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อึนฮยอก

เฮนรี่

	 มาสเตอร์เฮนรี่ ทัวร์สุดหรู พบกับความ 
สนุกสนานและความพิเศษอย่างการกินอาหาร 
เกาหลีชั้นเลิศ มาท่องเที่ยวเกาหลีในมุมที่ต่าง 
ออกไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ด้วยกันนะครับ

แนะนำ
มาสเตอร์ทัวร์

	 มาสเตอร์อึนฮยอก ทัวร์สุดประหยัด เป็น 
คนง่าย  ๆ  สบาย  ๆ แต่พิถีพิถัน แม้จะงบน้อย 
แต่ก็ยังเที่ยวได้อย่างสนุกสนาน อย่างการวาดรูป 
ในราคาหนึ่งพันวอน มาแวะกินข้าวกล่องที่ตลาด 
ทงอินด้วยกันสิครับ
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ซองมิน

	 มาสเตอร์ซองมิน ทัวร์รสเผ็ด:  ไม่ว่าจะเป็นคน 
เกาหลีหรือคนจีนต่างก็ชอบกินรสเผ็ดใช่ไหมครับ ผม 
จะพาทุกคนไปลิ้มลองอาหารที่มีความเผ็ดร้อนจนต้อง 
ปาดเหงื่อกันเลยละครับ

รยออุค

	 มาสเตอร์รยออุค ทัวร์อาหารคลีน:  ในยุคที่คน 
หันมาสนใจรักษาสุขภาพ การกินอาหารจึงต้องคำนึงถึง 
ประโยชน์ต่อร่างกาย ผมจึงจะพาทุกคนไปเที่ยวพร้อมทั้ง 
ดูแลสุขภาพ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับ

	 มาสเตอร์ทงเฮ เจ้าแห่งกลางวัน:  ผมชอบการ 

เคลื่อนไหวร่างกาย ปกติผมจะเล่นแฮนด์บอลและออก 

กำลังกาย ผมจะพาทุกคนไปพักผ่อนกับกีฬา (Leports)* 

เพื่อให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกันครับ

ทงเฮ

* มาจาก Leisure + Sport หมายถึงการพักผ่อนด้วยการ
ท่องเที่ยวร่วมกับการเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ 



	 มาสเตอร์คยูฮยอน เจ้าแห่งกลางคืน:  
เรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  
สนุกไปกับการร้องเพลงในจิมจิลบัง  (ซาวน่า 
และสถานที่อาบน้ำสาธารณะในเกาหลีซึ่งเปิด 
ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง) และเกมเบียร์ปอง (Beer  
Pong) ไปเท่ียวกับผมสิครับ รับรองว่าไม่ผิดหวัง 
แน่นอน

	 ผมล่ามสุดหล่อโจวมี่ครับ ผมสามารถพูดได้ทั้งภาษา 
เกาหลแีละจนี หนา้ทีข่องผมคอื ชว่ยใหแ้ฟนคลบัและสมาชกิ 
ซูเปอร์จูเนียร์เอ็มสื่อสารกันได้อย่างเต็มที่ หากวันไหนผม 
วา่งกม็กัจะไปลองชมิอาหารอรอ่ย ๆ ทัว่เกาหล ี สนใจไปกบัผม 
ไหมครับ

คยูฮยอน

โจวมี่
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1

มา เที่ยว โซล กัน เถอะ

	 โซลขึน้ชือ่วา่เปน็เมอืงหลวงแหง่หนึง่ของโลกทีม่ปีระชากรอาศยัอยูห่นาแนน่ 
ถึงสิบล้านคน และเป็นเมืองที่ยังคงกลิ่นอายความเป็นเกาหลีแบบพื้นเมืองที่มีกว่า 
หกร้อยปีเอาไว้อีกด้วย ความจริงผมคิดว่าตัวเองรู้จักโซลดีแล้ว แต่เอาเข้าจริง 
กลับมีสถานที่อีกมากมายที่ผมยังไม่เคยไปมาก่อน ระหว่างการท่องเที่ยวในโซล  
ผมได้ค้นพบอัญมณีล้ำค่าที่ซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้มากมายเลยละครับ

นั่งร้านกาแฟพุกช่น
กับอึนฮยอก

เดินเล่นที่ซอช่น
กับอึนฮยอกและโจวมี่

คำแนะนำจาก
อึนฮยอก เพลิดเพลิน

ยามราตรี
ในราคาสุดประหยัด

ชมตลาดกับ
อึนฮยอก

หมู่บ้านพุกช่นฮันอก
สถานที่ผ่อนคลาย
ของอึนฮยอก

เฮนรี่ ไกด์ทัวร์
สุดหรู

กับบ้านเกาหลี



ถนนพุกช่น 11
สาย 46

โบสถ์คาทอลิก
ย่านคาฮเว

คาฮเวฮันอกเกสต์เฮ้าส์

โรงเรียนประถมศึกษา
โซลแชดง

ศูนย์ทดลองประสบการณ์
อูรีจิบฮันอก

ศาลรัฐธรรมนูญ
เกาหลีใต ้

ไปรษณีย์อันกุก

โรงเรยีนมธัยมสตรพีงุมนุ 

โรงเรียนมัธยมปลายหญิง
ท๊อกซอง

ศูนย์ศิลปะ
ซอนแจ

พิพิธภัณฑ์
การศึกษาโซล

ร้านอาหารจีน
มงจุงฮอน

Garage 107

โรงสีกาแฟ

Jiyugaoka Hatchome

เพ็กอินเจเฮ้าส์
ย่านคาฮเว

นั่งร้านกาแฟพุกช่น
กับอึนฮยอก

มาเที่ยวโซลกันเถอะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัยแห่งชาติ

แกลเลอรี่
อาราริโอ กรุงโซล

สถานีตำรวจ
ซัมชอง

* ร้านกาแฟชื่อดังในพุกช่น ชื่อเกาหลีคือ คอฟฟี่บังอัสคัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะคึมโฮ



	 สถานที่แรกที่ผมอยากแนะนำคือ พุกช่น ซึ่งเป็นสวรรค์ของคอกาแฟ  
เพราะนอกจากจะมีร้านกาแฟสวย ๆ มากมายแล้ว ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟ 
ทุกตรอกซอกซอย หากคุณชื่นชอบกลิ่นของกาแฟสดคั่ว ลองมาเดินเล่นที่พุกช่น 
ดูสิครับ

สวัสดีครับ ผมอึนฮยอกครับ

เป็นไกด์ทัวร์ประหยัดในค
รั้งนี้

คุณจะได้เพลิดเพลินไปก
ับ

สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ในราคาไม่แพงครับ
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สถานที่แรกที่ผมอยากแนะน
ำคือ

พุกช่น ครับ

	 พดูถงึพกุชน่ ตอ้งนกึถงึรา้น “โรงสกีาแฟ” หากใครเคยมาเทีย่ว 
พุกช่นต้องเคยได้ยินชื่อร้านนี้แน่นอนครับ เพราะจุดเด่นคือ พี่ 
เจ้าของร้านนี้จะวาดรูปให้ลูกค้าภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น  
แค่หนึ่งนาทีจะวาดเสร็จได้ยังไงนะ วาดแบบง่าย ๆ หรือเปล่า ผมคิด
	 ดังนั้นผม รยออุค โจวมี่ เหลียงฮุย แฟนคลับชาวจีน และ 
อูซ๋ือ่จนิ แฟนคลบัชาวไตห้วนั จงึมาพสิจูน ์ เมือ่ถงึรา้นผมกร็บีไปหา 
พีเ่จา้ของรา้น แตเ่มือ่พีเ่จา้ของรา้นวาดรปูผมไปไดป้ระมาณสบิวนิาที  
โจวมี่กับรยออุคก็พูดขึ้นมาพร้อมเสียงหัวเราะว่า “เหมือนเป๊ะเลย  
เหมือนมาก!”
	 ถึงจะอยากแอบดู แต่ก็ต้องอดทนไว้ก่อน รอดูตอนวาดเสร็จ 
แล้วดีกว่า พอเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีเจ้าของร้านก็ประทับตราบนรูป 
แล้วส่งให้ผม เมื่อเห็นรูปผมตกใจมาก
	 “วาดง่ายไปไหมครับ”

รูปที่ผมวาด รูปที่ผมไม่รู้ว่ามีอยู่

วาดง่ายไปไหมครับ

คางผมหายไป!
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	 ผมหวัเราะออกมาโดยไมรู่ต้วั ไมเ่หน็เหมอืนผมเลย แตพ่อมองไปนาน  ๆกเ็ริม่ 
รูส้กึวา่มคีวามคลา้ยอยูเ่หมอืนกนั ผมคดิวา่มนัคอืการดงึเอาลกัษณะเดน่บนใบหนา้ 
ของเราที่แม้แต่เราเองยังคิดไม่ถึงออกมา นี่ละเสน่ห์ของภาพที่วาดแค่หนึ่งนาที
	 คนตอ่ไปคอืรยออคุครบั ผมแอบมองแลว้หวัเราะอยูด่า้นหลงัขณะดกูารวาด 
ด้วยเส้นสายที่รวดเร็ว เอกลักษณ์บนในหน้ารยออุคนี่ตลกดีนะครับ
	 คนตอ่ไปคอืโจวมีค่รบั แตข่ณะทีว่าดรปูอยู ่ โจวมีก่ถ็ามขึน้มาดว้ยความสงสยั  
“พี่ครับ คางผมหายไปไหนล่ะครับ”
	 พีเ่จา้ของรา้นจงึวาดใหใ้หม ่ รปูทีส่องนา่จะถกูใจโจวมี ่ เพราะถงึขนาดขอให ้
ช่วยระบายสีชมพูให้ด้วย

รูปที่อึนฮยอกวาดโดยใช้เวลาหนึ่งนาที

	 และในตอนนั้นเอง ผมคิดว่าผมก็น่าจะวาดได้เหมือนกัน ตอนเรียนอนุบาล 
ผมวาดรูปเก่งนะครับ เรียกว่าเป็นตัวท็อปของโรงเรียนศิลปะเลยก็ว่าได ้ ฮ่า ๆ ๆ
	 ผมพาพี่เจ้าของร้านมานั่งและเริ่มวาดโดยสังเกตเอกลักษณ์ของเขาก่อน พี่ 
เขามีผิวสีเข้ม หนวดครึ้ม อาจจะวาดยากนิดหน่อย แต่ผมคือตัวท็อปซะอย่าง  
ถึงจะเลยหนึ่งนาทีมาเล็กน้อย แต่ดูจากท่าทางของพี่สต๊าฟที่ยืนข้าง ๆ  แล้ว ผมก็ 
ยิ่งมั่นใจในฝีมือตัวเอง
	 นายแบบคนที่สองคือ โปรดิวเซอร์คิมชิลซองแห่ง SBS

ทำไมเราวาดรูป
เก่งขนาดนี้นะ

ทำเป็นอาชีพซะเ
ลยดีไหม
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รูปวาดโดยอึนฮยอก (จากซ้ายมือ: เจ้าของร้าน ลีคยองฮวัน โปรดิวเซอร์คิมชิลซอง และแมเนเจอร์)

แค่หนึ่งนาทีจะวาดรูปได้ยังไงกันนะ

	 โปรดิวเซอร์ใส่แว่นตากรอบสีดำ สวมหมวกเบสบอล มีผมปรกหน้าผาก  
คนที่สามคือพี่แมเนเจอร์เองครับ คนนี้วาดไม่ยากเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอด เลย 
วาดออกมาได้อย่างรวดเร็ว
	 “ทำไมเราวาดรูปเก่งขนาดน้ีนะ ทำเป็นอาชีพซะเลยดีไหม”
	 ค่าบริการวาดรูปหนึ่งนาทีเท่ากับหนึ่งพันวอนครับ นอกจากจะได้รูปกลับมา 
ด้วยแล้ว ทางร้านยังนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับกองทุนผู้ยากไร้ ยิงปืนนัดเดียว 
ได้นกสองตัวเลยนะครับ
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อย่างที่บอกไว้ตอน
แรกครับ

ว่ากลิ่นหอมของกา
แฟคั่วอบอวลไปทั่ว

	 ผมกบัโจวมีด่ืม่คาปชุชโีน สว่นรยออคุดืม่อเมรกิาโน อยา่งทีบ่อกไวต้อนแรก 
ครับว่าระหว่างที่พวกเรารอกาแฟก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟคั่วอบอวลไปทั่ว ขณะที่ 
นั่งพูดคุยกับเพื่อน ๆ สายตาก็ไปสะดุดกับกระดาษทิชชูซึ่งมีรูปวาดที่เป็นเอกลักษณ์ 
ที่หาไม่ได้จากร้านกาแฟอื่น  ๆ  คือรูปของผู้ชายกำลังกอดแมว พร้อมข้อความว่า  
“ลาก่อน พ่อของคิมแทฮี” ผมจึงถามรายละเอียดจากพี่เจ้าของร้าน
	 “อ๋อ นั่นน่ะเหรอ เด็กหนุ่มข้างบ้านที่เพิ่งย้ายออกไปน่ะ แมวของเขาชื่อ 
คิมแทฮี”
	 แมแ้ตก่ระดาษทชิชทูีเ่ราไมค่อ่ยไดใ้สใ่จกลบัมเีรือ่งราวซอ่นอยู ่ กระดาษทชิช ู
ลายหนึ่งจะใช้ประมาณสองถึงสามเดือนเนื่องจากการผลิตกระดาษทิชชูต้องสั่ง 
เป็นจำนวนมาก หลังจากการถ่ายทำผ่านไปได้สองเดือน ได้ข่าวว่าข้อความใน 
กระดาษทิชชูลายใหม่คือ “การคบกันโดยไม่ได้รักกัน”
	 “เปน็เรือ่งราวของพนกังานทีร่า้นทีเ่พิง่เลกิกบัแฟนสาวไปนะ่ สว่นรายละเอยีด 
คงต้องไปคิดต่อเอง”

กาแฟที่อึนฮยอก รยออุค และโจวมี่เลือก
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ทันทีที่ขาของรยออุคแตะกับขาผม
ทำให้ผมนึกถึงมาสเตอร์ขึ้นมาทันที

“ทำไมแข็งแรงขนาดนี้!”

	 หลังจากได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับกระดาษทิชชูและการวาดรูปหนึ่งนาทีแล้ว  
ทำให้สัญชาตญาณการเล่นเกมของผมถูกกระตุ้นขึ้นมา พวกเราจึงเลือกเล่นเกม 
ทีใ่ชก้ำลงัขาอยา่งมวยปลำ้ขา* กนัครบั โจวมีต่น้ขาเลก็ ไมน่า่เอาชนะผมได้ ผมคดิ 
อันที่จริงผมค่อนข้างมั่นใจในพลังขาของตัวเอง เพราะฝึกซ้อมเต้นมาเยอะ ขาผม 
แข็งแรงอยู่แล้วครับ น่าจะเอาชนะโจวมี่ได้ไม่ยาก ส่วนรยออุคผมไม่ค่อยแน่ใจ 
เท่าไหร ่ แต่รู้สึกว่าน่าจะเอาชนะได้เหมือนกัน
	 “ผมเป่ายิ้งฉุบเก่งครับ! จึงสามารถเข้าไปรอเล่นรอบสุดท้ายได้เลย โจวมี่ 
เอาชนะรยออคุไมไ่ด้ อาจเพราะขาโจวมีเ่ลก็และไมค่อ่ยมแีรง ทำใหร้ยออคุเอาชนะ 
ได้สบาย ๆ ขาโจวมี่ไม่มีแรงจริง ๆ หรือแกล้งก็ไม่รู้นะครับ แต่ยังไงก็ตาม ผมคิดว่า 
ผมเอาชนะได้แน่นอน”
 แตม่นัไมง่า่ยอยา่งนัน้ เพราะทนัททีีเ่ริม่เกม ขาของรยออคุแตะขาผม ทำให ้
ผมนึกถึงมาสเตอร์**  ขึ้นมาทันที “ทำไมแข็งแรงขนาดนี้!” ผมพยายามส่งแรง 
จากมือลงไปที่ขา แต่กลับไม่สามารถขยับได้ “กระดูกจะหักแล้ว” ผมพยายาม 
รวบรวมพลังเพื่อสู้กับรยออุค แต่สุดท้ายผมก็หมดแรงและแพ้ในที่สุด ตั้งแต่พรุ่งนี้ 
ไป ผมจะต้องฝึกความแข็งแกร่งของขาให้มากกว่านี้แล้วครับ

ขาใครแข็งแรงกว่ากัน

* การงัดข้อโดยใช้ขา
** หมายถึงคนที่เล่นเกมเก่ง
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รยออุค! เรามาแข่งกันอีกรอบ!
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	 หากให้นึกย้อนกลับไปถึงหนังของผู้กำกับฮงซังซู ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุกช่น 
อย่าง The Day He Arrives และความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงในหนังเรื่อง Hill of  
Freedom ทั้งสองเรื่องต่างก็มีร้านกาแฟเป็นส่วนประกอบหลัก เรื่องแรกคือร้าน 
โซซอล เรื่องที่สองคือร้าน Jiyugaoka Hatchime Hill of Freedom ถูกนำไป 
ฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  
โดยหนังเป็นเรื่องราวของโมริ (รับบทโดยเรียว คาเสะ) ซึ่งพักอยู่ที่ Hue Ahn  
Guesthouse และมกัมานัง่เขยีนจดหมายทีร่า้น Jiyugaoka Hatchime เปน็ประจำ 
ร้านไวน์ที่โมริและยองซอน (มุนโซรี) พบกัน รวมถึงพระราชวังชางด๊อกที่โมริมาหา 
ควอน (ซอยองฮวา) ล้วนแต่อยู่ในพุกช่นทั้งสิ้น
 Jiyugaoka ที่โตเกียวมีถึงหมายเลข  7 เจ้าของร้านจึงเลือกเปิดเป็น 
หมายเลข 8 โดยออกแบบร้านกาแฟให้แตกต่างจากแบบดั้งเดิม เลือกใช้โทนสี 
เรียบง่ายอย่างสีฟ้า และตกแต่งภายในให้ออกมาสวยงามน่าประทับใจ ซึ่งสีฟ้า 
ก็คือสีที่แสดงถึงความอิสระยังไงละครับ
	 ในฤดหูนาว ไวนร์อ้นเปน็ทีน่ยิมกนัมาก ไดด้ืม่ไวนร์อ้น  ๆและออกไปเดนิเลน่ 
บนถนนที่ไม่สิ้นสุด เหมือนกับหนังของผู้กำกับฮงซังซู ที่ทำให้ผมรู้สึกอยากเดินไป 
ตามทีต่า่ง ๆ เพราะนอกจากหนงัสองเรือ่งนีแ้ลว้ยงัมสีถานทีต่า่ง ๆ อยา่งพระราชวงั 
ชางกยอ็งในเรือ่ง Our Sunhi ซอชน่ในเรือ่ง Nobody’s Daughter Haewon และ 
ตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปสู่ซอช่นครับ

โทรศัพท ์ 02 - 6487 - 6156

ที่อยู ่ 52 - 6 Anguk-dong, Jungno - gu,
Seoul (Yun Posun 46 Road)

 รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอันกุก
(Anguk Station) ทางออก 1

Jiyugaoka Hatchome

ร้านแนะนำโดยซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม
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	 หากให้นึกถึงโรงรถสไตล์เกาหลี ภาพลักษณ์ของมันก็คือความมืดและรกรุงรัง  
อาจเป็นเพราะประตูเหล็กที่ปิดอยู่ตลอดเหมือนถูกปิดตาย  แต่หากเป็นโรงรถใน 
ต่างประเทศละก็ เราจะพบว่ามันกลับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอีกแห่งที่ยอดเยี่ยมมากเลย 
ทีเดียว คุณคิมแทกซอง อดีตนักแข่งรถ และคุณอิมซังกยุน ซึ่งจบการศึกษาวิชาเอก 
การดีไซน์ ทั้งคู่จึงเกิดไอเดียและได้ร่วมกันก่อตั้ง Garage 107 Café ขึ้นที่ถนนพุกช่น  
ย่านคาฮเว คุณคิมคือผู้ชนะ Copa Shell Class ในการแข่งขัน Ferrari Challenge  
Race 2012 รอบที่ 5 ซึ่งตัวเลข 107 นั้นก็มาจากหมายเลขการแข่งขันของคุณคิม 
นั่นเอง
	 ชัน้สองของรา้นกาแฟแหง่นีเ้ปน็ระเบยีงกลางแจง้ทีค่ณุสามารถนัง่จบิเบยีรไ์ดอ้ยา่ง 
เพลดิเพลนิและรบัลมเยน็ในยามคำ่คนื ทัง้ยงัดืม่ดำ่กบัววิทวิทศันอ์นัสวยงามของพกุชน่ได้ 
อกีดว้ย เทา่นัน้ยงัไมพ่อ ทางรา้นไดต้ดิตัง้จอขนาดใหญใ่หล้กูคา้ไดร้บัชมการถา่ยทอดสด 
ของนักดนตรีชื่อดังจากต่างประเทศด้วย หากคืนไหนโชคดีคุณอาจได้ชมการแสดงของ 
นักดนตรีคนโปรดพร้อมจิบเบียร์เย็น  ๆ แบบชิล  ๆ แน่นอนว่าร้านกาแฟแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่อง 
รสชาติกาแฟอันกลมกล่อม ที่สำคัญคุณยังสามารถลิ้มรสกาแฟวอลนัทสุดคลาสสิก  
“DANESI” ทีห่าไดย้ากมากจากรา้นกาแฟทัว่  ๆไป เพราะมรีาคาคอ่นขา้งสงู ไดจ้ากรา้นนี ้ 
ซูเปอร์สตาร์อย่างคุณ “อีนายอง” ก็เป็นแฟนคลับตัวยงที่หลงใหลรสชาติกาแฟของร้านนี้ 
ด้วยนะ
	 เมนูเด่นของร้านคือ Americano Hurricane ที่แตกต่างจากร้านอื่นตรงที่มักจะ 
เทกาแฟอเมรกิาโนรอ้น ๆ ลงบนนำ้แขง็ แตท่ีน่ีม่วีธิกีารทำโดยการใสน่ำ้แขง็กบัอเมรกิาโน 
ลงไปในขวดเชคแล้วเขย่าให้เข้าที่ก่อนเสิร์ฟ ร้านแห่งนี้ไม่ได้มีแต่เครื่องดื่มอย่างไวน์ 
หรือเบียร์เท่านั้น แต่ยังมีเมนูอย่างพิราฟหรือแกงกะหรี่ และอื่น  ๆ  อีกหลากหลายเมนู 
ด้วยครับ

โทรศัพท ์ 02 - 763 - 0015

ที่อยู ่ 53 Bukchon - ro, Jongno - gu, Seoul
 รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอันกุก ทางออก 3 

ร้านแนะนำโดยซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม

Garage 107 Cafe
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แกลเลอรี่มีอึม

ถนนพุกช่น 11
สาย 46 โบสถ์คาทอลิก 

ย่านคาฮเว

พุกช่นมารุ

หอสมุดแห่งชาติ
ชองด๊ก

เพ็กอินเจเฮ้าส์
ย่านคาฮเว

รถสามล้อ

คาฮเว ฮันอก 
เกสต์เฮ้าส์

มุลนามู 
สตูดิโอถ่ายภาพ

โรงเรียนประถม
โซลแชดง

ร้านไก่ย่างแซด บยอล ดัง

ร้านซาวูเคอซ์
ศูนย์ทดลองประสบการณ์

อูรีจิบฮันอก
ศาลรัฐธรรมนูญ

เกาหลีใต้

จุดเริ่มต้นของสามล้อ

โรงเรียนมัธยมหญิงพุงมุน

หอคอยดงฉิบจากัก

ไปรษณีย์อันกุก

พิพิธภัณฑ์
การศึกษาโซล

ร้านอาหารจีน
มงจุนฮอน

หมู่บ้านพุกช่นฮันอก 
สถานที่ผ่อนคลาย

ของอึนฮยอก
มาเที่ยวโซลกันเถอะ

3

สถานีตำรวจ
ซัมชอง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัยแห่งชาติ

แกลเลอรี่อาราริโอ
กรุงโซล 

3

ร้านอาหารเกาหลี
พีนารี

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
คึมโฮ

ศูนย์ศิลปะ
ซอนแจ 

โรงเรียนมัธยมปลายหญิง
ท๊อกซอง
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	 พุกช่นในสมัยโชซอนนั้นคือเขตที่อยู่อาศัยของชนชั้นสูงและบรรดาเศรษฐี  
ซึ่งถือว่าเป็นเขตที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่มากมาย ชื่อพุกช่นหรือ 
หมู่บ้านทางเหนือหมายถึงย่านที่อยู่ด้านบนของคลองชองกเยชอนและเขตชงโน  
ทั้งพุกช่นยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกรวมย่านทั้งหมดดังต่อไปนี้ ได้แก่ คาฮเวดง คเยดง  
ซัมชองดงวอนซอดง แชดง และพัลพันดง พุกช่นเป็นเขตที่มีชื่อเสียงเขตหนึ่ง 
ในโซลที่ไม่ว่าใครต่างต้องเคยแวะเวียนมาเที่ยวแล้ว เนื่องจากการจราจรที่ไม่ติดขัด  
รวมถึงมีแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย
	 ครั้งนี้เราลองนั่งสามล้อถีบดูบ้างเป็นไงครับ ปกติเรามักคิดว่าสามล้อถีบ 
เป็นบริการสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น แต่ความจริงแล้วนักท่องเที่ยวชาว 
เกาหลีก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน ระหว่างที่เรานั่งสามล้อจะวิ่งผ่านตึกรามบ้าน 
ช่องต่าง  ๆ  โดยคนขับรถก็จะเล่าประวัติของย่านนี้ให้เราฟัง ซึ่งนั่นทำให้เราได้รู้ถึง 
ความสำคัญและความพิเศษของอาคาร ถนน และซอกซอยต่าง  ๆ  โดยไม่รู้ตัว  
เหมือนดังประโยคที่ว่า “ยิ่งเห็นมาก ยิ่งรู้มาก” นั่นเอง

ฉันขอปั่นเหอะโจวมี่

	 โจวมี่ได้ที่โหล่ในการแข่งขัน  “มวยปล้ำขา”  ใช่ไหมล่ะครับ บทลงโทษก็คือ 
ตอ้งเปน็คนถบีสามลอ้ โจวมีพ่ดูดว้ยทา่ทางงง ๆ วา่ “ปกตผิมปัน่จกัรยานเกง่นะครบั  
แต่ทำไมไอ้เจ้านี่มันถึงปั่นยากจังเลย” แต่ท่าทางโจวมี่จะออกแรงตอนแข่งมากไป 
หน่อย แข้งขาเลยไม่ค่อยมีแรงจนดูเงอะงะชอบกล ขนาดแค่ปั่นทางตรงธรรมดา 
ยังไปได้ไม่ไกล แฮนด์ก็เฉไปเฉมาแล้วรถก็หยุดอยู่กับที่ เป็นแบบนี้อยู่หลายรอบ  
ผมนั่งอยู่ด้านหลังเห็นท่าทางเงอะงะของโจวมี่แล้วอึดอัดมาก จนผมต้องบอกให้ 
โจวมี่ลงมาแล้วขอปั่นแทนน่ะครับ
	 “ปั่นง่ายจะตาย ทำไมโจวมี่ถึงเงอะงะขนาดนั้นนะ”
	 หากได้มาปั่นสามล้อเที่ยวชมตามซอกซอยในพกุช่น อารมณ์ทีขุ่่นมัวของเรา 
กจ็ะเปลีย่นเปน็สดชืน่ขึน้ทนัตา การนัง่สามลอ้ถบีชมววิแบบนีใ้หค้วามรูส้กึทีแ่ตกตา่ง 
ไปจากการเดินชมวิวธรรมดา ๆ อย่างคาดไม่ถึงเชียวละ

ลองนั่งสามล้อถีบกับผ
มไหมครับ
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ปกติผมปั่นจักรยานเก่งนะครับ
แต่ทำไมไอ้เจ้านี่มันถึงปั่นยากจังเลย

ปั่นง่ายจะตาย ทำไมโจวมี่ถึงเงอะงะขนาดนั้นนะ
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เพลง Happy Birthday ที่ร้องโดยรยออุค

	 แน่นอนอยู่แล้วว่าผมต้องนั่งสามล้อที่มีมืออาชีพปั่นให ้ เพราะมันสบายกว่า 
ปั่นเองเป็นไหน  ๆ คนที่เดินผ่านไปมาถึงกับตะโกนว่า “นั่น ซูเปอร์จูเนียร์นี่นา”  
แล้วก็ถ่ายรูปพวกเราด้วย ผมอารมณ์ดีจนบอกไม่ถูกเลยละครับ
	 “สวัสดีครับ ผมรยออุค ซูเปอร์จูเนียร์ครับ”
	 รยออุคทักทายกลับด้วยความดีใจพร้อมโบกมือให้กับผู้คนแถวนั้น ส่วนผม 
กับโจวมี่นั่งสามล้อมากับแฟนคลับ ในขณะที่เพียงนั่งไปไม่นานรยออุคก็เริ่มบ่นว่า 
เหงาเพราะเขานัง่คนเดยีว เขาจงึชวนผูห้ญงิทีเ่ดนิผา่นมาคนหนึง่ใหข้ึน้มานัง่ดว้ยกนั  
โชคชะตาทีน่ำพาคนเรามาพบกนัจะเกดิขึน้กบัใคร ทีไ่หน เมือ่ไหรก่ไ็ดจ้รงิไหมครบั!  
แถมเธอยังบอกอีกด้วยว่า วันนี้เป็นวันเกิดของเธอพอดี รยออุคเลยร้องเพลง  
Happy Birthday เป็นของขวัญวันเกิดให้กับเธอ
 คนปั่นสามล้อของพวกเราแวะจอดที่หอคอยดงฉิบจากัก แล้วเล่าประวัติ 
ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ให้เราฟัง หอคอยนี้เป็นหอคอยเฝ้าสังเกตการณ์ศัตรู 
ที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องพระราชวังคยองบก ซึ่งถือว่าเป็นหอคอยที่สูงมากในสมัยนั้น  
ส่วนหอคอยซอฉิบจากักถูกทำลายลงในสมัยที่ญี่ปุ่นปกครองเกาหลี
	 ผมเองก็เพิ่งรู้ว่า ปัจจุบันหอคอยเฝ้าสังเกตการณ์ศัตรูเหลือเพียงหอคอย 
ดงฉิบจากักเท่านั้น หอคอยแห่งนี้จะมีรูปปั้นหินเล็ก  ๆ  วางเรียงอยู่บนหลังคา ซึ่ง 
เป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันรักษาบ้านเมือง รวมถึงเป็นการประดับตกแต่งให้ 
หอคอยแห่งนี้มีความสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ
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	 ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของเหล่าคนปั่นสามล้อนั้นเล่นเอาผมตกใจ 
ทเีดยีวครบั พวกเขาเลา่เรือ่งราวนา่ตืน่เตน้มากมายทีห่าอา่นไมไ่ดจ้ากหนงัสอื 
ประวัติศาสตร์ได้อย่างชำนาญเลยละ
	 “ที่นี่คือบ้านของคุณยุนโบซอน อดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ครับ” 
บ้านหลังนี้สร้างขึ้นราว ๆ ปี ค.ศ. 1870 โดยพระญาติของจักรพรรดินีมยองซอง  
ในปี ค.ศ. 1961 ประธานาธิบดีปาร์คจองฮีได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจทาง 
การเมืองแล้วขึ้นดำรงตำแหน่งแทน จากนั้นเขาได้สั่งให้นำตัวอดีตประธานา- 
ธิบดียุนมาคุมขังไว้ที่บ้านหลังนี้ โดยที่ระเบียงของตึกฝั่งตรงข้ามจะมีผู้คุม 
คอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ทำให้อดีตประธานาธิบดียุนโบซอนจึง 
ปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้เพื่อหลบเลี่ยงจากสายตาของผู้คุมนั่นเองครับ

นั่งสามล้อย้อนประวัติศาสตร์

	 บรเิวณทางเขา้หวัถนนคมัโกดงั หนา้ศนูยศ์ลิปะ 
ซอนแจ มีซอยเล็ก  ๆ  ซอยหนึ่งที่เราสามารถมองเห็น 
พระอาทิตย์ตกหลัง “ภูเขาอินวัง” ยามเย็นได้ ภาพของ 
พระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินสีแดงอมส้มเรืองรอง มี 
ฉากหลังเป็นภูเขาอินวังอยู่ไกล  ๆ  นั้นสวยงามราวกับ 
ภาพวาดเลยละครบั เคยไดย้นิมาวา่มคีูร่กัมากมายมา 
ขอแต่งงานกันที่นี่ด้วย ว่ากันว่าเพราะความสวยงาม 
ของที่แห่งนี้เองที่ทำให้ชายหนุ่มเกิดความกล้าหาญ 
ในการขอหญิงสาวแต่งงานครับ

ได้นั่งสามล้อชมวิวไปตามซอกซ
อยต่าง ๆ

ของเขตพุกช่นแบบนี้

สดชื่นอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ
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	 ตามประวตัศิาสตรข์องยา่นแชดง เจา้ชายซยูงัเปน็ผูส้งัหารฮวงัโบอนิ (นกัการเมอืง 
ในสมัยโชซอน) และพวกพ้อง จากนั้นให้คนนำขี้เถ้า* มาถมลงพื้นดินซึ่งในปัจจุบันคือ 
ย่านแชดง เพื่อล้างกลิ่นคาวเลือดของเหล่านักการเมืองที่ถูกสังหาร อีกทั้งยังมีเรื่อง 
ที่ได้ยินกันอยู่บ่อย  ๆ  ว่า ตำแหน่งที่ตั้งของสนขาวที่ยืนต้นอย่างสวยงามด้านหลังศาล 
รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ พระราชวังคยองบก และพระราชวังชางด็อกนั้น เป็นบริเวณที่ 
เป็นมงคลที่สุดหนึ่งในสามอันดับของประเทศอีกด้วย
	 มกีารนำสามลอ้ถบีเขา้มาในประเทศเกาหลคีรัง้แรกเพือ่การคมนาคมขนสง่ ในสมยั 
ที่ประเทศเกาหลียังเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น จำนวนของสามล้อถีบเพิ่มสูงสุด 
ในปี  ค.ศ.  1923 โดยมีจำนวนมากถึงสี่พันคัน ชีวิตที่ทั้งสุขและเศร้าของคนปั่นสามล้อ 
ถูกนำมาแต่งเป็นนิยายสั้นเรื่อง A Lucky Day ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของนักเขียนชื่อ  
ฮยอนจินกอน ตีพิมพ์ในป ีค.ศ. 1924

สามล้อถีบที่พวกเรานั่งในวันนี้เกือบจะเลือนหายไป
จากหน้าประวัติศาสตร์แล้ว

จนกระทั่งป ีค.ศ. 2012 จึงได้ฟื้นคืนมาอีกครั้ง
จากความหลงใหลที่มีต่อรถสามล้อโบราณ

ของนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่ง

* แช หมายถึง ขี้เถ้า
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	 เรื่องราวของสามล้อถีบที่พวกเรานั่งในวันนี้เกือบจะเลือนหายไปจากหน้า 
ประวัติศาสตร์แล้ว จนกระทั่งปี  ค.ศ.  2012 จึงได้ฟื้นคืนมาอีกครั้งจากความ 
หลงใหลในรถสามล้อโบราณของนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่ง โดยใช้ชื่อว่าสามล้อ  
Artee ซึ่งมีความหมายว่าเพื่อนเก่า ปัจจุบันมีคนปั่นสามล้อที่พร้อมนำเราไป 
เที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของเขตพุกช่นแห่งนี้จำนวนกว่าแปดพันคนครับ
	 หากคุณได้ลองนั่งสามล้อของที่นี่ คุณจะรู้สึกราวกับได้ย้อนเวลากลับไป 
ในปี  ค.ศ.  1920 ทั้งยังเป็นการให้กำลังใจนักปั่น รวมถึงได้เรียนรู้และสัมผัสกับ 
ไลฟ์สไตล์ที่ช้าและผ่อนคลายอีกด้วยครับ

หมู่บ้านโบราณพุกช่นฮันอก สถานที่ผ่อนคลายของอึนฮยอก

	 เมื่อสิ้นสุดการเดินทางโดยสามล้อ เราก็เดินเท้าไปยังหมู่บ้านโบราณ 
พุกช่นฮันอกกันต่อครับ ถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งปั่นสามล้อมาและรู้สึกว่าขาชักจะล้า 
แตก่ารเดนิเลน่แบบนีก้ลบัไรป้ญัหา ทีน่ีม่จีดุชมววิทีส่ำคญัทัง้หมดแปดจดุดว้ยกนั 
พวกเราแวะจุดที่หกกันครับ ที่เห็นกระเบื้องหลังคาเรียงรายกันอยู่ราวกับ 
ภูเขานั่นคือย่านคาฮเว 31 หากเดินขึ้นไปตามเส้นทางจนสุดจะพบถนนที่มี 
ลักษณะเป็นเนิน จุดนี้ละครับคือจุดชมวิวจุดที่หก บริเวณนี้เราสามารถมองเห็น 
ได้ทั้งวิวของเมืองโซลและวิวของหมู่บ้านโบราณไปพร้อม ๆ กัน
	 ผมไม่แน่ใจว่าเคยมีโอกาสมาเดินเล่นในซอยที่เงียบสงบแบบนี้บ้างไหม  
แตก่ารไดม้าถา่ยทำรายการและเดนิเทีย่วทีห่มูบ่า้นโบราณแหง่นีส้นกุมาก เพราะ 
ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายและได้ปลดปล่อยความเครียดต่าง  ๆ ลอง 
หาโอกาสมาเดินเล่นที่นี่กันดูนะครับ
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ผมไม่แน่ใจว่าเคยมาเดินเล่นในซอยท
ี่เงียบสงบ

แบบนี้บ้างไหม แต่การที่ได้มาหมู่บ้านโบราณแห่งน
ี้ 

ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายมากทีเดียว
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ถนนแกลเลอรี่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย

และศิลปะสมัยใหม่แห่งชาติกรุงโซล

ศาลรฐัธรรมนญูเกาหลใีต้ บ้านอดีตประธานาธิบดี
ยุนโบซอน

ศูนย์วัฒนธรรม
อึนด๊อก พุกช่น จุดชมวิวที่ 2

โรงเรียนมัธยมปลายชุงอัง พุกช่น
จุดชมวิวที่ 1 ปัลแลทอ**

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร ์
เกาหลีใต้ วัดโชกเยซา

ถนนสายวัฒนธรรม
อินซาดง

โอจินอัม*** พระราชวังอุนฮยอน หอประชุมชอนโดคโย

 * คิมซองซู นักวิชาการชื่อดังในสมัยโชซอน มีชีวิตอยู่ระหว่างป ีค.ศ.1891 - 1955 
เขาทำกิจกรรมหลายอย่าง เช่น เป็นนักต่อสู้เพื่ออิสรภาพ นักหนังสือพิมพ ์ ทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง

หนังสือพิมพ์ดงอาอิลโบและมหาวิทยาลัยโคเรียอีกด้วย
 ** ปัลแลทอเป็นชื่อป้ายรถเมล ์ แปลว่า บริเวณซักผ้า
 *** บ้านกีแซง คล้ายสำนักเกอิชาของญี่ปุ่น เป็นบ้านกีแซงที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี

เส้นทางพุกช่นตะวันตก (เส้นทางโรแมนติก)

หอคอย
ดงฉิบจากัก

ต้นสนขาว 
ย่านแชดง

เส้นทางพุกช่นตะวันออก

พระราชวังชางด๊อก

สถานที่เกิดของ
คิมซองซู* 

โทรศัพท ์ 1666 - 1693

ผู้ใหญ่ราคา 25,000 วอน ต่อคน ต่อชั่วโมง ต่อเส้นทาง

เส้นทางเดินรถสามล้อ

รถไฟใต้ดินสถานีอันกุก
ทางออก 1

หมู่บ้านโบราณ
คาฮเวฮันอก

เส้นทางพุกช่นใต้

รถไฟใต้ดินสถานีคังฮวามุน 
ทางออก 2

หมู่บ้านโบราณอิกซอน
ดงฮันอก

หน้าจุดขายตั๋วเข้าชมพระราชวัง
ชางด๊อก

ศูนย์วัฒนธรรม
พุกช่น
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โทรศัพท ์ 02 - 798 - 2231

ที่อยู ่ 84 - 3 Gyedong - gil, Jongno - gu, Seoul
 รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอันกุก ทางออก 3

	 คณุคมิฮยอนชกิ ผูเ้ชีย่วชาญการถา่ยภาพขาว - ดำและเจา้ของสตดูโิอมลุนาม ู
แห่งนี้บอกกับเราว่าแก่นแท้ของรูปถ่ายคือความทรงจำ และเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้ 
มีลูกค้าคนหนึ่งมาที่ร้าน เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและกำลังจะเข้ารับการผ่าตัด 
เต้านมทิ้ง เธอต้องการถ่ายรูปหน้าอกของตัวเองเก็บไว้เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเก็บ 
ภาพความทรงจำของร่างกายตนเองไว้บนแผ่นฟิล์ม เหมือนอย่างที่เจ้าของสตูดิโอ 
บอกเอาไว้ในตอนแรกว่ารูปถ่ายก็คือความทรงจำนั่นเอง
	 สตูดิโอมุลนามูเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวในประเทศเกาหลีใต้ที่ยังคงใช้ 
ระบบดัง้เดมิอยา่งแอนะลอ็ก เริม่ตัง้แตก่ารถา่ยภาพ ลา้ง อดั จนสำเรจ็เปน็รปูถา่ย 
ในขั้นตอนสุดท้าย ร้านถ่ายภาพแห่งแรกเกิดขึ้นที่พุกช่นแห่งนี้ในสมัยที่ประเทศ 
เกาหลีใต้ยังเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น เหตุผลหนึ่งที่สตูดิโอมุลนามูยังคง 
ยืนหยัดอยู่ได้เนื่องจากมีการเปิดคลาสเรียนถ่ายภาพขาว - ดำ (ระยะเวลาคอร์สละ 
สองเดือน) โดยสอนตั้งแต่วิธีการถ่ายภาพไปจนถึงการล้างอัดภาพ โดยใช้ระบบ 
แอนะล็อกทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่รักภาพถ่ายขาว  - ดำ  
โดยผู้เข้าเรียนจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเลยทีเดียว
	 คณุคมิเกดิความสงสยัวา่ทำอยา่งไรถงึจะถา่ยภาพคนเกาหลอีอกมาใหด้ทีีส่ดุ 
จึงได้ศึกษาด้านการถ่ายภาพแบบดั้งเดิม โดยการใช้ฟิล์มขาว  - ดำที่มี  “ผลึกเงิน”  
ซึ่งช่วยให้ภาพถ่ายเก็บความรู้สึกได้ดีกว่า นอกจากนี้คุณคิมยังเปิดร้านกาแฟข้าง ๆ  
สตูดิโอด้วยนะ คุณคิมบอกว่า ร้านกาแฟเปรียบเสมือนน้ำ (มุล) ภาพถ่ายเปรียบ 
เหมือนต้นไม้ (นามู) จึงนำมารวมกันเป็นชื่อสตูดิโอมุลนามูนั่นเอง ฝั่งตรงข้าม 
มีร้านคึนแดฮวาซังฮเวที่จำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมอีกด้วย นอกจากนี้คุณคิม 
ยงัไมล่มืทิง้ทา้ยวา่ หากถามวา่สิง่ใดทีเ่ปน็สไตลเ์กาหลสีำหรบัคณุคมิ คำตอบคงจะ 
เป็นระบบแอนะล็อกอย่างแน่นอน

สตูดิโอถ่ายภาพมุลนามู

ร้านแนะนำโดยซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม
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โทรศัพท ์ 02 - 763 - 0015

ที่อยู ่ 53 Bukchon - ro Jongno - gu, Seoul
 รถไฟใต้ดินสาย 3 สถานีอันกุก

ทางออก 3

ร้านแนะนำโดยซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม

เกสต์เฮ้าส์พุกช่นมารูฮันอก

	 เกสต์เฮ้าส์พุกช่นมารูฮันอกมีลักษณะพิเศษคือ มีสองชั้น โดยชั้นสองจัดไว้ให้ 
ลูกค้านอนเอกเขนกจิบเบียร์ยามเย็น พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงโซลและ 
ถนนชงโนไปพร้อม ๆ กัน ส่วนพื้นที่ตรงกลางของเกสต์เฮ้าส์สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือที่มีความ 
ชำนาญ โดยไม่ใช้ตะปูในการตอกพื้นเลยแม้แต่ตัวเดียว
	 เกสต์เฮ้าส์แห่งนี้มีบริการอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักด้วย อร่อยเหมือนกินอาหาร 
ฝมีอืคณุแม ่ แถมยงัมลีานสำหรบัวางไหหมกัซอสปรงุรสตา่ง  ๆแบบโบราณ เชน่ ซอสพรกิ  
ซอสเตา้เจี้ยว ซีอิ๊ว เปน็ตน้ จึงทำใหอ้าหารมีรสชาติแบบเกาหลแีท้ ๆ ขอ้ดอีกีอยา่งหนึง่ 
ของทีน่ีค่อื ผูเ้ขา้พกัสามารถใสช่ดุฮนับกหลากหลายแบบเพือ่ถา่ยรปูไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
อีกด้วย ดังนั้นเราจะเห็นผู้เข้าพักชาวต่างชาติแทบทุกคนใส่ชุดฮันบกโพสท่าถ่ายรูปกัน 
อย่างสนุกสนาน
	 เหมยีวพกุโชนถีอืเปน็แมสคอตแสนนา่รกัประจำซอย แตเ่มือ่ไมน่านมานี้ เจา้ของ 
ตัดสินใจพามันไปอยู่บ้านญาติเพราะมันเริ่มโตขึ้นเรื่อย ๆ 

เมื่อสิ้นสุดการเดินทางโดยสามล้อ เราก็เดินเท้าไปยัง

หมู่บ้านโบราณพุกช่นฮันอกกันต่อค
รับ ที่นี่จะมีจุดชมวิว

ที่สำคัญทั้งหมดแปดจุดด้วยกัน พวกเราแวะชม

จุดที่หกกันครับ บริเวณนี้เรามองเห็นได้ทั้งวิวของ

กรุงโซลและวิวของหมู่บ้านโบราณไปพ
ร้อม ๆ กัน



ตลาดทงอิน

ร้านฮโยจาเบเกอรี่

ถนนพิลอุนแด 1

ถนนพ
ิลอุนแด

ถนนพิ
ลอุนแด

ร้านอาหารจีน
ยองฮวารู

ถนนชาฮามุน 7

ร้านหนังสือเก่าแทโอ

ร้านกาแฟโบราณ
คอฟฟี่ฮันจัน

คลินิกแพทย์แผนจีน
คึมซอง

ห้องสมุดสำหรับเด็กทงอิน

ร้านดอกไม้
ป๊อปอาย

เดินเล่นที่ซอช่น
กับอึนฮยอก

และโจวมี่

ร้านเครื่องเขียน
อ๊กอินมุนกู

ถนนพิลอุนแด 5

ร้านไก่ทอดยองกวังทงถัก

มาเที่ยวโซลกันเถอะ

ถนนอ๊กอิน

โรงเรียนมัธยมต้นหญิง
แพฮวา

โรงเรียนประถมแมดง


