www.ggtour.or.kr

หอชมทัศนียภาพสันติภาพเมืองชอลวอน

철원평화전망대
อุโมงค์ท่ี 2

제2땅굴
อนุสาวรียผ์ ลการรบดอยแพกมา

หอชมทัศนียภาพชัยชนะ

หอชมทัศนียภาพชิลซอง

승리전망대

อำเภอชอลวอน

백마고지전투전적비

칠성전망대

철원군

สำนักงานใหญ่ของพรรคแรงงาน

노동당사

ภูเขาแทซองซัน

วัดโทพีอนั

도피안사

อนุสาวรียผ์ ลการรบเส้นสันเขาสำหรับการลอบยิง 대성산

อุทยานชฺวรี ใี นแม่นำ้ ฮฺวา

저격능선전투전적비

화강쉬리공원

น้ำตกชิกทัง

직탕폭포
น้ำตกแมวอลแท

อาคารผลการรบแถบสามเหลีย่ มเหล็ก

철의삼각전적관

วัดซัมวอน 심원사

매월대폭포
ศาลาโคซ็อก

고석정

หุบเขาซังแฮ

การล่องแก่งทีแ่ ม่นำ้ ฮันทัน

상해계곡

한탄강래프팅

หุบเขามันซันดง

만산동계곡
วัดชอนพูล

หุบเขาซุนดัม 순담계곡

천불사

น้ำตกซัมพูยอน

삼부연폭포

ภูเขาความท็อก

광덕산

อุทยานธรรมชาติ ภูเขาพ๊กจู

복주산 자연휴양림

Tourist Guide of Gyeonggi-do

แทจังคึมปาร์คเมืองยงยิน

หุบเขาควังท็อก

หุบเขายงดัม

광덕계곡

วัดพ็อบจัง

법장사

ภาษาไทย

용담계곡
หุบเขาซัมอิล

12,809,257

용화산
(등산로)

삼일계곡
ก้อนหินรูปเชิงเทียน

(031-8075-4347~8)

오봉산

촛대바위

※ ตามมาตรฐาน ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015

배후령터널
อุทยานธรรมชาติ ชิบทาริกล

집다리골자연휴양림
소양댐

춘천월드온천
เขตสุสานเสนาบดีซนิ ซุงเคียม
สมญานาม ชังช็อลคง

장절공신숭겸묘역

วัดซังวอน

회암사지박물관

상원사

용추산지박물관

สถานท่องเทีย่ วริมทะเลสาบ

호반관광지

น้ำตกทึงซอน

등선폭포

วัดยอนฮฺวา

(031-540-5000)

연화사

หมูบ่ า้ นวรรณคดีของนักวรรณกรรมคิมยูจอง

สถานท่องเทีย่ วน้ำตกคูกก๊

김유정문학촌

구곡폭포관광지

น้ำตกคูกก๊

구곡폭포

อุทยานธรรมชาติ ป่าชุนชอน

파주삼릉

춘천숲 자연휴양림

애기봉전망대
ภูเขาคีมฮัก

น้ำพุรอ้ นฮงชอน

금학산

홍천온천

เขตสุสาน ครู นัมคุงอ็อก สมญานาม ฮันซอ

한서 남궁억선생 묘역

ภูเขาพัลบง

팔봉산

ริมแม่นำ้ พัมพอล

밤벌강변

สถานท่องเทีย่ วภูเขาพัลบง

팔봉산관광지

อุทยานธรรมชาติ ภูเขาทูรงึ

두릉산자연휴양림

홍·유릉
พรีเมีย่ ม เอาท์เล็ท ฮุนได สาขาคิมโพ 현대프리미엄아울렛

김포점

031-120

หอดูดาว อูรเี พียล

우리별천문대

(031-639-5116)
สถานท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมยูเฮียน
(โบสถ์คาทอลิก พุงซูวอน)

유현문화관광지
(풍수원성당)

031-120

031-677-1330

031-580-2066~7

031-8045-2062

031-8075-3381

031-8082-5663

02-3677-2476

031-770-1001~2

02-2680-2193

031-887-2140

031-760-2723

031-839-2061

031-550-8355

031-8036-7604

031-390-0747

031-324-2068

031-980-2743

031-345-2533

031-590-2474

031-828-2693

031-860-2066

031-634-6770

032-625-2971

031-940-4361~4

031-729-2911~3

031-8024-3232

031-228-4672

031-538-2084

031-310-6743

031-790-6063

031-481-3059

031-369-6014

หุบเขา ศาลาชฺวซี อ็ ก 취석정계곡

ศาลาชฺวซี อ็ ก 취석정
ขอเรียกปาร์ค

렛츠런파크

ถ้ำความเมียง

광명동굴

พิพธิ ภัณฑ์ฮนั ซล

한솔뮤지엄

สถานท่องเทีย่ วคันเฮียน

간현관광지

죽전아울렛거리

(031-228-4242)

바다향기테마파크
KBS수원센터
경기도문화의전당
경기도국악당

044-203-2000

1330

031-120

031-259-6900

02-735-0101

02-790-2955

1566-0112

1821

112

1566-0112

131

119

1577-2600

1661-2626

129

001/002/008

ทีต่ ง้ั วัดพ็อบชอน

법천사지

전곡항

ทีต่ ง้ั วัดคอดน

거돈사지

농촌테마파크
แทจังคึมปาร์คเมืองยงยิน

용인대장금파크
궁평항

송탄관광특구

หินจารึกจุงวอนโคคูเรียว 중원고구려비
เขตสำหรับการพักผ่อน หมูบ่ า้ นชาวนาและหมูบ่ า้ นชาวประมง โทพิโท

도비도농어촌휴양단지

สวนสาธารณะหินแกะสลักใหญ่รปู ใบหน้า

큰바위얼굴조각공원

สถานท่องเทีย่ วพลเมืองระลึกผลการรบมูคกึ

무극전적국민관광지

วัดพิลเคียง

필경사

อาคารถ่ายทอดการละเล่นชักเย่อโบราณ คิชซิ จิ ลู ดาริคี

기지시줄다리기전수회관

สวนสาธารณะฮัมซัง ริมทะเลสาบซับเคียว

삽교호함상공원

2015

น้ำพุรอ้ นอาซัน

아산온천

보명사 วัดโพเมียง

สถานทีเ่ กิดของคิมยูซนิ

김유신탄생지

วัดโพทับ

สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างคาทอลิค ภูเขาซองคอ 천주교 성거산성지

보탑사

แหล่งเก็บน้ำโชเพียง

초평저수지

แทจังคึมปาร์คเมืองยงยิน

•

แทจังคึมปาร์คเมืองยงยิน

031-906-4557

PLUS
PLUS
ภูเขา 83-1 หมูบ้านวังแด ตำ�บลนึงซอ เมืองยอจู

PLUS

031-540-5000

PLUS

THE MVL GOYANG 031-927-7700
│ www.mvlhotel.com/goyang
NOVOTEL AMBASSADOR SUWON 031-547-6600
902 ถนนท็อกยองแดโร เขตพัลดัล เมืองซูวอน │ novotel.ambatel.com/suwon
RAMADA PLAZA SUWON 031-230-0001
│ www.ramadaplazasuwon.com
SUNVALLEY HOTEL 031-880-3889
45 ถนนคังพยอนยูวอนจึ เมืองยอจู │ www.sunvalleyhotel.co.kr
Rolling Hills 031-268-1000
│ www.rollinghills.co.kr
ซองนัม

COURTYARD Marriott Seoul Pangyo 031-8060-2000
ซอย 12 ถนนสถานีพนั คโยที่ 192 เขตพูนดัง เมืองซองนัม │ www.courtyardpangyo.com

031-211-6666
│ www.hcastle.co.kr
IBIS AMBASSADOR SUWON 031-230-5000
│ ibis.ambatel.com/suwon
Hotel Avalon 031-444-6600
│ www.hotelavl.com
Grand Hotel Pyeongtaek 031-683-8899
│ hotelgrandkorea.com
SHILLA STAY DONGTAN 031-8036-9000
161 ถนนโนจัก เมืองฮวาซอง │ www.shillastay.com/dongtan
SORAK TOURIST HOTEL 031-585-9100

HOTEL CASTLE
จักรยานบนรางรถไฟ(Rail Bike)คาเพียง
031-582-2421

www.gptour.go.kr

031-975-3838

www.goyangtour.net

คาพยอง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชอนจินอัม
031-760-2723

ฮวาซอง

www.gjcity.go.kr

ศูนย์การเรียนรู้กรีน สวนรุกขชาติซันดึลโซรี

JS Boutique Hotel 02-2619-3001

031-590-4245

www.nyj.go.kr/culture/tour

032-656-4306

www.bucheonculture.or.kr

YAKAM TOURIST HOTEL 031-989-7000
│ www.yakam.co.kr

031-256-8300

www.suwoncitytour.kr

POLARIS HOTEL 032-323-1500
│ www.polarishotel.co.kr

พิพิธพัณฑ์หุ่นยนต์ พูช็อน พิพิธภัณฑ์ธนู
031-639-5116

1808-20 ถนนยูมยอง ตำ�บลซอลอัก อำ�เภอคาพยอง

HOTEL DIANA 02-2625-2000
│ www.hoteldiana.co.kr

B-STAY BUCHEON HOTEL 032-326-8181
131 ถนนคิลจู เขตวอนมี เมืองพูชอน │ www.bucheonhotel.co.kr

LANDMARK HOTEL 031-202-3773
│ www.landmarkhotel1.com
031-413-1212
หน้าร้านค้าปลอดภาษี ที่สี่แยก
ควังฮฺวามูน ณ กรุงโซล, หน้าที่ทำ�การเขต
ซอโช สถานียังแจ, ป้ายรถเมล์ชั่วคราวชุก
จอน ทางไปพูซาน บนทางด่วนโซล-พูซาน

HOTEL REGENCY 031-246-4141

www.ansantour.net

02-735-8142~3, 031-678-2492

tour.anseong.go.kr

KOREA TOURIST HOTEL 031-221-5678
│ www.koreatouristhotel.com
HOTEL RITZ 031-224-1100
│ www.hotelritz.kr

1544-4590

Siheung Tourist Hotel 031-433-0001
│ www.siheunghotel.net

www.korailtour.com

HOTEL BELLAGIO 031-404-7711
│ www.hotelbellagio.kr
031-656-0600

HOTEL HIVICE 031-410-6350
│ www.hivicehotel.com

www.ptmunhwa.or.kr

Boutique Hotel urban 031-421-0000
497 ถนนฮึงอันแดโร เขตดงอัน เมืองอันยัง │ www.urbanhotel.co.kr
031-366-8921

www.fhs21.or.kr

สระน้ำ�ควันคก
031-228-4242

PLUS

สำ�นักงาน
เทศบาลซีฮึง

031-310-6743

บ่อน้ำ�มูลวัง
www.siheung.go.kr/main

หอถังเก็บน้ำ� สถานียอนช็อน
สถานีซินทันลี รถ
ไฟสายคยองวอน

02-706-4851

www.dmztourkorea.com

HOTEL SAMWON PLAZA 031-448-6671
│ www.samwonhotel.co.kr
Hotel Kabo 031-658-7700
│ www.hotelkabo.com

Songtan Tourist Hotel 031-666-5101
│ www.songtanhotel.co.kr
Royal Tourist Hotel 031-683-3310
│ www.hotelroyal.kr

