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พอรท์ลัการทอ่ง
เท ี่ ยวจงัหวดัคยองก ี

Korea Travel Hotline
สายดว่นแปลภาษาและแนะน�าการทอ่งเทีย่ว

• เวลาใหบ้ริการ : 24 ชัว่โมง ตลอดทัง้ปี

• เน้ือหาทีใ่หบ้รกิาร :  แนะน�าการทอ่งเทีย่ว  แปลภาษาเพื่อการทอ่งเทีย่ว  
รบัแจง้ความไมพ่งึพอใจของนักทอ่งเทีย่ว  บรกิาร
เชื่อมตอ่กบัต�ารวจทอ่งเทีย่ว

• ภาษาทีใ่ห้บรกิาร : ภาษาเกาหล ีภาษาองักฤษ ภาษาญีปุ่่น ภาษาจนี

•  เมือ่ใช้บรกิารภายในประเทศเกาหล ี ไมต้่องกดรหสัประเทศ กด 1330 
ไดเ้ลย

•เมือ่ใช้บรกิารจากตา่งประเทศ  กด +82-2-1330

คอลเซน็เตอรจั์งหวดัคยองก ี24 ชัว่โมง365 วนั

ใหค้�าแนะน�าทางโทรศพัท ์ ขอ้ความ  บรกิารเครอืขา่ยสงัคม  ใหค้�าแนะน�าภาษามอื
ส�าหรบัผ้พ้กิารดา้นการไดย้นิ (วดิโีอคอล)  และภาษาตา่งประเทศ (ใหบ้รกิาร 19 ภาษา) 

english.gg.go.kr

ระบบคมนาคมสาธารณะจงัหวดัคยองก ี
ระบบขอ้มล้รถประจ�า
ทางจงัหวดัคยองก ี แอรพ์อรท์ เรลโรด โซล เมโทร โคเรล (Korail)

พอรท์ลัการทอ่งเท ี่
ยวจงัหวดัคยองก ี
en.ggtour.or.kr
เชิญใช้บริการเว็บไซต์พอร์ทัลการท่องเท่ียวจังหวัดคยองกี
เพ่ือรับข้อมูลการท่องเท่ียวจังหวัดคยองกีแบบเบ็ดเสร็จได้
ท่ีเดียว

  031-259-4700
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พฤษภาคม

เทศกาลยคุหนิเกา่แหง่ยอ็นชอ็นจอ็นกก-ร ี(Yeoncheon Jeongok-ri Palaeolithic Festival) 

งานเทศกาลทีค่ณุจะไดเ้รียนร้้และเพลดิเพลนิไปกบัวฒันธรรมในยคุหนิเกา่ผา่นร้ปแบบ
ประสบการณ์ทีจ่ดุประกายใหเ้กดิการเรยีนร้้จดัขึ้นทีเ่ขตพื้นทีก่อ่นประวตัศิาสตร์จอ็นกก-รี
และจอ็นกก-อบึ 

เทศกาลสตรทีอารท์อนัซนั
เทศกาลศลิปะและวฒันธรรมแนวRepresentative จดัขึน้ทีเ่มอืงอนัซนัตื่นตาตื่นใจไปกบัการ
แสดงแนวสตรทีโชวข์องเกาหลแีละนานาชาตทิีจ่ตัรุสัวฒันธรรมอนัซนั (Ansan Culture Square)   

กรกฎาคม

เทศกาลการต์นูนานาชาตพิชูอ็น (Bucheon International Comics Festival) 

แสดงประวตัคิวามเป็นมาของการต์น้เกาหลตีัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนัใหก้บัคนในแวดวงและ
เหลา่คอการต์น้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยกระต้นุอตุสาหกรรมการต์น้ 

เทศกาลเพลงแจส๊นานาชาตชิาราซุม (Jarasum International Jazz Festival) 

เทศกาลในรป้แบบ "ปิคนิคทา่มกลางธรรมชาต"ิ ทีม่่งุหวงัจะเปิดประสบการณ์ใหก้บัเหลา่นัก
ฟังเพลงแมจ้ะไมใ่ชค่อเพลงแจส๊กต็ามโดยมเีป้าหมายเพื่อเผยแพรเ่พลงแจส๊ใหเ้ป็นทีร่้จ้กัและ
ขยายฐานเพลงในเกาหลี

กนัยายน

เทศกาลวฒันธรรมซวูอนฮวาซอ็ง (SuwonHwaseongCulturalFestival)

เทศกาลแสดงวฒันธรรมโบราณของเมอืงซว้อนจดัขึ้นในเดอืนกนัยายนของทกุปีเพื่อระลกึ
ถงึการอทุศิตนของพระเจา้ชอ็งโจทีม่ตีอ่พระราชบดิาและมารดาของพระองคแ์ละเพือ่เผยแพร่
ประชาสมัพนัธซ์ว้อนฮวาซอ็งทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์รยเ้นสโก

เทศกาลซฮึีงแคดกอล (Siheung Gaetgol Festival) 
สวนเชงินิเวศแคดกอลทีโ่อบลอ้มดว้ยธรรมชาตแิหง่น้ีมกีิจกรรมน่าสนใจมากมายสนุก
เพลดิเพลนิกนัไดเ้ตม็ทีไ่มร่้เ้บือ่ 

เทศกาลอนัซอ็งนัมซาดงัพาอดูอก ี(Anseong Namsadang Baudeogi Festival) 
จดัขึ้นเพื่อเฉลมิฉลองจติวญิญาณแหง่ศลิปะของพาอด้อกซีึ่งเป็นวฒันธรรมดัง้เดมิของนัมซา
ดงั (ตวัตลกพเนจร) ทีแ่สดงกายกรรมรา่ยร�าและขบัรอ้งในระหวา่งเดนิทางไปตามตลาดตา่งๆ
ทัว่ประเทศในชว่งปลายยคุรัชสมยัโชซอ็นดว้ยเอกลกัษณ์อนัแสดงถงึวฒันธรรมเกาหลที�าให้
เทศกาลน้ีไดร้บัความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิป็นอนัมาก

ตลุาคม

เทศกาลวฒันธรรมขา้วอชีอ็น
เทศกาลเชงิเกษตรน้ีจดัขึ้นโดยเทศบาลเมอืงอชีอ็นในเดอืนตลุาคมของทกุปีเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธข์า้วเมอืงอชีอ็นทีม่คีณุภาพสง้และสง่เสรมิการบรโิภคผลติภณัฑเ์กษตรของ
เมอืงอชีอ็น

เทศกาลยอจโูอกกนาร ู(Yeoju Ogok Naru Festival) 
เทศกาลในบรรยากาศทา่เรอืโบราณของเมอืงยอจอ้ิม่เอมกบัผลติผลทางการเกษตรขึ้นชื่อไม่
วา่จะเป็นมนัเทศถัว่ลสิงผลไมแ้ละขา้ว

พฤศจกิายน

เทศกาลถัว่เหลอืงพาจชูงัดนั (PajuJangdanSoybeanFestival)

จดัขึน้ในธมี "สขุภาพดดีว้ยถัว่เหลอืงพาจช้งัดนัคณุภาพเยีย่ม" มเีป้าหมายเพือ่เผยแพร่
ประชาสมัพนัธถ์ัว่พาจช้งัดนัทีป่ลก้ในเขตปลอดทหาร (DMZ) ทีส่ะอาดไรส้ารพษิโดยหวงัให้
เป็นตวัชว่ยกระต้นุเศรษฐกจิทอ้งถิน่

2018 สมโภชสหสัวรรษเมอืงคยอ็งก!ี
ความในใจโปรดบอกเพ่ืออนาคตคยอ็งก!ี

จนิตนาการภาพเมอืงคยอ็งกี
ในยคุสหสัวรรษใหม่
จากประวัติศาสตรพ์นัปีทีผ่า่นมา

สหสัวรรษแหง่เมอืงคยอ็งกี
รว่มสร้างดว้ยกนั
 

จนิตนาการภาพเมืองคยอ็งกใีนยคุ
สหสัวรรษใหม่

ครบรอบหน่ึงพนัปีเมืองคยอ็งกี 
(ก�าหนดการ) 

ป๊อปอัพทวัร์
แพลตฟอรม์มอืถอืส�าหรบัคณุ

นโยบายโพสตอ์ติ
กา้วส่ส้หสัวรรษใหมบ่นรากฐานแหง่

ประวติัศาสตรพ์นัปี

ศาลาว่าการเมอืง
สถานทีแ่หง่วฒันธรรมและ

ประชาธิปไตย

จนิตนาการยุคสหสัวรรษ
รวมรวบไอเดยีและความคิดเหน็ของ

ชาวคย็องกี

สมโภชคย็องก ี1000 ปี

พระราชทานนาม "คยอ็งก"ี 
(รชัสมัยที ่9 ของพระเจ้าฮยอนจองแห่ง

ราชวงศโ์ครยอ)

คยอ็งกจีองมยอง

เลือกโดยจังหวดัคยอ็งกีและองคก์ารสง่เสรมิการท่องเทีย่วคยอ็งกี

10 เทศกาลของเมืองคย็องกี

สาย 4
สายคยองชนุ

สายคยองอจีงุองั

สายคยอ็งกงั

สายชนิบนุดงั

สาย 8

เอเวอร์ไลน์

สายคยองอจีงุองั

สาย 1

สายพุนดงั
สาย 4

อนิชอน สาย 1

สายซอูนิซอน

สาย 1

สาย 7

สาย 1

แอรพ์อรท์ เรลโรด

สาย 3

허브아일랜드
เฮอร์บ ไอส์แลนด์

쁘띠프랑스
หม่บูา้นฝรัง่เศส

아침고요수목원
สวนแหง่ความสงบยามเชา้

경기도잣향기수목원
ป่าสนชสัฮยงักพีรูนึจงัหวดั

คยองกี

양평레일바이크
ยงัพยองเรลไบค์

신륵사
วดัชลิรกึซา

영릉
ยองนึง

용인대장금테마파크
สวนยงอนิแดจงักมึ

수원화성
ป้อมซวูอนฮวาซอง

에버랜드
เอเวอร์แลนด์

화담숲
ป่าฮวาดมั

광명동굴
ถ�า้ควางมยอง

시화호달전망대
หอชมจนัทร ์ทะเลสาบชีฮวาโฮ

대부도바다향기테마파크
ธีมพารค์ พาดา-ฮยงักี 

(กลิน่น�า้ทะเล) เกาะแทบูโด

남한산성
ป้อมบรรพตนัมฮนั

문수산성
ป้อมบรรพตมุนซูซนัซอง

에델바이스스위스
테마파크

เอเดลไวส ์สวิส ธมีพารค์

소요산관광지
สถานทีท่อ่งเทีย่วภเูขา

โซโยซาน

재인폭포
น�า้ตกแชอนิ

태풍전망대
หอชมววิไตฝุ่้น

한탄강관광지
สถานทีท่อ่งเทีย่วแม่น�า้

ฮนัทนั

산정호수
ทะเลสาบซันจอง

국립수목원(광릉숲)
สวนรุกขชาตแิหง่ชาติ 

(ป่าควางนึง)

연인산도립공원
สวนสาธารณะประจ�าจังหวดั

ยอนอนิซาน

강씨봉자연휴양림
รสีอรต์ธรรมชาตคิงัชบีง

용문산관광지
สถานทีท่อ่งเทีย่วภเูขายง

มนุซาน

포천아트밸리
โพชอน อาร์ท แวลีย์

임진각/평화누리공원
อมิจนิกกั/สวนพยองฮวานรีู

회암사지
ทีต่ัง้วดัฮเวอมัซา

자운서원
นักขงจือ๊ชาอนุซอวอน

헤이리예술마을
หม่บูา้นศลิปะเฮรี

벽초지문화수목원
สวนรุกขชาตวิฒันธรรมพย็

อกโชจี
파주프리미엄아울렛

พาจพูรีเมยีมเอาท์เล็ต

여주프리미엄아울렛
ยอจพูรเีมยีมเอาทเ์ลต็

융건릉
ยงูกอลรึง

안성팜랜드
อนัซองฟาร์มแลนด์

평택호관광단지
นิคมการทอ่งเทีย่ว 
ทะเลสาบพยองแทก็

안성맞춤랜드
ดนิแดนในอดุมคตอินัซอง

모란민속시장
ตลาดพืน้เมอืงโมรัน

물향기수목원
สวนรุกขชาตมิลุฮยงักี

우리꽃식물원
สวนพฤกษาอรีูกช

한국민속촌
หม่บูา้นพืน้เมอืงเกาหลี

서울대공원
โซลแกรนดพ์าร์ค

웅진플레이도시
เมืองการละเล่นองุจนิ

평택항/평택교동훼리
ทา่เรือพยองแทก็/เฟอร์ร่ีคโยดง 

พยองแทก็

인천공항
สนามบินอินชอน

김포공항
สนามบนิคมิโพ

일산호수공원
สวนทะเลสาบอิลซาน

곤지암리조트
รสีอรต์คนจอีมั

스타힐리조트
สตาร์ฮลิล์รีสอร์ต

베이스타운리조트
แบร์ส ทาวน์

원마운트
วนัเมา้ท์

송암스페이스센터
ซงอมั สเปซ เซน็เตอร์

고구려대장간마을
หม่บูา้นโรงตเีหล็กโคกรูยอ

지산포레스트리조트
ชซีาน ฟอเรสต ์รสีอรต์

양지파인리조트
สนามกอล์ฟยงัจ ีไพน์ 

รีสอร์ต

의왕레일바이크
อยึวงัเรลไบค์

현대프리미엄아울렛 김포
ฮยอนแด พรีเมยีม เอาทเ์ล็ต

설봉공원(세라피아)
สวนซอลบง(เซราเปีย)

오이도
เกาะโออโีด

궁평항
ทา่เรือคงุพยอง

안양예술공원
สวนศลิปะอนัยงั

자라섬
เกาะชารา

경인아라뱃길
여객터미널

สถานีผ้โูดยสาร คลองอาราค
ยองอิน

한국만화박물관
พิพิธภณัฑก์าร์ตนูเกาหลี

이천프리미엄아울렛
อชีอนพรเีมยีมเอาท์เลต็

두물머리
ทมูลุมอรี

다산유적지
โบราณสถานทาซัน

대명항
ทา่เรอืแท-มยอง

공룡알 화석산지
เขตฟอสซลิไขไ่ดโนเสาร์

안산갈대습지공원
สวนหนองออ้อนัซาน

돼지박물관
พพิธิภณัฑส์กุร

갯골생태습지공원
สวนนิเวศน์แกสโกล

축령산자연휴양림축령산자연휴양림
สวนนันทนาการชงุนยงุซนั 

더그림 식물원카페
เดอะกรมี สวน

พฤกษศาสตรค์าเฟ่

아쿠아플라넷 일산
พิพิธภณัทส์ตัวน์�า้อลิซนั 

스타필드 고양
หา้งสตาร์ฟิลด์

โคยงั

이천 테르메덴
อชีอน Termeden

현대모터스튜디오 고양
ฮุนไดมอเตอร์สตูดโิอ

 โคยงั

현대모터스튜디오 하남
ฮนุไดมอเตอร์สตูดิโอ

 ฮานัม

스타필드 하남
หา้งสตาร์ฟิลด์

ฮานัม

อ�าเภอชอลวอน

อ�าเภอฮวาชอน

เมอืงชนุชอน

เกาะนามิ

สวนสาธารณะคงจีชอน

หม่บ้า้นวรรณกรรมคมิยจ้อง

รสีอรต์ธรรมชาตชิบิทารโีกล

รสีอรต์ธรรมชาตพิกจซ้าน

หบุเขามนัซนัดง

สวนฮวากงัชวรีี

หอชมววิซงึนี

เกาะพงุออ

อ�าเภอฮงชอน

เมอืงชงุจ้

อ�าเภออึมซอง

เมืองคนุโพ

เมืองฮานัม

เมืองควางจ้

เมืองอยึวงั

เมืองยงอิน

เมอืงอชีอน

เมอืงยอจ้

อ�าเภอยงัพยอง

เมืองนัมยังจ้

เมืองโพชอน

อ�าเภอยอนชอน

อ�าเภอชังพงุ

อ�าเภอแคพงุ

อ�าเภอโทซาน

เมืองทงดช้อน

เมืองยังจ้

เมืองอยึจองบ้

เมืองโคยัง

เมืองพาจ้

เมอืงคมิโพ

เกาะคงัฮวาโด

โซล

มหานครอนิชอน

เมืองอนัซอง

เมืองพยองแท็ก

เมืองฮวาซอง

เมืองอนัซาน 

เมืองชฮึีง

เมืองควางมยอง

เมืองพช้อน

เมืองโอซาน

เมืองซว้อน

เมืองควาชอน

เมืองอนัยัง

เมืองครี้

อ�าเภอคาพยอง

เมืองทังจนิ 

อ�าเภอชินชอน
เมืองอาซาน

เมืองซองนัม

สถานีคนจอีมั

สถานีอชีอน

สถานียอจ้

สถานียงัซ้

สถานีควางมยอง

สถานีอนัซาน

สถานีวอนอนิแจ

สถานีพ้พยอง

สถานีโซลแกรนด์พารค์

สถานีฮงแดอบิก้

สถานีชงุม้โร

สถานีโคสกเทอร์มนิอล

สถานีโออีโด

สถานีสนามกฬีาซมัซาน

สถานีช้ยอ็บ

สถานีคมึชน

สถานีอยึจองบ้

สถานียงัจ้

สถานีมนุซาน

สถานีโซโยซาน

สถานีชองบัลซาน

สถานีคฮีงึ

สถานีพนักโย
สถานีอแีม

สถานีซ้วอน

สถานีชองจาสถานีคมึจอง

สถานีเอเวอรแ์ลนด์

สถานีซนัซอง

สถานีโมรนั

สถานียงัพยอง

สถานียงมนุ

สถานีชองพยอง

สถานีมาซอ็ก

สถานีคาพยอง

สถานีโซล

สถานีพยองแทก็

สถานีโอซาน
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ประเทศเกาหลี

จังหวัดคยองกี

จังหวัดคยองกี

โซล
เกาะอุลรึงโด

เกาะทกโด

เกาะทกโด

แทก้

สนามบินนานาชาติอินชอน

อุลซาน
พ้ซาน

ควางจ้

เชจ้

สาย 8

สายคยองอีจงุองั

สายพนุดงั

สายชนิบนุดงั

สายคยองชุน

อนิชอน สาย 1

แอรพ์อรท์ เรลโรด

เอเวอรไ์ลน์

สายคยอ็งกงั

สถานีเปลีย่นขบวน

สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์

ธมีพารค ์และวฒั นธรรม

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาติ

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ

รสีอรท์

สนามบนิ

สาย 1

สาย 3

สาย 4

สาย 7

คยองกี
หนังสอืค้่มอืนักทอ่งเท่ียว
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