
All Ways in Incheon!

Absolutely stunning gigantic scale will take your breath away!
Experiences you have never dreamed of are waiting to amaze you!
Your fantasies will come to life as Incheon unfolds its unique stories before you.
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126°37′E, 37°28′N
28㎞ from Seoul

(At the center of the Korean Peninsula)

LocAtIon

Annual average
temperature  12.1℃

Partly continental and 
partly oceanic climate

cLImAte

1,065.23㎢ (1st)

2nd - Ulsan, 3rd - Daegu

AreA

8,390,000
As of 2019

trAnsIt PAssengers

173 Cities
As of 2019

connectIng cIty

5 Railway Lines
including the Airport Railroad, Incheon 

Subway Lines 1 and 2Railroad Line 1 

urbAn rAILWAy

7 Highways
Roads that Connect Incheon with 

Seoul and the Metropolitan Area

trAffIc netWork

A hub city in Northeastern Asia, Incheon is located at the heart of the Korean Peninsula. It is not only 

a city with a long history and rich traditions but also a vibrant economic city centering around the 

IFEZ.  As a city, it is modern, pleasant and safe while managing to retain traditional aspects as well.  

Opening on the ocean, Incheon offers access to the wide blue seas and beautiful sunsets. The 

citizens of Incheon, so warmhearted and kind, serve as a great path toward encountering Korean 

society, culture, traditions, and sentiments. The moment you land at Incheon International Airport, 

you can see the story of Incheon unfolding before you.  

INCHEON
The Story of Incheon begins upon your arrival 

at Incheon International Airport
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 Incheon Airport
Magnetic Levitation

START

COUSE 2
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Incheon 
Int’l Airport 
Terminal 1

Road Map for 
Yeongjong-do Island

  Eurwang-dong, Jung-gu
 37.455924, 126.368379

❹ Wangsan Beach 

  136, Gonghangdong-ro, Jung-gu 
 080-269-3300 
  09:00~18:00(Closed on Mondays, New 
Year’s Day and Chuseok Holidays off)
 37.462460,126.485259

❺ BMW Driving Center

  199-1, Unnam-ro, Jung-gu
 +82-32-746-1361
 37.497190, 126.527990

❻ Yonggungsa Temple

  1948-3, Jungsan-dong, Jung-gu
 (Gueupbaeteo)
 12, Eunhasu-ro, Jung-gu(Fish Market)

 37.492666, 126.580917(Gueupbaeteo)  
 37.492584, 126.580998(Fish Market)

❼ Gueupbaeteo
 (Fish Market)

 3, Incheondaegyo Highway, Jung-gu 
 +82-32-745-8123
 10:00~17:00
 37.469476, 126.515079

❾ Incheon Bridge 
 Memorial 

  75, Gueup-ro, Jung-gu   
 +82-32-719-7778
 09:00~18:00
 www.영종씨사이드레일바이크.com  
 37.488741, 126.577399

❽ Yeongjong Seaside Park
 (Rail Bike)

  186, Yeongjonghaeannam-ro 321beon-
gil, Jung-gu  
 1833-8855
 www.p-city.com
 37.437034, 126.455921

❶ Paradise City

  118, Masiran-ro, Jung-gu(Masian Beach) 
  155, Masiran-ro, Jung-gu(Masian 

Cafe&Bakery)  
 37.431776, 126.416553(Masian Beach)

 37.435272, 126.414269(Masian Cafe&Bakery) 

❷ Masian Beach

  16-15, Yongyuseo-ro 302beon-gil, 
Jung-gu
 37.447742, 126.372516

❸ Eurwangni Beach 

Yeongjong History Museum
A museum showing the 

history of Yeongjongdo Island 

❽ Yeongjong Seaside Park
 (Rail Bike)
 Visitors may take a rail bike while 
 appreciating the sea. 

❻ Yonggungsa Temple
 A Buddhist temple built 1,300 years ago  

Baegunsan Mountain
 A trekking attraction where you can see 
the West Sea and Incheon Bridge at the 
top of the mountain

❼ Gueupbaeteo(Fish Market)
  A wharf connecting Yeongjongdo 

Island to Wolmido Island, where a fish 
markets are located

❾ Incheon Bridge Memorial 
  A memorial hall honoring the history of Incheon Bridge, 

where an observatory is located

Seonnyeobawi Beach
#Crash Landing on You
A beach blessed with fantastic bizarre 
rocks and beautiful glowing sunset  

❺  BMW Driving Center
  Driving and racing experiences 

by course are available

 Wangsan Marina
 Incheon’s largest marina known for 
its red glowing sunset

❸  Eurwangni Beach
  Incheon’s best beach boasting 

a beautiful natural landscape 

❹  Wangsan Beach
 A beach frequented by campers 

❷ Masian Beach
(Masian Cafe&Bakery)

A beach where you can enjoy mud flat experiences 
and delicious bakeries are located

CouRSE 1

 CouRSE 2

❶  Paradise City
 #The King : Eternal Monarch #Hotel Del Luna   
  A complex resort with hotels, swimming pools, casinos 

and shopping malls    
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Dalbit Festival Park
A park where Pentaport Rock Festival is held every August

Sunrise Park
A park full of attractions 
such as various sculptures 
and fountains

Hyundai Premium Outlets Songdo
A large shopping mall boasting 
diverse products ranging from 
luxury goods to affordable products 

Arts Center Incheon
A complex cultural space for performances 
such as musicals and classical music concerts 

NC Cube Canal walk   #A Korean Odyssey
A large shopping mall with many unique cafes and restaurants 

Incheon  Lin
e  1

Incheon  Line  1

International Business District

Central Park

Incheon Nat’l Univ.

Tec
hnopark

Cam
pus To

wn

BIT Zone

Holiday Inn Incheon Songdo

Songdo Central Park Hotel

Orakai Songdo Park Hotel

Sheraton Grand Incheon Hotel

Incheon Urban History Museum 
A museum showing the change and 
development processes of Incheon   

Solchan Park
A coastal park and sunset spot stretching along the sea

2nd Gyeongin Expressway(Songdo·Yeonsu)

Road Map for 
Songdo International City

 200, Techno park-ro, Yeonsu-gu
 +82-32-729-1101
  www.gyeongwonjae.com
 37.391781, 126.637580

❹ Gyeongwonjae 
 Ambassador Incheon

  165, Convensia-daero, Yeonsu-gu 
 +82-32-726-2000
  www.oakwoodpremier.co.kr
 37.38944, 126.64425

❺ oakwood Premier Incheon
 (Panoramic65)

  123, Central-ro, Yeonsu-gu
 +82-32-210-1114
 10:00~17:00
 www.songdoconvensia.com
 37.338917, 126.64574

❻ Songdo Convensia

  33-3, Songdogwahak-ro, 16beon-gil, 
Yeonsu-gu 
 +82-32-310-9400, 9500
 10:30~22:00
 www.triplestreet.co.kr
 37.378990, 126.662102

❽ Triple Street

  59, Haesong-ro, Yeonsu-gu
 37.38262, 126.64951

❼ Michuhol Park

  175, Art center-daero, Yeonsu-gu
 +82-32-453-7882~3
  www.ifez.go.kr
 37.396146, 126.634316

❶ G-Tower observatory
 (IFEZ PR Center)

  250, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu
 +82-32-832-7995
  www.tribowl.kr
 37.394151, 126.634968

❷ Tri - bowl

  160, Convensia-daero, Yeonsu-gu 
  www.insiseol.or.kr/institution_
guidance/central_park
 37.392583, 126.638504

❸ Songdo Central Park  

K-drama Course

Walk 5mins Walk 5mins Walk 3mins Walk 12mins

Walk 11minsWalk 8minsWalk 11mins

G-Tower Observatory
(IFEZ PR Center)

Tri - bowl Songdo 
Central Park

Gyeongwonjae 
Ambassador Incheon

Oakwood Premier 
Incheon(Panoramic65)

Michuhol Park Songdo ConvensiaTriple Street

START

❶  G-Tower observatory(IFEZ PR Center)
 #Descendants of the sun
 An observatory where you can overlook the city at a glance

❽ Triple Street
 #Itaewon Class #Something in the Rain
 #A Korean Odyssey #It’s Okay to Not Be Okay
 A large shopping mall with varied facilities for VR and climbing

❼ Michuhol Park
 #Hotel Del Luna 
  A park with the theme of 
 Korea’s traditional beauty

❻  Songdo Convensia
  Incheon’s representative 

convention center, 
 where a lot of international 
 conferences and 
 exhibitions are held

❺  oakwood Premier Incheon(Panoramic65)
 #Descendants of the sun #A Korean Odyssey #The Beauty Inside
 A bar where you can overlook the city nightscape 

❹ Gyeongwonjae Ambassador Incheon
 #Guardian : The Lonely and Great God #Crash Landing on You
 A hanok hotel showing the Korea’s traditional beauty 

❸  Songdo Central Park 
 #Guardian : The Lonely and Great God #A Korean Odyssey
 A seawater park where you can enjoy water leisure sports

  ❷ Tri - bowl
  #The Beauty Inside
  A complex cultural space boasting of a 

beautiful nightscape tinged with lights
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Lotus Lantern International Meditation Center
Lotus Lantern International Meditation 
Center is a spot for foreigners to practice 
asceticism

Bomunsa Temple
The West Sea and the sunset that you can meet 
while climbing up to the Statue of Seated Mahae 
Kwan - yin gives you the best healing moment

Seokmodo Natural Forest
You can climb the mountain along the trail or 
take a rest between the lush forest and many 
native plants

Ganghwa History Museum & Natural History Museum
These two museums, located close to each other, provide 
comprehensive information on the history and culture of 

Ganghwado Island and the earthen ecosystem.

Ganghwa Tidal Flat Center 
Ganghwa Tidal Flat Center offers comprehensive 

information on Ganghwa's tideland, 
which is one of the world's five most renowned tidelands Dongmak Beach 

Dongmak Beach is Ganghwa's representative 
beach for enjoying sea bath and mudflat experiences

Manisan Mountain Healing Forest 
Walking in the phytoncide-full pine tree forest, 

you will experience peace of mind to 
replace whatever stress you once felt

Juksuksa Temple

Goryeosan Mountain

Seokmodo Mineral Hot Spring
You can choose from the indoor bath, 

outdoor bath, or foot bath to melt 
away any travel fatigue you're feeling

Gwangseongbo Fortress

Gapgot Fortress

Goryeogung Palace Site

Yeonmijeong

Deokjonjin Fortress

Chojijin Fortress

Chojidaegyo

Btidge

Ganghwadaegyo
Btidge

Seongmodaegyo
Btidge

Gyodongdaegyo
Btidge

Gyodongdo 
Island

Seokmodo 
Island

Daeryong Market

Nanjeong Reservoir Sunflower Village

Road Map for 
Ganghwa-do Island

  12, Hyangnamu-gil 5 beon-gil, 
Ganghwa-eup, Ganghwa-gun
 +82-32-933-2192
  11:00~21:00  
 37.746864, 126.480288

❹ Joyang Bangjik Cafe
 (Sinmun-ri Art Museum) 

  336, Gwancheong-ri, Ganghwa-eup
 +82-32-934-6171 
 37.748767, 126.486384

❺ Ganghwa Anglican Church

  8, Nammunan-gil 20beon-gi,  
Ganghwa-eup
 +82-32-934-2500
  10:00~18:00  
 37.745640, 126.485089

❻ Sochang Experience Center

  349-60, Ganghwadong-ro, Gilsang-
myeon   
 +82-32-937-7033
 www.lotuslantern.net
 37.632264, 126.484976

❼  Jeondeungsa Temple

  217, Jangheung-ro, Gilsang-myeon
 +82-32-930-9030
 10:00~18:00
 www.ganghwa-resort.co.kr 
 37.617582, 126.504763

❽ Ganghwa Seaside Resort

  797, Jeonmangdae-ro, Yangsa-myeon
 +82-32-930-7062~3 
 37.826446, 126.433144

❶  Ganghwa Peace 
observatory

  413, Jangjeongyango-gil,  
Songhae-myeon
 +82-32-930-7061
  09:00~17:00
 37.795652, 126.455372

❷  Hwamunseok Cultural 
Center

  994-12, Ganghwa-daero,  
Hajeom-myeon
 37.773671, 126.437297

❸  Dolmen in Bugeun - ri

K-drama Course

Walk 5mins Walk 5mins Walk 3mins Walk 2mins

Walk 5minsWalk 11minsWalk 8mins

Ganghwa Peace 
Observatory

Hwamunseok 
Cultural Center

Ganghwa
Anglican Church

Dolmen in
Bugeun - ri

Joyang Bangjik Cafe
(Sinmun-ri Art Museum) 

Sochang Experience 
Center

Jeondeungsa TempleGanghwa Seaside 
Resort

❼  Jeondeungsa Temple
 Jeondeungsa Temple is the oldest temple in Korea. 
  Temple Stay is actively operated, and many Koreans 

and foreigners come here for the experience.

START

❶  Ganghwa Peace observatory
  Located just 2.3 km from North Korea, Ganghwa Peace 

Observatory allows a close view of Gaepung-gun in the North

❸  Dolmen in Bugeun - ri
  Bugeun-ri Dolmens display the magnificence of an 

ancient 6.5-meter long ancient Korean tomb
 (Designated as a UNESCO World Heritage site in 2000) 

❻  Sochang Experience Center
  From the past, Ganghwado Island had been influenced 

by the North Korea Gaesung and the sochang industry 
had been blossoming. You can learn about sochang 
and make it at the Sochang Experience Center

❺  Ganghwa Anglican Church
  The outside is a traditional hanok style, but the interior 

was built in the style of the Roman cathedral. It was 
built in 1900 and worship still continues every week

❽  Ganghwa Seaside Resort
  The 1.8 km luge track — the longest in Asia 

— offers safe enjoyment for all ages

❹  Joyang Bangjik Cafe(Sinmun-ri Art Museum) 
  It is frequented by travelers charmed by its special 
 scale and vintage style interior

❷  Hwamunseok Cultural Center
  Hwamunseok Cultural Center offers opportunities to 
 understand the long history and tradition of Ganghwa Hwamunseok, 
  Korea's rush-weaving handicraft, by viewing the works and 

experiencing the art.

Deorimi Grilled Eel Village
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Just arriving at Incheon International Airport is an 

experience in itself. I still remember the feeling of 

amazement I had when I wheeled my small carry-on 

bag through the arrival gate. Having just come from 

Sydney International Airport and thinking that there 

was big, it was hard not to be impressed by just how big 

ONE terminal was here (Incheon Airport has two that 

are connected by a shuttle train). When you arrive, you 

must go through the processes of customs, immigration 

check and such, before you go through to pick up the 

rest of your bags. 

 

I panicked briefly, thinking that I had not filled in my 

arrival card correctly, but thankfully, there are lots of 

counters with blank arrival cards that you can fill out. 

The technology that is available here is mind-boggling; 

they have robot guides that can direct you to where you 

need to go!

I collected my bags and took the next steps into my mini-

Incheon adventure.

My hotel of choice was the Paradise City Hotel & Casino as it 

is super close to the airport by shuttle bus. Just like with the 

airport, the minute you walk into Paradise City, you are blown 

away. There is nothing like walking into a super modern foyer 

with high ceilings and a giant golden Pegasus statue staring 

down at you.  

The Paradise City Hotel & Casino is beyond your wildest 

dreams in luxury accommodation. You can gamble away in 

the casino at any game you choose (Baccarat, Blackjack, and 

the ever-popular slot machines). A little tip: always carry your 

passport with you for ID.

The Casino isn’t the only place where you can have fun. There 

was a spa and indoor/outdoor pools that were very tempting. 

However, I was the most curious about the new Chimer and 

Safari Park spaces. One sounded like it came from the future 

and the other like they had taken a zoo from Africa. 

The Chimer is a modernistic, futuristic, and fun twist on 

a traditional Korean favourite: Jjimjilbang. I have been 

to a jjimjilbang before, but it was nothing like this. What 

was traditional were the materials they used in some 

of their spa services, food, or the Jjimjil Spa Zone. That’s 

where it ended. Somehow, they had taken what I had 

experienced in Hongdae nightclubs and combined it 

with epic party themes and relaxing spa treatments. 

One of the best 
1 night and two-day 
course trips you can do 
in Incheon, Korea.
Written by taylor kim

1

2
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After taking in what I could of Paradise City, on day one of my mini-trips, I set out 

for my first experience: Wangsan Marina Yacht experience! It has been one of my 

bucket list items to cruise around in a yacht, and I finally have gotten to do that. 

The boat was beautiful with plush seating inside the cabin if the sea breeze got 

too cold and I learned about the surrounding islands from the captain. 

After enjoying a slice of the high life, it was time to get dirty. I am a lover of 

seafood and couldn’t resist the idea of fishing around mudflats for some yummy 

clams at Masian Tidal Flats. Before I started, though, I wanted a bite to eat, so I 

stopped in the Banana Coffee café. The space was lovely with lots of delicious 

breads, cakes, and of course, coffee which we Australians can appreciate. I loved 

the views of the mudflats as I sipped away at my cappuccino. 

Now full of bread and coffee, I was ready to go digging around in the mud. There 

is a course that you can join with others that costs depending on your age. As an 

adult, it costs 10,000 won, which is around $12 in Australian dollars. If you are like 

me and didn’t have gumboots on, you can also hire them from the experience 

center for 2,000 won (about $3). The hand rake is an additional 1,000 won, so, in 

total, it is about $14 for everything. Whilst wearing a high vis vest, I set out in search 

3

Back to Ganghwa! Starting from the very top of the island, I went 

to Ganghwa Peace Observatory, right near the North Korean 

border. There has always been a bit of fascination from the rest of 

the world on what life might be like in North Korea. You can look 

out onto the North Korean landscape from up to four floors, but 

what really got me was that even without binoculars, you can 

look right into North Korea. You can also write and leave a wish at 

the Unification Wish Centre, a very touching experience. 

From the observatory, I travelled to Sochang Experience Center, 

Sochang being a kind of cotton that is used in Ganghwa textiles. 

Whilst at the centre you can learn about the history of Ganghwa’s 

textile making, the machines they used and even try making your 

own. It was interesting to learn that this cotton was mostly used 

for making nappies and was a big part of boosting Ganghwa 

Island’s economy in the past.

If you are in Ganghwa Island, then you must try the locally caught 

eel! If you have never tried eel, then think of the taste of chicken 

but a bit fattier. 

I had heard of this ride called a luge which you can try at 

Ganghwa Seaside Resort and was totally intrigued. The luge is 

an engine-less, plastic sled on wheels which you can still control 

the speed and steer. With your mega luge ride ticket, you get 

a gondola ride all the way to the top of the track (your luge 

hanging from the gondola) and then go sliding down the hill.

It is a crazy adrenaline rush that makes any thrill-seeker excited. If 

you love go-karting, sledding or anything like it, then it must be 

on your to-do list when visiting Ganghwa Island. 

From Ganghwa Seaside Resort’s luge ride, I travelled to my 

second to last destination: Jeondeungsa Temple. Even coming 

down from an adrenaline rush, you can feel the magic in the 

air when you step into a temple ground. Seeing such majestic, 

finely crafted details that have stood for centuries is incredible. 

In Jeondeungsa Temple, there are over ten major structures, 

including Daeungbojeon Hall, which was built in 1621. If you 

look closely at the walls and columns, you can see the names of 

soldiers that prayed to Buddha for luck in their fight against the 

French Navy. Finally, I ended my day in Ganghwa Island and in 

Korea, looking out at the water on Dongmak Beach.  

 

Checking back into Incheon International 

Airport was again an easy process; 

self-check-in was available, drop 

your bags at the SMART bag 

drop, go through automated 

immigration, and that was it. 

It is still amazing to me how 

spacious, clean, and safe it 

was. The duty-free shops were 

everywhere, the ever-popular 

Starbucks not too hard to miss, the 

AIRSTAR robot helping travellers, and if 

I wanted to experience some more traditional 

Korean culture before I boarded my plane, they had a Korean 

Traditional Culture Exhibition Centre! The number of things to do, 

taste, and buy… They had everything!

Though I wish that I could have seen more of Incheon, I know 

that the memories I made here will keep me going until the next 

time I come back.

of clams! I got muddy but had a great time. 

Taking in the sunset over the Masian Tidal Flats at Daol Clam Grill (다올 조개 구

이) I ended my night feasting on grilled clams and more. There is something 

special about Korean BBQ. Could it be the numerous complimentary side 

dishes, the generous portion sizes, the idea of grilling your own meal or just 

the whole experience? Imagine all of that with freshly caught, local seafood. 

For the last day of my trip, I went for an action-packed day of 

sightseeing and more in Ganghwa Island. There were a lot more 

places I wished I could visit. Such as gazing over Songdo from the 

G Tower, strolling through Songdo Central Park, maybe try riding 

around in a paddleboat and topping it all off with a shopping trip 

in Triple Street. I mean, what holiday is complete without at least 

buying one or two souvenirs? Sadly, I had to leave that to Incheon 

International Airport as I only had one day left and chose to travel 

around Ganghwa Island instead. 

4
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仁川で過ごす
最高の
1泊2日の旅行
Written by yosumi mari

仁川空港
「ここから韓国」
韓国への第一歩になる空の玄関口 

「仁川空港」

2001年に第1ターミナル、2018年に第２ターミナ
ルが開港、アジアを代表するハブ空港となりま
した。
仁川空港は韓国への出入り口だけでなく、空港
内で最新グルメや伝統体験も楽しめます。
第1ターミナルから出ている磁気浮上鉄道に乗
り、総合リゾート「パラダイスシティ」でホテル
ライフを満喫したり、終点「龍遊(ヨンユ)駅」で
有名なカルグクスや牡蠣ご飯を食べたりお楽し
みください。

1
松島(ソンド)国際都市

「未来を映す都市」
仁川空港から車で30分。
韓国の未来が集まる注目の「松島国際都市」

68階建てのPOSCOタワーを筆頭に50階を超える
高層ビルが立ち並び、その中心にはセントラルパー
ク。Gタワーの無料展望台から松島国際都市や仁
川大橋など360度一望することができます。
また、少し足を伸ばせば、現代プレミアムアウトレッ
ト、トリプルストリートと最先端のショッピングをお
楽しみいただけます。韓国最大の韓屋ホテル「慶源
斎アンバサダーホテル」に宿泊して、過去・現在・未
来を堪能していただき、一度見たら忘れることがで
きない松島国際都市が誇る素晴らしい夜景をご覧
ください。

2

チャイナタウン
「国民食発祥の街」
仁川駅の改札を出て牌楼をくぐれば、
そこは韓国最大の「チャイナタウン」

韓国の国民食「ジャージャー麺」発祥の地として知
られ、その歴史は100年以上となります。
1905年頃山東省の人が移り住み、夜食として食べて
いたものが韓国人の舌に合うように変化して現在
のものになりました。ジャージャー麺は、かなりの
種類がありお店ごとに味も異なるので、食べ比べを
したり、お好みの味を探したりするのもおすすめで
す。歴史などを詳しく知るには「ジャージャー麺博物
館」へ。チャイナタウンではチャンポンや紅豆餅(今
川焼き)も大人気。日本にあるチャイナタウンとは一
味違った雰囲気を味わってください。

3
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桂陽(ケヤン)
空港鉄道線と仁川1号線の乗換駅「桂陽」

桂陽駅の目の前には京仁アラベッキルがあり、サイクリングコースが整備されています。
レンタサイクルがあるので、自転車を借りてサイクリングを楽しむのがおすすめ。途中にある「アラマル」には床がガラ
ス張りの川にせり出した展望スポットがあり、ちょっとしたスリルも味わえます。また、人工滝や休憩にぴったりの眺め
の良いカフェも。遊覧船で京仁アラベッキルのクルージングを楽しむこともできます。日没が美しい場所として有名な
「正西津(チョンソジン)」一度は訪れたい仁川の名所です。

6

富平(ブピョン)
「リアル韓国を体験」
歴史的建造物や観光名所ではなく、リアルな韓国を体験できるの
が「富平」

地元の人で賑わう100年以上の歴史がある富平総合市場は、生鮮食品、
加工食品、生活雑貨などなんでもそろう大規模な市場。また店舗数で
ギネスにも登録されている富平地下商店街は迷路のように複雑です
が、その規模に驚きつつも買い物熱に火がつきます。
海鮮鍋通りや多くの飲食店があり、夜になるとたくさんの人で賑わいま
す。おしゃれなカフェが続々とオープンしており、若い人たちの集まる新
たなスポットとして注目されています。韓国人のリアルな生活を体験す
るなら富平へ。

7

開港場
「時と共存する街」
仁川は「過去·現在·未来」がコンパクトに集まる都市。
その過去と現在が共存するところ「開港場」

国の重要建 築物が保存されており、さらにリモデリングされ新たに生かされてい 
ます。
韓国初の西洋式ホテルや西洋式公園など韓国で初めてというものが多く集まっていま
す。西洋の文化が開かれた場所、歴史の息づかいを直に感じられる貴重な場所。過去と
現在を行ったり来たりしながら、ゆっくりめぐることをおすすめします。またオリジナルカ
フェが多く集まり、ドラマロケ地も多いので様々な目的で楽しむことができます。

月尾島(ウォルミド)
再注目されているホットプレイス「月尾島」

仁川駅からモノレール「海列車」に乗って月尾島へ。途中窓から見えるサイロ(穀物貯蔵
倉庫)に描かれた壁画は、世界最大の野外壁画としてギネス登録されました。
月尾テーマパークは入場無料で気軽に楽しむことができる遊園地。韓国中からこのため
に来るという「ディスコパンパン」は必須！乗るだけでなく見るだけでも最高に楽しめる
アトラクションです。海を見ながら散歩をしたり、月尾展望台までトレッキングをしたり
と特に週末は多くの人で賑わい、また月尾公園では韓国の文化体験ができるイベントな
ども用意されています。

4

5
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江華島(カンファド)
「歴史と自然の宝島」

江華島は、仁川空港から車で1時間、ソウルからバスで約1時
間半の距離。
韓国で4番目に大きい江華島は歴史と自然がたっぷり詰まっ
た宝の島です。建国神話の舞台になった摩尼山、世界遺産の
「支石墓」、モンゴル侵略時の仮の都「高麗宮阯」、韓国最
古のお寺「伝燈寺」など数え切れないほどの歴史的建造物が
集まります。
海に囲まれ、標高の低い山が並び、日差しが良いという環境
で、「高麗人参」「江華よもぎ」「江華米」「さつまいも」「江
華かぶ」「うなぎ」など様々な特産品があります。江華島でし
か食べることができない
ものをぜひ味わってみてください。

9

江華島、席毛島(ソンモド)パワースポット
「気の集まる場所」

韓国では古くから王城やお墓を建てるとき、風水を利用して
いたと言われています。気の流れがいい場所、良い気の集ま
るところに重要なものを置くなど現代もその名残がありま
す。江華島で一番高い摩尼山の「気が集まる階段」は韓国で
一番強い気の集まる所と記されています。
また隣の席毛島にある「普門寺(ポムンサ)」は、新羅時代に
建てられた韓国3大海上観音聖地の一つで、本殿の横から続
く400段ほど階段は「願いの叶う道」と言われ、受験シーズ
ンなど多くの人が訪れるパワースポットのひとつです。

10

仙才島(ソンジェド)
「韓国で一番美しい島」

“モーゼの海割れ“をご存知でしょうか？杖を振り上げると海が割れて道が出
現したと言われる奇跡。
干潮時に陸続きになる「トンボロ現象」で実際に体験することができます。
韓国では珍島の海割れが有名ですが、仁川の仙才島と木島も一日2回、道
が浮かび上がり繋がります。仙才島は潮干狩りが盛んで、カルグクスが絶品
です。また干潟体験のできる海辺のカフェなどユニークなスポットがありま
す。CNNが選んだ韓国で一番美しい島で、言葉にできないほどの感動をぜ
ひ体験してください。

8
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เดินลัดเลี้ยวเที่ยวสนามบินนานาชาติอินชอน
 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, South Korea
 +82-1577-2600  http://www.airport.kr/

จุดหมายปลายทางของผู้มาเยือนเกาหลีส่วนใหญ่มักจะใช้บริการเท่ียวบินท่ี

มุ่งตรงมายังสนามบินนานาชาติอินชอน ส่วนผู้ท่ีมีจุดหมายปลายทางอ่ืน ๆ ก็

สามารถใช้บริการสายการบินท่ีแวะพักถ่ายเคร่ือง หรือเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนาม

บินอินชอนได้เช่นเดียวกัน 

สนามบินนานาชาติระดับโลกแห่งน้ีเป็นสนามบินหลักของประเทศเกาหลีใต้

และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักของโซนเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

อีกด้วย เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง รองรับเท่ียวบินจากท่ัวทุกมุมโลก 

มีระบบบริหารและการจัดการท่ีดีจนได้รับรางวัลระดับโลกต่าง ๆ มากมา 

และติด 10 อันดับแรกของสนามบินท่ีดีท่ีสุดในโลกอย่างต่อเน่ืองจาก 

Global Traveler มีส่ิงอำานวนความสะดวกครบครัน ท้ังร้านสินค้าปลอด

ภาษี, ร้านอาหารเกาหลีและอาหารนานาชาติ, ร้านกาแฟ, ร้านสะดวกซ้ือ, 

ห้องรับรองพิเศษของสายการบินต่าง ๆ, ห้องอาบน้ำา, โซนงีบหลับพักผ่อน, 

สปา, โรงแรมทรานสิท, โรงแรมแคปซูล ฯลฯ นอกจากน้ียังมีงานศิลปะ, 

10 อันดับแรกที่ต้องทำาในอินชอน, เกาหลีใต้

มหานครอินชอน หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า “เมืองอินชอน” สถานท่ีแห่งแรกท่ี

คุณต้องสัมผัสเม่ือมาเยือนเกาหลีใต้ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศและ

เป็นเมืองท่าอันดับท่ีสองของเกาหลีใต้อีกด้วย ท่ีน่ีเป็นท่ีต้ังของสนามบิน

นานาชาติอินชอนและท่าเรือเฟอร์ร่ีนานาชาติอินชอนอีกด้วย นอกจากน้ียัง

เป็นท่ีต้ังของเมืองเก่าอย่างอินชอนไชน่าทาวน์ท่ีมีประวัติศาสตร์น่าสนใจและ

มีความเป็นมาอ ย่างยาวนานต้ังแต่เม่ือคร้ังท่ีอินชอนเปิดประตูสู่การค้าและ

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีสำาคัญในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ถัดมาไม่

ไกลเป็นท่ีต้ังของเมืองนานาชาติซงโดอันทันสมัยซ่ึงรวบรวมเทคโนโลยีและ

ส่ิงอำานวยความสะดวกครบครัน มีแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ เพลิดเพลินไป

กับสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามและทิวทัศน์ยามค่ำาคืนท่ีแสนโรแมนติก 

ถ้าสนใจเร่ืองราวสำาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีน่ีก็มีให้เลือกชม

เช่นกัน หรืออยากจะสัมผัสธรรมชาติอันแสนงดงามอินชอนก็มีชายหาดและ

หมู่เกาะต่าง ๆ ตลอดจนรีสอร์ทคอมเพล็กซ์ให้ผ่อนคลายได้อย่างเต็มท่ี ส่วน

ใครท่ีเป็นสายกินต้องไม่พลาดอาหารข้ึนช่ือประจำาท้องถ่ินเลิศรส สำาหรับต่ิง

เกาหลีท่ีน่ีมีคอนเสิร์ตเค-ป็อประดับชาติอันโด่งดังท่ีรวบรวมศิลปินมีช่ือเสียง

มากท่ีสุดจนกลายเป็นมหกรรมดึงดูดผู้ชมมากมายจากท้ังในเกาหลีและท่ัว

โลก

คุณสามารถเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับการท่องเท่ียวหลากหลายสไตล์ใน

เกาหลีใต้โดยเร่ิมต้นทริปท่ีสนุกสนาน, ประทับใจ และน่าต่ืนเต้นของคุณได้ท่ี

อินชอน!

10 อันดับแรกท่ีต้อ
งทำ�ในอินชอน, เก�หลีใต้
Written by thitikarn nithiuthai

ประติมากรรม, ศิลปะจัดวาง, นิทรรศการ และการแสดงให้ชมอีกด้วย ผู้มาเยือนจะได้สัมผัส

กับถนนสายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นศิลปะพ้ืนบ้าน หรือวัฒนธรรมเกาหลี คุณไม่ควรพลาด

ท่ีจะไปยังจุดชมวิวท่ีอาคารผู้โดยสาร 2 – ต้ังอยู่ท่ีช้ัน 5 ผนังด้านหน่ึงเป็นกระจก สามารถดู

ลานบินท่ีมีฝูงบินจอดเรียงราย รวมถึงชมเคร่ืองบินท่ีกำาลังร่อนลงจอดและทะยานข้ึนสู่ท้องฟ้า

ได้อย่างถนัดตา มีโซนวีอาร์ให้สัมผัสประสบการณ์เก่ียวกับเคร่ืองบิน, รถยนต์ และความ

ลึกลับแห่งจักรวาลท่ีชวนให้ค้นหา

ถ้าคุณมาเยือนอินชอนเพ่ือแวะพักถ่ายเคร่ือง หรือเปล่ียนเคร่ือง คุณสามารถใช้บริการ 

“ทรานสิททัวร์” ได้แบบฟรี ๆ อีกด้วย ซ่ึงสามารถเลือกคอร์สทัวร์ต่าง ๆ เพ่ือท่องเท่ียวใน

เมืองอินชอนได้อย่างอิสระตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตแกลเลอร่ี, ชมเมือง, ช้อปป้ิง 

หรือวัดวาอาราม

พาราไดซ์ซิตี้ สวรรค์บนดินที่ต้องไปเยือน
 186, Yeongjonghaeannam-ro 321beon-gil, Jung-gu, Incheon
 +82-1833-8855  https://www.p-city.com/

รีสอร์ทคอมเพล็กซ์แห่งแรกในเอเชียระวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยโรงแรม โดย

เฉพาะอย่างย่ิงโรงแรมบูติก – อาร์ตพาราดีโซ่ ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงแรมบูติก

ในยุโรป ผสมผสานการพักผ่อนและความเพลิดเพลินสนุกสนานเข้ากับแรงบันดาลใจด้าน

ศิลปะ, กาสิโน, หัองจัดเล้ียงและสัมมนา, ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งระดับมิชลินสตาร์ - 

อิมพีเรียลแทรเชอร์, บัฟเฟ่ต์ระดับพรีเมียม, ซิเมอร์สปา – สปาศิลปะท่ีได้รับแรงบันดาล

ใจจากยุโรปโดยผสมวัฒนธรรมสปาแบบด้ังเดิมของเกาหลีคือ “จิมจิลบัง” และยังผสานเข้า

กับความบันเทิงต่าง ๆ มีสปาหลากหลายรูปแบบ ซาวน่า และสระว่ายน้ำาท้ังในร่มและกลาง

แจ้ง, โครม่าคลับ, ช้อปป้ิงอาเขต, วันเดอร์บ๊อกซ์ธีมปาร์ค - ธีมปาร์คในร่มสำาหรับทุกคนใน

ครอบครัว, อาร์ตแกลเลอร่ี – พาราไดซ์อาร์ตสเปซ พาราไดซ์ซิต้ีจึงเป็นสถานท่ีนำาเสนอการ

ท่องเท่ียวท่ีผสมผสานระหว่างความบันเทิงและความผ่อนคลายท้ังร่างกายและจิตใจ นับเป็น

ทางเลือกสำาหรับการพักผ่อนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการอย่างครบครัน

คุณสามารถมาเท่ียวพาราไดซ์ซิต้ีได้โดยใช้บริการรถไฟแมกเลฟจาก

สนามบินนานาชาติอินชอน ซ่ึงให้บริการฟรี! อินชอนแอร์พอร์ตแมก

เลฟเป็นรถไฟแมกเลฟสายแรกในเกาหลี เร่ิมต้นจากสถานีสนาม

บินนานาชาติอินชอน อาคาร 1 ไปยังสถานียงยู โดยว่ิงเหนือพ้ืนดิน 

8 มม. ด้วยพลังงานแม่เหล็ก ใช้เวลา 15 นาที จากสถานีแรกจนถึง

สถานีสุดท้าย จึงช่วยให้มาท่องเท่ียวรอบ ๆ พาราไดซ์ซิต้ีและสถานท่ี

ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกสบาย 
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ย้อนเวลาไปสัมผัสวัฒนธรรมผสมผสานจีน- ญี่ปุ่นแห่งแรกและแห่งเดียว
ที่อินชอนไชน่าทาวน์และบริเวณโอเพ่นพอร์ต (แคฮังจาง)

นวนิยายจีนคลาสสิกช่ือดังบอกเล่าเร่ืองราว ของสามก๊กต้ังแต่ต้นจนจบ, 

สวนสาธารณะชายู - สวนสาธารณะสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเกาหลี 

สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองอินชอน, เกาะวอลมี, ภูเขา, ท่าเรือ 

และทะเลได้อีกด้วย, บันไดแบ่งเขตแดน – บันไดแบ่งเขตระหว่างเขต

ของราชวงศ์ชิงและเขตของญ่ีปุ่น เป็นสถานท่ีแบ่งระหว่างเขตท่ีอยู่อาศัย

ของพ่อค้าชาวจีน (ราชวงศ์ชิง) และเขตการปกครองของชาวญ่ีปุ่นท่ีเข้ามา

ทำาการค้าขายท่ีท่าเรือเมืองอินชอนต้ังแต่ปี 1883,

โซนถัดมาคือ บริเวณโอเพ่นพอร์ต (แคฮังจาง) เป็นพ้ืนท่ีประวัติศาสตร์

เช่นเดียวกัน แต่บริเวณน้ีจะเป็นชุมชนของญ่ีปุ่น มีรูปแบบสถาปัตยกรรม

ท่ีดูแตกต่าง เช่น บ้านไม้สไตล์เรียวกัง หรือสถาปัตยกรรมสมัยเอโดะ 

เป็นพ้ืนท่ีทางการค้ากับต่างชาติในยุคแรก ๆ มีท้ังท่าเทียบเรือ การแลก

เปล่ียน-ซ้ือขาย มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อธุรกิจมากมาย มีการใช้ภาษา

ต่างประเทศต่าง ๆ จนกระตุ้นการขยายตัวของเมืองอินชอนให้กลาย

เป็นเมืองท่ีทันสมัย ปัจจุบันอาคารไม้สไตล์ญ่ีปุ่นถูกปรับเปล่ียนไปเป็น

ร้านค้า, คาเฟ่, สำานักงาน, ร้านซักรีด ฯลฯ อาคารท่ีโดดเด่นได้แก่ คาเฟ่ 

พอท อาร์ – สถาปัตยกรรมรูปแบบทาวน์เฮ้าส์เพียงแห่งเดียวท่ียังคงหลง

เหลืออยู่ในบริเวณน้ี สร้างข้ึนเม่ือปี 1885 โดยชาวญ่ีปุ่น, ศูนย์นิทรรศการ

สถาปัตยกรรมสมัยใหม่อินชอนโอเพ่นพอร์ต – เคยเป็นท่ีทำาการของ

ธนาคารญ่ีปุ่นสาขาท่ี 18 ถูกสร้างข้ึนโดยชาวญ่ีปุ่น ตัวอาคารสร้างจาก

หินและอิฐในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก หลังคามีรูปแบบเหมือน

กระเบ้ืองสไตล์ญ่ีปุ่น ต่อมาถูกเปล่ียนเป็นท่ีทำาการไปรษณีย์อินชอน, 

ธนาคารของเกาหลี และปัจจุบันก็ถูกเปล่ียนเป็นศูนย์นิทรรศการ

ถัดจากไชน่าทาวน์ไปอีกนิดจะเป็นหมู่บ้านเทพนิยายซงวอล-ดง – หมู่บ้าน

ท่ีอยู่คู่กับท่าเรืออินชอนมาต้ังแต่ปี 1883 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังรูป

เทพนิยายนานาชาติท่ีโด่งดังมากมายหลายเร่ืองรออวดโฉมให้มาเดินถ่าย

รูปแทบทุกตรอกซอกซอย

ขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมวิว แล้วไปเดินชิลล์ชม
พระอาทิตย์ตกดินที่เกาะวอลมี

 36, Wolmimunhwa-ro, Jung-gu, Incheon
 http://wolmi-do.co.kr/

เกาะวอลมี หรือวอลมีโด มีเน้ือท่ีประมาณ 1 กิโลเมตร ต้ังอยู่ไม่ไกล

จากอินชอนไชน่าทาวน์ เดิมต้ังอยู่ห่างจากชายฝ่ังของอินชอนประมาณ 

1 กิโลเมตร แต่หลังจากท่ีมีการสร้างทางหลวงสายใหม่เกาะแห่งน้ีจึง

เช่ือมต่อกับตัวเมืองอินชอนไปโดยปริยาย เกาะวอลมีเป็นสถานท่ีเรียน

รู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี พ้ืนท่ีบริเวณน้ี

เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีรวบรวม

ประวัติศาสตร์ต้ังแต่ยุคเปิดท่าเรืออินชอนเพ่ือทำาการค้ากับต่างประเทศ 

บริเวณเกาะมีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น วอลมีธีมปาร์ค – สวน

สนุกขนาดย่อม มีเคร่ืองเล่นท้ังน่าต่ืนเต้นหวาดเสียวและแบบชิลล์ ๆ 

สบายอย่างชิงช้าสวรรค์ชมวิวมุมสูง, สวนสาธารณะวอลมี - ต้ังอยู่

บริเวณทางเข้าของภูเขาวอลมีเป็นสวนสไตล์ด้ังเดิมของเกาหลี ภายใน

สวนสวยมีส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมของเกาหลี, หอชมวิววอลมี 

- ต้ังอยู่บนยอดเขาวอลมี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของมหานครอิน

ชอน ท่าเรืออินชอน ทะเลตะวันตก เขตซงโด และสะพานอินชอน เป็น

อีกหน่ึงสถานท่ีสำาหรับชมพระอาทิตย์ตกดิน, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

การอพยพของเกาหลี - จัดแสดงเร่ืองราวของเมืองอินชอนเม่ือคร้ังเร่ิม

เปิดท่าเรือเพ่ือทำาการค้าขายกับชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

อพยพ นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร, คาเฟ่ และร้านอาหารทะเลต้ังเรียง

 Seollin-dong / Bukseong-dong, Jung-gu, Incheon-si, Korea
 http://www.ichinatown.or.kr/

เร่ิมต้นกันท่ีสถานีอินชอนซ่ึงเป็นสถานีสุดท้ายของรถไฟสายคยองอิน เป็นสถานี

ประวัติศาสตร์ของระบบขนส่งทางรางเพราะเป็นรถไฟสายแรกของเกาหลี เม่ือ

ข้ามถนนมายังฝ่ังตรงข้ามจะพบกับซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่สูง 36 ฟุต มีรูป

แบบสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามต้ังตระหง่านต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่ไชน่าทาวน์ซ่ึง

เป็นพ้ืนท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่คร้ังเร่ิมสร้างท่าเรือเมืองอินชอนเม่ือปี 

1884 บริเวณแห่งน้ีเป็นพ้ืนท่ีสิทธินอกอาณาเขตของราชวงศ์ชิงของจีน มีชาวจีน

จากแผ่นดินใหญ่มาต้ังรกรากและทำามาค้าขายมากมายจนเกิดเป็นหมู่บ้านชุมชน

ชาวจีนข้ึน ปัจจุบันร้านค้าส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นภัตตาคารอาหารจีนจึงกลายเป็น

ถนนสายอาหารจีนเลิศรสท่ีมีรสชาติต้นตำารับ รวมไปถึงร้านขนมและของทาน

เล่นสไตล์จีน เมนูเด่นเล่ืองช่ือของท่ีน่ี ได้แก่ จาจังมยอน - บะหม่ีแห้งในซอสถ่ัว

เหลืองสีดำาต้นตำารับของอินชอน, จัมปง - สตูว์ซีฟู้ดรสเผ็ด, ขนมไหว้พระจันทร์, 

ขนมสไตล์จีนต่าง ๆ ฯลฯ ร้านท่ีโดดเด่นเป็นตำานานได้แก่ มันดาบก (만다복) – 

ร้านอาหารจีนประจำาย่าน เมนูท่ีไม่ควรพลาดคือ จาจังมยอนต้นตำารับ มีให้เลือก

ท้ังซอสดำาและซอสขาว

ท่ีน่ีมีกล่ินอายของความเป็นจีนรวมไปถึงการรักษาขนบธรรมเนียม, วัฒนธรรม 

และประเพณีท่ีสืบต่อจากบรรพบุรุษรุ่นแรกมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายผสมผสานกันระหว่างชาวจีน, ญ่ีปุ่น และชาติอ่ืน ๆ รวมอยู่ด้วย สถาน

ท่ีท่องเท่ียวท่ีโดดเด่น อาทิ พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน (คงฮวาชุน) – ต้ังอยู่ในอาคาร

สถาปัตยกรรมจีนผนังก่ออิฐ เดิมทีเป็นภัตตาคารและเป็นสถานท่ีต้นกำาเนิดจา

จังมยอนในเกาหลี,  ภาพจิตรกรรมฝาผนังสามก๊ก – ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก
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รายเป็นแถวให้เลือกรับประทานได้อย่างจุใจพร้อมชมวิวทิวทัศน์

ของท้องทะเลอินชอนไปในตัว ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดฮิตใน

การชมพระอาทิตย์ตกดินของมหานครอินชอน

คุณสามารถข้ามมายังเกาะวอลมีได้โดยใช้บริการ “วอลมี ซี

เทรน” เป็นรถไฟรางเดียวท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต้ มีสถานีจอด

รับอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟอินชอนมุ่งตรงสู่เกาะวอลมี สนุกสนาน

กับการท่องเท่ียวรอบ ๆ เกาะวอลมีได้อย่างสะดวกสบาย ช่ืนชม

ทิวทัศน์ของท่าเรือช้ันในอินชอน, ทะเล และสะพานอินชอนได้ใน

เวลาเดียวกัน

ทะยานสู่อนาคตไปกับย่านธุรกิจ
ระหว่างประเทศซงโด

 3Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon
 http://songdo.com/

ย่านน้ีเป็นสมาร์ทซิต้ี หรือเมืองแห่งอนาคตแห่งใหม่ของเกาหลี 

มีคอนเซ็ปต์เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ปลอดมลพิษ เป็นเมือง

ต้นแบบท่ีมีท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีสถาปัตยกรรมสวยงาม

ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อีกท้ังยังผสมผสานวัฒนธรรม

และศิลปะเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ย่านสุดฮอตในเมืองอิน

ชอนแห่งน้ี ประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียว, วัฒนธรรม,  แหล่ง

ช้อปป้ิง, ร้านอาหาร, โรงละคร, โรงแรมท่ีพัก, อาคารสำานักงาน 

และสถานท่ีจัดนิทรรศการ/ การประชุม/ สัมมนา/ แสดงสินค้า 

(MICE) ฯลฯ โดยมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ต้ังอยู่ใจกลางย่าน

สถานท่ีน่าสนใจท่ีไม่ควรพลาดชมได้แก่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์

เขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน - ต้ังอยู่ท่ีช้ัน 33 ของอาคารจี ทาว

เออร์ อินฟอร์เมช่ันเซ็นเตอร์ เป็นจุดชมวิวของเขตซงโดแบบ 

360 องศา จากมุมสูงท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึง มีภาพถ่ายและประวัติ

ความเป็นมาต่าง ๆ เก่ียวกับการพัฒนาเขตซงโดให้ชม, ไทร

โบวล์ - ศูนย์วัฒนธรรมแบบมัลติเพล็กซ์ มีสถาปัตยกรรมอัน

เป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปร่างแปลกตาคล้ายชาม 3 ใบ ลอยอยู่บนน้ำา

ดูเด่นสง่าสวยงามมากย่ิงข้ึนในยามค่ำาคืน เป็นสัญลักษณ์ของเมือง

อินชอน ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีจัดงานนิทรรศการระดับชาติ มีโรงละคร

และคอนเสิร์ตฮอลล์, ซงโดเซ็นทรอลปาร์ค -  สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ใจกลางย่านซงโด เปรียบเสมือนปอดใจกลางเมือง มี

ลู่ว่ิงและเลนจักรยาน ตรงกลางสวนเป็นคลองขนาดกำาลังเหมาะ สามารถ

ใช้บริการแท็กซ่ีน้ำา พายเรือแคนู หรือเรือคายัคเพ่ือน่ังชมเมืองและสวน

ได้, ฮยอนแดพรีเมียมเอาท์เล็ตซงโด – เอาท์เล็ตลูกผสมท่ีต้ังอยู่ใจกลาง

เมือง มีท้ังแบรนด์หรูจากต่างประเทศและแบรนด์ดังของเกาหลี ท้ังเส้ือผ้า

แฟช่ัน กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นพรีเมียมเอาท์เล็ตท่ีมาช้อป

ได้อย่างสะดวกมาก ๆ เพราะมีทางเดินจากสถานีรถไฟฟ้าเข้าไปยังห้างฯ, 

ซงโดทริปเป้ิลสตรีท – จุดรวมของแหล่งช้อปป้ิงและศูนย์ความบันเทิงเข้า

ด้วยกัน มี 4 อาคาร คือ A, B, C และ D ทุกตึกเช่ือมถึงกันด้วยช้ันใต้ดิน 

โดยอาคาร A จะมีทางเช่ือมไปยังฮยอนแดพรีเมียมเอาท์เล็ตด้วย มีท้ัง

สินค้าแฟช่ัน ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร คาเฟ่ ฯลฯ รวมไปถึงโรงภาพยนตร์, 

เมืองภัตตาคารซงโดฮานกวิลเลจ - เมืองร้านอาหารท่ีอยู่รวมกันในอาคาร

บ้านโบราณของเกาหลีท่ีเรียกว่า “ฮานก” บรรยากาศร่มร่ืน แต่ละอาคาร

สวยงาม มีอาหารหลากหลายประเภทให้เลือกท้ังอาหารเกาหลี ญ่ีปุ่น ชา

บูชาบู และร้านกาแฟ ต้ังอยู่ติดกับโรงแรมคยองวอนแจแอมบาสเดอร์อิน

ชอน - โรงแรมหรูสไตล์บ้านโบราณของเกาหลีแห่งเดียวในอินชอนท่ีมีส่ิง

อำานวยความสะดวกทันสมัยครบครัน สามารถมองเห็นทิวทัศน์ท่ีงดงาม

และแสงไฟระยิบระยับของซงโดเซ็นทรอลปาร์คในยามค่ำาคืน

เที่ยวตลาดพื้นเมืองประจำาถิ่นที่ตลาด
นานาชาติชินโพ 

  11-5 Uhyeon-ro 49beon-gil, Sinpo-dong, Jung-gu, Incheon, South Korea
 http://sinpomarket.com/kor/

ต้ังอยู่ไม่ไกลจากไชน่าทาวน์ เป็นตลาดท้องถ่ินประจำาย่าน เปิดทำาการมา

ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 19 พร้อม ๆ กับการเปิดท่าเรืออินชอน เดิมเป็นสถานท่ี

ของชาวเกาหลีท่ีขายพืชผักให้กับคนญ่ีปุ่น คนจีน และชาวตะวันตกท่ีมาต้ัง

รกรากอยู่บริเวณน้ี จากน้ันมีนักท่องเท่ียวต่างชาติรวมถึงพ่อค้านานาชาติ

เข้ามาทำาการค้าขายท่ีเมืองอินชอนทางเรือ จึงทำาให้ตลาดท้องถ่ินเล็ก ๆ 

แห่งน้ีแปรสภาพเป็นแหล่งช้อปป้ิงนานาชาติไปโดยปริยาย ถือได้ว่าเป็น

ตลาดถาวรท่ีมีรูปแบบทันสมัยแห่งแรกของเมือง ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 140 

ร้าน ขายสินค้ามากมายสารพัด ท้ังผัก, ผลไม้, ของแห้ง, เส้ือผ้า, กระเป๋า, 

รองเท้า, ของกระจุกกระจิก, เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไปจนถึงอาหารและของทาน

เล่น

เมนูเด่นประจำาตลาดคือ ทักคังจอง (ไก่ทอดคลุกซอสเปร้ียว ๆ หวาน ๆ ปน

เผ็ดหน่อย ๆ) นอกจากน้ียังมีจลมยอน (บะหม่ีเย็นในน้ำาซอสรสเผ็ด), ซุนแด 

(ไส้กรอก), คงกัลปัง (ขนมปังไส้กลวง), มันดู (เก๊ียว) ร้านดังประจำาย่านคือ 

ชินโพทักคังจอง (신포닭강정) เปิดบริการมากว่า 20 ปี

Stopover Destination, Incheon 24  | 25



ช้อปกระจายที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดินพูพยอง 
(พูพยองโมดูมอลล์)

 7 Bupyeong-daero, Bupyeong-gu, Incheon-si, Korea
 http://english.visitkorea.or.kr/enu/SHP/SH_EN_7_2.jsp?cid=2021654

ท่ีน่ีคือ ศูนย์การค้าใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี! และยังเป็นสถานท่ีฮอตฮิตท่ีสุดในเกาหลี

เลยก็ว่าได้ มีร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 1,400 ร้าน มีความยาวกว่า 1,800 เมตร ท่ีน่ี

แบ่งออกเป็น 7 โซน ต้ังแต่ A ถึง G แบ่งทางเดินออกเป็น 4 สี คือ สีส้ม, สีเขียว, สีฟ้า 

และสีแดง ถ้าเดินตามสีของทางเดินก็จะหาโซน หรือสินค้าท่ีต้องการได้ง่ายข้ึน มีสินค้า

หลากหลายประเภท ท้ังเส้ือผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เคร่ืองประดับ, เคร่ืองสำาอาง, ของ

เล่น, ของกิน, อุปกรณ์ไอที ฯลฯ ราคาก็ไม่แพงจนเกินไปแถมต่อราคาได้อีกด้วย เวลา

เดินช้อปแล้วเจอสินค้าถูกใจควรรีบซ้ือเพราะมีทางออกถึง 30 ประตู! คุณอาจจะเดินวน

กลับมาแล้วไม่เจอร้านท่ีต้องการ หรือไม่ก็หลงทาง! ถ้ามาวันเสาร์ – อาทิตย์จะเจอกับฝูง

มหาชนท่ีออกมาเดินช้อปป้ิงกันอย่างสนุกสนาน

ตื่นตากับทัศนียภาพที่งดงาม ณ คลองระบายน้ำาค
ยองอินอารา

 41 Jeongseojin 1-ro, Seo-gu, Incheon-si, South Korea

 https://www.waterway.or.kr/

คลองระบายน้ำาคยองอินอารา เป็นคลองระบายน้ำาจากแม่น้ำาฮันไหลลงสู่ทะเลตะวันตก 

ในศตวรรษท่ี 13 กษัตริย์โคจงแห่งราชวงศ์โชซอนได้ริเร่ิมการก่อสร้างคลองระบาย

น้ำาเป็นคร้ังแรกแต่คลองน้ันก็ถูกยกเลิกไปเ น่ืองจากเกิดอุปสรรคทางด้านเทคนิคและ

เป็นช่วงข้าวยากหมากแพงของประเทศเกาหลี ต่อมาจึงได้ยกเอาโครงการคลองระบาย

น้ำาน้ีมาปัดฝุ่นใหม่และสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 โดยใช้ช่ือว่า “คลองระบายน้ำา

อารา” ถือได้ว่าเป็นคลองระบายน้ำาจากในเมืองสู่ทะเลแห่งแรกของเกาหลี โดยเช่ือม

ต่อจากสะพานแฮงจูล่องมาตามแม่น้ำาฮันแล้วไหลลงสู่ทะเลตะวันตก ท่ีน่ีมีทัศนียภาพ

ท่ีงดงาม อีกท้ังยังเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ มีทางให้เดินเล่นริมคลอง มีเลนป่ัน

จักรยานเลียบคลองแห่งแรกของเกาหลี และมีส่วนของหอชมวิวอีกด้วย

ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไร้หลังคาที่เกาะคังฮวา
 394 Ganghwa-daero, Ganghwa-gun, Incheon-si, South Korea
 www.ganghwa.go.kr

เกาะคังฮวาเป็นเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นลำาดับท่ี 5 ของเกาหลีต้ังอยู่ในทะเลตะวันตก ถูก

เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ไร้หลังคา ประกอบด้วยเกาะท่ีมีผู้คนอยู่อาศัย 11 เกาะ และไม่มีผู้

อยู่อาศัยอีก 17 เกาะ หลังจากท่ีมีการสร้างสะพานคังฮวาก็ทำาให้เกาะแห่งน้ีกลืนเข้ากับ

ผืนแผ่นดินใหญ่ไปโดยปริยาย เกาะแห่งน้ีเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้านมาต้ังแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์จึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาณาจักรแรกของเกาหลีและเป็นจุดเร่ิม

ต้นประวัติศาสตร์เกาหลี มีส่ิงประดิษฐ์โบราณและวัฒนธรรมมากมายท่ีหลงเหลือให้เห็น

ในยุคปัจจุบัน อาทิ สุสานหินโบราณ (โดลเมน) - 

สุสานหินโบราณเหล่าน้ีมีอายุกว่า 3,000 ปี สร้าง

ข้ึนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และได้รับการจด

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วย 

เกาะคังฮวามีบทบาทสำาคัญในการปกป้องประเทศ

เกาหลีในยุคราชวงศ์โชซอนเม่ือคร้ังท่ีต้องเผชิญกับการ

รุกรานของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงร่องรอยของสมรภูมิการต่อสู้ในอดีต

ยังคงหลงเหลือให้เห็นได้ในปัจจุบัน อาทิ ป้อมปราการ, กำาแพง

เมือง นอกจากน้ียังมีสถานท่ีสำาคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีมาอย่างยาวนานท้ังวัดวา

อารามและโบสถ์คริสต์อย่างเช่น คริสตจักรแองกลิกันคังฮวา - ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 

1900 มีลักษณะโดดเด่นตรงท่ีเป็นโบสถ์คริสต์ท่ีสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สไตล์เกาหลีโบราณ มีหลังคาสูงโปร่ง ติดกระจกโมเสก ซ่ึงเป็นการผสมผสานความ

งดงามระหว่างสไตล์ตะวันตกและเกาหลีแบบด้ังเดิมได้อย่างกลมกลืน,  พระราชวัง

ยองฮึง - เป็นสถานท่ีซ่ึงกษัตริย์ชอลจงแห่งราชวงศ์โชซอนพำานักก่อนจะก้าวข้ึน

สู่บัลลังก์ มีสถาปัตยกรรมบ้านเกาหลีแบบด้ังเดิม มีเรือนปลีกย่อยคล้ายกับท่ี

พระราชวังชางด็อก, สถานท่ีต้ังของพระราชวังโครยอ - ถูกใช้เป็นพระราชวังหลวง

ในสมัยราชวงศ์โครยอนานถึง 38 ปี ถูกสร้างข้ึนในปีท่ี 19 ของรัชกาลกษัตริย์โคจง

ท่ีย้ายเมืองหลวงจากเมืองแคกยอง (หรือปัจจุบันคือเมืองแคซองในเกาหลีเหนือ) 

มายังคังฮวาเน่ืองจากความได้เปรียบทางด้านธรรมชาติและยุทธศาสตร์, วัดชอน

ดึง - ต้ังอยู่ภายในป้อมปราการซัมรังซองท่ีมีอายุกว่า 1,500 ปี เช่ือกันว่าป้อมแห่ง

น้ีถูกสร้างโดยพระโอรสของกษัตริย์ทันกุนวังกยอมผู้ก่อต้ังราชวงศ์โคโจซอนซ่ึงเป็น

อาณาจักรแรกของเกาหลี เป็นวัดเก่าแก่ท่ีสุดของเกาหลีท่ียังคงถูกอนุรักษ์ไว้ ภายใน

วัดมีงานสถาปัตยกรรมท่ีสำาคัญหลายช้ิน นอกจากน้ียังมีต้นไม้โบราณอายุหลายร้อย

ปีอีกหลายต้น

สินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงของเกาะคังฮวา ได้แก่ โสม, หัวไชเท้าท่ีมีรสชาติเฉพาะตัว, 

พรมฮวามุนซอค เป็นต้น ซ่ึงหาซ้ือได้จากตลาดพ้ืนเมืองคังฮวา - มีสินค้ามากมาย

ให้เลือก ส่วนใหญ่จะเป็นของดีเมืองคังฮวา (สินค้าพิเศษท่ีมี

เฉพาะในเกาะคังฮวา) สินค้ายอดนิยมท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่

มักจะซ้ือติดไม้ติดมือ ได้แก่ อาหารทะเลดองเค็ม รวมไปถึงกุ้ง 

ปูสด ๆ ฯลฯ, ศูนย์โสมคังฮวา - จำาหน่ายโสมท่ีมีคุณภาพสูง 

การปลูกโสมในเกาะคังฮวามีมาต้ังแต่สมัยราชวงศ์โครยอในรัช

สมัยกษัตริย์โคจง เกาะคังฮวาถูกข้ึนทะเบียนให้เป็นเขตพิเศษ

สำาหรับการปลูกโสม นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการผลิตรากโสม

อายุ 6 ปี ท่ีมีช่ือเสียงมาจนทุกวันน้ี

สนุกสุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ตเค-
ป็อประดับชาติ

 618 Maesohol-ro, Seonhak-dong, Nam-gu, Incheon, South Korea

 http://www.inkconcert.com/

อินชอน เค-ป๊อป คอนเสิร์ต หรือ INK คอนเสิร์ต เป็นคอน

เสิร์ตเค-ป๊อประดับชาติอันโด่งดังท่ีจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีช่วง

ประมาณสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนกันยายน โดยจัดงานเพียงแค่ 

1 วัน เท่าน้ัน ท่ีสนามกีฬาอินชอนมูนฮัก คอนเสิร์ตน้ีเป็นการ

รวบรวมศิลปินมากท่ีสุดของเกาหลีจนเป็นมหกรรมดึงดูดผู้

ชมมากมายจากท้ังในเกาหลีและท่ัวโลก ถือได้ว่าเป็นตัวแทน

เทศกาลกระแสเกาหลีอย่างแท้จริง นำาเสนอประสบการณ์

วัฒนธรรมเกาหลีผ่านการแสดงของดาราเค-ป๊อปช้ันนำา

ของเกาหลี เป็นโอกาสดีท่ีจะได้สัมผัสศิลปินท่ีช่ืนชอบหลาย

วง พร้อมชมการแสดงท่ียอดเย่ียมของศิลปินต่าง ๆ  ท่ีผลัด

เปล่ียนหมุนเวียนข้ึนมาแสดงท้ังวันได้แบบฟรี ๆ อีกด้วย 

ช้อปกระจายที่ห้างสรรพสินค้าใต้ดินพูพยอง (พูพยองโมดูมอลล์)

ต่ืนตากับทัศนียภาพท่ีงดงาม ณ คลองระบายน้ำาคยองอินอารา

ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไร้หลังคาที่เกาะคังฮวา
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В январе прошлого года мы с моей тетей и ее маленькой шестилетней 

дочкой Дианой решили слетать отдохнуть в Тайланд на месяц. Перелеты 

с ребенком — это всегда не просто, поэтому мы решили взять билеты 

Владивосток-Южная Корея-Тайланд. У моей тети много друзей в Корее, 

чтобы встретиться со всеми, мы забронировали гостиницу в городе Инчхон 

на 3 дня. За такой короткий срок мы посетили много впечатляющих мест, 

которыми я бы хотела поделиться со всеми. 

Неожиданный 
отпуск в Инчхоне
Written by shtienko kseniia Aleksandrovna

Международный 
аэропорт Инчхон
Адрес : 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Республика Корея

DAY 1

Путешествие в Корее всегда начинается с международного 

аэропорта Инчхон. Из всех аэропортов, в которых я успела 

побывать, этот самый крупный, но в тоже время самый удобный. 

Самолет компании S7, которой я привыкла летать, обычно 

приземляется у одном из самых дальних выходов, но это не 

проблема, ведь весь аэропорт оборудован автоматическими 

дорожками и вам не нужно долго идти до стойки иммиграции. 

Несмотря на большое количество прилетающих, очередь 

на стойке иммиграции двигается очень быстро, ожидание 

обычно не занимает более пяти минут. Когда вы проходите 

пункт иммиграции, у вас снимают отпечатки пальцев и делают 

фото лица, занося вас в общую базу всех въезжающих в страну. 

Получив заветную печать в паспорте, все спускаются на этаж 

ниже в пункт выдачи багажа. После получения багажа до 

города можно добраться на: личном транспорте, такси или 

на комфортном автобусе KAL Limousine. Это, кстати, самый 

бюджетный способ, поэтому мы отправились в сторону 

автобусных платформ. Вообще аэропорт хоть и большой, но 

заблудиться в нем крайне сложно, по всюду карты с описанием 

аэропорта и информационные стойки помощи. 

Фотографии заимствованы с официального сайта 
Incheon International Airport
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Сказочная деревня в районе  
Сонволь-донг
Адрес : 22, Jayugongwonseo-ro 37beon-gil, Jung-gu, 
Инчхон 22311 Южная Корея

На три дня мы забронировали апарт-отель в районе 

Сондо. В первый день мы решили съездить в сказочную 

деревню на Сонвольдонг, чтобы порадовать Диану. От 

нашего отеля дорога заняла около часа на метро с одной 

пересадкой пересадками. При входе в деревню гостей 

встречают красочные ворота. На самой милой улице среди 

сказочных домиков можно встретить не только знаменитых 

диснеевских героев, но и познакомиться с героями 

традиционных корейских сказок. Диана бегала туда-

сюда, прося ее сфотографировать с каждым персонажем. 

Отличное место для путешествующих семей с детьми. 

Закончив импровизированную фотосессию нашему 

ребенку, мы зашли в одно из многочисленных кафе выпить 

кофе и съесть десерты.  

Книжный магазин из дорамы
 «Токкеби»
Адрес :Geumgok-dong, Dong-gu, Incheon, Южная Корея

После посещения Сказочной деревни мы доехали на 

автобусе до того самого желтого книжного магазинчика 

из дорамы «Токкеби». Я как фанатка корейских сериалов 

не могла не зайти в это место и не сделать фото на фоне 

одной из декораций любимого сериала. Наверное, для 

тех, кто не смотрел сериал, это место не будет иметь 

такого большого значения, но нельзя отрицать, что 

ярко-желтое здание с лаконичной надписью - отличное 

место для фото в Инстаграм.

Сауна Blue Ocean 
Адрес :3-2 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

После перелета и посещения двух мест нам не хотелось 

долго ходить в поисках дальнейших приключений, 

поэтому мы поехали в сторону гостиницы. По пути 

мы нашли в интернете сауну Blue Ocean. Мы с тетей 

большие любители подобных мест, поэтому, не доехав 

до апартеиды-отеля, мы решили пойти в сауну. На входе 

оплатили билеты, нам выдали удобную пижаму и ключи 

от шкафчиков. Переодевшись, мы пошли в теплую 

сауну погреться после продолжительной прогулки. В 

Корее совместный поход в сауну - распространённый 

вариант времяпровождения всей семьей или даже 

свидания. После перелета сауна отлично расслабила и 

зарядила нас энергией на дальнейшее путешествие по 

достопримечательностям города. 

Хочется добавить, что в корейских саунах не так жарко, 

как в русских банях, и дети отлично переносят такой вид 

отдыха. В комплексе находится неплохая столовая, где 

мы поужинали традиционным супом с кимчхи, а моей 

племяннице понравился рис с яйцом.

POSCO Тауэр в Сондо 
(Panoramic 65) 
Вернувшись вечером отель, после насыщенного дня 

Диана мгновенно уснула. У нас же с тетей наоборот сон 

не шел, поэтому мы быстренько собрались и поднялись 

наверх в ресторан Panoramic 65. Идеальное место для 

позднего ужина. Приглушенный свет, ненавязчивая 

музыка и вид на огни ночного города. Хорошее меню 

с блюдами подходящих европейскому вкусу. Мы 

решили взять по паре коктейлей с тарелкой закусок. 

Замечательное завершение первого дня отпуска. 

Адрес : 165, Convensia-daero, Yeonsu-gu, Инчхон 406-840 Южная Корея

На три дня мы забронировали апарт-отель в районе Сондо. До 

нашего отеля в удобно ходит большой комфортабельный автобус 

KAL Limousine, стоимость поездки на одного 7 000 корейских вон, 

время в пути не больше часа. Автобус удобно останавливается 

напротив нашего отеля Oakwood, нам вообще не пришлось 

таскать тяжелые чемоданы. Отель располагается в здании POSCO 

Тауэр самом высоком небоскребе Инчхона. В отеле персонал 

отлично говорил на английском, проблем с регистрацией и 

размещением у нас не возникло. Номер был просторный, с кухней. 

Мы выбрали апарт-отель, потому что в путешествии с ребёнком не 

всегда получается подобрать ресторан, где бы и ему было вкусно. 

Нам очень понравился утренний шведский стол. Было очень 

много блюд, подходящих под классический европейский завтрак. 

Отель располагается в районе с большим количеством 

достопримечательностей и торговым центром. 

Фотографии предоставлены Муниципальной 
Организацией Туризма Инчхон

Фотографии предоставлены Муниципальной 
Организацией Туризма Инчхон

Фотографии предоставлены Муниципальной Организацией Туризма Инчхон

Апарт-отель 
Oakwood Premier Incheon / 
POSCO Тауэр в Сондо
(Panoramic 65) 
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Центральный парк Сондо (Songdo Central Park) 
Адрес : 196 Technopark-ro, Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Утро второго дня мы решили начать с посещения достопримечательностей около нашего отеля. Первым 

местом стал центральный парк Сондо, до него мы легко дошли пешком. По парку можно гулять часами, 

наслаждаясь чистым воздухом и отражением небосребов на водной глади озера. Красивый парк 

идеально сочетает в себе красоту естественной природы, традиционные постройки и новые шедевры 

архитектурного искусства. 

Tri-bowl (Комплекс культуры и искусства)  
Адрес : 24-6 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Гуляя по парку, вы обязательно обратите своё внимание на необычное архитектурное творение Tri-

bowl, культурный центр. Здание необычного вида является не только арт-пространством внутри, но и 

имеет свое уникальное значение. С первого взгляда кажется, что оно просто выглядит, как три чаши, но 

это олицетворяет стихии воздуха, воды и земли. Воздух - это международный аэропорт Инчхон, вода 

- международный морской порт, земля - наземная транспортная инфраструктура. Все эти «стихии» 

развиты и освоены в городе на все 100%, доведены до совершенства. 

G-Тауэр  
Адрес : 175, Art center-daero, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Еще один удивительный небоскреб - G-Тауэр, стоит на выходе из центрального 

парка Сондо. На 29-м этаже располагается небесный парк, а на 33-м этаже находится 

бесплатная обзорная площадка, где каждый желающий может насладиться 

панорамным видом на район Сондо, Центральный парк, мост Инчхон-тэгё и Желтое 

море. Я это здание видела в дораме «Потомки солнца», откуда я и узнала о нём. Инчхон - 

идеальный город для любителей корейских сериалов. 

Кёнгвондже
Адрес : 200 Technopark Ro, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Кёнвончже Амбассадор и деревня традиционных домов ханок в Сондо/ Gyeongbok 

Palace Songdo points Ресторан Кёнбоккун.  После заката мы отправились к самомой 

красивой гостинице в Инчхоне - Кёнвончже Амбассадор. Гостиница, выполненная 

в традиционном стиле ханок, приковывает взгляд своим величеством, создается 

ощущение что там и правда находится Король Кореи. Вечером гостиница 

подсвечивается яркими лампами, и ее становится видно даже издалека. Рядом 

находится деревня традиционных домов, где все кафе и магазины выглядят, как 

декорации к исторической дораме. Поужинать мы решили в красивом традиционном 

ресторане Кёнбоккун славящимся вкуснейшим корейским барбекю. Внутри также 

красиво, как и снаружи, обслуживающий персонал в традиционных костюмах, 

роскошная подача блюд. Отличное место для ужина всей семьей. 

Моей племяннице так понравился стиль ханок, что она попросила нас вернуться летом 

сюда и погулять в этом районе, переодевшись в традиционный ханбок.D
A
Y
2

Фотографии предоставлены Муниципальной 
Организацией Туризма Инчхон
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DAY 3

Triple-Street 
Адрес : 176-1 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Утром последнего дня мы решили, что так как отлет 

только вечером мы можем пройтись по магазинам и 

скоротать время. Первое и обязательное место для 

посещения Трипл-стрит - улица мечты для шопоголика. 

Огромное пространство с магазинами, ресторанами и 

кофейнями. Так как наши чемоданы и так были забиты 

одеждой, мы решили просто посмотреть на вещи и 

найти место для обеда. Вокруг царила такая праздничная 

и воодушевляющая атмосфера, которая в наших магазинах 

бывает лишь в канун Нового года, когда все максимально заряжены 

на шоппинг. Здесь же так всегда. Конечно же мы не устояли перед магазинами с 

игрушками и купили племяннице одну, я же не смогла пройти мимо аксессуаров. 

В конечном итоге мы дошли до ресторана с корейскими супчиками и порадовали 

себя еще и вкусным горячим обедом. Если вы не знаете, как убить время в Инчхоне, 

непременно приезжайте на Трипл-стрит и порадуйте себя новыми покупками.

Hyundai Outlet 
Адрес :123 Songdo Gukje-daero, Songdo 1(il)-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Южная Корея

Второе обязательное место для шоппинга Хёндай Аутлет. Большой торговый центр 

рядом с Трипл-стрит, в котором есть люксовые магазины и не только, комфортные 

зоны отдыха, фудкорты и кафе. Хёндай Аутлет славится своими распродажами, 

где можно купить брендовые вещи по очень приятной цене. Пока тётя выбирала 

себе духи, мы спустились вниз в большой книжный магазин Кёбо купить книгу для 

моей подруги, изучающей корейский язык, в поисках нам помогла милая девушка 

консультант, хорошо говорящая на английском. После этого мы пошли искать кафе 

со вкусной выпечкой или мороженным. Время в таких местах протекает абсолютно 

незаметно. Хорошо, что все находится в пешей доступности от нашего отеля, мы 

быстро вернулись за багажом, где наш уже ждала тетина подруга, чтобы отвезти 

назад в аэропорт. 

Что ж, за три дня мы поняли, что Инчхон 

- это не просто транзитный пункт 

рядом с аэропортом. Это интересный 

город  с  ис торией ,  красивой 

архитектурой и большим количеством 

достопримечательностей. За три дня 

мы посетили только малую часть тех 

мест, куда бы нам хотелось сходить. В 

следующий раз мы планируем остаться 

подольше и обойти хотя бы половину 

достопримечательностей. До встречи, 

Инчхон!
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