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อนุสาวรีย์ผลการรบดอยแพกมา

สำนักงานใหญ่ของพรรคแรงงาน 

วัดโทพีอัน

อาคารผลการรบแถบสามเหล่ียมเหล็ก

วัดซัมวอน

หุบเขาซุนดัม น้ำตกซัมพูยอน

หุบเขาซังแฮ

น้ำตกแมวอลแท

หุบเขามันซันดง

วัดชอนพูล

อุทยานธรรมชาติ ภูเขาพ๊กจู

ภูเขาความท็อก

หุบเขาควังท็อก
หุบเขายงดัม

หุบเขาซัมอิล

อุทยานธรรมชาติ ชิบทาริกล

เขตสุสานเสนาบดีซินซุงเคียม
 สมญานาม ชังช็อลคง

วัดพ็อบจัง

ก้อนหินรูปเชิงเทียน 

น้ำตกทึงซอน

วัดซังวอน

น้ำตกคูก๊ก

สถานท่องเท่ียวน้ำตกคูก๊ก หมู่บ้านวรรณคดีของนักวรรณกรรมคิมยูจอง

อุทยานธรรมชาติ ป่าชุนชอน

ภูเขาคีมฮัก

อุทยานธรรมชาติ ภูเขาทูรึง

ภูเขาพัลบง

หอดูดาว อูรีเพียล

หุบเขา ศาลาชฺวีซ็อก

ศาลาชฺวีซ็อก

พิพิธภัณฑ์ฮันซล

สถานท่องเท่ียวคันเฮียน

ท่ีต้ังวัดพ็อบชอน

ท่ีต้ังวัดคอดน

สถานท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมยูเฮียน
(โบสถ์คาทอลิก พุงซูวอน)

สถานท่องเท่ียวภูเขาพัลบงริมแม่น้ำพัมพอล

เขตสุสาน ครู นัมคุงอ็อก สมญานาม ฮันซอ

น้ำพุร้อนฮงชอน

วัดยอนฮฺวา

สถานท่องเท่ียวริมทะเลสาบ

ศาลาโคซ็อก

การล่องแก่งท่ีแม่น้ำฮันทัน

น้ำตกชิกทัง
อุทยานชฺวีรีในแม่น้ำฮฺวา อนุสาวรีย์ผลการรบเส้นสันเขาสำหรับการลอบยิง 

หอชมทัศนียภาพสันติภาพเมืองชอลวอน

อุโมงค์ท่ี 2

อำเภอชอลวอน
หอชมทัศนียภาพชัยชนะ 

ภูเขาแทซองซัน

หอชมทัศนียภาพชิลซอง

หินจารึกจุงวอนโคคูเรียว 

สถานท่องเท่ียวพลเมืองระลึกผลการรบมูคึก

สวนสาธารณะหินแกะสลักใหญ่รูปใบหน้า

แหล่งเก็บน้ำโชเพียง
วัดโพทับ

สถานท่ีเกิดของคิมยูซิน
วัดโพเมียง

สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิทางคาทอลิค ภูเขาซองคอ

น้ำพุร้อนอาซัน

สวนสาธารณะฮัมซัง ริมทะเลสาบซับเคียว

วัดพิลเคียง

อาคารถ่ายทอดการละเล่นชักเย่อโบราณ คิชิซิจูลดาริคี

เขตสำหรับการพักผ่อน หมู่บ้านชาวนาและหมู่บ้านชาวประมง โทพิโท
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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 ถนนสถานีพันคโยท่ี 192 เขตพูนดัง เมืองซองนัม │ www.courtyardpangyo.com

HOTEL CASTLE    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

คาพยอง SHILLA STAY DONGTAN  031-8036-9000
161 ถนนโนจัก เมืองฮวาซอง │ www.shillastay.com/dongtan

ฮวาซอง SORAK TOURIST HOTEL  031-585-9100 
1808-20 ถนนยูมยอง ตำาบลซอลอัก อำาเภอคาพยอง

JS Boutique Hotel  02-2619-3001 

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

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

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

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

LANDMARK HOTEL  031-202-3773
 │ www.landmarkhotel1.com

HOTEL REGENCY  031-246-4141

KOREA TOURIST HOTEL  031-221-5678
 │ www.koreatouristhotel.com

HOTEL RITZ  031-224-1100
 │ www.hotelritz.kr

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

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

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

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

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
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ภูเขา 83-1 หมูบ้านวังแด ตำาบลนึงซอ เมืองยอจู

PLUS

PLUS

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

 031-975-3838    www.goyangtour.net 

 031-760-2723    www.gjcity.go.kr 

 031-590-4245     www.nyj.go.kr/culture/tour

 032-656-4306    www.bucheonculture.or.kr

 031-256-8300    www.suwoncitytour.kr 

 031-413-1212    www.ansantour.net 

 02-735-8142~3, 031-678-2492    tour.anseong.go.kr 

 1544-4590    www.korailtour.com

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

 031-366-8921    www.fhs21.or.kr 

 031-310-6743    www.siheung.go.kr/main

 02-706-4851    www.dmztourkorea.com

                 หน้าร้านค้าปลอดภาษี ที่สี่แยก
ควังฮฺวามูน ณ กรุงโซล, หน้าที่ทำาการเขต
ซอโช สถานียังแจ, ป้ายรถเมล์ชั่วคราวชุก
จอน ทางไปพูซาน บนทางด่วนโซล-พูซาน

            สำานักงาน
เทศบาลซีฮึง

            สถานีซินทันลี รถ
ไฟสายคยองวอน

สระน้ำาควันคก บ่อน้ำามูลวัง

031-906-4557

031-639-5116

031-540-5000

031-228-4242

จักรยานบนรางรถไฟ(Rail Bike)คาเพียง

ศูนย์การเรียนรู้กรีน  สวนรุกขชาติซันดึลโซรี

พิพิธพัณฑ์หุ่นยนต์ พูช็อน  พิพิธภัณฑ์ธนู

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชอนจินอัม

หอถังเก็บน้ำา สถานียอนช็อน


