www.ggtour.or.kr

แผนทีแ่ นะนำการทองเทีย่ ว
จังหวัดคยองกี
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สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทางธรรมชาติ

สถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทางธรรมชาติทท
ี่ ำ� ให้คณ
ุ ได้ผอ
่ นคลาย และเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติทส
ี่ วยงามของจังหวัดคยองกี

โรงแรมแล

5 ดาว

เมืองซูวอน

เมืองยอจู

031-584-8200

โนโวเทล แอมบาสเดอร์ ซูวอน
031-547-6600
novotel.ambatel.com/suwon
902ถนนท็อกยอง อำ�เภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

Suwonhwaseong Fortress
Course

รามาดา พลาซ่า โฮเทล ซูวอน
031-230-0001
www.ramadaplazasuwon.com
150ถนนชุงบู อำ�เภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

Hwaseong/
Osan Connecting Course

ซัน แวลีย์ โฮเทล
031-880-3838
www.sunvalleyhotel.co.kr
45ถนนคังบยอนยูวอนจีเมืองยอจู จังหวัดคยองกี

www.suwoncitytour.kr

ให้บริการตลอดทัง้ ปี วน
ั ละ 2 ครัง้ (10.00 น. และ 14.00 น.) ประมาณ 3ชัว่ โมง
30 นาที (หยุดวันจันทร์)
เมืองซูวอน ▶ ศูนย์แนะน�ำนักท่องเทีย
่ วองค์รวมประจ�ำซูวอน (สถานีซว
ู อน
ทางออกที่ 4)
เส้นทางต่อเนื่องฮวาซอง-เมืองโอซาน วันอาทิตย์ เวลา 09:30-16:30น.

เมืองซูวอน ▶เส้นทางต่อเนื่องฮวาซอง-เมืองโอซาน วันอาทิตย์ เวลา 09:3016:30น.

เมืองนั มยังจู

031-590-4243

www.nyj.go.kr/culture/tour

คลับ อินเนอร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต
031-581-2270
www.clubinner.com
382 ถนนพุกฮันกังบยอนตำ�บลคาพยองอำ�เภอคาพยอง จังหวัดคยองกี

เส้นทางการแสดง (สัมผัสประสบการณ์ประเทศมองโกเลีย)

เมืองพูชอน

โครยอโฮเทล
032-329-0001
www.hotelkoryo.net
66 ถนนคิลจู อำ�เภอวอนมี เมืองพูชอน จังหวัดคยองกี

เส้นทางสัมผัสประสบการณ์ (ประสบการณ์ดา้ นประวัตศ
ิ าสตร์,
ประสบการณ์ดา้ นเกษตรอินทรีย,์ เยีย
่ มชมพิพธิ ภัณฑ์)

เมืองซองนัม

คอร์ตยาร์ด บาย แมริออท โซล พันกโย
031-8060-2000
www.courtyardpangyo.com
12 ถนนพันกโยย็อก 192 อำ�เภอพุนดัง เมืองซองนัม จังหวัดคยองกี

อำ�เภอคาพยอง

เมืองซูวอน

4ดาว

เมืองซูวอน

เมืองอันอันซาน
เมืองอันยัง

อิบส
ิ แอมบาสเดอร์ ซูวอน
031-230-5004
ibis.ambatel.com/suwon
132 ถนนควอนกวาง อำ�เภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี
โฮเทลแคสเซิล
031-211-6666
www.hcastle.co.kr
203 ถนนชุงบู อำ�เภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

เมืองฮวาซอง

031-366-8921

www.hscitytour.co.kr
ให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ เวลา 9.00–17.00 น.

ทัวร์ตามธีม ลมหายใจของไดโนเสาร์ ลมหายใจแห่ง
วัฒนธรรม ลมหายใจแห่งท้องทะเล ลมหายใจแห่งคลื่น

เมืองอันซาน

เมืองซูวอน ▶ Donong
Station

เมืองซูวอน ▶ ทงทัน-พยองจอม-พงดัม-ฮ
ยังนัม

031-413-1212

www.ansantour.net

โฮเทลสแควร์
031-490-2000
www.hotelsquare.co.kr
81 ถนนทงซาน อำ�เภอทันวอน เมืองอันซาน จังหวัดคยองกี

เส้นทางสัมผัสประสบการณ์ทค
ี่ ณ
ุ เลือกได้ ส�ำรวจศิลปะและวัฒนธรรม
อันซาน ส�ำรวจแทบูแฮซลกิล ส�ำรวจธีมพาร์คพาดา-ฮยังกี ออกเดิน
ทางจากโซล

เอวาลอนโฮเทล
031-547-6600
www.hotelavl.com
2 ถนนฮยอนชุงอำ�เภอมันอัน เมืองอันยัง จังหวัดคยองกี

อ�ำเภอคาพยอง

อำ�เภอยังพยอง

ฮยอนแด บลูม วิสต้า
031-770-8888
www.bloomvista.co.kr
316 ถนนคังนัม ตำ�บลคังฮาอำ�เภอยังพยอนจังหวัดคยองกี

เมืองพยองแท็ก

พยองแท็กโฮ แกรนด์ โฮเทล
031-683-8899
www.hotelgrandkorea.com
39-15 ถนนพยองแท็กโฮตำ�บลฮยอนด็อก เมืองพยองแท็ก จังหวัดคยองกี

เมืองฮวาซอง

ให้บริการทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์ (แยกตามเส้นทาง)/
ให้บริการเป็ นประจ�ำ (ส�ำหรับ
หมู่คณะ)

เส้นทางธรรมชาติ (ทัวร์บำ� บัด เส้นทางมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โดยยูเนสโก้)

โรลลิง่ ฮิลส์ โฮเทล
031-268-1000
www.rollinghills.co.kr
290 ถนนชีชอง ตำ�บลนัมยัง เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี
ชิลลา สเตย์ ทงทัน
031-8036-9000
161 ถนนโนจักเมืองฮวาซองจังหวัดคยองกี

www.shillastay.com/dongtan

เส้นทางทีก
่ ำ� หนด
และเวียนกลับ
มายังจุดเริม
่ ต้น

เมืองนัมยังจู

D3 สตาร์ ฮิลล์ รีสอร์ต
02-2233-5311
96 ถนนม็อกกัด ตำ�บลฮวาโด เมืองนัมยังจู

เมืองอีชอน

F4 ชีซาน ฟอเรสต์ รีสอร์ต
031-644-1200
267 ถนนชีซาน ตำ�บลมาจัง เมืองอีชอน

เมืองควางจู

E4 คนจีอม
ั รีสอร์ต
1661-8787
www.konjiamresort.co.kr
278 ถนนโทช็อกวิด ตำ�บลโทช็อก เมืองควางจู

เมืองยงอิน

F4 ยังจี ไพน์ รีสอร์ต
031-338-2001
www.pineresort.com
112ถนนนัมพยอง ตำ�บลยังจี อำ�เภอชออินเมืองยงอิน

www.starhillresort.com
www.jisanresort.co.kr

เมืองซูวอน ▶ คาพยองเทอร์มน
ิ อล ออกเดินทาง 09.00 น.

สวนแห่งความสงบยามเช้า ออกเดินทาง 10.00 น.

ให้บริการทุกวันเสาร์

เมืองพู
ชอน

1544-4590

032-656-4306

www.korailtour.com

bucheonculture.or.kr

เมืองซูวอน ▶ ศาลากลางเมืองพูชอน 10.00 น.
031-656-0600

ให้บริการทุกวันเสาร์

www.ptmunhwa.or.kr

เมืองซูวอน ▶ ศูนย์ศล
ิ ปะและวัฒนธรรมพยองแท็ก 09.00 น.

เส้นทางทีก
่ ำ� หนด เส้นทางสัมผัสประสบการณ์ ให้บริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์
031-975-3838
www.goyangtour.net เมืองซูวอน ▶ อารัมนูรี

เส้นทางเทศกาล, รอบป้ อมบรรพตนัมฮัน,โชวอน-คนจีอม
ั -โทช็อก, ทเวชน-นัมจง

เมืองค
วางจู

C3 เบสต์ทาวน์
031-540-5151
www.bearstown.com
27ถนนคึมกัง 2536 ตำ�บลแนชน เมืองโพชอน

ให้บริการทุกวัน

เมืองซูวอน ▶ สถานียงั จู, สถานีคพ
ู าบัล

เมืองโคยัง

เมืองโพชอน

www.gptour.go.kr

ให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์

เมืองยังจู

เมืองพ
ยองแท็ก

รีสอร์ต

031-582-2421

ให้ บ ริ การทุ ก วั น อั ง คารเสาร์เมืองซูวอน ▶ สถานี
จุงอัง

เมืองซูวอน ▶ ศาลากลางเมืองควางจู

031-760-2723

ศาลา
กลางเมือง
ควางจู

ให้บริการทุกวันเสาร์ / เส้นทางแตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล

หน้าศาลา
กลางกรุง
โซล

ให้บริการวันละ 1 ครัง้ (หยุดวันอังคาร)

02-706-4851

เส้นทางในตัวเมือง ให้บริการทุกวัน
สถานีควางมยอง

1688-3399

tour.anseong.go.kr

เมืองซูวอน ▶หน้ าศาลากลางกรุงโซล

www.dmztourkorea.com

เมืองควา
งมยอง

เส้นทางในตัวเมือง

031-678-2492

เมืองซูวอน ▶ สายคยองวอน สถานีชน
ิ ทัลรี

เมืองซูวอน ▶ KTX-

1544-4590

เส้นทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์

เมืองพาจู

เส้นทางโบราณสถานเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ให้บริการทุกวันศุกร์

031-949-8888 เมืองซูวอน ▶ สถานีฮบ
ั จอง สถานีคม
ึ ชน

เส้นทางชมทิวทัศน์ในฤดูใบไม้ผลิ ฤดูรอ
้ น และฤดูใบไม้รว
่ งให้บริการทุกวันเสาร์
070-7813-5000

เมืองซอง
นั ม

เมืองซูวอน ▶ ศาลากลางเมืองซองนัม

ช้อปปิ ้งมอลล์ขนาดใหญ่และถนนช้อปปิ ้ง
C2 ชินเซ-กเยพรีเมียมเอาท์เล็ต พาจู

1644-4001
www.premiumoutlets.co.kr/paju
200 ถนนพัลซึง ตำ�บลทันฮยอน เมืองพาจู

F4 ชินเซ-กเยพรีเมียมเอาท์เล็ต ยอจู

1644-4001
www.premiumoutlets.co.kr/yeoju
360 ถนนมยองพุม เมืองยอจู

C2 ล็อตเต้พรีเมียมเอาท์เล็ต พาจู

031-960-2500
store.lotteshopping.com
284 ถนนมุนบัล เมืองพาจู

F4 ล็อตเต้พรีเมียมเอาท์เล็ตอีชอน

031-777-2500
store.lotteshopping.com
177-74ถนนพรีเมียมเอาท์เล็ตตำ�บลโฮบ็อบเมืองอีชอน

D2 ฮยอนแดพรีเมียมเอาท์เล็ต คิมโพ

031-812-2233
www.ehyundai.com
100ถนนอารายุก 152ตำ�บลโคชน เมืองคิมโพ

ลาเฟสต้า

031-920-9600
www.lafesta-ilsan.com
32-34ถนนมูกงุ ฮวาอำ�เภออิลซานดงเมืองโคยัง

ตลาดพืน
้ เมือง
ตลาดนั ด 5 วันยังพยอง

031-771-2080
15ถนนยังพยองชังทอตำ�บลยังพยอง อำ�เภอยังพยอง

ตลาดพัลดัลมุน

031-254-8996
8ถนนชองโจ 776อำ�เภอพัลดัล เมืองซูวอน

E3 ตลาดโมรัน

031-721-9905
1 ถนนทุนชนอำ�เภอชุงวอน เมืองซองนัม

ตลาดควางมยอง

02-2614-0006
12-1 ถนนควางมยอง 918 เมืองควางมยอง

C4 หมู่บา้ นฝรัง่ เศส

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว, Secret Garden

F3 หมู่บา้ นพืน
้ เมืองเกาหลี

ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว, ฮวาง จินยี จอมนางหัวใจทระนง, ดร.
จิน หมอข้ามศตวรรษ

E3 พ
 ระต�ำหนักฮวาซองแฮงกุง

Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard, จางอ๊กจอง ต�ำนานรักคู่
บัลลังก์, Lucky Romance

F4 สวนยงอินแดจังกึม

แดจังกึม, ลิขิตรัก ตะวันและจันทรา, Gu Family Book, ทงอี,
The Flower in Prison, ซอนต๊อก มหาราชินส
ี ามแผ่นดิน

ั นธรรม
C2 ส
 วนรุกขชาติวฒ
พย็อกโชจี

49 วันลิขต
ิ ฟ้ าตามหารัก, I Need Romance2, She was Pretty

D4 เดอะกรีม

สะไภ้จอมแสบ, ตามหาหัวใจเจ้าชายหลงยุค, อลหม่าน บ้านอลเวง,
Mask, Birth of a Beauty

G4 อันซองฟาร์มแลนด์

Gu Familily Book, เสียงเรียกจากหัวใจ (Padam Padam)

B3 เฮอร์บ ไอส์แลนด์

เฮอร์บ ไอส์แลนด์

C2 ซงอัม สเปซ เซ็นเตอร์

Entertainer

D4 เอเดลไวส์ สวิส ธีมพาร์ค

Remember (War of the Sun)

C4 ส
 วนแห่งความสงบยามเช้า

She was Pretty

