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แผนท่ีแนะนำการทองเท่ียว
จังหวัดคยองกี
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เมอืงซวูอน  031-584-8200   www.suwoncitytour.kr

Suwonhwa-
seong Fortress 
Course

ใหบ้รกิารตลอดทัง้ปีวนัละ 2 ครัง้ (10.00 น. และ 14.00 น.) ประมาณ 3ชัว่โมง 
30 นาท ี(หยดุวนัจนัทร)์
เมอืงซูวอน  ▶ ศนูยแ์นะน�านักทอ่งเทีย่วองคร์วมประจ�าซวูอน (สถานีซวูอน 
ทางออกที ่4)

Hwaseong/
Osan Connect-
ing Course

เส้นทางตอ่เน่ืองฮวาซอง-เมอืงโอซาน วนัอาทติย ์เวลา 09:30-16:30น.
เมอืงซูวอน  ▶เส้นทางตอ่เน่ืองฮวาซอง-เมอืงโอซาน วนัอาทิตย ์เวลา 09:30-
16:30น.

เมอืงนัมยงัจู  031-590-4243  www.nyj.go.kr/culture/tour

เส้นทางการแสดง (สัมผสัประสบการณ์ประเทศมองโกเลยี) ใหบ้รกิารทกุวนัเสารแ์ละ
อาทติย ์(แยกตามเสน้ทาง)/
ใหบ้รกิารเป็นประจ�า (ส�าหรับ
หม่คูณะ)
เมอืงซูวอน  ▶ Donong 
Station

เส้นทางธรรมชาติ (ทวัร์บ�าบัด เส้นทางมรดกโลกทางวฒันธรรม
โดยยเูนสโก)้

เสน้ทางสมัผสัประสบการณ์ (ประสบการณ์ดา้นประวตัศิาสตร,์ 
ประสบการณ์ดา้นเกษตรอนิทรยี,์เยีย่มชมพพิธิภณัฑ)์

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

ทวัรต์ามธมี  ลมหายใจของไดโนเสาร ์ลมหายใจแหง่
วฒันธรรม ลมหายใจแหง่ท้องทะเล ลมหายใจแหง่คลื่น 

ใหบ้รกิารทกุวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยดุ
นักขัตฤกษ ์เวลา 9.00–17.00 น. 
เมอืงซูวอน  ▶ ทงทนั-พยองจอม-พงดมั-ฮ
ยงันัม

เมอืงอนัซาน  031-413-1212  www.ansantour.net

เสน้ทางสมัผสัประสบการณ์ทีค่ณุเลอืกได ้ ส�ารวจศลิปะและวฒันธรรม
อนัซาน  ส�ารวจแทบแูฮซลกลิ  ส�ารวจธมีพารค์พาดา-ฮยงัก ี ออกเดนิ
ทางจากโซล

ให้บริการทุกวันอังคาร-
เสารเ์มอืงซวูอน  ▶ สถานี
จงุองั

อ�าเภอคาพยอง  031-582-2421  www.gptour.go.kr

เสน้ทางทีก่�าหนด 
และเวยีนกลับ
มายงัจดุเริม่ตน้

ใหบ้รกิารทกุวนั
เมอืงซูวอน  ▶ คาพยองเทอรม์นิอล ออกเดนิทาง 09.00 น.  
สวนแหง่ความสงบยามเชา้ ออกเดนิทาง 10.00 น.

เมอืงยงัจู
ใหบ้รกิารทกุวนัเสารแ์ละอาทติย ์     1544-4590    www.korailtour.com
เมอืงซูวอน  ▶ สถานียงัจ,ู สถานีคพูาบลั

เมอืงพู
ชอน

ใหบ้รกิารทกุวนัเสาร ์    032-656-4306    bucheonculture.or.kr
เมอืงซูวอน  ▶ ศาลากลางเมอืงพชูอน 10.00 น.

เมอืงพ
ยองแทก็

ใหบ้รกิารทกุวันเสาร ์     031-656-0600    www.ptmunhwa.or.kr
เมอืงซูวอน  ▶ ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมพยองแทก็ 09.00 น.

เมอืงโคยงั
เสน้ทางทีก่�าหนด  เสน้ทางสมัผสัประสบการณ์  ใหบ้รกิารทกุวนัองัคาร-อาทติย ์    
031-975-3838

 www.goyangtour.net   เมอืงซวูอน  ▶ อารมันรูี

เมอืงค
วางจู

เสน้ทางเทศกาล, รอบป้อมบรรพตนัมฮนั,โชวอน-คนจอีมั-โทชอ็ก, ทเวชน-นัมจง 
เมอืงซูวอน  ▶ ศาลากลางเมืองควางจู    031-760-2723

ศาลา
กลางเมอืง

ควางจู 

ใหบ้รกิารทกุวนัเสาร ์/ เสน้ทางแตกตา่งกนัออกไปตามฤดกูาล    031-678-2492   
 tour.anseong.go.kr    เมอืงซูวอน  ▶หน้าศาลากลางกรงุโซล

หน้าศาลา
กลางกรุง

โซล

ใหบ้รกิารวันละ 1 ครัง้ (หยดุวนัอังคาร)   02-706-4851   
 www.dmztourkorea.com    เมอืงซูวอน  ▶ สายคยองวอน  สถานีชนิทลัรี

เมอืงควา
งมยอง

เสน้ทางในตวัเมอืง  ใหบ้รกิารทกุวนั     1688-3399    เมอืงซวูอน  ▶ KTX-
สถานีควางมยอง
เส้นทางในตวัเมอืง     1544-4590

เมอืงพาจู
เสน้ทางศลิปะและวฒันธรรม ใหบ้รกิารทกุวนัเสารแ์ละอาทติย์
เสน้ทางโบราณสถานเชงิประวตัศิาสตร ์ ใหบ้รกิารทกุวนัศกุร์

 031-949-8888   เมอืงซูวอน  ▶ สถานีฮับจอง สถานีคมึชน

เมอืงซอง
นัม

เสน้ทางชมทวิทศัน์ในฤดใูบไมผ้ล ิฤดรูอ้น และฤดใูบไมร้ว่งใหบ้รกิารทกุวนัเสาร ์   
070-7813-5000
เมอืงซูวอน  ▶ ศาลากลางเมอืงซองนัม

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีท่�าใหค้ณุไดผ้อ่นคลาย และเพลดิเพลนิกบัทวิทศัน์ธรรมชาตทิีส่วยงามของจงัหวดัคยองกี

C4  หม่บูา้นฝรัง่เศส ยยัตวัรา้ยกบันายตา่งดาว, Secret Garden

F3  หม่บูา้นพืน้เมอืงเกาหลี ยยัตวัรา้ยกบันายตา่งดาว, ฮวาง จนิย ีจอมนางหวัใจทระนง, ดร. 
จิน หมอข้ามศตวรรษ

E3   พระต�าหนักฮวาซองแฮงกงุ Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard, จางอ๊กจอง ต�านานรกัคู่
บัลลังก,์ Lucky Romance

F4   สวนยงอนิแดจงักมึ แดจงักมึ, ลขิติรกั ตะวนัและจนัทรา, Gu Family Book, ทงอ,ี 
The Flower in Prison, ซอนตอ๊ก มหาราชินีสามแผน่ดนิ

C2   สวนรกุขชาตวิฒันธรรม
        พยอ็กโชจี

49 วนัลิขิตฟ้าตามหารกั, I Need Romance2, She was Pretty

D4  เดอะกรมี สะไภจ้อมแสบ, ตามหาหวัใจเจา้ชายหลงยคุ, อลหมา่น บา้นอลเวง, 
Mask, Birth of a Beauty

G4  อนัซองฟารม์แลนด์ Gu Familily Book, เสียงเรยีกจากหัวใจ (Padam Padam)

B3  เฮอร์บ ไอสแ์ลนด์ เฮอรบ์ ไอสแ์ลนด์

C2  ซงอัม สเปซ เซน็เตอร์ Entertainer

D4  เอเดลไวส ์สวสิ ธมีพาร์ค Remember (War of the Sun)

C4   สวนแหง่ความสงบยามเช้า She was Pretty

โรงแรมแล

5 ดาว

เมืองซูวอน

โนโวเทล แอมบาสเดอร์ ซูวอน
 031-547-6600   novotel.ambatel.com/suwon

902ถนนท็อกยอง อ�าเภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

รามาดา พลาซ่า โฮเทล ซูวอน
 031-230-0001   www.ramadaplazasuwon.com

150ถนนชุงบู อ�าเภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

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

4ดาว

อ�าเภอคาพยอง
คลับ อินเนอร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต

 031-581-2270   www.clubinner.com
382 ถนนพุกฮันกังบยอนต�าบลคาพยองอ�าเภอคาพยอง จังหวัดคยองกี

เมืองพูชอน โครยอโฮเทล   032-329-0001   www.hotelkoryo.net
66 ถนนคิลจู อ�าเภอวอนมี เมืองพูชอน จังหวัดคยองกี

เมืองซองนัม
คอร์ตยาร์ด บาย แมริออท โซล พันกโย

 031-8060-2000   www.courtyardpangyo.com
12 ถนนพันกโยย็อก 192 อ�าเภอพุนดัง เมืองซองนัม จังหวัดคยองกี

เมืองซูวอน

อิบิส แอมบาสเดอร์ ซูวอน   031-230-5004   ibis.ambatel.com/suwon
132 ถนนควอนกวาง อ�าเภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

โฮเทลแคสเซิล   031-211-6666   www.hcastle.co.kr
203 ถนนชุงบู อ�าเภอพัลดัล เมืองซูวอน จังหวัดคยองกี

เมืองอันอันซาน โฮเทลสแควร์   031-490-2000   www.hotelsquare.co.kr
81 ถนนทงซาน อ�าเภอทันวอน เมืองอันซาน จังหวัดคยองกี

เมืองอันยัง เอวาลอนโฮเทล   031-547-6600   www.hotelavl.com
2 ถนนฮยอนชุงอ�าเภอมันอัน เมืองอันยัง จังหวัดคยองกี

อ�าเภอยังพยอง ฮยอนแด บลูม วิสต้า   031-770-8888   www.bloomvista.co.kr
316 ถนนคังนัม ต�าบลคังฮาอ�าเภอยังพยอนจังหวัดคยองกี

เมืองพยองแท็ก
พยองแท็กโฮ แกรนด์ โฮเทล

 031-683-8899   www.hotelgrandkorea.com
39-15 ถนนพยองแท็กโฮต�าบลฮยอนด็อก เมืองพยองแท็ก จังหวัดคยองกี

เมืองฮวาซอง

โรลล่ิง ฮิลส์ โฮเทล   031-268-1000   www.rollinghills.co.kr
290 ถนนชีชอง ต�าบลนัมยัง เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี

ชิลลา สเตย์ ทงทัน   031-8036-9000   www.shillastay.com/dongtan
161 ถนนโนจักเมืองฮวาซองจังหวัดคยองกี

รสีอรต์

เมืองโพชอน C3 เบสต์ทาวน์   031-540-5151   www.bearstown.com
27ถนนคึมกัง 2536 ต�าบลแนชน เมืองโพชอน

เมืองนัมยังจู D3 สตาร์ ฮิลล์ รีสอร์ต   02-2233-5311   www.starhillresort.com
96 ถนนม็อกกัด ต�าบลฮวาโด เมืองนัมยังจู

เมืองอีชอน F4 ชีซาน ฟอเรสต์ รีสอร์ต   031-644-1200   www.jisanresort.co.kr
267 ถนนชีซาน ต�าบลมาจัง เมืองอีชอน

เมืองควางจู E4 คนจีอัมรีสอร์ต   1661-8787   www.konjiamresort.co.kr
278 ถนนโทช็อกวิด ต�าบลโทช็อก เมืองควางจู

เมืองยงอิน F4 ยังจี ไพน์ รีสอร์ต   031-338-2001   www.pineresort.com
112ถนนนัมพยอง ต�าบลยังจี อ�าเภอชออินเมืองยงอิน

ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญแ่ละถนนช้อปป้ิง

C2 ชินเซ-กเยพรีเมียมเอาท์เล็ต พาจู  1644-4001     www.premiumoutlets.co.kr/paju
200 ถนนพัลซึง ต�าบลทันฮยอน 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
177-74ถนนพรีเมียมเอาท์เล็ตต�าบลโฮบ็อบเมืองอีชอน

D2 ฮยอนแดพรีเมียมเอาท์เล็ต คิมโพ  031-812-2233     www.ehyundai.com
100ถนนอารายุก 152ต�าบลโคชน เมืองคิมโพ

ลาเฟสต้า  031-920-9600     www.lafesta-ilsan.com
32-34ถนนมูกุงฮวาอ�าเภออิลซานดงเมืองโคยัง

ตลาดพืน้เมอืง

ตลาดนัด 5 วันยังพยอง  031-771-2080   
15ถนนยังพยองชังทอต�าบลยังพยอง อ�าเภอยังพยอง

ตลาดพัลดัลมุน  031-254-8996 
8ถนนชองโจ 776อ�าเภอพัลดัล เมืองซูวอน

E3 ตลาดโมรัน  031-721-9905  
1 ถนนทุนชนอ�าเภอชุงวอน เมืองซองนัม

ตลาดควางมยอง  02-2614-0006 
12-1 ถนนควางมยอง 918 เมืองควางมยอง


