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ประตูสู่
การท่อ้งเท่ียว

จงัหวดัคยองกี

 +82-31-259-4700  +82-31-255-8424

 สายด่วนเพ่ือสุภาพสตรี 1366 คืออะไร?
คือบริการใหค้าปรกึษา 24 ช ัว่โมง ตลอด 365 สำาหรบัผูที่ี้ ้เ่ส่ียง

ต่อการตกเป็ นเหย่ือการใช ้ความรุนแรง ใหบ้ริการสถานท่ีพกัพิงเร่งด่วนเพ่ือ ้
คุม้ครองในกรณีฉุกเฉิน

เชิญรบัขอ้มูลการท่องเท่ียว
จงัหวดัคยองกีอย่างครบครนั

ไดท่ี้เว็บไซตป์ระตูสู่การท่องเท่ียว
จงัหวดัคยองกี

บริการดาวนโ์หลด
เอกสารประชาสมัพมัธ ์

จงัหวดัคยองกี

สมคัรรบัเอกสาร
ประชาสมัพนัธ ์

การท่อ้งเท่ียว
จงัหวดัคยองกี

สายด่วนเพ่ือ
สุภาพสตรี 

ศูนยค ์ย็องกี : เลขท่ี 303 
อาคารคา อูรวี ิลล ์ 43 ถนนย็องทง
200 บ็อนกลิ เมืองซวู ็อน จง ัหวด ั
คย็องกี

ศูนยค ์ย็องกเี หนือ : 54-1 
ถนนทุนยา เมืองอยึจ็องบู
จง ัหวด ัคย็องกี

 การฟ้ืนฟูทรพัยากร

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกก�รกูคื้นทรพัย�กรทองแดง ไดร้บัก�รออกแบบและสร�้งสำ�หรบัสภ�พแวดลอ้มก�รดำ�รงชีวิต 
ท่ีปร�ศจ�กมลภ�วะและก�รอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ก�รประหยดัพลงัง�นและก�รรีไซเคิลทรพัย�กร และเป็นโรงบำ�บดัของเสีย 
ท่ีส�ม�รถเผ�ขยะในครวัเรือนไดถ้งึ 200 ตนัท่ีสร�้งขึน้ในกูริ ต่อวนั

D3 26. Guri Resource Recovery Facility & Guri Tower

 49 Wangsukcheon-ro, Guri-si, Gyeonggi-do
  82-31-566-5506/82-31-550-2478
  www.guri.go.kr/main/recall

 การฟ้ืนฟูเมือง

บูชอนอ�รท์บงัเกอร ์B39 เป็นศูนยฟ้ื์นฟูวฒันธรรมเต�เผ�ขยะแห่งแรกของเก�หลี 
ท่ีคุณส�ม�รถสมัผสัประสบก�รณด์�้นวฒันธรรมและศิลปะท่ีจดัขึน้ตลอดทัง้ปี ในบงัเกอรข์น�ดใหญ่ท่ีมีคว�มสูง 39 เมตร 
และบรรย�ก�ศแบบอุตส�หกรรม

C3 24. บูชอนอารท์บงัเกอร ์B39

 53, Samjak-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do
  82-32-321-3901
  https://artbunkerb39.org

※ ขอ้มูลเก่ียวกบัก�รใชส้ถ�นท่ีท่องเท่ียวอ�จเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัสภ�พของสถ�นท่ี

ถ้ำ� ควงัมยอง ตัง้อยู่ใน เขตควงัมยอง จงัหวดัคยองกี เป็นถ้ำ�แห่งเดียวในเก�หลี 
ท่ีส�ม�รถเข�้ถงึไดใ้กลก้บัใจกล�งเมืองและเป็นหน่ึงในสถ�นท่ีท่องเท่ียว ท่ีเป็นตวัแทนของเก�หลีซึง่ดงึดูดผูเ้ย่ียมชมม�กกว่� 1 
ล�้นคนต่อปี

C3 25. ถ ้ำาควงัมยอง

 142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
  82-70-4277-8902
  www.gm.go.kr/cv

www.ggtour.or.kr www.ggtourmap.or.kr

C3 22. พิพิธภณัฑก์ารตู์นเกาหลี
พิพิธภณัฑก์�รตู์นเก�หลี ก่อตัง้ขึน้เพ่ือเพ่ิมคุณค่�ท�งวฒันธรรมและศิลปะของก�รตู์นและส่งต่อให้เป็นมรดกท�งวฒันธรรมอนัมีค่� 
ดว้ยก�รรวบรวมและอนุรกัษก์�รตู์นของเร� เร�ตอ้งก�รช่วยให้ผูค้นเข�้ใจก�รตู์นไดง่้�ยผ่�นนิทรรศก�รและโปรแกรมก�รศกึษ�ต่�งๆ

 Gilju-ro 1, Bucheon-si, Gyeonggi-do
  82-32-310-3090~3091
  www.komacon.kr

 อุตสาหกรรมวฒันธรรม

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· ทำ�กระติกน้ำ�ของฉนั
· (ทำ�หนงัสือ) รวมคำ�คมท่ีสลกัไวใ้นใจ
·   ก�รทำ�แอนิเมชัน่กระจกสะทอ้นภ�พ 

(praxinoscope)
· ก�รอ่�นวรรณกรรมและก�รตู์นเก�หลี

 อุตสาหกรรมสุราแบบด ัง้เดิม

สืบส�นภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษของเร�ท่ีมีอยู่ในวรรณกรรมโบร�ณ Sulsaem 
ผลิตไวนแ์บบดัง้เดิมและน้ำ�สม้ส�ยชูหมกัแบบดัง้เดิมดว้ยส่วนผสมท่ีดี, คว�มจริงใจและธรรมช�ติ 
คุณส�ม�รถเท่ียวชมภ�ยใน ชิมไวนแ์บบดัง้เดิม (ประม�ณ 1 ชัว่โมง) และสมัผสัประสบก�รณท์ำ�มกักอลลี (ประม�ณ 2 ชัว่โมง)
ส�ม�รถสมัผสัประสบก�รณด์งักล่�วไดม้�กกว่� 10 ท่�น โดยก�รจองล่วงหน้�

D4 19. เกษตร Sulseam

 2298-1, Jugyang-daero, Yangji-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  82-70-4218-5225
  www.sulseam.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· โปรแกรมทวัรโ์รงเบียร์
· โปรแกรมทำ�มกักอลลี
· ทวัร ์+ ประสบก�รณ ์+ โปรแกรมชิม

Sansawon พืน้ท่ีท่ีเต็มไปดว้ยรสช�ติและคว�มโรแมนติกของสุร�แบบดัง้เดิม 
เปิดอย่�งเป็นท�งก�รในเดือนตุล�คม 2009 ซึง่ ‘สวน Hawthorn’ เป็นวตัถุดิบสำ�หรบั ซ�นซ�ชุน สุร�ตวัแทนของ 
แบซงัมยอนนจู และเป็นพืน้ท่ีประสบก�รณท์�งวฒันธรรมท่ีผสมผส�นประสบก�รณเ์ก่ียวกบัแอลกอฮอล ์ก�รศกึษ� ก�รกลัน่เบียร ์
และก�รท่องเท่ียวของเก�หลี

 25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon, 
Pocheon-si, Gyeonggi-do

  82-31-531-9300
  www.soolsool.co.kr

D2 21. SANSAWON

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· ประสบก�รณก์�รทำ�ไวนส์ำ�หรบัครอบครวั

ส�เกชัน้ดี ท่ีสืบส�นประวติัศ�สตรแ์อลกอฮอลข์องเร�ดว้ยประวติัศ�สตรอ์นัย�วน�นกว่�พนัปี รสช�ติและกล่ินอนัลกึลบัของสุร� 
ถูกสร�้งขึน้ม�ดว้ยคว�มจริงใจม�อย่�งย�วน�น เป็นสุร�แบบดัง้เดิมระดบัพรีเมียม ท่ีทนัสมยัซึง่มีรสช�ติและกล่ินหอมท่ีลกึล้ำ� 
โดยก�รเพ่ิมวฒันธรรมจุลินทรียผ่์�นวิธีก�รตม้ท่ีหล�กหล�ยเช่น Samyangju (ตม้ 3 ครัง้) และ Oyangju (ตม้ 5 ครัง้) 
หลงัจ�กทำ�ไวนพื์น้ฐ�น

 108, Sukseongtteul-gil ,  Oseong-myeon, 
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

  82-31-681-8929
  https://smartstore.naver.com/nicedrink

D5 20. Joeunsul

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· ชิมและชม
· ประสบก�รณท์ำ�มกักอลี
· ประสบก�รณก์�รทำ�เกลือยีสต์
· ประสบก�รณท์ำ�คอกเทล

พิพิธภณัฑก์�รพิมพแ์บบพิมพห์นงัสือ เมืองหนงัสือ ซึง่มีจำ�นวนประเภทม�กท่ีสุดในโลกดว้ยจำ�นวน 22 ตนั 22,000 แบบ และ 38 
ล�้นตวัอกัษ รเป็นโบร�ณสถ�นของ โรงง�นแบบ Jeil Type  
โรงหล่อโลหะประเภทสุดท�้ยในเก�หลี ละเป็นโรงพิมพแ์ละ
ทำ�หนงัสือท่ีส�ม�รถดำ�เนินก�รไดจ้ริงส�ม�รถเข�้ชมได ้

C2 23. พิพิธภณัฑก์ารพิมพ์

 145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do
  82-31-955-7955
  http://www.letterpressmuseum.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· (พืน้ฐ�นวิช�ก�รพิมพ)์ ก�รทำ�บุก๊ม�รก์
·   (พืน้ฐ�นก�รพิมพต์วัอกัษร) ก�รทำ�กรอบตวัหนงัสือ
· (ทำ�หนงัสือ) รวมคำ�คมท่ีสลกัไวใ้นใจ
·   (ทำ�หนงัสือ) รวมบทกวีตวัแทนเก�หลีท่ีฉนัทำ� 

ท่ีสถ�นีมห�วิทย�ลยัฮนัยอง
· เรียงประโยค

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทวัรโ์รงง�นเต�เผ�ขยะ
· หอดูด�ว

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณถ์้ำ�
· ประสบก�รณ ์VR

· ก�รแสดงและอีเวนต์
· ถ้ำ�ไวน์

ท่ี พยองคงั เซร�มิก เร�สร�้งสรรคง์�นดัง้เดิมท่ีสืบทอดผลง�นสร�้งสรรคท่ี์รวมเอ�ปัจจุบนั 
และเคร่ืองมือชงช� ท่ีมีก�รออกแบบท่ีสวยง�มและใชง้�นไดจ้ริง ท�งเจ�้ของธุรกิจ ช่ืนชอบช่วงเวล�ท่ีมีคว�มสุข 
ท่ีไดเ้ล่นกบัเด็กน้อยแสนซนท่ีม�เล่นในเวิรก์ชอป จงึเร่ิมทำ�เคร่ืองป้ันดินเผ� และกล�ยม�เป็น พยองกงั เซร�มิก

D4 28. พยองคงั เซรามิก

 106, Ceramic Art Road 6beon-gil, Sindun-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do

  82-31-637-8860
  www.pkcera.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณล์อ้
· Hand Painting

· ก�รเล่นดิน
· ก�รว�ดภ�พดว้ยเมจิก

 อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

ท่ีบริห�รง�นโดยช่�งฝีมือระดบัปรม�จ�รย ์
เป็นสถ�นท่ีท่ีคุณส�ม�รถสมัผสัประสบก�รณเ์คร่ืองป้ันดินเผ�และใชง้�นไดโ้ดยไม่คำ�นึงถงึอ�ยุ นอกจ�กประสบก�รณป์ระจำ�วนัแลว้ 
เร�ยงัมีระบบสม�ชิกเวิรก์ช็อปประจำ�ปีอีกดว้ย นอกจ�กนีย้งัมีแกลเลอรีต่�งๆ ดงันัน้จงึมีอะไรให้ชมอยู่เสมอ

D4 27. Baekam Pottery

 11 Wonyang-ro 246beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do

  82-31-339-4711
  https://url.kr/k4ius5

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณล์อ้
· จิตรกรรมเซร�มิก

· ก�รทำ�จ�น
· ก�รทำ�แกว้

  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสำาอาง
D2 06. COBICA 

COBICA เป็นดูแลคว�มง�มครบวงจร ท่ีส�ม�รถจดัก�รกระบวนก�รผลิตเคร่ืองสำ�อ�งทัง้หมด รวมถงึ R&D/วสัดุย่อย/
ก�รออกแบบ/ก�รผลิต  ดว้ยก�รก่อตัง้สถ�บนัวิจยัในเครือ เร�กำ�ลงัดำ�เนินก�รวิจยัเก่ียวกบัเคร่ืองสำ�อ�งดว้ยตวัเร�เอง 
และทีมออกแบบของเร�ไดจ้ดัเตรียมก�รออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สะทอ้นถงึแนวโน้มล่�สุดให้กบัลูกค�้

 Room 851, 545, Seobu-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
  82-31-876-7369
  www.cobica.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณค์ว�มง�ม

สหกรณน์มกรุงโซล (ประธ�น Jin-seop Moon) ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี 1937 ดำ�เนินก�รม�แลว้เป็นเวล�กว่� 84 ปี 
ดว้ยนวตักรรมและคว�มพย�ย�มท่ีจะปรบัปรุงคุณภ�พนมเป็นพืน้ฐ�น จงึกล�ยเป็นตวัแทนนมใน
เก�หลีท่ีครองตำ�แหน่งอนัดบั 1 ในอุตส�หกรรมนมอย่�งมัน่คง  โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง โรงง�น Seoul Milk Yangju 
เป็นโรงง�นแปรรูปผลิตภณัฑน์มท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และเป็นโรงง�นอจัฉริยะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและมีประสิทธิภ�พสูง

D2 07. สมาคมสหกรณน์มกรุงโซล

 62, Yewon University-ro, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
  82-31-928-8311
  www.seoulmilk.co.kr

 การผลิตและการแปรรูปอาหาร 

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทศันศกึษ�โรงง�น

D5 08. hy Factory+
ย�คูลท ์เคร่ืองด่ืมหมกัท่ีเป็นมิตรกบัทุกคน! ย�คูลทส์ร�้งขึน้ม�ไดอ้ย่�งไร? เร�ให้ขอ้มูลท่ีสนุกสน�นและเพลิดเพลินในกระบวนก�รผลิต 
ตัง้แต่ก�รผลิตผลิตภณัฑไ์ปจนถงึบรรจุภณัฑ ์ก�รจดัก�รด�้นสุขอน�มยั และขอ้มูลโปรไบโอติก เพ่ือให้คนทุกวยัส�ม�รถเข�้ใจได้

 2, Dongbu-daero, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
  82-1577-3651
  hyfactory.fredit.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· เย่ียมชม
· เย่ียมชมออนนไลน์

Hankyong F&B ดำ�เนินกิจก�รโรงง�นผลิตผลิตภณัฑท์�งก�รเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
และทำ�ขนมและซอสเก�หลีแบบดัง้เดิม โดยใชอ้�ห�รขึน้ช่ือในทอ้งถ่ิน นอกจ�กนีเ้ร�ยงัเป็นผูน้ำ�อุตส�หกรรมแห่งท่ี 6 
โดยดำ�เนินก�รศูนยป์ระสบก�รณแ์ละก�รศกึษ�โดยใชช่้องท�งก�รจดัจำ�หน่�ยในประเทศและต่�งประเทศผูบุ้กเบิกนี้

D5 09. เกษตร Hankyong F&B

 2362-34, Anseongmatchum-daero, 
Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do

  82-31-677-8926
  blog.naver.com/hkfb1 | songreen.modoo.at

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   ก�รทำ�คว�มเข�้ใจอุตส�หกรรมคอนเวอรเ์จนซ ์(ครัง้ท่ี 6) 

ผ่�นก�รทำ�ขนมเก�หลีแบบดัง้เดิมและประสบก�รณอ์�ห�รทอ้งถ่ิน
· อุตส�หกรรมท่ี 6 ของเกษตรกรตวัน้อยและเร่ืองธญัพืชเบ็ดเตล็ด

หมู่บ�้น Jangdan เป็นสหกรณก์�รเกษตรท่ีจดัตัง้ขึน้ เพ่ือให้เป็นไปต�มเจตจำ�นงของช�วบ�้น 
ดว้ยคว�มปร�รถน�ท่ีจะแบ่งปันกบัคนจำ�นวนม�กเพ่ือปกป้องถัว่และผลผลิตท�งก�รเกษตร และปรบัปรุงก�รจดั
ห�ถัว่ ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี DMZ ซึง่ภ�คภูมิใจในคว�มง�มต�มธรรมช�ติและส่ิงแวดลอ้ม และดำ�เนินก�รศูนยก์�รเรียนรูจ้�ก
ประสบก�รณด์�้นอ�ห�รช�้โดยใชถ้ัว่เหลืองท่ีมีเมล็ดย�วซึง่ผลิตในภูมิภ�คนีเ้ป็นวตัถุดิบหลกั

C2 13. สมาคมฟารม์ถ ั่วเหลือง Paju Jangdan Unification Village

 64, Tongilchon-gil, Gunnae-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
  82-31-953-7600 / 82-31- 954-3443
  www.tongilchon.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·    ประสบก�รณอ์�ห�รSlow Food  

ของหมู่บ�้น Jangdan

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทวัรส่ิ์งอำ�นวยคว�มสะดวก
· นิทรรศก�ร

D3 12.  Farm Art Holic 
Farm Art Holic เร่ิมตน้ดว้ยแนวคิดท่ีว่� ก�รเกษตรส�ม�รถกล�ยเป็นศิลปะไดด้ว้ยก�รปรบัปรุงคว�มสมบูรณแ์บบ
เร�ให้คำ�ปรกึษ�ด�้นก�รศกึษ�โดยก�รพฒัน�รูปแบบธุรกิจอุตส�หกรรมก�รเกษตรแบบบรรจบกนั
ท่ีหลอมรวมเกษตรกรรมและอุตส�หกรรมเข�้ดว้ยกนั เร�มุ่งหวงัท่ีจะปรบัปรุงคุณภ�พชีวิตของผูบ้ริโภคผ่�น
อ�ห�รและประสบก�รณโ์ดยใชผ้ลิตภณัฑพิ์เศษท�งก�รเกษตรท่ีเป็นตวัแทนของ นมัย�งจู ท่ีปลูกดว้ยตวัเอง

 88, Jingeonuhoe-ro, Jingeon-eup, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do

  82-31-574-5820
  www.farmartholic.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· สวนขวดสตัวเ์ลีย้ง
· น้ำ�ผลไมท้ำ�เอง

 · บุหง�สมุนไพร

ไร่องุ่นซนัมอรูเป็นโรงกลั่นไวนเ์พียงแห่งเดียวของจงัหวดัคยองกี 
ท่ีตัง้อยู่ใกลก้บักรุงโซล ท่ีน่ีผลิตไวนโ์ดยใชซ้นัมอรู (องุ่นป่�ของเก�หลี) 
คุณส�ม�รถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่�งๆไดไ้ม่ว่�จะเป็น ‘My Wine’ 
ซึ่งคุณส�ม�รถบรรจุไวนล์งในขวดดว้ยตวัเอง เรียนก�รทำ�แยมองุ่นป่� 
และสำ�รวจอุโมงคไ์วนไ์ดอี้กดว้ย

 441-25, Witbaeuni-gil, 
Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

  82-31-958-4558
  www.sanmeoru.com

C1 14. ฟารม์ซนัมอรู

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   My Wine (ก�รทำ� ไวน)์  
 ·   ทวัรอุ์โมงคไ์วน์
·   Jam Making (ทำ� แยม)

D4 10. โรงงานกาแฟ See’s เกาหลี
คุณจะไดส้มัผสัประสบก�รณด์�้นก�แฟสไตลใ์หม่รวมถงึก�รเรียนรูเก่ียวกบัก�แฟในรูปแบบต่�งๆ อ�ทิ ก�รเย่ียมชมโรงง�น คัว่ก�แฟ 
และชมก�แฟ คุณส�ม�รถสนุกสน�นไปกบัก�รลองเป็นบ�ริสต�้ พรอ้มทัง้ลิม้รสก�แฟหอมกรุ่นท่ีคุณเป็นผูช้งเองกบัมือ

 30, Padam-ro 149 beon-gil, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do

  82-1522-8866
  www.seescoffee.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   ทวัรโ์รงง�น See’s Coffee
·   ประสบก�รณก์�รคัว่และดริฟก�แฟดว้ยมือ

E3 15. พิพิธภณัฑเ์กษตรเชิงนิเวศยงัพยอง

 670 Yongmunsan-ro, Yongmun-myeon, 
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

  82-31-772-3370
  https://www.yp21.go.kr/museumhub

 อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสตัว ์

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   หลกัสูตร Eco-Baking
·   คณะวฒันธรรมเด็กยงัพยอง
·     ประสบก�รณพิ์พิธภณัฑ ์
เช่ือมโยงกบัเทศก�ลผกัป่�ยงมุนซ�น

·   ทวัรอ์อนไลนม์รดกวฒันธรรมยงัพยอง
·   ประสบก�รณ ์Upcycling D.I.Y 

พิพิธภณัฑเ์ซร�มิกคยองกี เป็นพิพิธภณัฑเ์ซร�มิกท่ีตัง้อยู่ในกว�งจู จงัหวดัคยองกีโด ซึง่เป็นบ�้นเกิดของเซร�มิกอย่�งเป็นท�งก�ร 
ท่ีผลิตเซร�มิกสำ�หรบัร�ชวงศเ์ป็นเวล� 500 ปีในสมยัร�ชวงศโ์ชซอน ก่อตัง้ขึน้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นก�รรวบรวม ก�รเก็บรกัษ� 
ก�รวิจยัและนิทรรศก�รของวสัดุท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิล�ดลเก�หลีและเคร่ืองล�ยคร�มสีข�ว 
ตลอดจนเคร่ืองเคลือบสมยัใหม่ นอกจ�กนี ้ยงัไดด้ำ�เนินโปรแกรมประสบก�รณก์�รศกึษ�ต่�งๆ เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มเข�้ใจของประช�ชน
ทัว่ไปเก่ียวกบัประวติัศ�สตรแ์ละประเพณีของเคร่ืองป้ันดินเผ�

D4 29. Gyeonggi Ceramic Museum 

 727, Gyeongchung-daero, Gonjiam-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do
  82-31-799-1500 
  http://www.ggcm.or.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   ประสบก�รณก์�รศกึษ� CLAYPLAY

D4 31. Suwon Convention Center
Suwon Convention Center เป็นศูนยก์�รประชุมท่ีสร�้งขึน้ในคอมเพล็กซ ์MICE พรอ้มดว้ยโรงแรม ห้�งสรรพสินค�้ พิพิธภณัฑส์ตัวน้์ำ� 
และสวนริมทะเลส�บ กวงักโย มีห้องประชุมหล�กหล�ยขน�ดให้เลือก

 อุตสาหกรรมMICE

KINTEX เป็นศูนยนิ์ทรรศก�รและก�รประชุมท่ีใหญ่ท่ีสุดในเก�หลี ดว้ยพืน้ท่ีจดัแสดงนิทรรศก�ร 100,000 ต�ร�งเมตร 
และห้องประชุม 63 ห้อง ท่ี KINTEX ซึง่เป็นศูนยก์ล�งของไมซใ์นเก�หลี คุณส�ม�รถพบกบันิทรรศก�รท่ีน่�สนใจ เช่น Seoul Mobility 
Show และ Seoul Food Industry Exhibition

C3 32. KINTEX

 217-60 Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
  82-31-995-8114
  www.kintex.com

 ประสบการณช์นบท

C1 34. หมู่บา้นแซดุงจี
ยินดีตอ้นรบัสู่ “Bird’s Nest Village” หมู่บ�้นชนบทเขียวขจีท่ีมีทรพัย�กรท�งก�รเกษตรและทิวทศันธ์รรมช�ติท่ีกลมกลืนกนั 
หมู่บ�้นรงันกผลิตสินค�้เกษตรคุณภ�พสูงท่ีผูบ้ริโภคส�ม�รถรบัประท�นไดอ้ย่�งมัน่ใจ นอกจ�กนีย้งัเป็นสถ�นท่ีท่ีคุณส�ม�รถฝึกทำ�
อ�ห�รโดยใชผ้ลิตภณัฑท์�งก�รเกษตรต่�งๆ และสมัผสัประสบก�รณก์�รทำ�ฟ�รม์/วฒันธรรม

 
86, Noa-ro 491beon-gil, Baekhak-myeon, 
Yeoncheon-gun, 
Gyeonggi-do

  82-31-835-7345
  www.gumiri.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   ข�้วเหนียวแอปเป้ิลซอสพริกแดง
·   เคก้ข�้วเหนียว                  ·   ข�้วตงัฟิวชัน่         
·   ทวัรว์ฒันธรรมโคมฮนัจิ     ·   ฮนัจิ

E3 35.  Ddungddanji
หมู่บ�้น Ddungddanji ตัง้อยู่ใน คงัซ�นมยอง, ย�งพยอง เป็นหมู่บ�้นรบัรองอุตส�หกรรมแห่งท่ี 6 ใน ย�งพยอง ท่ีปลูกแล
ะแปรรูปมนัฝรัง่หมู เร�จำ�หน่�ยผลิตภณัฑแ์ป รรูปโดยใชม้นัฝรัง่หมูและอ�ห�รพืน้เมือง เช่น น้ำ�มนัง�ดำ�และน้ำ�มนัง� นอกจ�กนี ้
คุณยงัส�ม�รถเพลิดเพลินกบัประสบก�รณ ์ก�รศกึษ� และก�รทศันศกึษ�ท่ีหล�กหล�ยท่ีส�ม�รถเพลิดเพลินไดอ้ย่�งม�
กม�ยในแต่ละฤดูก�ล

 35-10 Hakgok Yangjimal-gil, Gangsang-myeon,  
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

  82-31-775-6655
  뚱딴지마을.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   ประสบก�รณส์ตรอเบอรร่ี์ฤดูใบไมผ้ลิ
·   ประสบก�รณก์�รเก็บเก่ียวต�มฤดูก�ล
·   ก�รศกึษ�ในหมู่บ�้นและทศันศกึษ�
·   ประสบก�รณอ่ื์นๆ   ·   ประสบก�รณอ์�ห�ร
·   ประสบก�รณกิ์มจิ

E5 36. สมาคมเกษตรหมู่บา้นบุเรมี
หมู่บ�้น บุเรมี เป็นตวัแทนของหมู่บ�้นประสบก�รณใ์นชนบทในคยองกีโด เพลิดเพลินกบัโปรแกรมประสบก�รณต่์�งๆ เช่น 
ประสบก�รณพื์ชผลต�มฤดูก�ล ประสบก�รณก์�รยอ้มสีธรรมช�ติโดยช่�งฝีมือก�รยอ้ม ก�รทำ�ข�้วสวยโดยใชข้�้วอิชอน 
ก�รเก็บเก่ียวสม้และซอลบงย�ง (ฮลัล�บง) ท่ีพบในเก�ะเชจู 
และทำ�อินจอลมีท่ีเคีย้วหนึบโดยใชเ้คก้ข�้ว

 177, Geumyul-ro 640beon-gil, Yul-
myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do

  82-31-643-0817
  www.buraemi.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ยอ้มสีธรรมช�ติ (ผ�้เช็ดหน้�, เสือ้ยืด, ผ�้พนัคอ)
· ทำ�ข�้วสวย
· ทำ�เคก้ข�้วอินจอลมี
· ประสบก�รณเ์ก็บสตรอเบอร่ี
· ประสบก�รณท์ำ�น้ำ�หอมซอลบง
· ประสบก�รณก์�รเก็บเก่ียวสม้เขียวหว�นซงัโกะ
· ประสบก�รณเ์ก็บองุ่น

D1 39.  Gyodong หมู่ บา้นจางด็อกแด

หมู่บ�้น Gyodong Jangdokdae เป็นหมู่บ�้นในชนบทท่ีกลมกลืนกบัทิวทศันธ์รรมช�ติท่ีสวยง�ม พืชผลหลกัของหมู่บ�้นคือ หม่อน ซึง่ผลิต แปรรูป 
และจำ�หน่�ยหม่อนและไหมเพ่ือเพ่ิมมูลค่�เพ่ิม นอกจ�กนี ้คุณยงัส�ม�รถเพลิดเพลินกบัประสบก�รณแ์ละเกมต่�ง ๆ เช่น 
ประสบก�รณด์�้นอ�ห�รท่ีหล�กหล�ยและประสบก�รณท์�งวฒันธรรม โดยก�รจดัอ�ห�รปลอดมลภ�วะและอ�ห�รทอ้งถ่ินต�ม
ฤดูก�ล

 148-11 SinGyodong-ro, Gwanin-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
  82-31-534-5211
  www.교동장독대마을.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ดินเหนียวของเร�     · ทำ�โอดี คงัจอง
· ก�รทำ�โคชูจงัแบบดัง้เดิม
· ทำ�ว�ฟเฟิลใบหม่อน
·   สนองประส�ทสมัผสัทัง้ห้� วนัละ 3 มือ้ (2 

วนั 1 คืน)
· Farm-Life (ใชชี้วิต 3 วนั) 2 คืน 3 วนั

D1 16. ไร่หวัใจรกั
ไร่หวัใจรกั ตัง้อยู่ใน ย�งชอน ซึง่เป็นพืน้ท่ีสะอ�ดของ DMZ เป็นฟ�รม์โคนมแท้ๆ  ท่ีคุณส�ม�รถเพลิดเพลินกบัววั นม 
และชีสได ้เป็นสถ�นท่ีท่ีผสมผส�นก�รศกึษ�ด�้นก�รเกษตร ก�รเรียนรูจ้�กประสบก�รณ ์และก�รแปรรูปผลิตภณัฑจ์�กนม 
โดยรวบรวมเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมในบริเวณใกลเ้คียงเพ่ือจดัตัง้สม�คมเกษตรกรรมไรเ้สน้กำ�กบั

 10-36, Wacho-gil, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
  82-31-834-3601
  welovefarm.modoo.at

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณรี์ดนม · ประสบก�รณชี์ส    
· ประสบก�รณพิ์ซซ่�

อนัซองฟ�รม์แลนด ์สวนสนุกปศุสตัวท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเก�หลี ตัง้อยู่ห่�งจ�กกรุงโซล 1 ชัว่โมงและนำ�เสนอประสบก�รณด์�้นปศุสตัว ์
ก�รแสดง และประสบก�รณก์�รให้อ�ห�ร เป็นสถ�นท่ีท่ีเต็มไปดว้ยทศันียภ�พท่ีสวยง�ม ประสบก�รณท่ี์หล�กหล�ย 
และอ�ห�รม�กม�ย

 28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do
  82-31-8053-7979
  www.nhasfarmland.com

D5 17. อนัซองฟารม์แลนด ์

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณฟ์�รม์ปศุสตัว ์
· ทุ่งเลีย้งสตัว ์               · ศูนยข่ี์ม�้
· รถแข่ง                        · จกัรย�นไฟฟ้�

E5 18. พิพิธภณัฑอ์าหารเกาหลี
พิพิธภณัฑแ์ห่งนี ้ไดร้บัก�รออกแบบให้เป็นพืน้ท่ีวฒันธรรมอ�ห�รท่ีซบัซอ้นสำ�หรบัผูท่ี้ทำ�ง�นในอุตส�หกรรมก�รทำ�อ�ห�ร
และผูท่ี้รกัก�รทำ�อ�ห�รเร�ตัง้ใจท่ีจะบนัทกึ อนุรกัษ ์วิจยั และจดัแสดงผลง�นของพ่อครวัท่ีมีส่วนร่วมในก�รพฒัน�อ�ห�รเก�หลี 
และมีส่วนร่วมในก�รพฒัน�วฒันธรรมอ�ห�รทัว่โลกดว้ยก�รส่งเสริมเซฟรุ่นใหม่

 158-60 Juraebonjuk-ro, Iljuk-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do

  82-31-673-9966 / 02-2094-9900~902
  http://moca-museum.co.kr

 วฒันธรรมอาหารเกาหลี

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ชมนิทรรศก�ร
· บรรย�ยพิเศษสำ�หรบัอ�ชีพทำ�อ�ห�ร
· ทำ�คว�มเข�้ใจกบัอ�ห�รตะวนัตก
· ก�รส�ธิตก�รทำ�น้ำ�สลดับลัซ�มิก/ซีซ�ร์

 อุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้

พิพิธภณัฑเ์ก�ะแกว้อยู่ท่ีเก�ะเทบู เป็นพทน้ท่ีท่ีมีนิทรรศก�รท่ีแนะนำ�ประวติัแกว้ ประติม�กรรมแกว้ 
และก�รส�ธิง�นฝีมือแกว้สไตลโ์รงละครและยงัมีสถ�นท่ีจดัแสดงง�นฝีมือแกว้และส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ เช่น พิพิธภณัฑ ์
Mac Art ของศิลปะร่วมสมยั สวนประติม�กรรมแกว้ต�มถนนริมห�ด ร�้นค�้ง�นศิลปะ ร�้นอ�ห�ร ร�้นก�แฟและนอกจ�กนัน้ 
ยงัมีก�รรวบรวมและจดัแสดงผลง�นท่ีหล�กหล�ยของช่�งฝีมือแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีทำ�ให้ผูม้�เย่ียมชมพิพิธภณัฑมี์คว�มสุขและคว�มสนุกสน�น

C4 30. พิพิธภณัฑเ์กาะแกว้

 254 Buheung-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
  82-32-885-6262
  www.glassisland.co.kr

E4 33. พิพิธภณัฑแ์มลงยอจู
Life For Sharing แบ่งปันคุณค่�ของแมลงและผูค้นในชีวิตประจำ�วนั
พิพิธภณัฑแ์มลงยอจู มุ่งเน้นไปท่ีสตัวข์น�ดเล็ก เช่น แมลงและสตัวเ์ลือ้ยคล�น โดยมีเป้�หม�ยสูงสุดในก�ร 
‘รกัษ�อ�รมณข์องเด็กๆ’ และดว้ยก�รพฒัน�เนือ้ห�นิทรรศก�รและโปรแกรมก�รศกึษ�ท่ีแตกต่�งออกไปผ่�นแนวท�งใหม่ 
จงึก่อให้เกิดคว�มสนใจและคว�มเข�้ใจเก่ียวกบัแมลงในแต่ละวนัของชีวิต และไดก่้อตัง้ตวัเองเป็นเวทีท่ีช่วยให้เติบโตเป็นวฒันธรรมเดียว

 โครงการนิเวศวิ ทยา/การศกึษา

C2 37. หมู่บา้นมงักล
ห�กคุณตอ้งก�รหลีกหนีจ�กคว�มเครียดและคว�มอบัชืน้ในชีวิตประจำ�วนั มีหมู่บ�้น มงักล 
ในย�งจู คุณส�ม�รถสมัผสัประสบก�รณอ์�ห�รหมกัดองแบบดัง้เดิม ท่ีผลิตขึน้จ�กผลผลิตท�งก�รเกษตรและเวล�ของเร� 
และสมัผสัคว�มง�มของคว�มช�้ในชีวิตประจำ�วนัท่ีวุ่นว�ยของคุณ

 29-6 Huam-ro 443beon-gil, Nam-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
  82-31-863-6978
  http://mengol.invil.org / http://blog.naver.com/mengol2017

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทำ�ซอสแบบดัง้เดิม  · ทำ�เต�้หู้ + ชองกุกจงั
· ก�รทำ�ส�เกแบบดัง้เดิม (มกักอลลี)
· ก�รทำ�เคร่ืองป้ันดินเผ�
· �นฝีมือ Cloisonne
· ประสบก�รณก์�รรกัษ� (วนัเดียวกนั)

D2 38. หมู่บา้นโชรก
หมู่บ�้นโชรก เป็นหมู่บ�้นท่ีมีทรพัย�กรหล�กหล�ย เช่น ฟ�รม์สมุนไพร ห้องคดัล�ยมือ 
และสวนส�ธ�รณะเชิงนิเวศ เป็นหมู่บ�้นท่ีเปิดใชง้�นประสบก�รณท่ี์หล�กหล�ยโดยใชธ้รรมช�ติและก�รท่องเท่ียว 
เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมีเวล�ท่ีดีในก�รสมัผสัธรรมช�ติและประเพณีร่วมกนั

 26 Yangyeon-ro 173beon-gil, Nam-myeon, 
Yangju-si, Gyeonggi-do

  82-31-863-4666 / 82-31-866-5366
  chorok.invil.org

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณท์ำ�เคก้ข�้ว   · ประสบก�รณใ์นป่�
· สียอ้มธรรมช�ติ                  · ประสบก�รณท์ำ�เต�้หู้ 
· ประสบก�รณท์ำ�กงัจอง    · หตัถกรรมฟ�ง

D3 40. สมาคมฟารม์ปลาวาฬจีอุล
สม�คมฟ�รม์ปล�ว�ฬจีอุล ตัง้อยู่ท่ีย่�นย�งพยอง เขตย�งซอ โดกกรี ใกลภู้เข� ชองกเยซ�น ลอ้มรอบดว้ยหมู่บ�้น 
เป็นหมู่บ�้นท่ีสวยง�มซึง่คุณส�ม�รถสมัผสัวฒันธรรมชนบทแบบดัง้เดิมและส่ือ
ถงึคุณค่�ของเหง่ือของเกษตรกรกบัช�วเมืองและมีสถ�นท่ีพกัผ่อน

 76 Yangseogok-gil, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
  82-10-3939-7539 / 82-70-4131-7539
  https://goraesil.modoo.at

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ป่�
· ประสบก�รณก์�รทำ�ฟ�รม์
· ประสบก�รณก์�รละเล่นพ่ืนเมือง
· ประสบก�รณว์ฒันธรรมก�รใชชี้วิต
· ประสบก�รณว์ฒันธรรมอ�ห�ร

D4 42. สวนสนุกในชนบทยงอิน
สวนสนุกในชนบทยงอิน เป็นศูนยร์วมประสบก�รณด์�้นก�รเกษตรและชนบทขน�ด 10 เฮกต�ร ์
ซึง่ตัง้อยู่ท่�มกล�งธรรมช�ติท่ีสวยง�มของช่องเข� กบดงึ และทะเลส�บยงดมั

 80-1, Nongchon park-ro, Wonsam-myeon, Cheoin-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do

  82-31-324-4025/82-31-324-4081
  www.yongin.go.kr/tour

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณพื์ช           · ประสบก�รณแ์มลง
· ประสบก�รณญ์ซอส    · ประสบก�รณเ์ห็ด
· ประสบก�รณใ์นป่�

 อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

พิพิธภณัฑน์วตักรรมของซมัซุง เปิดเม่ือวนัท่ี 21 เมษ�ยน 2014 ในวนัวิทย�ศ�สตร ์
และเป็นพิพิธภณัฑป์ระวติัศ�สตรอุ์ตส�หกรรมอิเล็กทอนิกสท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศเก�หลีใต ้และเป็นศูนยป์ระช�สมัพนัธข์อง Samsung 
Electronics ท่ีน่ีเป็นสถ�นท่ีท่ีแสดงให้เห็นถงึบทบ�ทและกิจกรรมของอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ี์ตระหนกัถงึชีวิตท่ีมัง่คัง่ของมนุษยช�ติ 
นอกจ�กก�รคน้พบไฟฟ้�แลว้ ยงัมีก�รจดัแสดงเร่ืองร�วนวตักรรมต่�ง  ๆของนกัประดิษฐต์ัง้แต่ศตวรรษท่ี 18 ถงึ 20 
และประวติัศ�สตรข์องอุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ี์สร�้งโดยต่�ง  ๆนอกจ�กนีใ้นฐ�นะตวัแทนพืน้ท่ีส่ือส�รของ Samsung Electronics 
ท่ีน่ียงัแบ่งปันวิสยัทศันแ์ละค่�นิยมของท่ีสร�้งคว�มท�้ท�ยและนวตักรรมอย่�งต่อเน่ืองอีกดว้ย

D4 01. Samsung Innovation Museum อดีต ไฟฟ้า เซมิคอน
ดกัเตอร ์

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทวัรอ์อนไลน ์S/I/M
· ทวัรอ ์S/I/M
 *จำ�เป็นตอง้จองล่วงหน้�

 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
  82-31-200-3113
  https://www.samsunginnovationmuseum.com

แผนท่ี
ท่องเท่ียว
อุตสาหกรรม
คยองกี

 อุตสาหกรรมท่าเรือ
C5 05. Gyeonggi Pyeongtaek Port Corporation

ก่อตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมสภ�พของท่�เรือพยองแท็ก แผนพฒัน� และวิสยัทศันใ์นอน�คต 
จงึมีส่วนช่วยในก�รประช�สมัพนัธแ์ละฟ้ืนฟูท่�เรือพยองแท็ก โดยเพ่ิมคว�มเข�้ใจและคว�มสนใจในท่�เรือพยองแท็ก 
ให้กบับุคคลสำ�คญัท่ีม�เยือนท่�เรือพยองแท็ก คว�มหวงัในก�รลงทุนในประเทศและต่�งประเทศ ผูใ้ชท่้�เรือ และนกัศกึษ� 

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ทำ�แกว้มกั
· ก�รทำ�กระถ�งดอกไม้
· โรงภ�พยนตรท่์�เรือพยองแท็ก 

 98, Pyeongtaek Port, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
  82-31-682-5663
  www.gppc.or.kr

เป็นพิพิธภณัฑแ์สงแห่งเดียวในเก�หลีท่ีก่อตัง้โดย FEELUX เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีธีมและวสัดุของแสง สี และก�รจดัแสง 
ห�กคุณตอ้งก�รเพลิดเพลินกบักิจกรรมท�งวฒันธรรมต่�งๆ เช่น ประวติัของแสง 
แสงและศิลปะ แสงและส่ิงแวดลอ้ม แสงและก�รแสดง และประสบก�รณว์ฒันธรรมแสง โปรดม�ท่ีพิพิธภณัฑแ์สงของเร�

 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
  82-70-7780-8911
  www.lighting-museum.com

C2 03. พิพิธภณัฑโ์ คมไฟ FEELUX สำาลกั ส่วนหน่ึง วสัดุ

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· ชมนิทรรศก�ร
· บ�้นหิมะ
· กระปุกออมสินวิเศษ

· ห่ิงห้อยในป่�
· ชมก�รแสดง

 ประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์

D2 04. AMAZING PARK
พืน้ท่ีประสบก�รณท่ี์น่�ต่ืนต�ต่ืนใจกบัตน้ไมวิ้ทย�ศ�สตรใ์น AMAZING PARK คน้ห�ส่ิงท่ีคุณเคยฝันถงึเม่ือตอนเด็ก! 
เรียนรูห้ลกัก�รของวิทย�ศ�สตรผ่์�นประสบก�รณ ์คว�มอย�กรูข้องพวกเข�จะกล�ยเป็นคว�มสุข Amazing Park 
ไดเ้ตรียมวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดในก�รสมัผสัประสบก�รณก์�รทศันศกึษ�ในธรรมช�ติ และดว้ยส่ิงนี ้เร�มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นศูนยก์ล�งของก�ร
ศกึษ�วิทย�ศ�สตรเ์ชิงประสบก�รณท่ี์จินตน�ก�รของเด็กๆ ส�ม�รถสร�้งอน�คตท่ีน่�ร่ืนรมยไ์ด้

 860, Tapsin-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
  82-31-532-1881
  www.amazingpark.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· AMAZING PACKAGE
· แพ็กเกจ Amazing + Science Museum
· ZIPPY LINE

C3 02. HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
Hyundai Motorstudio Goyang เป็นสวนสนุกแห่งประสบก�รณย์�นยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในเก�หลี  เป็นพืน้ท่ีท่ีผสมผส�น ‘มอเตอร’์ 
ซึง่หม�ยถงึรถยนต ์และ ‘สตูดิโอ’ ท่ีสร�้งวฒันธรรมใหม่ ดว้ยคำ�แนะนำ�ของ ‘กูรู’ ผูเ้ช่ียวช�ญด�้นวฒันธรรมรถยนต ์
คุณจะไดส้มัผสักบักระบวนก�รกำ�เนิดของรถ สู่คุณสมบติัใหม่ล่�สุดอย่�งเป็น
กนัเองและสนุกสน�น และคุณส�ม�รถทดลองขบัรถยนตรุ่์นต่�งๆ ได ้รวม 
ถงึรถยนตรุ่์นล่�สุดของฮุนได

รถยนต ์
ผลิต

 217-6 KINTEX-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
  82-32-310-3090~3091
  https://motorstudio.hyundai.com/goyang/

Masil ตัง้อยู่ในเมือง อีชอน จงัหวดัคยองกี เป็นแหล่งเพ�ะปลูกของข�้ว 
และเป็นพืน้ท่ีท่ีคุณส�ม�รถสมัผสัประสบก �รณรู์ปแบบต่�งๆ ของก�รศกึษ� ประสบก�รณง์�นฝีมือ และก�รรกัษ� ในฐ�นะเกษตร 
เร�รบัรองคุณภ�พสำ�หรบัก�รบรรจบกนัของอุตส�หกรรมและฟ�รม์ก�รศกึษ�ในชนบท เพลิดเพลินกบัแต่ละกิจกรรม เช่น 
คมจิรกัม�ชิล (ประสบก�รณง์�นฝีมือ) ยมัยมัม�ชิล (อ�ห�รบำ�บดั) 
ดอกหญ�้ม�ชิล (ก�รรกัษ�พืชสวน) ปิกนิกม�ชิล (ปิคนิก)

E5 11. เกษตร Masil

 150, Imosan-ro 372beon-gil, Yul-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do

  82-70-8805-2134
  http://이천마실.com

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ง�นฝีมือจ�กข�้วหรือดอกไมอ้ดั (พวงกุญแจ)
· ง�นกระด�ษเก�หลี (กระด�ษเก�หลี ฯลฯ)
· ก�รทำ�คุกกีข้�้ว
· ก�รทำ�คพัเคก้ (เมล็ดดอกไมห้รือดินข�้ว)
· โวลเทอร�เรียม
· ง�นฝีมือตน้มอส (ตน้มอสจ๋ิว)

C5 41. หมู่บา้นประสบการณอ์าหารทอ้งถ่ินตลอดชีพ
เป็นฟ�รม์ท่ีปลูกและสมัผสัผลผลิตท�งก�รเกษตรท่ีสดและปลอดภยัท่ีปลูกในธรรมช�ติ 
คุณส�ม�รถพบกบัผลิตภณัฑท์�งก�รเกษตรคุณภ�พสูง ท่ีรบัผิดชอบต่ออ�ห�รเพ่ือสุขภ�พในร�ค�ต่ำ� 
โดยก�รเก็บเก่ียวโดยตรงจ�กฟ�รม์ในทอ้งถ่ิน นอกจ�กนี ้คุณยงัจะไดส้มัผสักบัผลผลิตท�งก�รเกษตรม�กม�ยท่ีสอนเด็ก  ๆ
ในเร่ืองคว�มสะอ�ดของธรรมช�ติ และในขณะเดียวกนัก็เพลิดเพลินไปกบัอ�ห�รท่ีสนุกสน�นและมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รผ่�นโป
รแกรมประสบก�รณต่์�ง  ๆ

 49-16 Gileum 3-gil, Oseong-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

  82-31-681-1514
  www.gireum.co.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณก์�รขุดมนัฝรัง่                  · ประสบก�รณก์�รเก็บถัว่ไต        
· ก�รเรียนรูป้ระสบก�รณด์องแตงกว�   · ก�รเรียนรูป้ระสบก�รณกิ์มจิ                  
· ก�รเรียนรูป้ระสบก�รณม์ะละกอ
 · ประสบก�รณก์�รเก็บเก่ียวแตงโมและแคนต�ลูป
· ก�รเรียนรูจ้�กประสบก�รณฮ์ลัล�บง,ชอนฮเยยงั

เป็นพิพิธภณัฑส์�ธ�รณะท่ีตัง้อยู่ภ�ยในสถ�นท่ีท่องเท่ียว ยงมุนซ�น ใน ยงัพยอง และประกอบดว้ย Yangpyeong History 
Room ซึง่คุณส�ม�รถเรียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมและประวติัศ�สตรข์อง ยงัพยอง และห้องเกษตรท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซึง่แนะนำ�และส่งเสริมระบบนิเวศของ ยงัพยอง เกษตรท่ีเป็นมิตร ถนนท่ีอยู่ติดกนัเป็นศูนยวิ์จยัก�รทำ�อ�ห�รต�มธรรมช�ติและศูน
ยป์ระสบก�รณพิ์ธีชงช�

 140, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
  82-31-303-6000
  www.scc.or.kr

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   เย่ียมชมนิง�นแสดง       · เย่ียมชมนิทรรศก�ร

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
·   เย่ียมชมนิง�นแสดง     · เย่ียมชมนิทรรศก�ร

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม

· นิทรรศก�รประสบก�รณ ์
“Into the Car
· นิทรรศก�รศิลปะและนิทรรศก�รย�นยนต์
· โปรแกรมทดลองขบั
· เวิรค์ช็อปสำ�หรบัเด็ก
· ก�รประชุมเชิงปฏิบติัก�รก�รเคล่ือนไหว

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ประสบก�รณเ์ป่�แกว้
· ประสบก�รณเ์ผ�แกว้
· ประสบก�รณข์ดัแกว้
· ประสบก�รณเ์พน้ทจ์�น
· ทำ�กำ�ไลแกว้
· ทำ�น�ฬิก�จ�กแกว้ไวน์

โปรแกรมการท่องเท่ียวเชิงอุตสาหกรรม
· ก�รทำ�ส�เกแบบดัง้เดิม (มกักอลลี)
·  ประสบก�รณก์�รรกัษ�(วนัเดียวกนั)
· ก�รทำ�เคร่ืองป้ันดินเผ�              · ง�นฝีมือ Cloisonne
· ทำ�ซอสแบบดัง้เดิม                       · ทำ�เต�้หู้ + ชองกุกจงั

 114-146, Myeongseong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do
  82-31-885-1400
  www.여주곤충박물관.kr

บริการดาวนโ์หลดเอกสาร
ประชาสมัพมัธจ์งัหวดัคยองกี

+82-31-120

ใหค้ำาปรกึษาทางโทรศพัท ์
ใหค้ำาปรกึษาผ่านการรบัส่งขอ้ความ

ใหค้ำาปรกึษาทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ใหค้ำาปรกึษาดว้ยภาษามือสำาหรบัผูท่ี้บกพร่องทางการพูด (วีดีโอคอล)

ใหค้ำาปรกึษาภาษาต่างประเทศ
(ใหบ้ริการ 19 ภาษา ใหบ้ริการฟรีผ่านการเช่ือมต่อกบั BBK Korea)

ใหบ้ริการ 24 ช ัว่โมง ไม่เวน้วนัหยุด
แนะนำาการท่องเท่ียว

แปลภาษาเพ่ือการท่องเท่ียว
รายงานความไม่สะดวกระหว่างการท่องเท่ียว

บริการเช่ือมต่อกบัตำารวจท่องเท่ียว
ภาษา : ภาษาเกาหลี ภาษาองักฤษ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาจีน 

และภาษาอ่ืนๆ รวม 9 ภาษา

1330
ศูนยบ์ริการล่ามนกัท่องเท่ียว
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A B C D E

A B C D E

locationNo.  อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

01 	 Samsung	Innovation	Museum	 D4

02 	 HYUNDAI	MOTORSTUDIO	GOYANG	 C3

03 	 พิพิธภณัฑโ์คมไฟ FEELUX	 C2

locationNo.  ประสบการณท์างวิทยาศาสตร ์

04 	 AMAZING	PARK	 D2

locationNo.  อุตสาหกรรมท่าเรือ

05 	 ยองกีพยองแทคพอรต์คอรป์อเรชั่น	 C5

locationNo.  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองสำาอาง

06 	 	COBICA		 D2

locationNo.  การผลิตและการแปรรูปอาหาร 

07 	 สมาคมสหกรณน์มกรุงโซล	 D2

08 	 hy	Factory+	 D5

09 	 เกษตร Hankyong	F&B	 D5

10 	 โรงงานกาแฟ	See’s	เกาหลี	 D4

11 	 เกษตร	Masil	 E5

12 	 	Farm	Art	Holic		 D3

13 	 สมาคมฟารม์ถั่วเหลือง	Paju	Jangdan	Unification	Village	 C2

14 	 ฟารม์ซนัมอรู	 C 1

locationNo.  อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสตัว ์ 

15 	 พิพิธภณัฑเ์กษตรเชิงนิเวศยงัพยอง		 E3

16 	 ไร่หวัใจรกั	 D 1

17 	 อนัซองฟารม์แลนด	์ D5

locationNo.  วฒันธรรมอาหารเกาหลี

18 	 พิพิธภณัฑอ์าหารเกาหลี	 E5

locationNo.  อุตสาหกรรมสุราแบบด ัง้เดิม

19 	 เกษตร	Sulseam	 D4

20 	 Joeunsul	 D5

21 	 SANSAWON	 D2

locationNo.  อุตสาหกรรมวฒันธรรม

22 	 พิพิธภณัฑก์ารตู์นเกาหลี	 C3

23 	 พิพิธภณัฑก์ารพิมพ	์ C2

locationNo.  การฟ้ืนฟูเมือง

24 	 บูชอนอารท์บงัเกอร์	B39	 C3

25 	 ถ้ำาควงัมยอง	 C3

locationNo.  การฟ้ืนฟูทรพัยากร

26 	 Guri	Resource	Recovery	Facility	&	Guri	Tower	 D3

locationNo.  อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

27 	 Baekam	Pottery	 D4

28 	 พยองคงั เซรามิก	 D4

29 	 Gyeonggi	Ceramic	Museum				 D4

locationNo.  อุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้

30 	 พิพิธภณัฑเ์กาะแกว้	 C4

locationNo.  อุตสาหกรรมMICE

31 	 Suwon	Convention	Center	 D4

32 	 KINTEX	 C3

locationNo.  โครงการนิเวศวิทยา/การศกึษา

33 	 พิพิธภณัฑแ์มลงยอจู	 C2

locationNo.  ประสบการณช์นบท

34 	 หมู่บา้นแซดุงจี	 C 1

35 	 	Ddungddanji	 E3

36 	 สมาคมเกษตรหมู่บา้นบุเรมี	 E5

37 	 หมู่บา้นมงักล	 C2

38 	 หมู่บา้นโชรก	 D2

39 	 Gyodong หมู่บา้นจางด็อกแด	 D 1

40 	 สมาคมฟารม์ปลาวาฬจีอุล	 D3

41 	 หมู่บา้นประสบการณอ์าหารทอ้งถ่ินตลอดชีพ	 C5

42 	 สวนสนุกในชนบทยงอิน	 D4

แผนท่ี
ท่องเท่ียวอุตสาหกรรม
แผนท่ี
ท่องเท่ียวอุตสาหกรรม

*เคร่ืองหม�ยยกเวน้จำ�กด่ีั

ฟาร์มซันมอรู14
สมาคมฟาร์มถ่ัวเหลือง Paju	Jangdan	

Unification	Village13

สมาคมสหกรณ์นมกรุงโซล07

สมาคมฟาร์มปลาวาฬจีอุล40

 Ddungddanji35
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28 พยองคัง เซรามิก

33 พิพิธภัณฑ์แมลงยอจู

10 โรงงานกาแฟ See’s เกาหลี

หมู่บ้านแซดุงจี34
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17 อันซองฟาร์มแลนด์
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04 AMAZING	PARK

SANSAWON21

สวนสนุกในชนบทยงอิน

สมาคมเกษตรหมู่บ้านบุเรมี36

ไร่หัวใจรัก16
Gyodong	

หมู่บ้านจางด็อกแด39

ถ้ำาควังมยอง25

18 พิพิธภัณฑ์อาหารเกาหลี

12 Farm	Art	Holic

คยองกีพยองแทคพอร์ตคอร์ปอเรช่ัน05

หมู่บ้านประสบการณ์อาหารท้องถ่ินตลอดชีพ41

Joeunsul20


