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พอรท์ลัการทอ่งเทีย่วจงัหวดัคยอ็งกี

www.ggtour.or.kr
เช ญิใชบ้ร กิารเวบ็ไซตพ์อรท์ลัการทอ่งเท ี่ยวจงัหวดัคยอ็งก  ี เพ ื่ อรบั
ขอ้มลูการทอ่งเท ี่ยวจงัหวดัคยอ็งก แีบบเบด็เสร จ็ไดท้ ี่ เด ยีว

 031-259-4700

คอลเซน็เตอร์จงัหวดัคยอ็งกี

031-120
ให้คำาแนะนำาทางโทรศัพท์  ข้อความ  บริการเครือข่ายสังคม  ให้คำา
แนะนำาภาษามือสำาหรับผู้พิการด้านการได้ยิน (วิดีโอคอล)
และภาษาต่างประเทศ (ให้บริการ 19 ภาษา) 

สายดว่นแปลภาษาและแนะน�าการท่องเท่ียว

1330 24 ชัว่โมง ตลอดทัง้ปี
แนะนำาการทอ่งเท ี่ยว  แปลภาษาเพ ื่ อการทอ่งเท ี่ยว  
ภาษาท่ีให้บริการ : ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาญ่ีป่่น ภาษาจีน

ลงทะเบยีนรบัสื่อประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่วจงัหวดัคยอ็งกี

www.ggtourmap.or.kr
บริการดาวน์โหลดส่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจังหวัด
คย็องกี

  031-255-8424 www.ggtourmap.or.kr

สายดว่นเพื่อสตรี

1336
สายด่วนเพ่ือสตรี 1366 ให้บริการสถานพักพิง
ฉ่กเฉิน  ตลอดจนความค่้มครองและคำาปรึกษา
เหย่ือความร่นแรงกรณีฉ่กเฉิน
■ ศูนย์คย็องกี: 43 ถนนย็องทง 200 บ็อนกิล เมืองซูว็อน จังหวัดคย็องกี 
                   (เลขที่ 303 อาคารคา อูรีวิลล์)
■ ศูนย์คย็องกีเหนือ: 54-1 ถนนท่นยา เมืองอึยจ็องบู จังหวัดคย็องกี

จงัหวดัคย็องกี
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เมืองทังจนิ

อำาเภอชงัพง่

อำาเภอแคพง่

สาย 3

สารบญัสถานท่ีท่องเทีย่วจงัหวดัคยอ็งกี
จ�าแนกตามหมวดหม่ ่ :   ประวัตศิาสตร ์   ธรรมชาติ     ประสบการณ์    วฒันธรรม-ธมี

1 เขื่อนคังช็อน 12นาฬิกา

2 ป่าชัดฮยังกีพูรึน คย็องกีโด 1นาฬิกา

3 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาคย็องกี 4นาฬิกา

4 พื้นที่ช่่มน้ำาเชิงนิเวศคย็องอันช็อน 3นาฬิกา

5 แหล่งฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์ 7นาฬิกา

6 ถ้ำาควังมย็อง 7นาฬิกา

7 สนามแข่งจักรยานควังมย็องสปีดอม 7นาฬิกา

8 ตลาดพื้นเมืองควังมย็อง 7นาฬิกา

9 สวนสาธารณะริมแม่น้ำาฮัน  เมืองคูรี 2นาฬิกา

10 สวนร่กขชาติแห่งชาติ 1นาฬิกา

11 ป่านันทนาการแห่งชาติอาเซียน 11นาฬิกา

12 ป่าสนค่งพย็องรี 7นาฬิกา

13 สวนประติมากรรมนานาชาติคิมโพ 9นาฬิกา

14 หมู่บ้านศิลปะคิมโพ 9นาฬิกา

15 พิพิธภัณฑ์ประจำาเมืองนัมยังจู 3นาฬิกา

16 ธีมพาร์คออร์แกนิค เมืองนัมยังจู 2นาฬิกา

17 ป้อมนัมฮัน 4นาฬิกา

18 ถนนหลายวัฒนธรรม 7นาฬิกา

19 โบราณสถานทาซัน 3นาฬิกา

20 เส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะแทบู 7นาฬิกา

21 หมู่บ้านโรงตีเหล็ก 2นาฬิกา

22 เดอะกรีม สวนพฤกษศาสตร์คาเฟ่ 3นาฬิกา

23 สวนร่กขชาติไดโนเสาร์ท็อกพย็อง 4นาฬิกา

24 สถานที่ตัง้แคมป์ภูเขาโทด็อก 7นาฬิกา

25 พระราชส่สานทงกู 1นาฬิกา

26 พิพิธภัณฑ์เด็กคย็องกีเหนือ เมืองทงดูช็อน 12นาฬิกา

27 ธีมพาร์คมาดูหมู & พิพิธภัณฑ์ส่กร 4นาฬิกา

28 ทูม่ลมอรี 3นาฬิกา

29 สะพานแขวนทะเลสาบมาจัง 11นาฬิกา

30 สถานที่ตัง้แคมป์สวนมัลกึมทอ 5นาฬิกา

31 สถานท่ีประสูติของพระราชินีมย็องซ็อง 3นาฬิกา

32 หมู่บ้านวัฒนธรรมมองโกเลีย 1นาฬิกา

33 สวนสาธารณะมูฮันซังซัง 12นาฬิกา

34 สวนร่กขชาติม่ลฮยังกี 5นาฬิกา

35 ป่านันทนาการภูเขาพารา 5นาฬิกา

36 ถนนรอบทะเลสาบพันว็อล 6นาฬิกา

37 สวนร่กขชาติพย็อกโชจี 11นาฬิกา

38 โฟโต้แลนด์ หมู่บ้านแสงดาว 6นาฬิกา

75 อเมซิ่งพาร์ค 12นาฬิกา

76 ธีมพาร์คเอเดลไวส์สวิส 2นาฬิกา

77 สวนสน่กเอเวอร์แลนด์ 4นาฬิกา

78 พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ประจำาเมืองยอจู 3นาฬิกา

79 ธีมพาร์คดอกบัว 7นาฬิกา

80 อ่ทยานประจำาจังหวัดภูเขาย็อนอิน 1นาฬิกา

81 โบราณสถานช็อน-กก-รี ย็อนช็อน 12นาฬิกา

82 โฮโรโกรู ย็อนช็อน 11นาฬิกา

83 เยส์ พาร์ค 4นาฬิกา

84 สถูปคว็อลรีซา โอซัน 5นาฬิกา

85 ปราสาททกซ็องและเซมาแด โอซัน 5นาฬิกา

86 ตลาดห้าสี 5นาฬิกา

87 เกาะโออี / สวนโบราณสถานย่คก่อน
ประวัติศาสตร์ เกาะโออี 7นาฬิกา

88 พิพิธภัณฑ์เกาะโออี 7นาฬิกา

89 โฮมสเตย์หมู่บ้านเวกัดจิบ 3นาฬิกา

90 สถานที่ท่องเที่ยวภูเขายงม่น 2นาฬิกา

91 ธีมพาร์คกสิกรรมยงอิน 4นาฬิกา

92 สวนยงอินแดจังกึม 4นาฬิกา

93 ป่านันทนาการยงอิน 4นาฬิกา

94  สวนพฤกษชาติอูรีกด 6นาฬิกา

95 อ่งจิน เพลย์ ซิตี้ 8นาฬิกา

96 ท่าเรือว็อลกด 7นาฬิกา

97 พระราชส่สานย่งและพระราชส่สานก็อน 6นาฬิกา

98 รางจักรยานอึยวัง 6นาฬิกา

99 อึยจองบูเคิลริ่งสเตเดียม 12นาฬิกา

100 เทอเมเดน อีช็อน 4นาฬิกา

101 เขื่อนอีโพ 3นาฬิกา

102 อิมจินกัก / สวนพย็องฮวานูรี 10นาฬิกา

103 เกาะชารา 1นาฬิกา

104 ชาย็อนนารา 4นาฬิกา

105 น้ำาตกแชอิน 12นาฬิกา

106 ท่าเรือช็อนกก 7นาฬิกา

107 อ่โมงค์หมายเลข 3 10นาฬิกา

108 เกาะเชบู 7นาฬิกา

109 อน่สรณ์สถานกองทหารอาสาสมัครชีพ
ย็องและการต่อสู้ที่ชีพย็องนี 3นาฬิกา

110 ซิบไลน์ คาพย็อง 2นาฬิกา

111 พิพิธภัณฑ์รางรถไฟ 6นาฬิกา

112 พิพิธภัณฑ์วัยหน่่มสาว 3นาฬิกา

39 อูจู  สวนแสงดาว 4นาฬิกา

40 สวนห่่นยนต์พูช็อน 8นาฬิกา

41 พิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศพูช็อน 8นาฬิกา

42 อ่ทยานแห่งชาติภูเขาพ่กฮัน 11นาฬิกา

43 หมู่บ้านฝรัง่เศส 2นาฬิกา

44 ฟาร์มบอสแอปเปิล 12นาฬิกา

45 ฟาร์มซันมอรู 11นาฬิกา

46 ทะเลสาบซันจ็อง 12นาฬิกา

47 วัดพื้นเมืองภูเขาซัมซ็อง 
(วัดซัมมัก วัดอันยัง วัดย็อมบ่ล) 6นาฬิกา

48 พระราชส่สานโอรึงและซอซัม 10นาฬิกา

49 ป่านันทนาการภูเขาซออ่น 5นาฬิกา

50
โซล แกรนด์ พาร์ค / ควาช็อน โซล 
แลนด์ / เล็ทส์รันพาร์ค โซล / พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติควาช็อน / พิพิธภัณฑ์
ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ ควาช็อน

5นาฬิกา

51 ธีมพาร์คซอฮี 4นาฬิกา

52 ศูนย์ศิลปะซ็องนัม 4นาฬิกา

53 สวนเซมี 2นาฬิกา

54 พระราชส่สานพระเจ้าเซจงมหาราช / 
พระราชส่สานพระเจ้าฮโยจงมหาราช 4นาฬิกา

55 สถานที่ท่องเที่ยวภูเขาโซโย 12นาฬิกา

56 อ่ทยานประจำาจังหวัดภูเขาซูรี / วัดซูรี 6นาฬิกา

57 ป้อมซูวอน 5นาฬิกา

58 สวนชวีจา 3นาฬิกา

59 สตาร์ฟีลด์ ฮานัม / 
ฮ่นได มอเตอร์ส สตูดิโอ ฮานัม 3นาฬิกา

60 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำาข้ึนน้ำาลงชีฮวาโฮ 7นาฬิกา

61 สวนเชิงนิเวศแค็ดกล เมืองชีฮึง 7นาฬิกา

62 วัดชิลลึก / พิพิธภัณฑ์ยอจู 3นาฬิกา

63 ซีส์ คอฟฟ่ี 4นาฬิกา

64 ไอส์แลนด์แคสเซิล / สวนพย็อนแบ็ก ภูเขาซูรัก 12นาฬิกา

65 สวนแห่งความสงบยามร่่งอร่ณ 1นาฬิกา

66 สวนหนองอ้ออันซัน 6นาฬิกา

67 อน่สรณ์สถานเหต่การณ์ 3.1 อันซ็อง 5นาฬิกา

68 อันซ็อง มัดช่ม แลนด์ 5นาฬิกา

69 อันซ็องฟาร์มแลนด์ 5นาฬิกา

70 อันยัง 1 บ็อนกา 6นาฬิกา

71 สวนศิลปะอันยัง 6นาฬิกา

72 สวนเชิงนิเวศพย็องฮวา แอกีบง 10นาฬิกา

73 พิพิธภัณฑ์ศิลปะชังอ่กจินประจำาเมืองยังจู 
/ ศูนย์อวกาศซงอัม

11นาฬิกา

74 รางจักรยานยังพย็อง 3นาฬิกา

113 เช้นจ์อัพแคมปัส 10นาฬิกา

114 ป่านันทนาการภูเขาช่ง-นย็อง 1นาฬิกา

115 แคมป์ทงไอส์แลนด์ 2นาฬิกา

116 คินเท็กส์ / ฮ่นได มอเตอร์ส สตูดิโอ โคยัง 9นาฬิกา

117 เส้นทางชมทะเลทันโด 7นาฬิกา

118  หอสังเกตการณ์ไต้ฝ่่น 11นาฬิกา

119 โบราณสถานอีอี พาจู 11นาฬิกา

120 นิคมหนังสือพาจู 10นาฬิกา

121 พิพิธภัณฑ์พันกโย 5นาฬิกา

122 สวนพัลดังม่ลอันแก 3นาฬิกา

123 ท่าเรือพย็องแท็ก/เฟอร่ีพย็องแท็กกโยดง 6นาฬิกา

124 นิคมท่องเที่ยวพย็องแท็กโฮ 6นาฬิกา

125 โพชอน สปริงฟอล 12นาฬิกา

126 ห่บเขาศิลปะโพช็อน 12นาฬิกา

127 พิพิธภัณฑ์แสงไฟฟีลล่กซ์ 11นาฬิกา

128 สวนเชิงนิเวศเพื่อการอน่รักษพ์ันธ์่สัตว์
ป่าแม่น้ำาฮัน/อีโคเซ็นเตอร์ 9นาฬิกา

129 พิพิธภัณฑ์การ์ตูนเกาหลี 8นาฬิกา

130 หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี 5นาฬิกา

131 โคเรีย จ็อบ เวิลด์ 5นาฬิกา

132 ศูนย์ประสบการณ์ข้าวยำาพ้ืนเมืองเกาหลี 11นาฬิกา

133 สถานที่ท่องเที่ยวแม่น้ำาฮันทัน 12นาฬิกา

134 สะพานข้ามแม่น้ำาฮันทัน / น้ำาตกพีด่ลกีนัง 12นาฬิกา

135 สวนพฤกษชาติฮันแท็ก 4นาฬิกา

136 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาฮันฮวา อควาแพลเน็ต 
อิลซัน / วัน เมาท์ เมืองโคยัง 9นาฬิกา

137 ป้อมแฮงจู 9นาฬิก

138 เฮิร์บไอส์แลนด์ 12นาฬิกา

139 หมู่บ้านศิลปะเฮรี 10นาฬิกา

140 พระราชส่สานฮงยู 2นาฬิกา

141 สวนพฤกษชาติฮวาดัม 4นาฬิกา

142 ที่ตัง้วัดฮเวอัม 12นาฬิกา

เชญิคน้หาสถานทีท่่องเทีย่วไดอ้ยา่งงา่ยดาย
แผนทีท่อ่งเทีย่ว
จงัหวดัคยอ็งกี

ลองใชว้งกลมในการวางแผนเสน้ทางท่องเทีย่วแบบไปเชา้เยน็กลบัดูสิ
วงกลมขนาด 10 กม. 20 กม. และ 30 กม. ชว่ยใหห้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวใกลเ้คียงไดอ้ยา่งง่ายดาย 

คณุสามารถดูแผนท่ีไดเ้หมือนดูนาฬิกา ทิศ 1 นาฬิกา ทิศ 9 นาฬิกา 
แผนท่ีนีจ้ดัหมวดหมู่สถานท่ีตามเวลา  เพ่ือใหง่้ายตอ่การคน้หา

ใชด้ชันีหาสถานทีท่่องเทีย่วไดต้ามใจชอบ
เพลิดเพลินกบัการทอ่งเท่ียวในจงัหวดัคย็องกี 

ดว้ยขอ้มูลอนัหลากหลาย ทัง้ขอ้มูลทอ่งเท่ียว

ท่ีจ�าแนกตามเวลา ระยะเวลาเดินทาง ประเภท

สถานท่ีทอ่งเท่ียว และหมวดหมู่สถานท่ีทอ่ง

เท่ียวใกลเ้คียง

เมืองคน่โพ

DM
Z

DM

Z

เมอืงซอ็งนัม

เมอืงฮานัม

เมอืงควงัจู

เมืองอยึวัง

เมอืงยงอิน

เมอืงอช็ีอน

เมอืงยอจู

อำาเภอยงัพยอ็ง

เมอืงนัมยงัจู

เมอืงโพชอ็น

อำาเภอยอ็นช็อน

เมอืงทงดช็ูอน

เมืองยังจู

เมอืงอยึจอ็งบู

เมืองโคยัง

เมืองพาจู

เมืองคมิโพ

เกาะคงัฮวาโด

มหานครอนิช็อน

เมอืงอนัซอ็ง

เมืองพย็องแท็ก

เมืองฮวาซ็อง

เมืองอนัซัน

เมืองชฮึีง

เมืองควังมย็อง

เมืองพชูอ็น

เมืองโอซนั

เมืองซูว็อน

เมืองควาชอ็น

เมอืงครีู

อำาเภอคาพยอ็ง

อ�าเภอชอ็ลว็อน

อ�าเภอฮวาช็อน

เมอืงชนุชอ็น

อ�าเภอฮงชอ็น

อ�าเภอชนิชอ็น
เมอืงอาซัน

โซล

เมืองอนัยัง
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ทางดว่
นโซล-ยังยงั

ทางดว่นชง่บู

ทางด่วนชง่บู

ทางดว่นชง่บทูี ่2

ทางดว่นคยอ็งอินที ่2

ทางดว่นคยอ็งอินที่ 2

ทางดว่นสนามบนินานาชาตอิินช็อน

ทางดว่นซอแฮอนั

ทางดว่นพยอ็งแท็ก-ชีฮึง

ทางดว่นยอ็งดง

ทางดว่นพยอ็งแท็ก-พาจู

ทางด่วนคยอ็งบู

ทางด่วนคยอ็งบู

ทางด่วนยงอนิ-โซล

ทางดว่นพน่ดงั
-ซซูอ

ทางด่วนชง่บ-ูแนรยก่

ทางดว่นยอ็งดง

ทางดว่นควงัจ-ูวอ็นจู

ทางดว่นยอ็งดง

เกาะนามิ

สถานีคนจีอมั

สถานีอชีอ็น

สถานียอจู

สถานียงัซู

สถานีควงัมยอ็ง

สถานีอนัซัน
สถานีโชจี

สถานีวอ็นอนิแจ

สถานีพพูยอ็ง

สถานีโซล 
แกรนด์พารค์

สถานีโออโีด

สถานีชยูอ็บ

สถานีคึมชน

สถานีอยึจ็องบู

สถานียงัจู

สถานีม่นซัน

สถานีโซโยซนั

สถานีชอ็งบัลซัน

สถานีคฮีงึ

สถานีพนักโย สถานีอแีม

สถานีซูวอ็น

สถานีชอ็งจาสถานีคมึจ็อง

สถานีเอเวอรแ์ลนด์

สถานีซนัซอ็ง

สถานีโมรนั

สถานียงัพยอ็ง

สถานียงม่น

สถานีชอ็งพยอ็ง

สถานีมาซอ็ก

สถานีคาพยอ็ง

สถานีพยอ็งแทก็

สถานีโอซนั

สนามบนินานาชาตอิินชอ็น

เอเวอรไ์ลน์สายพน่ดัง
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ธมีพารค์มาดหูม/ู 
พพิธิภณัฑ์สก่ร

โฟโตแ้ลนด์ หม่บูา้นแสงดาว

ฟารม์บอสแอปเปิล

อเมซิง่พารค์

ฟารม์ซนัมอรู

ซสี ์คอฟฟ่ี

โฮมสเตย์หม่บูา้นเวกดัจบิ

สวนยงอินแดจงักมึ

นิคมหนังสอืพาจู

ศนูยป์ระสบการณ์ขา้วยำาพืน้เมอืงเกาหลี

พพิธิภณัฑ์การต์นูเกาหลี

130

ควาชอ็น โซล แลนด ์/ โซล แกรนด์ พาร์
ค/ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาตคิวา
ชอ็น / เลท็สร์นัพารค์ โซล / พิพธิภัณฑ์

ศลิปะรว่มสมยัแหง่ชาต ิควาช็อน

โคเรีย จอ็บ เวลิด์

องุจนิ เพลย์ ซติี ้

วัดพืน้เมอืงภู
เขาซมัซอ็ง

ถ�า้ควงัมย็อง

พิพิธภัณฑ์สัตวน์�า้ฮนัฮวา 
อควาแพลเน็ต อลิซัน /

วนั เมาท ์เมอืงโคยัง

หม่บ่า้นศลิปะเฮรี
เชน้จ์อัพแคมปัส

อมิจนิกัก/สวนพย็องฮวานรี่

สถานท่ีท่องเท่ียวภเ่ขาโซโย

เฮริบ์ไอสแ์ลนด์

ทะเลสาบซนัจอ็ง

พพิธิภณัฑ์ศลิปะชงัอก่จิน
ประจำาเมอืงยงัจู /
ศนูยอ์วกาศซงอมั

หม่บ่า้นศลิปะคมิโพ

ไอสแ์ลนดแ์คสเซลิ / 
สวนพยอ็นแบก็ ภ่เขาซร่กั

ทม่ลุมอรี

โบราณสถานทาซนั

สวนแหง่ความสงบยามรุ่งอรณุ

หม่บ่า้นฝรัง่เศส

โรงไฟฟ้าพลังงาน
น�า้ขึน้น�า้ลงชฮีวาโฮ

เกาะโออ/ี สวนโบราณสถานยุค
กอ่นประวตัศิาสตร์ เกาะโออี

เกาะเชบ่

รางจักรยานอยึวัง

สถานท่ีท่องเท่ียวภเ่ขายงมุน

เขื่อนคงัช็อน

สวนรุกขชาตมิลุฮยงักี

อนัซอ็งฟารม์แลนด์

สวนพฤกษชาตฮิวาดมั

เยส ์พารค์

สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด์

หม่บ่า้นพืน้เมอืงเกาหลี

อท่ยานประจำาจังหวัด
ภเูขาซรู ี/ วัดซรูี

ศาลากลางประจำาจงัหวดัคย็องกี

ป้อมนัมฮนั

พระราชวังคยอ็งบก

นัมซนัทาวเวอร ์/
เพนทาโทนิก: เพนเตอรส์ ฮโีร่

เดอะกรีม สวนพฤกษศาสตรค์าเฟ่

ป้อมแฮ็งจู

ตลาดพืน้เมอืง
ควังมยอ็ง

ศนูย์ศิลปะซอ็งนัมพพิธิภณัฑ์พนักโย

ป่านันทนาการ
ภเูขาพารา

พพิธิภณัฑ์เชงิ
นิเวศพช็ูอน

สวนห่น่ยนตพ์ชูอ็น

สวนศลิปะอนัยงั

อนัยงั 1 บอ็นกา

สถานทีตั่ง้แคมป์
ภเูขาโทด็อก

สนามแข่งจักรยาน
ควังมยอ็งสปีดอม

สวนเชงินิเวศพยอ็งฮวา แอกบีง

โบราณสถานออี ีพาจู

อโ่มงคห์มายเลข 3

 หอสังเกตการณ์ไตฝ่้น่

นำ้าตกแชอิน

โฮโรโกรู ยอ็นชอ็น

โบราณสถานชอ็น-กก-รี 
ยอ็นช็อน

ทีต่ัง้วัดฮเวอมั

พพิธิภณัฑ์แสงไฟฟีลลก่ซ์

พพิธิภณัฑ์เดก็คย็องกีเหนือ 
เมอืงทงดช็ูอน หบ่เขาศลิปะโพช็อน

สวนรก่ขชาติแหง่ชาติ

สวนรก่ขชาติพยอ็กโชจี
สะพานแขวนทะเลสาบมาจัง

ป่านันทนาการแหง่ชาตอิาเซยีน

อท่ยานแห่งชาติ
ภเูขาพก่ฮนั

สวนประติมากรรมนานาชาตคิมิโพ

สวนเชงินิเวศเพือ่การอน่รกัษพ์นัธ่์
สตัว์ป่าแมน่ำ้าฮนั / อโีคเซน็เตอร์

คนิเทก็ส์ /
ฮน่ได มอเตอรส์ สตดิู

โอ โคยัง

พระราชสส่านโอรึงและซอซัม

สวนสาธารณะมฮูนัซงัซัง
อยึจ็องบเูคลิรงิสเตเดยีม

หม่บูา้นวฒันธรรม
มองโกเลยี

เกาะชารา

ซบิไลน์ คาพย็อง

อท่ยานประจำาจงัหวดั
ภเูขาย็อนอนิ

พระราชสส่านฮงยู
พระราชสส่านทงกู

หม่บูา้นโรงตเีหลก็

สวนสาธารณะรมิแมน่ำ้าฮนั  
เมอืงครูี

ธมีพารค์ออรแ์กนิค 
เมอืงนัมยังจู

พพิธิภณัฑ์ประจำาเมอื
งนัมยังจู

สตารฟี์ลด ์ฮานัม /
ฮน่ได มอเตอรส์ สตู

ดโิอ ฮานัม

สวนเซมี

ป่านันทนาการภเูขาชง่
-นย็อง

ธมีพารค์เอเดลไวสส์วสิ

ป่าชัดฮยังกพีรูนึ คย็องกโีด

พพิธิภณัฑ์เกาะโออี

ป่าสนคง่พยอ็งรี

แหลง่ฟอสซลิไขไ่ดโนเสาร์
สวนหนองออ้อนัซนั

พระราชสส่านย่งและพระ
ราชสส่านกอ็น

ทา่เรอืชอ็นกก

เสน้ทางชมทะเลทนัโด

ป่าสนคง่พยอ็งรี

ทา่เรือพย็องแทก็ / 
เฟอร่ีพย็องแทก็กโยดง

นิคมทอ่งเทีย่วพยอ็งแทก็โฮ 

 สวนพฤกษชาตอิรูกีด

ทา่เรอืว็อลกด
สวนเชงินิเวศแคด็กล 

เมอืงชีฮงึ

ธีมพารค์ดอกบวั

ถนนรอบทะเลสาบพนัว็อล

ป้อมซว่อ็น

ถนนหลายวัฒนธรรม
พพิธิภณัฑ์รางรถไฟ

พืน้ทีช่่่มนำ้าเชิงนิเวศคย็องอนัช็อน

สวนพลัดงัมล่อนัแก

รางจกัรยานยังพย็อง

สวนชวจีา

พพิธิภณัฑ์วยัหน่ม่สาว

เขือ่นอโีพ

อนส่รณ์สถานกองทหารอาสา
สมคัรชีพย็องและการตอ่ส้ทูี่

ชีพย็องนี

พพิธิภณัฑ์เครือ่ง
เคลอืบดนิเผาคย็องกี

พพิธิภณัฑ์โทรศพัทป์ระจำาเมอืงยอจู

สถานทีป่ระสตูขิอง
พระราชินีมย็องซอ็ง

พระราชสส่านพระเจา้เซจงมหาราช / 
พระราชสส่านพระเจา้ฮโยจงมหาราช

ธมีพารค์กสกิรรมยงอนิ

ตลาดห้าสี
สถปูควอ็ลรซีา โอซนั

ปราสาททกซอ็งและ
เซมาแด โอซนั

สถานทีต่ัง้แคมป์สวนมลักมึทอ

สวนพฤกษชาตฮินัแทก็

ป่านันทนาการภเูขาซออน่

อนส่รณ์สถานเหตก่ารณ์ 
3.1 อนัซอ็ง

อนัซอ็ง มดัชม่ แลนด์

สวนรก่ขชาติไดโน
เสารท็์อกพย็อง

ชาย็อนนารา

อจู ู สวนแสงดาว

เทอเมเดน อช็ีอน

ธมีพารค์ซอฮี

วดัชิลลกึ /
พพิธิภณัฑ์ยอจู

ป่านันทนาการยงอนิ

สถานท่ีท่องเท่ียวแมน่�า้ฮนัทัน

สะพานขา้มแมน่ำ้าฮนัทนั /
นำ้าตกพดีล่กนัีง

โพช็อน สปรงิฟอล

แคมป์ทงไอสแ์ลนด์



เลือกจงัหวดัคย็องกีและองคก์ารการ
ท่องเท่ียวคย็องกี  ซตีิท้วัร ์ จงัหวดัคย็องกี

| เทศกาลกหุลาบพนัปีคนุโพ | เดอืนเมษายน | 
เป็นเทศกาลทีจ่ดัขึ้นทีเ่นินเขากหุลาบพนัปีทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้
กหุลาบพนัปีหรอืหรอืตน้อาซาเลยีราว 2 แสนตน้ ในชว่ง
ปลายเดอืนเมษายนจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมของทกุปี ซ่ึง
เป็นชว่งทีด่อกกหุลาบพันปีผลบิาน เป็นเทศกาลชมดอกไม้
ใจกลางเมืองทีมี่ภมิูทศัน์งดงามของดอกกหุลาบพนัปีสชีมพู
สะพรัง่

 | เทศกาลลอ่งเรอืฮวาซอ็ง | เดอืนพฤษภาคม | 
เทศกาลลอ่งเรอืฮวาซอ็งเป็นหน่ึงในเทศกาลสนัทนาการทาง
ทะเลท่ีส�าคญั เป็นเทศกาลทางทะเลของเกาหลทีีนั่กทอ่ง
เทีย่วสามารถเพลดิเพลินกบักจิกรรมสนกุสนานมากมาย 
ทัง้การนัง่เรือยอชและเรอืใบ การแสดง การเขา้แคมป์ และ
อาหารตา่ง ๆ 

 | เทศกาลผกัป่า ภเูขายงมนุ ยงัพยอ็ง  |
| เดือนพฤษภาคม | 
เทศกาลขายผักป่าท่ีข้ึนในต�าบลและก่ิงอ�าเภอตา่ง ๆ 12 แหง่ 
กลางภูเขายงมนุ และเปิดโอกาสใหนั้กท่องเท่ียวสมัผสักับ
วฒันธรรมหม่บูา้นบนภูเขาท่ีหลากหลาย เชน่ การจ�าลอง
หม่บูา้นบนภูเขา การแสดงบทบาทนักขดุโสม และเจา้ป่าเจา้เขา

 | เทศกาลสตรทีอารท์อนัซนั | เดอืนพฤษภาคม | 
เทศกาลศลิปะและวฒันธรรมแนวRepresentative จดัข้ึนทีเ่มอืงอนัซนัตื่นตาตื่นใจไปกบัการแสดง
แนวสตรีทโชวข์องเกาหลแีละนานาชาติทีจ่ตัรุสัวฒันธรรมอนัซนั (Ansan Culture Square) 

 | เทศกาลยคุหินเกา่แหง่ยอ็นชอ็นจอ็นกก-ร ี| เดอืนพฤษภาคม |  
งานเทศกาลทีค่ณุจะไดเ้รยีนรู้และเพลดิเพลนิไปกับวฒันธรรมในยคุหนิเกา่ผา่นรปูแบบประสบกา
รณ์ทจ่ี ด ุประกายใหเ ้กด ิการเรยี นร้จูด ัขนึ้ ทเี ่ขตพ้นื ทกี ่อ ่นประวต ัศิ าสตรจ์อ็ นกก-รแีละจอ็
นกก-อบึ

 | เทศกาลการต์นูนานาชาติพชูอ็น | เดอืนสงิหาคม | 
แสดงประวัติความเป็นมาของการ์ตูนเกาหลีตัง้แต่อดีต
จนถงึปัจจบัุนใหก้บัคนในแวดวงและเหล่าคอการต์นูโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อชว่ยกระต้นุอตุสาหกรรมการต์นู 

 | เทศกาลวฒันธรรมนัมยังจทูาซัน | เดอืนกนัยายน | 
เทศกาลที่กลายเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้
ชาวท้องถิน่ส�านึกรกับ้านเกดิ และสบืสานวฒันธรรมดัง้เดมิ
และจิตวิญญาณแห่งการคน้หาสจัธรรมของอาจารย์ชอ็งยัก
ยง นักวชิาการคนส�าคญัแห่งยคุโชซ็อนทีเ่ตบิโตในเมืองนัม
ยงัจแูหง่น้ี

 | เทศกาลชฮีงึแคด็กล | เดอืนกันยายน |
สวนเชงินิเวศแคด็กลทีโ่อบลอ้มดว้ยธรรมชาตแิหง่น้ีมกีจิกรรมทีน่่าสนใจมากมาย  ให้ไดส้นกุ
เพลดิเพลนิกนัอย่างไมร่้เูบ่ือ

| เทศกาลวฒันธรรมโอซันทกซนัซ็อง | เดอืนตลุาคม | 
เป็นเทศกาลทีไ่ดร้บัการตอบรับอยา่งดจีากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเป็นครอบครวั  ท่ีไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
เชงิประการณ์อนัหลากหลาย ในสถานทีจ่ดังานทีท่�าให้นึกถงึสมยัโชซอ็น และพื้นทีเ่สรมิสรา้ง
ประสบการณ์ทีอ่ย่ใูนรูปแบบธมีพารค์ทัง้ 9 แหง่

 | เทศกาลยอจโูอกกนารู  | เดอืนตลุาคม | 
เทศกาลในบรรยากาศทา่เรอืโบราณของเมอืงยอจูอ่ิมเอมกบัผลติผลทางการเกษตรขึ้นชื่อไมว่า่จะเป็น
มนัเทศถัว่ลสิงผลไมแ้ละขา้ว

 | เทศกาลวฒันธรรมซว็ูอนฮวาซอ็ง | เดือนตลุาคม | 
เทศกาลแสดงวัฒนธรรมโบราณของเมืองซวูอนจัดขึ้นใน
เดือนกนัยายนของทกุปีเพื่อระลกึถงึการอทุศิตนของพระ
เจ้าชอ็งโจท่ีมีตอ่พระราชบิดาและมารดาของพระองคแ์ละ
เพื่อเผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์ซวูอนฮวาซอ็งท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์รยูเนสโก

 | เทศกาลอนัซ็องนัมซาดงัพาอดูอก ี| เดือนตลุาคม | 
จดัข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองจิตวญิญาณแหง่ศิลปะของพาอดูอกีซึ่งเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของนัมซาดงั (ตัว
ตลกพเนจร) ทีแ่สดงกายกรรมรา่ยร�าและขบัรอ้งในระหวา่งเดนิทางไปตามตลาดตา่งๆทัว่ประเทศใน
ชว่งปลายยคุรชัสมยัโชซอ็นดว้ยเอกลกัษณ์อนัแสดงถงึวฒันธรรมเกาหลที�าใหเ้ทศกาลน้ีไดร้บัความ
สนใจจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาติเป็นอนัมาก

 | เทศกาลวฒันธรรมขา้วอีชอ็น | เดอืนตลุาคม | 
เทศกาลเชิงเกษตรน้ีจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองอีช็อนในเดือนตุลาคมของทุกปีเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธข์า้วเมอืงอชีอ็นทีม่คีณุภาพสงูและสง่เสรมิการบรโิภคผลติภัณฑเ์กษตรของเมอืงอชีอ็น

 | เทศกาลเพลงแจส๊นานาชาตชิาราซมุ | เดอืนตลุาคม | 
เทศกาลในรปูแบบ "ปิคนิคทา่มกลางธรรมชาติ" ทีมุ่่งหวงัจะ
เปิดประสบการณ์ใหก้บัเหล่านักฟังเพลงแม้จะไม่ใชค่อเพลงแจ๊
สกต็ามโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพรเ่พลงแจ๊สให้เป็นทีรู้่จักและ
ขยายฐานเพลงในเกาหลี

 | เทศกาลถัว่เหลอืงพาจชูงัดนั | เดอืนพฤศจกิายน | 
จดัขึ้นในธมี "สุขภาพดดีว้ยถัว่เหลืองพาจูชงัดนัคณุภาพเยีย่ม" 
มเีป้าหมายเพื่อเผยแพร่ประชาสมัพนัธถั์ว่พาจชูงัดนัท่ีปลกูใน
เขตปลอดทหาร (DMZ) ทีส่ะอาดไรส้ารพษิโดยหวงัใหเ้ป็นตวั
ชว่ยกระต้นุเศรษฐกจิทอ้งถิน่

โรงแรมระดบั 3 ดาว, 4 ดาว, และ 5 ดาว จงัหวดัคยอ็งกี

เชญิท่องเทีย่วใหเ้ตม็อิม่ดว้ยอาหารรสโอชานานาชนิด

จงัหวดัคยอ็งกี

เทศกาลเดน่

เมืองซูว็อน  031-256-8300  www.suwoncitytour.co.kr

เส้นทางท่ี 1-ทัวร์คร่ึงวัน
ต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนตุลาคม วันละ 2 คร้ัง(09:50, 13:50) ประมาณ 3 
ช่ัวโมง (งดให้บริการวันจันทร์ วันศุกร์ และวันเสาร์)
จุดเร่ิมต้น ▶ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียวสถานีซูว็อน (สถานีซูว็อน ทางออกท่ี 4)

เส้นทางท่ี 2-ทัวร์เต็มวัน
ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม, วันศุกร์และวันเสาร์ 9.50 น. ระยะเวลา
ประมาณ 7 ช่ัวโมง / จุดเร่ิมต้น ▶ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียวสถานีซูว็อน (สถานีซูว็อน 
ทางออกท่ี 4)

เส้นทางท่ี 3-ทัวร์เต็มวัน วันอาทิตย์ 9.50 น. ระยะเวลาประมาณ 7 ช่ัวโมง
จุดเร่ิมต้น ▶  ศูนย์ข้อมูลนักท่องเท่ียวสถานีซูว็อน (สถานีซูว็อน ทางออกท่ี 4)

เมืองโคยัง  031-975-3838  www.goyang.go.kr

เส้นทางท่ีก�าหนด(วันหยุดวันจันทร์), เส้นทางสัมผัส
ประสบการณ์  ให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์  จุดเร่ิมต้น ▶ อารัมนูรี  10:00

เมืองซ็องนัม  070-7813-5000  seongnamtour.com

ให้บริการเส้นทางอ่ืนทุกวันเสาร์
จุดเร่ิมต้น ▶  สถานีศาลากลางกรุงโซล 08:00, สถานี

มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติโซล 08:30, 
ศาลากลางเมืองซองนัม 09:00

เมืองพูช็อน  032-656-4306  bucheonculture.or.kr

ให้บริการทุกวันเสาร์ จุดเร่ิมต้น ▶ ศาลากลางเมืองพูชอน 10.00 น.

เมืองอันซัน  1899-7687  www.ansancitytour.com

เส้นทางสัมผัสประสบการณ์ท่ีคุณเลือกได้  ส�ารวจ
ศิลปะและวัฒนธรรมอันซาน  ส�ารวจแทบูแฮซลกิล  

ให้บริการทุกวันอังคารถึงวันเสาร์

จุดเร่ิมต้น ▶สถานีจุงอัง 10:00 

ออกเดินทางจากโซล
ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์

จุดเร่ิมต้น ▶สถานีควังฮวามุน 09:30 , สถานีชินโดริม 
10:00

เมืองฮวาซ็อง  031-366-8921  www.hscitytour.co.kr

ทัวร์ตามธีม ลมหายใจของไดโนเสาร์ ลมหายใจ
แห่งวัฒนธรรม , ลมหายใจแห่งคล่ืน, 

ลมหายใจของธรรมชาติ, ลมหายใจแห่งสันติภาพ

ให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์
เวลา 9.00–17.00 น. 

จุดเร่ิมต้น ▶ ทงทัน-พยองจอม-พงดัม-ฮยังนัม

เมืองนัมยังจู  031-590-2799  www.nyj.go.kr/culture/274

ประสบการณ์ฮีลล่ิง A, B

ต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทุกวันเสาร์ท่ี 2 และวันเสาร์ท่ี 4 (เส้นทาง
ประจ�า ให้บริการตามเวลาท่ีก�าหนดไว้) หรือวันเวลาท่ีนักท่องเท่ียวต้องการ (เส้น
ทางท่องเท่ียวส�าหรับผู้ท่ีจองเป็นกลุ่มคณะ)
จุดเร่ิมต้น ▶ สถานีโท-นง(ประสบการณ์ฮีลล่ิง A) 10:00 , 
                สถานีโท-นง(ประสบการณ์ฮีลล่ิง B) 9:00

เมืองพย็องแท็ก  031-656-0600  www.ptmunhwa.or.kr

ให้บริการทุกวันเสาร์ จุดเร่ิมต้น ▶ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมพยองแท็ก 09.00 
น. 

เมืองพาจู  031-940-8516  tour.paju.go.kr

ให้บริการเส้นทางจ�าแนกตามธีมการท่องเท่ียวใน
วันต่าง ๆ 

จุดเร่ิมต้น ▶  สถานีฮับจ็อง 09:30, สถานีอุนจ็อง10:15,             
สถานีมุนซัน 10:20

เมืองควังมย็อง  02-2610-2014  www.gm.go.kr/tr

ริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (งดให้บริการวัน
จันทร์) / ให้บริการ 2 เส้นทาง

จุดเร่ิมต้น ▶ สาย 1 KTX สถานีควางมยอง 09:20,                   
                สาย 2  สถานีส่ีแยกควังมย็อง 09:20

เมืองโคยัง  031-760-2468  www.gjcity.go.kr

ให้บริการเส้นทางต่าง ๆ ตามฤดูกาล
จุดเร่ิมต้น ▶  สถานีศาลากลางกรุงโซล 07:30,  สถานี

มหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติโซล 08:00, 
สถานีคย็องกีควังจู 09:00

เมืองอีช็อน  031-636-2724  www.2000green.com

ให้บริการ 3 เส้นทาง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จุดเร่ิมต้น ▶ สถานีอีช็อน 09:40

เมืองโอซัน  031-8036-7606  www.osan.go.kr/osanCulture

ให้บริการ 2 เส้นทาง ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ จุดเร่ิมต้น ▶  สถานีโอซันแด 9.30 น. (เส้นทางรอบนอก) 
10.00 น. (เส้นทางรอบใน)

เมืองยังจู  1544-4590  www.korailtour.com

ให้บริการทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์ 

จุดเร่ิมต้น ▶  สถานียังจู 09:10(คอร์ส A), 10:00(คอร์ส B,C),                        
                สถานีคูพาบัล 09:10(คอร์ส B,C), 10:00(คอร์ส A)

เมืองควังมย็อง  031-318-1664  www.anseong.go.kr 

ให้บริการทุกวันเสาร์, เส้น
ทางแตกต่างกันออกไป

ตามฤดูกาล 
จุดเร่ิมต้น ▶หน้าศาลากลางกรุงโซล 07:30,  สถานีมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติ
โซล 08:00,ป้ายรถประจ�าทางชุกจ็อน, 08:20, พิพิธภัณฑ์อันซ็องมัดชุม 09:00

อำาเภอคาพย็อง  031-582-2421  www.gptour.go.kr

คอร์ส A(เส้นทาง สวนแห่งความสงบยามรุ่งอรุณ) ให้บริการตามเวลาท่ีต้องการ ทุกวัน 
จุดเร่ิมต้น ▶ คาพยองเทอร์มินอล ออกเดินทาง 

คอร์ส B(เส้นทาง สวนแห่งความสงบยามรุ่งอรุณ) ให้บริการวันละ 2 คร้ัง / จุดเร่ิมต้น ▶ สถานีรถบัสมกตง

อำาเภอย็อนช็อน  02-706-4851,
1577-7755  www.dmztourkorea.com

ให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ 
(งดให้บริการวันจันทร์และวันอังคาร), 

ให้บริการวันละ 1 คร้ัง 
จุดเร่ิมต้น ▶  สถานีโซล09:27, สถานีช็องนยังนี 09:52,
                สถานีอึยจ็องบู 10:28

เอม็เวลิโฮเทล โคยงั ★★★★★ 
20 ถนนแทกกึ อ�าเภออลิซนัดง เมอืงโคยงั จงัหวัดคยอ็งกี

 031-927-7700  www.mvlhotel.com

รามาดา พลาซา่ ซวูอ็น โฮเทล ★★★★ 
150 ถนนชงุบ ูอ�าเภอพลัดลั เมอืงซวูอ็น จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-230-0012  www.ramadaplazasuwon.com

โนโวเทล แอมบาสซาเดอร ์ซูวอ็น ★★★★
902 ถนนทอกย็อง อ�าเภอพลัดลั เมืองซวูอ็น จังหวดัคย็องกี   

 031-547-6651  novotel.ambatel.com

คอรท์ยารด์ โดยโรงแรมแมรอิอท 
โซล พนักโย   ★★★★

12 ถนนพันกโยยอ็ก 192 บอ็นกลิ อ�าเภอพนุดงั 
เมอืงซอ็งนัม จงัหวดัคยอ็งกี

 031-8060-2000  www.courtyardpangyo.com

มลิโิทเปีย โฮเทล ★★★★  
83 ถนนวรีเย อ�าเภอซจูอ็ง เมอืงซอ็งนัม จงัหวดัคยอ็งกี   

 031-727-9300  www.militopiahotel.com

พชูอ็น โครยอ โฮเทล ★★★★  
66 ถนนคิลจ ูเมอืงพชูอ็น จงัหวดัคยอ็งกี  

 032-329-0001  www.hotelkoryo.net

พรมีูร ์โฮเทล ★★★★  
480 ถนนโฮแฮง็ เมอืงฮวาซอ็ง จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-8020-0000  www.hotelprumir.com

โรลล่ิงฮลิส ์โฮเทล  ★★★★  
83 ถนนวรีเย อ�าเภอซจูอ็ง เมอืงซอ็งนัม จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-727-9300  www.rollinghills.co.kr

ซนั แวลลยี ์โฮเทล ★★★★  
45 ถนนคังบยอ็นยูวอ็นจ ีเมอืงยอจ ูจงัหวดัคยอ็งกี 

 02-3660-3007  www.sunvalleyhotel.co.kr

เดอะ บลมูวิสตา้  ★★★★  
316 ถนนคงันัม ต�าบลคงัฮา อ�าเภอยังพย็อง จังหวดัคย็องกี

031-770-8888  www.bloomvista.co.kr

คลบั อนิเนอร์ โฮเทล แอนด ์รสีอรต์  ★★★★

382 ถนนพกุฮนักงับยอ็น กิง่อ�าเภอคาพยอ็ง 
อ�าเภอคาพยอ็ง จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-581-2270  www.clubinner.com

ฮอลเิดย ์อนิน์ เอก็เพรส
ซวูอ็นอนิ-กเย โฮเทล ★★★ 

116 ถนนอนิ-กเย อ�าเภอพลัดลั เมอืงซวูอ็น จงัหวดัคยอ็งกี  
 031-5177-0000  www.holidayinnexpress.com

อีบสิ แอมบาสซาเดอร์ ซวูอ็น ★★★  
132 ถนนควอ็นกวงั อ�าเภอพลัดลั เมอืงซวูอ็น จงัหวดัคยอ็งกี

 031-230-5132  www.ibissuwon.com

โคเรีย ทวัรสิต ์โฮเทล ซวูอ็น ★★★  
62 ถนนควนักวงั 175 บอ็นกิล อ�าเภอพลัดลั เมอืงซวูอ็น 
จงัหวดัคยอ็งกี 

 031-221-5678  www.koreatouristhotel.com

อเลก็ซ ์72 โฮเทล ★★★  
35 ถนนโฮวอ็น 235 บอ็นกลิ อ�าเภอพลัดลั เมอืงซวูอ็น 
จงัหวดัคยอ็งกี

 031-8019-8881  www.alex72hotel.com

โฮเทล ออลเล ★★★  
231 ถนนชนิจอ็ง อ�าเภอคฮีงึ เมอืงยงอนิ จงัหวดัคยอ็งกี

 031-693-9181  www.alleehotel.com

โพลาริส โฮเทล ★★★ 
27 ถนนโซฮยงั 13 บอ็นกลิ อ�าเภอว็อนม ีเมอืงพชูอ็น 
จงัหวดัคยอ็งกี  

 032-323-1500  www.polarishotel.co.kr

รอยลั เฮรเิทจ ★★★  
869 ถนนชงุองั อ�าเภอทนัวอ็น เมอืงอนัซนั จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-413-2222  www.royalheritage.co.kr

โฮเทล สแควร์ อนัซนั  ★★★   
81 ถนนทงซนั อ�าเภอทนัว็อน เมอืงอนัซนั จงัหวดัคย็องกี  

 031-490-2132  hotelsquare.co.kr

อนัซัน ราซอ็ง โฮเทล ★★★  
107 ถนนฮวารงั อ�าเภอทนัวอ็น เมอืงอนัซนั จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-480-6161  www.rasunghotel.com

เบนีเคยี ด ิเอช โฮเทล ★★★  
3-12 ถนนยอ็กกล กิง่อ�าเภอนัมยงั เมอืงฮวาซอ็ง 
จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-350-6200  www.thehhotel.co.kr

ชลิลาสเตย ์ทงทนั ★★★ 
161 ถนนโนจกั เมอืงฮวาซ็อง จงัหวดัคยอ็งกี  

 031-8036-9000  shillastay.com/dongtan

โฮเทลเดอะเมย ์★★★  
70 ถนนพยอ็ลแร 2 เมอืงนัมยงัจ ูจงัหวดัคยอ็งกี

 031-551-8700  www.hotelthemay.com

อรีดูา โฮเทล ★★★  
71 ถนนมันอนั อ�าเภอมนัอนั เมอืงอนัยงั จงัหวดัคยอ็งกี

 031-443-2700  www.hoteliruda.com

เออร์เบนิ บทูกิ โฮเทล ★★★  

497 ถนนฮงึอนั อ�าเภอทงอนั เมอืงอนัยงั จงัหวดัคยอ็งก ี 
 031-421-0000 

โฮเทลซเีอนา ★★★  
31 ถนนโซรชีอ็น เมอืงพาจ ูจงัหวัดคยอ็งกี 

 031-943-7260  www.hotelsienna.com

เบนีเคยี พรเีมยีร ์โฮเทล ชฮีงึ ★★★ 
21 ถนนพยอ็งอนัซงักา 4 กลิ เมอืงชฮีงึ จงัหวดัคยอ็งกี

 031-927-7700  www.siheunghotel.net

เรสต ์โฮเทล ★★★  
151 ถนนแทจงั 795 บอ็นกลิ เมอืงคิมโพ จงัหวดัคยอ็งกี 

 031-988-3534  www.resthotel.co.kr

โฮเทลมาเอสโทร ★★★   
2134-36 ถนนอนัซอ็งมดัชมุ ต�าบลยังซอ็ง เมอืงอันซอ็ง 
จงัหวดัคยอ็งกี

 031-8046-1100  www.maestrocc.co.kr

อาหารจานพิเศษ

ซ็องนัม หมู่บ้านพ้ืนเมือง 
หมู่บ้านโจ๊กไก่ 

บริเวณท่ี 
4นาฬิกา

พูช็อน หมู่บ้านอาหาร กาชีอุล 8นาฬิกา

ฮวาซ็อง เมืองปลาดิบ 
ถนนซง-กโย 7นาฬิกา

อันยัง
ซอยไส้กรอกซุนแดและ
ไส้อ่อนวัว สินค้าข้ึนช่ือ
ของอันยัง 

4นาฬิกา

อึยจ็องบู ถนนแกงข้ึนช่ือ 12นาฬิกา

พาจู หมู่บ้านปลาฮวังบก 
อิมจินนารู 12นาฬิกา

คิมโพ เมืองปลาดิบ 
อ�าเภอแทม็องโพ  9นาฬิกา

ควังจู

หม่บูา้นอาหารพ้ืนเมอืง
เกาหล ีป้อมนัมฮนั  4นาฬิกา

หมู่บ้านปลาคาร์พตุุน 
พุนว็อนรี 3นาฬิกา

คูรี ซอยไส้อ่อนวัวทลดารี 2นาฬิกา

โพช็อน
ถนนอีดงกัลบี 1นาฬิกา

หมู่บ้านเป็ด คีพีอุล 12นาฬิกา

ยอจู หมู่บ้านกุวยเต๋ียวเส้น
บัควีท ช็อนซอรี 3นาฬิกา

คาพย็อง หมู่บ้านทักกัลบีชุนช็อน 
เกาะนามี 2นาฬิกา

ถนนสาธิตวัฒนธรรมอาหาร

ซูว็อน ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
นาฮเยซ็อก

บริเวณท่ี 
5นาฬิกา

โคยัง พุงดงแอนีกล 10นาฬิกา

ยงอิน ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
หมู่บ้านรสชาติ คีฮึง 5นาฬิกา

ซ็องนัม ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
ยูลตง 4นาฬิกา

อันซัน

นครอาหารพังงา-มอรี 
เกาะแทบู 7นาฬิกา

ถนนอาหารพ้ืนเมือง 
ถนนอาหารหลากหลาย
วัฒนธรรม

6นาฬิกา

ฮวาซ็อง ถนนโมเสส เกาะเชบู 7นาฬิกา

นัมยังจู ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
มีอึมนารู 2นาฬิกา

อันยัง
ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
หมู่บ้านอาหาร พย็องชน  6นาฬิกา

ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
สวนศิลปะ 6นาฬิกา

พาจู ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
มัดโกอึล 10นาฬิกา

ชีฮึง ถนนสายวัฒนธรรมอาหาร 
เกาะโออี 7นาฬิกา

ยังจู หมู่บ้านวัวเกาหลี ยังจูกล 11นาฬิกา

อันซ็อง นครอาหาร อันซ็องมัดชุม 5นาฬิกา

ทงดูช็อน ถนนนักชิม ถนนแซ็งย็อน 12นาฬิกา

คาพย็อง หมู่บ้านเต้าหู้อูรีคงดูบู 
ภูเขาอูนัก 1นาฬิกา

5นาฬิกา 

8นาฬิกา

7นาฬิกา

7นาฬิกา

7นาฬิกา

6นาฬิกา

5นาฬิกา

1นาฬิกา

6นาฬิกา

6นาฬิกา

10นาฬิกา

7นาฬิกา

9นาฬิกา

5นาฬิกา

บริเวณท่ี 5นาฬิกา

6นาฬิกา

5นาฬิกา 

6นาฬิกา 

5นาฬิกา 

4นาฬิกา 

8นาฬิกา

6นาฬิกา 

6นาฬิกา 

3นาฬิกา 

3นาฬิกา 

2นาฬิกา 

5นาฬิกา

5นาฬิกา

5นาฬิกา

คุณสามารถหาสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดาย 
โดยดูจากตัวเลขข้างชื่อสถานที่ท่องเที่ยวและเวลาที่แสดงด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่

คุณสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งได้อย่างสะดวกสบาย 
โดยใช้ไอคอนด้านล่างที่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวไว้ตามหมวดหมู่

 ประวัติศาสตร์    ธรรมชาติ    ประสบการณ์    วัฒนธรรม-ธีม

| เฮิร์บไอส์แลนด์ | 138 | 
เฮิร์บไอส์แลนด์เป็นสถานที่รวบรวมและเพาะปลูกสมุนไพรแต่ละชนิดที่คัดเลือกมาจากทั่วโลกอย่าง
พิถีพิถัน  มีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ที่ประดับประดาด้วยธีมสมุนไพร รวมทัง้สถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
สมุนไพร  และในแต่ละปียังจัดเทศกาลเทพนิยายแสงไฟอีกด้วย

  35 ถนนช็องชิน 947 บ็อนกิล ตำาบลชินบุก เมืองโพช็อน จังหวัดคย็องกี
 031-535-6494  www.herbisland.co.kr

| สถานที่ท่องเที่ยวแม่น้ำาฮันทัน | 133 | 
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจส�าหรับ
ครอบครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการ
ตัง้ค่ายแบบคาราวานหรือแคมป์รถยนต์ มีสวนน้�า
กลางแจ้ง และสวนตัวการ์ตูนส�าหรับเด็ก ๆ เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และ
สถานที่ตัง้แคมป์อเนกประสงค์ที่มีเอกลักษณ์โดด
เด่น ผู้ประสงค์ใช้บริการต้องท�าการจองล่วงหน้า 

 76 ถนนซ็อนซา กิ่งอำาเภอช็อนกก อำาเภอ
ย็อนช็อน จังหวัดคย็องกี

 031-833-0030    www.hantan.co.kr

| เกาะชารา | 103 | 
เกาะแห่งน้ีประกอบไปด้วยสนามหญ้าและทิวทัศน์
อันงดงามของภูเขาพุกฮันซาน รวมถึงสวน
วัฒนธรรมเชิงนิเวศน์  จึงท�าให้ได้ชื่อว่าเป็นออโต้
แคมป้ิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากน้ี ยังมี
การจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สเกาะชาราในช่วงฤดูใบไม้
ร่วงของทุกปีอีกด้วย 

 60 ถนนชาราซ็อม กิ่งอำาเภอคาพย็อง 
อำาเภอคาพย็อง จังหวัดคย็องกี

 031-8078-8028    www.jaraisland.or.kr

| พระราชสุสานทงก ู| 25 | 
โบราณสถานล�าดับที่ 193 ที่ประกอบไปด้วยพระ
ราชสุสานฮย็อน มก ซุง ฮวี ฮเย ว็อน คย็อง ซู 
รวมถึงพระราชสุสานคอนว็อน ซึ่งเป็นพระราช
สุสานของปฐมกษตัริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อน แหล่ง
รวมพระราชสุสานของกษตัริย์ 9 พระองค์แห่งยุค
โชซ็อน และพระราชินีและสนมอีก 17 พระองค์ 

 197 ถนนทงกูรึง เมืองคูรี จังหวัดคย็องกี
 031-563-2909    royaltombs.cha.go.kr

| ป่านันทนาการภูเขาชุง-นย็อง | 114 | 
ป่าที่สามารถมองเห็นหน้าผาสูงที่ตัง้ตระหง่านอย่างน่าเกรงขาม และน้�าใส ๆ ที่เผยให้เห็นถึงความลึกใต้
ผิวน้�า เป็นป่าที่มีต้นสนป่าอายุกว่า 60 ปี  และต้นโมโนเมเป้ิลขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ดินแดนลึกลับที่ซ่อน
อยู่ในป่านันทนาการภูเขาชุงนย็อนแห่งน้ี สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้เห็นทิวทัศน์ของมันที่แตกต่าง
กันออกไปทัง้ 4 ฤดูกาล  ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลกุหลาบพันปีที่ภูเขาซอรีและภู
เขาชุงนย็อนแห่งน้ี สร้างความประทับใจในอีกรูปแบบหน่ึง

 299 ถนนชุงรย็องซัน ตำาบลซูดง เมืองนัมยังจู จังหวัดคย็องกี   031-592-0681   farm.gg.go.kr

| สถานท่ีท่องเท่ียวภูเขาโซโย | 55 | 
ภูเขาข้ึนชื่ อที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทงดูช็อน 
รู้จักกันในชื่ อโซกึมกัง(ภูเขาคึมกัง)แห่งคย็องกี  
มีเส้นทางเดินเขาที่ได้รับดูแลรักษาเป็นอย่างดี 
รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันงดงามตามฤดูกาล เช่น 
ทิวทัศน์ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง  

 145 ถนนพย็องฮวา 2910 บ็อนกิล เมือง
ทงดูช็อน จังหวัดคย็องกี

 031-860-2416
 www.ddc.go.kr

| โพช็อน สปริงฟอล | 125 | 
สปริงฟอลเป็นสวนน้�าที่ให้บริการตลอด 4 ฤดูกาล มีขนาดราว 16,500 ตารางเมตร ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่มาเป็นครอบครัวด้วยบริการสปาและเครื่องเล่นสวนน้�ามากมาย ทัง้สไลเดอร์น้�า สระคลื่น อ่างอาบน้�า
กลางแจ้ง และซาวน่า

  571 ถนนช็องชิน ตำาบลชินบุก เมืองโพช็อน จังหวัดคย็องกี
 031-536-5025  www.sinbukresort.co.kr

| ไอส์แลนด์แคสเซิล | 64 | 
รีสอร์ตแบบเบ็ดเสร็จใจกลางเมืองที่ให้บริการตลอดทัง้ 4 ฤดู ประกอบไปด้วยสวนน้�าในอาคารและสวนน้�า
กลางแจ้ง สปา โรงแรม ที่พัก และร้านอาหารต่าง ๆ 

 22 ถนนชังกก เมืองอึยจ็องบู จังหวัดคย็องก    031-894-0100    www.island-castle.co.kr

| สะพานข้ามแม่น้ำาฮันทัน | 134 | 
สะพานคนเดินที่พาดข้ามแม่น้�าฮันทัน 
คุณจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และน่าหวาดเสียวของ
หุบผาชันริมแม่น้�าฮันทัน ซึ่งเป็นหน้าผาแห่งเดียว
ในประเทศเกาหลีที่เกิดจากหินบะซอลต์ถูกกัดเซาะ 
สะพานน้ีมีความยาว 200 เมตร สามารถรองรับน้�า
หนักผู้ใหญ่ (80 กิโลกรัม) ได้ถึง 1,500 คน

 207 ถนนพีดุลกีนัง ตำาบลย็องบุก เมืองโพ
ช็อน จังหวัดคย็องกี

 031-538-3362
 www.pocheon.go.kr/ktour/index.do

| สวนพฤกษชาติฮวาดัม | 141 |  
สวนพฤกษชาติท่ีจัดเตรียมเส้นทางเดินและสวนธีมต่าง ๆ  โดยรักษาสภาพตามธรรมชาติด้ังเดิมไว้ เพ่ือให้นักท่องเท่ียว
ได้ช่ืนชมความงามของพรรณไม้ในขณะท่ีเดินเล่นในป่าแห่งน้ี 

 278 ถนนโทช็อกวิด ตำาบลโทช็อก เมืองควังจู จังหวัดคย็องกี
 031-8026-6666  www.hwadamsup.com

| สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | 77 | 
ธีมพาร์คท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีท่ีมีเคร่ืองเล่น
มากมาย รวมท้ังรถไฟเหาะตีลังกาท่ีสูงจนน่าหวาดเสียว 
"ลอสต์ แวล่ีย์" ท่ีสามารถชมสัตว์ดุร้ายได้อย่างใกล้ชิด  
และ "แพนด้าเวิร์ล" ท่ีมีแพนด้ามากมายให้ชม

 199 ถนนเอเวอร์แลนด์ กิ่งอำาเภอโพกก 
อำาเภอชออิน เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี

 031-320-5000
 www.everland.com

| เยส์ พาร์ค | 83 | 
หมู่บ้านศิลปะท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีด้วยพ้ืนท่ีราว 406,000 ตารางเมตร  และเป็นหมู่บ้านศิลปะและ
หัตถกรรมท่ีดีท่ีสุดของประเทศเกาหลี ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะสาขาต่าง ๆ ผสมผสานศิลปะแบบดัง้เดิมและศิลปะ
ร่วมสมัยเข้าด้วยกัน นอกจากน้ี ท่ีน่ียังเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลเคร่ืองเคลือบดินเผาอีช็อนในปี 2018 อีกด้วย  

 5 ถนนอีโพ ตำาบลคึมซา เมืองยอจู จังหวัดคย็องกี
 031-638-1994  www.facebook.com/yesparkkorea

| ป้อมนัมฮัน | 17 |   มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งน้ีได้
รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 2014 ภายในป้อมมีศาลเจ้าต่าง ๆ เช่น ซุง
ย็อลจ็อน ช็องรยังดัง ชีซูดัง ย็อนมูกวัน รวมถึงที่
ประทับชัว่คราวของพระมหากษัตริย์เกาหลีในอดีต 
นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานนับหลายร้อยปี

 731 ถนนนัมฮันซันซ็อง เมืองควังจู จังหวัดคย็องกี
 031-8008-5170   ggnhss.ggcf.mbdev.kr

| เทอเมเดน อีช็อน | 100 | 
รีสอร์ตน้�าพุร้อนสไตล์เยอรมันแห่งแรกในประเทศเกาหลี ประกอบไปด้วยสระในอาคาร สระน้�าพุร้อน
กลางแจ้ง ซาวน่าน้�าพุร้อน ศูนย์บ�าบัด สระบัวธรรมชาติ และสวนอาหาร 

 984 ถนนซาชิล ตำาบลโมกา เมืองอีชอน จังหวัดคย็องกี
 031-645-2000
 www.termeden.com

| ทูมุลมอรีี | 28 | 
หน่ึงในสถานท่ีท่ีข้ึนช่ือเร่ืองการถ่ายภาพมากท่ีสุดใน
ประเทศเกาหลี สถานท่ีท่ีแม่น้�าฮันเหนือและแม่น้�าฮัน
ใต้มาบรรจบกัน ท่ีท่ีต้นเซลโคว่ายืนต้นผ่านกาลเวลา
มายาวนานกว่า 400 ปี ทะเลเมฆและทะเลหมอก
อันลึกลับ รวมทัง้พระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตก 
ล้วนสร้างภูมิทัศน์ธรรมชาติท่ีสวยงามชวนฝัน

  123 ถนนทูมุลมอรี ตำาบลยังซอ อำาเภอยังพย็อง จังหวัดคย็องกี
 031-773-5101  tour.yp21.net

| เขื่อนคังช็อน | 1 | 
เขื่อนคังช็อนที่มีรูปร่างเหมือนเรือใบฮวังโพซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแม่น้�าฮัน อวดทิวทัศน์อันงดงาม
ตระการตาร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแม่น้�าฮัน เกาะคังช็อน และสวนริมน้�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงไฟใน
ยามค่�าคืนของเขื่อนคังช็อนที่มีความหมายว่าโลกสีฟ้าครามนัน้ ได้สร้างบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป
ตามช่วงเวลาและฤดูกาล และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสบรรยากาศเหล่านัน้

 83 ถนนชินดัน 1 กิล เมืองยอจู จังหวัดคย็องกี
 031-887-2833  www.yeoju.go.kr

| เดอะกรีม สวนพฤกษศาสตร์คาเฟ่  | 22 | 
บ้านที่สวยงามยิ่งกว่ารูปภาพ ภูเขาด้านหลังที่เขียว
ขจีด้วยต้นสน และสวนขนาด 6,600 ตารางเมตร
ของอาคารสไตล์ยุโรป สอดรับกับทิวเขายูมย็อง ที่
น่ีจึงกลายเป็นสถานที่ขึ้นชื่อที่ใช้ถ่ายท�าภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์กว่า 60 เรื่อง

 175 ถนนซานาซากิล ตำาบลอกช็อน 
อำาเภอยังพย็อง จังหวัดคย็องกี

 070-4257-2210
 www.thegreem.com

| สตาร์ฟีลด์ ฮานัม | 59 | 
ธีมพาร์คสวรรค์นักช้อปท่ีรวมแหล่งช้อปป้ิง แหล่ง
สันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจไว้ท่ีเดียวกัน 
ภายในธีมพาร์คแห่งน้ีมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ท้ังห้าง
สรรพสินค้าชินเซ-กเย อีมาร์ทเทรดเดอร์ส เมกาบ็อกซ์ 
อิเล็กโทรมาร์ท ร้านหนังสือย็องพุง ร้านโนแบรนด์ ทอย
คิงดอม สปอร์ตมอนสเตอร์ และอะควาฟิลด์ เป็นต้น

 750 ถนนมีซา เมืองฮานัม จังหวัดคย็องกี
 1833-9001
 www.starfield.co.kr

| เขื่อนอีโพ | 101 | 
เข่ือนอีโพมีรูปร่างเหมือนไข่ท่ีวางอยู่บนปีกของนกกระยางขาวซ่ึงเป็นนกสัญลักษณ์ของเมืองยอจู บริเวณ
เข่ือนมีลานน้�า ลานท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม บันไดปลา รวมทัง้หอชมวิว และสถานท่ีตัง้แคมป์ เข่ือนอีโพจึง
ได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ทางธรรมชาติ และเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจในเวลาเดียวกัน

  5 ถนนอีโพ ตำาบลคึมซา เมืองยอจู จังหวัดคย็องกี
 031-887-3103  www.yeoju.go.kr

| สวนเซมี | 53 | 
สวนที่สร้างขึ้นโดยใช้ดอกบัวและพันธ์ุไม้น้�านานาชนิด  เนรมิตล�าธารร้างเปล่าให้กลายเป็นสวนบัว  นัก
ท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกบัวที่บานสะพรัง่ได้ในฤดูร้อน

 93 ถนนยังซู ตำาบลยังซอ อำาเภอยังพย็อง จังหวัดคย็องกี
 031-775-1835  www.semiwon.or.kr

| สถานที่ท่องเที่ยวภูเขายงมุน | 90 | 
เมืองสันทนาการที่สร้างขึ้นตรงทางขึ้นภูเขายงมุน บริเวณใกล้เคียงมีวัดยงมุน ต้นแปะก๊วยพันปี 
อนุสาวรีย์สมรภูมิเขายงมุน และโบราณสถานที่มีความส�าคัญเชิงวัฒนธรรม  นอกจากน้ียังมีธารน้�าที่ไหล
ลงมาจากภูเขายงมุนและภูเขาชุงว็อน จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจ�านวนมากมาเยี่ยมชมในทุกฤดูกาล 

 782 ถนนยงมุนซัน ตำาบลยงมุน อำาเภอยังพย็อง จังหวัดคย็องกี
 031-773-0088  tour.yp21.net

| โซล แกรนด์ พาร์ค | 50 | 
ควาช็อน โซล แลนด์ / เล็ทส์รันพาร์ค โซล / 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติควาช็อน /
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ ควาช็อน
สวนสาธารณะท่ีใหญ่ ท่ีสุดในประเทศเกาหลี 
ประกอบไปด้วยสวนสัตว์ สวนพฤกษา และสวนต่าง 
ๆ ท่ีตกแต่งตามธีม โซล แกรนด์ พาร์คเช่ือมต่อกับ
รถไฟใต้ดินสาย 4 จึงเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
ในย่านชานเมืองท่ีสะดวกในการเดินทางมาเยือน

 102 ถนนแทกงว็อนกวังจัง เมืองควาช็อน จังหวัดคย็องกี 
 02-500-7335  grandpark.seoul.go.kr

| ป้อมซูวอน | 57 |   มรดกโลกทางวัฒนธรรม

ผลงานชิ้นเอกสมัยพระเจ้าช็องโจแห่งราชวงศ์โชซ็อน 
มีความยาวทัง้สิน้ 5.7 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 1.2 
ตารางกิโลเมตร ภายในประกอบไปด้วยนาฬิกาน้�าและ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เช่น ประตูชังอัน ประตูพัน
ดัล และประตูฮวาฮง

 825 ถนนช็องโจ อำาเภอพัลดัล เมืองซูว็อน จังหวัด
คย็องกี

 031-228-4672    www.swcf.or.kr

| อุทยานประจำาจังหวัดภูเขาซูรี | 56 | 
ภูเขาซูรีที่ครอบคลุมพื้นที่เมืองคุนโพ เมืองอันยัง และเมืองอันซัน เป็นภูเขาประจ�าเมืองคุนโพที่ห้อมล้อม
เมืองคุนโพไว้ราวกับฉากกัน้ห้อง  ในปี 2009 ภูเขาซูรีได้กลายเป็นอุทยานประจ�าจังหวัดคย็องกีแห่งที่ 3  
ภูเขาซูรีมีขนาดใหญ่และมียอดเขาหลายยอด  มีเส้นทางสันเขาแยกย่อยคดเคีย้วหลายเส้นทาง จึงมีเส้น
ทางเดินเขาให้เลือกมากมายตามความชอบ

 347-4 ถนนซกดัล เมืองคุนโพ จังหวัดคย็องกี
 031-390-0435  www.gunpo.go.kr

| วัดพืน้เมืองภูเขาซัมซ็อง | 47 | 
วัดซัมมัก / วัดอันยัง / วัดย็อมบุล
พระว็อนฮโยได้สร้างกระท่อมและบ�าเพ็ญเพียรร่วมกับพระอึยซังและพระยุนพิลบนภูเขาแห่งน้ี จึงเป็น
ที่มาของชื่อภูเขาซัมซ็อง ภูเขาลูกน้ีเป็นที่ตัง้ของวัดอันยัง วัดย็อมบุล และวัดซัมมัก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่
มีอายุกว่า 1,000 ปี  และวัดเหล่าน้ีก็เป็นที่ตัง้ของมรดกทางวัฒนธรรมเชิงรูปธรรมของจังหวัดคย็องกี

  103 (วัดอันยัง) ถนนเยซุลกงว็อน อำาเภอมันอัน เมืองอันยัง จังหวัดคย็องกี 
 031-471-4848  cafe.daum.net/Anyang-Sa

| รางจักรยานอึยวัง | 98 | 
นักท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมทัศนียภาพรอบทะเล
สาบวังซงโดยการป่ันจักรยานไปตามรางจักรยาน
ความยาว 4.3 กิโลเมตรท่ีทอดยาวรอบทะเลสาบ 
นอกจากน้ี ทะเลสาบวังซงยังเป็นแหล่งอพยพของนก
ย้ายถ่ิน เราจึงจะได้เห็นนกย้ายถ่ินจ�านวนมากอีกด้วย

 209 ถนนวังซงมดดง เมืองอึยวัง จังหวัดคย็องกี
 1670-3110   
 www.uwrailpark.co.kr

| เกาะโออี | 87 | 
เกาะท่ีไม่ใช่เกาะท่ีตัง้อยู่ชายฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองชีฮึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีอุดมไปด้วยหอยและปลา
นานาชนิด และร่องรอยอารยธรรมโบราณของแต่ละยุคสมัยรวมถึงยุคหินใหม่ท่ีถูกขุดค้นข้ึนมาหลายต่อ
หลายครัง้ เกาะโออีแห่งน้ีจึงเป็นโบราณสถานท่ีส�าคัญท่ีถูกก�าหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติล�าดับท่ี 441

 175 ถนนโออีโด เมืองชีฮึง จังหวัดคย็องกี
 031-310-2332  www.siheung.go.kr/culture

| โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำาขึน้น้ำาลงชีฮวาโฮ | 60 | 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2011  เป็นโรงไฟฟ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าส�าหรับคนมากถึง 500,000 
คน  ท่ีสวนชีฮวานาแรมีหอชมวิว  ในยามสนธยานักท่องเท่ียวจึงสามารถช่ืนชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทาง
ชายฝ่ังตะวันตกได้  รวมทัง้ทางเดินสกายวอร์คยังช่วยให้นักท่องเท่ียวสัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของเกาะแทบู
ได้อย่างน่าต่ืนเต้นอีกด้วย

  1927 ถนนแทบูฮวังกึม อำาเภอทันว็อน เมืองอันซัน จังหวัดคย็องกี
 032-885-7530  tlight.kwater.or.kr

| ถ้ำาควังมย็อง | 6 | 
เหมืองร้างที่ถูกแปรสภาพให้เป็นถ้�าสันทนาการ
เพื่อความเพลิดเพลินและประสบการณ์ทางศิลปะ
วัฒนธรรม  ภายในถ้�าบริเวณลานแสดงมีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมมากมาย  
เช่น  การแสดงศิลปะ แฟชัน่โชว์  นิทรรศการ และ
เทศกาลภาพยนตร์

 142 ถนนคาฮัก 85 บ็อนกิล เมืองควังมย็
อง จังหวัดคย็องกี

 1688-3399  www.gm.go.kr/cv

| สวนรุกขชาติมุลฮยังกี | 34 | 
สวนแห่งน้ีประกอบไปด้วยสวนตามธีม 20 แห่ง ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่และพืชแต่ละชนิด 
ภายใต้แนวคิด ‘การพบกันของน้�า ต้นไม้ และมนุษย์’  โดยมีพื้นที่จัดแสดงที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมแมลง
และสัตว์ปีกสายพันธ์ุพิเศษ

 211 ถนนช็องฮัก เมืองโอซัน จังหวัดคย็องกี    031-378-1261    mulhyanggi.gg.go.kr

| หมู่บ้านพืน้เมืองเกาหลี | 130 | 
ธีมพาร์ควัฒนธรรมพ้ืนเมืองท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัส
กับวัฒนธรรมพ้ืนเมืองและขนบการใช้ชีวิตประจ�าของชาว
เกาหลี แสดงให้เห็นถึงบ้านเรือนแบบด้ังเดิมและวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาลท้ังส่ี นักท่อง
เท่ียวสามารถเข้าชมนิทรรศการหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์อันหลากหลาย และจะได้เห็นงานฝีมือ
ในชีวิตประจ�าวันท่ีสืบทอดมาโดยวิธีการด้ังเดิมอีกด้วย

 90 ถนนมินซกชน อำาเภอคีฮึง เมืองยงอิน จังหวัดคย็องกี  
 031-288-0000   www.koreanfolk.co.kr

| โคเรีย จ็อบ เวิลด์ | 131 | 
นิทรรศการอาชีพท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี  ท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสัมผัสกับประสบการณ์
ในโลกของอาชีพอันหลากหลาย  และสนับสนุนการ
วางแผนอนาคตและการค้นหาความสนใจและความ
สามารถท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพ

 501 ถนนพุนดังซูซอ อำาเภอพุนดัง เมืองซ็
องนัม จังหวัดคย็องกี

 1644-1333    www.koreajobworld.or.kr

| อุงจิน เพลย์ ซิตี ้| 95 | 
ธีมพาร์คสันทนาการแนวผสมผสานท่ีทุกเพศทุกวัยสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ  ประกอบไปด้วยลาน
สกีในอาคาร  สวนน้�า  สปา  ลานกอล์ฟ  ท่ีทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับกีฬาสันทนาการได้ตลอดทัง้ปีไม่มี
วันหยุด 

 2 ถนนโชมารู เมืองพูช็อน จังหวัดคย็องกี 
 1577-5773, 032-310-8000  www.playdoci.com

| วัน เมาท์ เมืองโคยัง | 136 | 
พื้ นที่ ที่ ผสาน ธีมพาร์ค เข้ ากับอาคารช้ อป ป้ิง 
ประกอบไปด้วยสวนน้�า สวนหิมะ ช้อปป้ิงมอลล์ 
และศูนย์กีฬาชัน้น�า สัญลักษณ์ส�าคัญคือเครื่องเล่น
สไลเดอร์สูง 50 เมตรและเนินหิมะที่สามารถสนุก
กับเลื่อนหิมะได้ตลอดทัง้ปี

 300 ถนนฮัลรยูว็อลดือ อำาเภออิลซันซอ 
เมืองโคยัง จังหวัดคย็องกี 

 1566-2232 
 www.onemount.co.kr

| หมู่บ้านศิลปะคิมโพ | 14 | 
ชุมชนศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับครอบครัว  
สถานที่ที่อดีตและปัจจุบันด�ารงอยู่ร่วมกัน  และ
ความดัง้เดิมถูกผสมผสานเข้ากับศิลปะ หมู่บ้าน
เกาหลีพื้นเมืองกลมกลืนกับพื้นที่วัฒนธรรมสมัย
ใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างสตูดิโอ
สร้างสรรค์และโรงละครกลางแจ้งที่สร้างขึ้นใจ
กลางเมืองใหม่แม่น้�าฮัน

 170 ถนนโมดัมกงว็อน เมืองคิมโพ จังหวัด
คย็องกี

 031-996-6835    gimpoartvillage.or.kr

| คินเท็กส์ | 116 | 
หอนิทรรศการนานาชาติท่ีส่งเสริมและพัฒนาการจัด
นิทรรศการและการประชุมระดับโลก  และเป็นสถาน
ท่ีเพ่ือการค้าระหว่างประเทศของบริษทัชัน้น�าทัง้ใน
และต่างประเทศ หอนิทรรศการนานาชาติแห่งน้ีมี
การจัดนิทรรศการท่ีมีช่ือเสียง เช่น Korea Industry 
Daejeon และ Seoul Motor Show เป็นประจ�าทุกปี  
โดยมีส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมสรรพ เช่น 
ห้องประชุม ส�านักงาน สถานท่ีจ�าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ร้านสินค้าท่ีระลึก และศูนย์ธุรกิจ เป็นต้น

 217-60 ถนนคินเท็กส์ อำาเภออิลซานซอ เมืองโคยัง จังหวัดคย็องกี
 031-810-8114  www.kintex.com

| อุทยานแห่งชาติภูเขาพุกฮัน | 42 | 
พื้นหินแกรนิตที่ถูกกัดเซาะและสึกกร่อนไปตาม
กาลเวลาก่อให้เกิดยอดเขาหินสูงชันและล�าธารอัน
งดงามที่ไหลไปตามหว่างเขา  ภูเขาพุกฮันน้ีเป็นที่
ตัง้ของวัดพุทธน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง และโบราณ
สถานเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จ�านวนมาก 
รวมถึงป้อมปราการที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 
2,000 ปี  จึงเป็นทัง้สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมสิ่ง
ที่น่าสนใจมากมายและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ

  102-108 ถนนโฮกุก 550 บ็อนกิล ตำาบลชังฮึง เมืองยังจู  จังหวัดคย็องกี
 031-876-5721  bukhan.knps.or.kr

| พิพิธภัณฑ์ศิลปะชังอุกจินประจำาเมืองยังจู | 73 | 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะชังอุกจินเป็นสถานท่ีช่ืนชมจิตวิญญาณ
อันบริสุทธิแ์ละเรียบง่ายของจิตรกรเอกชังอุกจิน  และ
สถานท่ีจัดกิจกรรมทางการศึกษาและนิทรรศการ
มากมาย นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวยังสามารถพักผ่อน
หย่อนใจได้ท่ีสวนประติมากรรมท่ีมีลานน้�าพุและราย
ล้อมด้วยต้นซากุระและต้นสนได้อีกด้วย 

 193 ถนนคว็อนยุล ตำาบลชังฮึง เมืองยังจู  
จังหวัดคย็องกี 

 031-8082-4245
 changucchin.yangju.go.kr

| หมู่บ้านศิลปะเฮรี | 139 | 
พื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมที่มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์
หมู่บ้านที่งดงามที่สุดในโลกที่เหล่าศิลปินต่างฝัน
ถึง  ภายในหมู่บ้านศิลปะแห่งน้ีมีทัง้อาหาร  สิ่งน่า
ดูน่าชม  และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้นัก
ท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์แปลกใหม่  จึงนับเป็น
สถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว

 ถนนเฮรีมาอึล ตำาบลทันฮย็อน เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี
 031-946-8551  www.heyri.net

| อิมจินกัก /  สวนพย็องฮวานูรี | 102 | 
สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดคย็องกีที่นักท่องเที่ยว
มาเยือนมากที่สุด  เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ปลอดภัย  ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสภาพจริง
ของการแบ่งแยกระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ และช่วยให้ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของ
สันติภาพ  มีบริการรถบัสชมเมืองที่วิ่งผ่านอุโมงค์
หมายเลข 3  หอสังเกตการณ์โทรา  สถานีโทราซัน  
และตลาดค้าส่งทงอิลชน 

 177 ถนนอิมจินกัก กิ่งอำาเภอมุนซัน  เมือง
พาจู จังหวัดคย็องกี

 031-952-7809    tour.paju.go.kr

ทัศนศึกษา เส้นทางเชื่อมต่อเขตปลอดทหารชายแดนเกาหลี (อุโมงค์ที่ 3)

● รถรับส่ง :  ออกเดินทางจากอิมจินกัก (อุโมงค์ที่ 3) หอสังเกตการณ์โทรา - สถานีโทราซัน - 
ทงอิลชน - อิมจินกัก   (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง) / งดให้บริการทุกวันจันทร์ วัน
หยุดราชการ วันขึ้นปีใหม่ และชูซ็อก

● รถไฟ DMZ:  ออกเดินทางจากสถานียงซัน - สถานีอิมจินกัง - สวนสันติภาพ ภูเขาโทรา - 
 ทงอิลชน - หอสังเกตการณ์โทรา - อุโมงค์หมายเลข 3 - ทงอิลแพลตฟอร์ม - 
 สถานียงซัน (ใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่โมง) ให้บริการวันละ 1 ครัง้  ออกเดินทาง 
 10 นาฬิกา  งดให้บริการทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดตามกฎหมาย

 ศูนย์แนะน�าการท่องเที่ยวพย็องฮวานูรี อิมจินกัก (สถานที่จ�าหน่ายตัว๋) 148-53 ถนนอิมจินกัก 
กิ่งอ�าเภอมุนซัน  เมืองพาจู จังหวัดคย็องกี

 รถรับส่ง 031-954-0303, รถไฟ DMZ 1577-7755    tour.paju.go.kr

| สนามแข่งจักรยานควังมย็องสปีดอม | 7 | 
สนามแข่งจักรยานแบบโดมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ี
จัดสรรพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมและการสันทนาการเชิง
บูรณาการ สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการได้ถึง 3 
หม่ืนคน  มีส่ิงอ�านวยความสะดวกมากมาย  ทัง้สวน
สนุก  ลานจัตุรัส  พิพิธภัณฑ์  และศูนย์ประสบการณ์  
รวมทัง้บริการให้เช่าจักรยาน

 721 ถนนควังมย็อง เมืองควังมย็อง จัง
หวัดคย็องกี 

 02-2067-5000    www.gm.go.kr

| สวนแห่งความสงบยามรุ่งอรุณ | 65 | 
'"สวนแห่งความสงบยามรุ่งอรุณ  สวนที่ชวน
ฝันถึงดินแดนสวรรค์" มีพรรณไม้ทัง้สิน้ 5,000 
ชนิด  รวมถึงพืชพรรณบนภูเขาแพ็กดูที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติราว 300 ชนิด  ภายในสวนแห่ง
น้ีประกอบไปด้วยสวนหลัก 20 แห่ง และห้องจัด
แสดงนิทรรศการ 2 ห้อง  ที่น่ียังเป็นสถานที่ถ่ายท�า
ภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง "The Letter" อีกด้วย

 432 ถนนซูมกว็อน ตำาบลซัง อำาเภอคาพย็อง 
จังหวัดคย็องกี

 1544-6703  
 www.morningcalm.co.kr

| หมู่บ้านฝรั่งเศส | 43 | 
หมู่บ้านวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่สร้างขึ้ นตามคอน
เซ็ปต์ "เจ้าชายน้อย" เส้นทางเดินเล่นที่ชวนให้
นึกถึงชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่และได้
สัมผัสกับวัฒนธรรมฝรัง่เศสในเวลาเดียวกัน 

 1063 ถนนโฮบัน ตำาบลช็องพย็อน อำาเภอ
คาพย็อง จังหวัดคย็องกี

 031-584-8200    www.pfcamp.com
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