริการ 2 แบบ คือ แบบ Regular / Standard (llban, 일반) และแบบ Luxury (Udeung, 우등)
Seoul’s Express Bus Terminals:
o Seoul (Gyeongbu/Yeongdong Line) Express Bus Terminal : ตัง้ อยูเ ขตคังนัม
(Gangnam-gu) เดินทางไปโดยรถไฟฟาSubway สาย 3, 7 หรือ 9 ลงทีส่ ถานี Express
Bus Terminal เปนสถานีทใี่ หญทสี่ ดุ และมีสายรถมากทีส่ ดุ
o Seoul (Honam Line) Express Bus Terminal (Central City) : ตัง้ อยูต ดิ กับ Seoul
Express Bus Terminal

• Intercity Bus: มีรถบริการ 2 แบบ คือ แบบ Regular / Standard (Ilban, 일반)

และแบบ Straight (Jikaeng, 직행) ซึง่ แบบ Straight จะมุง ตรงไปสูจ ดุ หมายโดยไมจอด
แวะระหวางทาง (ซึง่ จะมีคาํ วา Mujeongcha, 무정차) คือ Non-stop ติดอยูท หี่ นารถ

o Seoul’s Intercity Bus Terminals : Seoul Nambu Terminal ตัง้ อยูท างทิศใต
ของ Seoul Express Bus Terminal เดินทางไปโดยรถไฟฟา Subway สาย 3 ลงทีส่ ถานี
Nambu Bus Terminal
o Seoul’s Jonghap Bus Terminals (มีทงั้ Express และ Intercity) : Dong Seoul Jonghap
Bus Terminal ตัง้ อยูท างทิศตะวันออกของกรุงโซล เดินทางไปโดยรถไฟฟา Subway
สาย 2 ลงทีส่ ถานี Gangbyeon และ Sangbong Bus Jonghap Terminal ตัง้ อยู
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซล เดินทางไปโดยรถไฟฟาSubway สาย 7 ลงที่
สถานี Sangbong (เปนสถานีทเี่ ชือ่ มตอกับรถไฟสาย Gyeongchun ทีจ่ ะไปเกาะนามิได)
ITX (Intercity Train Express) เปนระบบเครือขายรถไฟฟาความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง
(คลายกับ KTX) วิง่ ระหวางเมืองในระยะทางไมไกลมากดวยความเร็วสูงสุด 180 กม. / ชัว่ โมง
รถไฟฟาดวนขบวน ITX Cheongchun จะออกจากสถานี Yongsan ใจกลางกรุงโซล
(และสถานี Cheongnyangni) ไปยังสถานี Chuncheon ทีจ่ งั หวัดคังวอน (Gangwon-do)
ภายในระยะเวลา 73 นาที โดยจะจอดสถานีทสี่ าํ คัญ 5 แหง มีจดุ เดนตรงทีบ่ างโบกีจ้ ะมี 2 ชัน้
(Bi-level หรือ Double-decker) นอกจากนีย้ งั สามารถนัง่ รถไฟฟา ITX-Saemaeul
(ขบวนที่ 1003) ไปยังเมือง Suwon ได โดยออกจาก Seoul Station ไปยัง Suwon Station
ซือ้ ตัว๋ โดยสารทีส่ ถานี หรือจะซือ้ ตัว๋ ลวงหนาแบบออนไลนกไ็ ด (มีวธิ กี ารใชงานเหมือนกับ KTX
ในบัตรโดยสารจะระบุวนั ทีใ่ ชบริการ หมายเลขโบกี้ [Car] และหมายเลขทีน่ งั่ [Seat]) อาน
รายละเอียดเพิม่ เติมและสํารองทีน่ งั่ ไดจาก www.korail.com
KTX สายทีจ่ อดสถานีเมืองซูวอน (Suwon-si) จังหวัดคยองกี (Gyeonggi-do) คือ สาย
Gyeongbu Line (สีแดง) แตจะตองนัง่ KTX หรือ AREX จากสนามบินนานาชาติอนิ ชอนมาที่
Seoul Station กอน จากนัน้ จึงเปลีย่ น (Transfer) มาเปน KTX - Gyeongbu Line (สีแดง)
รอบเวลาทีน่ า สนใจ คือ :o ขบวนที่ 351 Seoul – Suwon (ออกจาก Seoul 08:22 น. ถึง Suwon 08:53 น.)
o ขบวนที่ 353 Seoul – Suwon (ออกจาก Seoul 10:20 น. ถึง Suwon 10:46 น.)
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สามารถเดินทางจากกรุงโซลไปทองเทีย่ วทีเ่ มืองอินชอนไดโดยใชบริการรถไฟฟา Subway สาย 1,
สาย Incheon 1 และสาย Suin
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วันสําคัญ
วันขึน้ ปใหม (Sinjeong, 신정, ชินจอง)
วันซอลลัล (Seollal, 설날)
(วันขึน้ ปใหมทางจันทรคติ)
วันแหงขบวนการกอบกูอ สิ รภาพ
(Samiljeol, 삼일절, ซัมอิลจอล)
(ทีร่ ะลึกวันประกาศอิสรภาพ)
วันเด็ก (Eorininal, 어린이날, ออรีนนี ลั )
วันวิสาขบูชา (Seokgatansinil, 석가탄신일,
ซอกคาทันชินอิล)
วันรําลึกวีรชนแหงชาติ (Hyeonchung-il, 현충일,
ฮยอนชุงอิล)
วันฉลองอิสรภาพ (Gwangbokjeol, 광복절,
ควางบกจอล)
วันชูซอก (Chuseok, 추석)
(วันขอบคุณพระเจาของเกาหลี)
วันสถาปนาประเทศ (Gaecheonjeol, 개천절,
แคชอนจอล)
วันอักษรเกาหลี (Hangeullal, 한글날, ฮันกึลนัล)
วันคริสตมาส (Gidoktansinil, 기독탄신일 ,
คีดกทันชินอิล หรือ Seongtanjeol, 성탄절,
ซองทันจอล)

วันที่
1 มกราคม
กุมภาพันธ (วันที่ 1 ของเดือน 1 ตามปฏิทนิ จันทรคติ,
หยุดยาว 3 วัน) ***
1 มีนาคม
5 พฤษภาคม
พฤษภาคม
(วันที่ 8 ของเดือน 4 ตามปฏิทนิ จันทรคติ) ***
6 มิถนุ ายน
15 สิงหาคม
กันยายน (วันที่ 15 ของเดือน 8 ตามปฏิทนิ จันทรคติ,
หยุดยาว 3 วัน) ***
3 ตุลาคม
9 ตุลาคม
25 ธันวาคม

Smart Phone Application
Icon

ชือ่ แอพ
Visit Korea

ภาษา
อังกฤษ

รายละเอียดแอพ
ขอมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลี เชน สถานที่ทองเที่ยว
รานอาหาร ทีพ่ กั รานคา

iTour Seoul

อังกฤษ

ขอมูลตาง ๆ เกีย่ วกับกรุงโซล เชน สถานทีท่ อ งเทีย่ ว ทัวร
รานอาหาร รานคา โรงแรม แท็กซี่ ฯลฯ

Subway
(Jihachul)

อังกฤษ

คนหาสายรถไฟฟา สถานี และเวลาเดินรถ

Genie Talk

อังกฤษ

สําหรับแปลภาษา อังกฤษ -> เกาหลี และ
เกาหลี -> อังกฤษ

àºÍÃâ·ÃÈÑ¾··ÊÕ่ Òํ ¤ÑÞáÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õà่ »š¹»ÃÐâÂª¹
สายการบิน (สํานักงานในเกาหลี)

Airlines
Asiana Airlines (OZ)
Korean Air (KE)
Jeju Air (7C)
Jin Air (LJ)
EASTAR JET (ZE)
Tway Air (TW)
Thai Airways International (TG)
Air Asia (XJ)
Incheon International Airport (ICN)
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เบอรโทรศัพท
(+82) 1588 8000
(+82) 32 742 7654, (+82) 1588 2001
(+82) 1599 1500
(+82) 1600 6200, (+82) 2 3660 6000
(+82) 1544 0080
(+82) 1688 8686
(+82) 32 744 3571
(+82) 32 743 4333
(+82) 1577 2600

หมายเลขฉุกเฉินในเกาหลีใต (Emergency Number)
หนวยงาน / บริการ
สถานเอกอัครราชทูตไทย (Royal Thai Embassy)
ศูนยขอ มูลเพือ่ นักทองเทีย่ ว (TT)
ลามอาสาสมัคร (BBB)
(Free Translation Service BBB (Before Babel Brigade))
บริการโทรศัพทลา มฉุกเฉินโดยตํารวจ
บริการหาหมายเลขโทรศัพททอ งถิน่ / สอบถามเสนทาง
ดับเพลิงและฉุกเฉิน
ศูนยขอ มูลการแพทยฉกุ เฉิน
(Emergency Medical Information Center)
ศูนยขอ มูลโทรศัพทตา งประเทศ
(Information Service – International Call)
โทรศัพทไปตางประเทศ (International Call Service)
สอบถามเบอรโทรศัพทในทองถิน่
(Local Telephone Number Guide)
ศูนยรบั คํารองของนักทองเทีย่ ว
SOS สําหรับชาวตางชาติในเกาหลี
ศูนยรบั แจงของหาย

เบอรโทรศัพท
(+82) 2 790 2955
1330
1588 5644 ภาษาไทยกด 14
112
114
119
1339
00794
00799
รหัสทองถิน่ + 114
(+82) 2 735 0101
(+82) 2 3140 1700
(+82) 2 1330

หมายเลขเครือขายคมนาคมทีส่ าํ คัญในกรุงโซล (Major Trafﬁc Networks in Seoul)
หนวยงาน / บริการ
Korea City Airport
Kimpo Airport
Korail Customer Service Center

เบอรโทรศัพท
(02) 551 0077 - 8
(02) 2660 2114
1599 7777
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หนวยงาน / บริการ
KTX Gwangmyeong Station
Seoul Station
Cheongnyangni Station
Seoul Express Bus Terminal
Sangbong Terminal

1544 7788
1544 7788
1544 7788
1688 4700
1688 5898

เบอรโทรศัพท

โรงพยาบาลในกรุงโซล จังหวัดคยองกี และเมืองอินชอน
ชือ่ โรงพยาบาล
Asan Medical Center
Cha General Hospital - Foreign Clinic
Gangnam Severance Hospital
International Health Care Center
Samsung Medical Center
Severance Hospital
Seoul National University Hospital International Healthcare Service
Seoul Paik University Hospital
Seoul SKY Hospital
Ajou University Hospital (Suwon)
Baik Internal Hospital (Suwon)
Kangnam Hospital (Yongin)
Yongin Severance Hospital (Yongin)
Jayuro Care Hospital (Paju)
PAJU SungMo Hospital (Paju)
Inje University Ilsan-Paik Hospital (Goyang)
Cheongpyeong Uri Hospital (Gapyeong)
Incheon Christian Hospital (Incheon)
Inha International Medical Center (Incheon)
Inha University Hospital (Incheon)
Nasaret International Hospital (Incheon)

ผูใ หบริการบัตรเครดิต

บริษทั ผูใ หบริการ
American Express (AMEX)
Diners Club
VISA
Mastercard

เบอรโทรศัพท
(+82) 2 3010 5001
(+82) 2 3468 3113
(+82) 2 2019 3600, (+82) 2 2019 3690
(+82) 2 361 6540, (+82) 2 392 3404
(+82) 2 3410 0200, (+82) 2 3410 0226
(+82) 2 2228 5800, (+82) 2 2228 5810
(+82) 2 760 2890, (+82) 2 760 2473
(+82) 2 2270 0500
(+82) 10 4732 7582
(+82) 31 219 4010, (+82) 31 219 4311 - 2
(+82) 31 252 2150
(+82) 31 300 0114
(+82) 31 331 8888
(+82) 31 949 9004
(+82) 31 8071 1661
(+82) 31 910 7114
(+82) 31 585 5115
(+82) 32 270 8000
(+82) 32 206 1888
(+82) 32 890 2114, (+82) 32 890 2080
(+82) 32 899 9999
เบอรโทรศัพท
(+82) 2 2000 8000, (+82) 2 2000 8100
(+82) 2 3015 9607, (+82) 2 3015 9608
007-981-190-88212
1544 1477

ผูใ หบริการโทรศัพทมอื ถือในเกาหลีใต
Olleh KT
SK Telecom
S Roaming

ชือ่ ผูใ หบริการ

เบอรโทรศัพท
1583 หรือ (+82) 2 2190 1180
1599 2011 หรือ (+82) 2 6343 9000 (Press 4)
1688 7121 หรือ (+82) 32 743 6464 - 65

• ถาตองการโทรสอบถามขอมูลโดยโทรจากประเทศไทยไปยังประเทศเกาหลีใต ตองกดรหัสของประเทศ
เกาหลีใต คือ “82” ทุกครัง้ สวนรหัสโทรออกไปยังตางประเทศของไทย คือ 001 หรือ 004 หรือ 006
หรือ 009 (ลองเปรียบเทียบคาบริการของแตละเครือขายดูวา เครือขายใดมีคา บริการถูกทีส่ ดุ ในชวงเวลา
ทีค่ ณ
ุ จะโทรออก)
• ถาตองการโทรสอบถามขอมูลโดยโทรจากประเทศเกาหลีใตกลับมายังประเทศไทย ตองกดรหัสของ
ประเทศไทย คือ “66” ทุกครัง้ ถาโทรออกจากโทรศัพทมอื ถือ ใหกด+ เพือ่ เปน Access Code ในการ
โทรออกตางประเทศ
• ถาโทรสายตรงออกไปตางประเทศจากเกาหลีโดยใชโทรศัพทในเกาหลี ใหกดรหัสโทรออกตางประเทศ
001, 002, 008 หรือ 00700 กอน แลวจึงตามดวยรหัสประเทศ รหัสพืน้ ที่ และหมายเลขปลายทาง

สอบถามขอมูลทองเทีย่ วของแตละเมืองในกรุงโซล จังหวัดคยองกี และเมืองอินชอน
(Travel Information)
หนวยงาน / บริการ
ศูนยขอ มูลทองเทีย่ วกรุงโซล
ศูนยขอ มูลทองเทีย่ วจังหวัดคยองกี (Gyeonggi Call Center)
เมืองซูวอน (Suwon-si)
เมืองควาชอน (Gwacheon-si)
เมืองยงอิน (Yongin-si)
เมืองพาจู (Paju-si)
เมืองโคยัง (Goyang-si)
เขตยังพยอง (Yangpyeong-gun)
เขตคาพยอง (Gapyeong-gun)
เมืองอินชอน (Incheon)

ทัวรชมเมือง (City Tour)
กรุงโซล
ซูวอน
ยงอิน
โคยัง
อินชอน

เมือง

เว็บไซต
www.seoulcitybus.com
suwoncitytour.co.kr
tour.yonginsi.net
www.goyangyour.net
itour.incheon.go.kr

เบอรโทรศัพท
(02) 120
(031) 120
(031) 228 4672
(02) 3677 2142
(031) 324 2068
(031) 940 4361
(031) 8075 3381
(031) 770 2067
(031) 580 2066 – 7
(032) 777 1330

เบอรโทร
(+82) 2 777 6090
(+82) 31 256 8300
(+82) 31 324 2068, (+82) 31 358 9933
(+82) 31 8075 3408, (+82) 2 3158 6227
(+82) 32 772 4000
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หมวดอาหาร

ศัพทภาษาไทย
อาหาร
เมนู / รายการอาหาร
อาหารชุดเกาหลี
อาหารขางทาง
ขาว
ขาวกลอง
ขาวตม / โจก
ขาวผัด
กวยเตีย๋ ว
แกง
เครือ่ งเคียง
ผักดอง (กิมจิ)
โสม
เตาหู
เห็ด
ปลาดิบ
เคกขาว

เนือ้ สัตว

ศัพทภาษาไทย
เนือ้ ไก
เนือ้ เปด
เนือ้ วัว
เนือ้ หมู
ปลา
ปู
กุง
ปลาหมึก
หอยนางรม
เนือ้ สุนขั

ศัพทภาษาอังกฤษ
Food
Menu
Korean Table d’hote
Street Foods
Steamed Rice
Brown Rice
Boiled Rice / Porridge
Fried Rice
Noodles
Soup / Stew
Side Dish
Kimchi
Ginseng
Tofu
Mushroom
Sushi
Rice Cake (Tteok)
ศัพทภาษาอังกฤษ
Chicken
Duck
Beef
Pork
Fish
Crab
Prawn
Squid
Oyster
Dog Meat

ศัพทภาษาเกาหลี
음식
메뉴
한정식
길거리 음식
밥
현미
죽
볶음밥
국수
찌개
반찬
김치
인삼
두부
버섯
회
떡

ศัพทภาษาเกาหลี
닭고기
오리고기
쇠고기
돼지 고기
생선
게
새우
오징어
굴
개고기

คําอาน
อึมชิก
เมนฺยู
ฮันจองชิก
คิลกอรีอมึ ชิก
พับ
ฮยอนมี
จุก
โพกึมบับ
กุกซู
จีแก
พันชัน
คิมชี
อินซัม
ทูบู
พอ-ซอด
ฮเว
ตอก
คําอาน
ทัก-โกกี
โอรี-โกกี
ซเว-โกกี
ทแวจี โกกี
แซงซอน
เค
แซอู
โอจีงอ
กุล
แคโกกี

อาหารขางทาง / สรีต ฟูด
ศัพทภาษาไทย
โอเดง
ไสกรอกวุน เสนผสมเลือด
หมู / วัว คลุกเคลากับขาว
ของชุบแปงทอด
ขาวหอสาหรายเกาหลี
ของทานเลนทําจาก
แปงต็อก

อาหารเรียกนํา้ ยอย
ศัพทภาษาไทย
แพนเคกเกาหลี
แพนเคกซีฟดู
เกีย๊ ว
เกีย๊ วนึง่
เกีย๊ วทอด

อาหารประเภทขาว

ศัพทภาษาไทย
ขาวผัด
ขาวยําเกาหลี
ขาวยําเกาหลีชามรอน
ขาวตม

กวยเตีย๋ ว

ศัพทภาษาไทย
บะหมีก่ ง่ึ สําเร็จรูป
บะหมีเ่ ย็น
บะหมีท่ ํามือ
บะหมีใ่ สเกีย๊ ว
กวยเตีย๋ วเย็นในนํา้ ซุป
ถัว่ เหลือง (ใสนาํ้ แข็งลง
ไปดวย)

ศัพทภาษาอังกฤษ
Fish Cake (Odeng)
Blood Sausage
(Sundae)
Fritter (Tuigim)
Kimbap
Korean Snack Made
from Soft Rice Cake,
and Sweet Red Chili
Sauce (Tteokbokki)
ศัพทภาษาอังกฤษ
Pajeon
Seafood Pajeon
Dumpling (Mandu)
Steamed Dumpling
Fried Dumpling
ศัพทภาษาอังกฤษ
Fried Rice
Korean Mixed Rice
(Bibimbab)
Hot Stone Pot
Bibimbap
Rice Soup (Gukbap)
ศัพทภาษาอังกฤษ
Instant Noodles
Cold Noodles
(Naengmyeon)
Homemade Noodles
(Kalguksu)
Kalguksu with
Dumpling (Mandu
Kalguksu)
Cold Noodle in
Soy Soup with Ice
(Kongguksu)

ศัพทภาษาเกาหลี
오뎅
순대
튀김
김밥
떡볶이

ศัพทภาษาเกาหลี
파전
해물파전
만두
물만두
군만두

ศัพทภาษาเกาหลี

คําอาน
โอเดง
ซุนแด
ทวีคมิ
คิมบับ
ต็อกบกกี

คําอาน
พาจอน
แฮมุลพาจอน
มันดู
มุลมันดู
คุนมันดู

비빔밥

คําอาน
โพกึมบับ
พีบมิ ปบ

돌솥비빔밥

โทลซด พีบมิ ปบ

국밥

กุกปบ

볶음밥

ศัพทภาษาเกาหลี
냉면

คําอาน
รา-มยอน
แนง-มยอน

칼국수

คัลกุกซู

만두칼국수

มันดู คัลกุกซู

콩국수

คงกุกซู

라면
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ศัพทภาษาไทย
กวยเตีย๋ วทีใ่ สซอส
โคชูจาง
กวยเตีย๋ วในนํา้ ซุปใส
(ใสนา้ํ แข็งลงไปดวย)
บะหมีใ่ นซอสดํา
ผัดวุน เสนใสเนือ้ สัตว
และผัก

ศัพทภาษาอังกฤษ
Noodles with Spicy
Paste (Bibim Guksu)
Clear Soup Cold
Noodles with Ice
(Naengmyeon)
Noodles in
Black Sauce
(Jjajangmyeon)
Fried Cellophane
Noodles with Meats
& Vegetable
(Japchae)

ซุป

ศัพทภาษาไทย
ซุปสาหราย
ซุปทีท่ าํ จากแปงต็อก
หัน่ สไลดบาง ๆ
ซุปใสเกีย๊ ว

ศัพทภาษาอังกฤษ
Seaweed Soup
Sliced Rice Cake
Soup (Tteok Guk)
Dumpling Soup
(Mandu Guk)
ไกตนุ โสม
Chicken Soup with
Ginseng (Samgyettang)
ซีฟดู หมอไฟ
Spicy Seafood Hot
Pot (Haemul-tang)
ซุปซีโ่ ครงวัวตมกับ
Ox Rib Soup with
Radish (Galbitang)
หัวไชเทา
ซุปปลาใสพริกโคชูจงั
Spicy Fish Soup
(Maeuntang)
รสชาติเผ็ด
*** หมายเหตุ :보신탕 (โพชินทัง) คือ แกงเนือ้ สุนขั !

สตูว

ศัพทภาษาไทย
แกงกิมจิ

หมอไฟ
แกงเตาหูอ อ น

ศัพทภาษาอังกฤษ
Kimchi Stew
(Kimchi Jjigae)
Hot Pot
Spicy Stew with Tofu
(Sundubu Jigae)

비빔국수

ศัพทภาษาเกาหลี

คําอาน
พีบมิ กุกซู

냉면

แนง-มยอน

자장면

จาจังมยอน

잡채

ฉับแช

ศัพทภาษาเกาหลี
떡국

คําอาน
มียอกกุก
ต็อกกุก

만두국

มันดูกกุ

삼계탕

ซัมเกทัง

해물탕

แฮมุลทัง

갈비탕

คัลบีทงั

매운탕

แมอุนทัง

미역국

ศัพทภาษาเกาหลี
김치 찌개
전골
순두부찌개

คําอาน
คิมชี จีแก
ชอน-กล
ซุนดูบู จีแก

อาหารประเภทเนือ้ สัตว
ศัพทภาษาไทย
ไกตนุ ในซอสพริกรสเผ็ด

ไกบารบคิ วิ เกาหลี
เนือ้ ยาง
ซีโ่ ครงเนือ้ / หมูยา ง
เกาหลี
ไสยา ง (ไสหมูและไสววั )
ปลาไหลยาง
แกงปลาดาบเงิน
รสชาติเผ็ดรอน

หมวดเครือ่ งดืม่

ศัพทภาษาไทย
นํา้
นม
นมกลวย
นมถัว่ เหลือง
นมเปรีย้ ว
ชา
ชาเขียว
ชาจีน / ชาดํา
ชามะนาว
ชาโสม
ชาดําเย็น
กาแฟ
กาแฟเย็น
โกโก
โคก
สไปรท

ศัพทภาษาอังกฤษ
Steamed Chicken
with Cellophane
Noodles & Vegetables
Marinated in Korean
Soy Sauce (Jjim Dak)
Stir-frying Marinated
Diced Chicken
(Dakgalbi)
Fried Marinated Beef
(Bulgogi)
Grilled Marinated
Beef (or Pork) in
Korean Soy Sauce
(Galbi)
Grilled Intestines
(Makchang Gui)
Grilled Eel
(Jangeogui)
Spicy Fish Stew
(Galchi Jorim)

ศัพทภาษาอังกฤษ
Water
Milk
Banana Milk
Soy Milk
Drinking Yogurt
Tea
Green Tea
Chinese Tea / Black Tea
Lemon Tea
Ginseng Tea
Ice Tea
Coffee
Ice Coffee
Cocoa
Coke / Coca Cola
Sprite

ศัพทภาษาเกาหลี

คําอาน

찜닭

จิมดัก

닭갈비

ทักคาลบี

불고기

พุลโกกี

갈비

คัลบี

막창구이

มักชังกูอี

장어구이

ชังงอกูอี

갈치조림

คัลชีโจริม

ศัพทภาษาเกาหลี
물
우유
바나나는 우유
두유
요구르트
차
녹차
홍차
레몬차
인삼차
냉홍차
커피
냉커피
코코아
콜라
사이다

คําอาน
มุล
อูยู
บานานา อูยู
ทูยู
โยกูรอื ทือ
ชา
นกชา
ฮงชา
เล-มนชา
อันซัมชา
แนงฮงชา
คอพี
แนงคอพี
โคโคอา
คล-ลา
ซาอีดา
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ศัพทภาษาไทย
นํา้ สม
นํา้ สตรอวเบอรรี่
เหลาโซจู
เบียร
ไวน
ไวนขา ว

หมวดภาชนะ

ศัพทภาษาไทย
ชอน
สอม
ตะเกียบ
หลอด
กระดาษเช็ดปาก

โรงพยาบาล – ยา

ศัพทภาษาไทย
โรงพยาบาล
รถพยาบาล
แพทย
แพทยหญิง
จักษุแพทย
ทันตแพทย
คลินกิ
ขอใบรับรองแพทยดว ย
รานขายยา
ยา
ยาแกไขหวัด
ยาฆาเชือ้
ยาแกทอ งเสีย
ยาหยอดตา

ศัพทนา รูอ นื่ ๆ

ศัพทภาษาไทย
ชวยดวย !
ตํารวจ
สถานีตาํ รวจ

ศัพทภาษาอังกฤษ
Orange Juice
Strawberry Juice
Soju
Beer
Wine
Rice Wine
ศัพทภาษาอังกฤษ
Spoon
Fork
Chopsticks
Straw
Napkin
ศัพทภาษาอังกฤษ
Hospital
Ambulance
Doctor
Female Doctor
Ophthalmologist
Dentist
Clinic
Please give me the
Medical Certiﬁcate
Drug Store / Pharmacy
Medicine
Cold Medicine
Antibiotic
Diarrhea Medicine
Eye Drops
ศัพทภาษาอังกฤษ
Help me !
Police
Police Station

ศัพทภาษาเกาหลี
오렌지주스
딸기주스
소주
맥주
포도주
막걸리

ศัพทภาษาเกาหลี
숟가락
포크
젓가락
빨대
냅킨

ศัพทภาษาเกาหลี
병원
구급차
의사
여의사
안과 의사
치과 의사
클리닉
진단서주세요
약국
약
감기약
소독약
설사약
안약

ศัพทภาษาเกาหลี
도와주세요
경찰
경찰서

คําอาน
โอเรนจีจซู อื
ตัลกีจซู อื
โซจู
แม็กจู
โพโดจู
มักกอลลี
คําอาน
ซุดการัก
โพคึ
ช็อดการัก
ปลแต
แน็บคิน
คําอาน
พยองวอน
คูกบึ ชา
อึยซา
ยออึยซา
อันกวา อึยซา
ชีกวา อึยซา
คึลลีนกิ
ชินดันซอ จูเซโย
หยักกุก
หยัก
คัมกีหยัก
โซดกหยัก
ซอลซาหยัก
อันหยัก
คําอาน
โทวา จูเซโย
คยองชัล
คยองชัลซอ

ศัพทภาษาไทย
สถานทูตไทย
หนังสือเดินทาง
ทาอากาศยานนานาชาติ
อินชอน
รถไฟใตดนิ
สถานีรถไฟใตดนิ
สถานี
สถานีรถบัส
สถานีรถบัสระหวางเมือง
สถานีรถไฟ
รานสะดวกซือ้
หองนํา้
ธนาคาร
ตลาด
รานอาหาร
รานกาแฟ
แผงขายอาหาร
ทีท่ าํ การไปรษณีย
แสตมป
โปสการด
แผนที่

บทสนทนางาย ๆ

ศัพทภาษาอังกฤษ
Thai Embassy
Passport
Incheon International
Airport
Subway
Subway Station
Station
Bus Terminal
Intercity Bus Terminal
Train Station
Convenience Store
Toilet / Rest Room
Bank
Market
Restaurant
Café
Food Stall
(Pojangmacha)
Post Ofﬁce
Postage Stamp
Postcard
Map

ศัพทภาษาไทย
สวัสดีครับ / คะ
ยินดีทไี่ ดรจู กั ครับ / คะ
ขอบคุณครับ / คะ
ยินดีครับ / คะ

ศัพทภาษาอังกฤษ
Hello
Nice to meet you
Thank you
You’re welcome

ขอโทษครับ / คะ

ศัพทภาษาเกาหลี
태국 대사관
여권
인천국제공항
지하철
지하철 역
역
버스터미널
시외버스터미널
기차역
편의점
화장실
은행
시장
레스토랑
카페
포장 마차
우체국
스탬프 /우표
엽서
지도

ซีฮาชอล
ซีฮาชอล ยอก
ยอก
พอซึ ทอมินอล
ชีเว พอซึ ทอมินอล
คีชา ยอก
พยอนอีจอม
ฮวาจังชิล
อึนแฮง
ชีจงั
เรซือโทรัง
คาเพ
โพจัง มาชา
อูเชกุก
ซึแท็มพึ / อูพโย
ย็อบซอ
ชีโด

천만에요

คําอาน
อันนยองฮาเซโย
มันนาซอ พันกาวอโย
คัมซา ฮัมนีดา
ชอนมาเนโย

Excuse me

실례합니다

ชิลเร ฮัมนีดา

ขอโทษครับ / คะ
ใชครับ / คะ
ไมใชครับ / คะ
ไปแลวนะครับ / คะ

I’m sorry
Yes
No
Bye bye / Good bye

미안합니다

안녕히 계세요

มีอนั ฮัมนีดา
เน
อานีโย
อันนยองฮี เคเซโย

ราตรีสวัสดิค์ รับ / คะ

Good night

안녕히 주무세요

อันนยองฮี ชูมเู ซโย

(ไมเปนไร) (ตอบคําขอบคุณ)
(ลักษณะเสียมารยาท)

(ผูพ ดู ใชเมือ่ ตนเองกําลังจะไป)

ศัพทภาษาเกาหลี

คําอาน
แทกุก แทซาควัน
ยอกวอน
อินชอน กุกเจ คงฮัง

안녕하세요
만나서 반가워요
감사합니다

네
아니요
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ศัพทภาษาไทย
ขอเมนูหนอย
ครับ / คะ
อรอยไหมครับ / คะ ?
อรอย
ราคาเทาไรครับ / คะ ?
ชวยลดใหหนอย
ครับ / คะ
ขอใบเสร็จดวย

ศัพทภาษาอังกฤษ
May I have the
menu, please ?
Is it delicious ?
Delicious
How much ?
Can you give some
discount ?
May I have the
receipt, please ?
...... อยูท ไี่ หนครับ / คะ ? Where is the ... ?
รถบัสคันนีไ้ ป.. ไหม
Does this bus go
to ... ?
ครับ / คะ ?
กรุณาจอดตรงนีด้ ว ย
Please stop here
ครับ / คะ

ตัวเลข

ศัพทภาษาเกาหลี
메뉴 좀 주세요

คําอาน
เมนฺยู จม จูเซโย

좀 깎아 주세요

มาชิดซอโย
มาชิดดา
ออลมาอิมนีกา
จม กากา จูเซโย

영수증 주세요

ยองซูจงึ จูเซโย

..... 어디에요?
이 버스 ...... 감니

… ออดีเอโย
อี พอซึ .... คัมนีกา

까?
여기서 세워 주세요

ยอกีซอ เชวอ จูเซโย

맛있어요
맛있다
얼마입니까?

ตัวเลข
ภาษาอังกฤษ
มาจากภาษาจีน
มาจากภาษาเกาหลี
영 (ยอง)
공 (คง)
0
Zero
일 (อิล)
하나 (ฮานา)
1
One
이 (อี)
둘 (ทุล)
2
Two
삼 (ซัม)
셋 (เซด)
3
Three
사 (ซา)
넷 (เนด)
4
Four
오 (โอ)
다섯 (ทาซอด)
5
Five
육 (ยุก)
여섯 (ยอซอด)
6
Six
칠 (ชิล)
일곱 (อิลกบ)
7
Seven
팔 (พัล)
여덟 (ยอดอล)
8
Eight
구 (คู)
아홉 (อาฮบ)
9
Nine
십 (ชิบ)
열 (ยอล)
10
Ten
이십 (อีชบ
ิ)
스물 (ซือมุล)
20
Twenty
오십 (โอชิบ)
쉰 (ชวิน)
50
Fifty
백 (แพก)
백 (แพก)
100
One Hundred
천 (ชอน)
천 (ชอน)
1,000
One Thousand
만 (มัน)
만 (มัน)
10,000
Ten Thousand
십만 (ชิมมัน)
100,000
A Hundred Thousand 십만 (ชิมมัน)
백만 (แพงมัน)
백만 (แพงมัน)
1,000,000
A Million
*** หมายเหตุ :
• ตัวเลขทีม่ าจากภาษาจีนใชกบั การนับ : วันเดือนป / ระยะเวลา (วัน,สัปดาห,เดือน,ป) / นาที & วินาที / ราคาสินคา /
ชัน้ & ลําดับที่ / หมายเลขโทรศัพท หมายเลขรถ
• ตัวเลขทีม่ าจากภาษาเกาหลีใชกบั การนับ:อายุ/ระยะเวลา(ชัว่ โมง,เดือน)/ เวลา(ชัว่ โมง)/ลักษณะนาม(สวนใหญ)

