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Giao thông công cộng ở Gyeonggi-do
Hệ thống thông 

tin xe buýt 
Gyeonggi-do

Tuyến đường 
sắt sân bay

Tàu điện ngầm 
Seoul Korail

Thưởng thức vẻ đẹp của Tỉnh Gyeonggi-do
theo cách thông minh bằng Mã QR!

120(031)120
Điện thoại / Tin nhắn văn bản / Tư vấn SNS, tư vấn ngôn ngữ ký hiệu 

cho người khiếm thính (cuộc gọi video)
Tư vấn ngoại ngữ (có 19 ngôn ngữ)

english.gg.go.kr

Cổng thông tin du lịch Gyeonggi-do

en.ggtour.or.kr
Tổng quan thông tin du lịch Gyeonggi-do!

Hãy lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn với

Cổng thông tin du lịch Gyeonggi-do.

  031-259-4700

Dịch vụ phiên dịch cho 
du khách Đường dây 

nóng du lịch Hàn Quốc

▪Giờ làm việc : 24/7, trong cả năm

▪Dịch vụ :  Thông tin tour, phiên dịch tour, báo cáo khiếu 
nại, kết nối với cảnh sát

▪Ngôn ngữ : Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung

▪Gọi từ Hàn Quốc : 1330 (không cần đổi số)

▪Gọi từ nước ngoài : +82-2-1330

en.ggtour.or.kr

Gyeonggi-do 
Tour Portal Site

365 ngày, 24 giờ / ngày
Tổng đài Gyeonggi-do

Gyeonggi-doTour 
Guide Map

10181018

20182018

Năm 2018 sẽ kỉ niệm 1000 năm Gyeonggi-do!

Ý kiến của quý vị chính là tương lai của Gyeonggi-do!

Hãy tưởng tượng 
một nghìn năm tiếp theo 
của Gyeonggi-dotrong
Nền tảng Một Nghìn Năm của Gyeonggi-do

Một ngàn năm của 
Gyeonggi-do
được xây đắp cùng nhau

Giấc mơ một nghìn năm tiếp 
theo của Gyeonggi-do

Ngày Kỷ Niệm Một Nghìn Năm 
Gyeonggi-do (dự kiến)

Popup Tour
Một nền tảng di động dành cho quý vị

Policy Post-it
Chuẩn bị cho một nghìn năm tiếp 

theo dựa trên lịch sử một nghìn năm 
trước

Hội nghị Tòa thị chính
Một không gian văn hóa và dân chủ

Hãy tưởng tượng Một Nghìn Năm 
Thu thập ý kiến và suy nghĩ của người 

dân Gyeonggi-do

Một Nghìn Năm 
Gyeonggi-do

Được trao tên "Gyeonggi" (năm trị 
vì thứ 9 củaVua Hyeonjong thuộc 

triều đại Goryeo)

Gyeonggijeongmyeong

Được lựa chọn bởi Tỉnh Gyeonggi 
và Tổ chức Du lịch Gyeonggi

Mười lễ hội ở 
Gyeonggi-do

Tháng Năm
Lễ hội Âm nhạc Jeongok-ri Palaeolithic
Đây là một lễ hội học hỏi và tận hưởng văn hóa giai đoạn Palaeolithic qua giáo 
dục và trải nghiệm-dựa trên chương trình tại Khu Tiền sử Jeongok-ri và khu 
vực Jeongok-eup.

Lễ hội Nghệ thuật ở phố Ansan
Đây là một lễ hội nghệ thuật và văn hóa đặc trưng được tổ chức tại Ansan.Các 
nhóm biểu diễn đường phố của Hàn Quốc và quốc tế sẽ thực hiện những màn 
trình diễn đầy màu sắc tại Quảng trường Văn hóa Ansan.

Tháng Bảy
Lễ hội Truyện tranh Quốc tế ở Bucheon
Được tổ chức với mục đích thúc đẩy ngành truyện tranh, lễ hội này cho thấy 
quá khứ và hiện tại của truyện tranh Hàn Quốc tới những người trong ngàn-
hvà những người yêu truyện tranh.

Lễ hội nhạc Jazz Quốc tế ở Jarasum
Với ý định quảng bá nhạc Jazz và mở rộng phạm vi âm nhạc tại Hàn Quốc, lễ 
hội này chính là "buổi dã ngoại với tự nhiên" khuyến khích sự tham gia ngay 
cả những người không biết về âm nhạc.

Tháng Chín
Lễ hội Văn hóa Hwaseong ở Suwon
Lễ hội Văn hóa Hwaseong ở Suwon là một lễ hội văn hóa truyền thống tiêu 
biểu của Suwon tổ chức vào tháng Chín để tỏlòng biết ơn của Vua Jeongjo 
với cha mẹ và công bố Suwon Hwaseong được UNESCO công nhận là Di sản 
Thế giới.

Lễ hội Siheung Gaetgol
Môi trường thiên nhiên của công viên sinh thái Gaetgol sẽ tràn ngập các 
chương trình hấp dẫn, mang tới cho du khách trải nghiệm và tận hưởng Gae-
tgol một cách trọn vẹn nhất.

Lễ hội Anseong Namsadang Baudeogi
Lễ hội này được tổ chức để tôn vinh tinh thần nghệ sĩ của Baudeogi, văn hóa 
truyền thống của Namsadang (các nghệ sĩ lưu động) tổ chức biểu diễn nhào 
lộn, hát và nhảy múa khi đi khắp các chợ trên cả nước trong giai đoạn cuối của 
Triều đại Joseon.Lễ hội Anseong Namsadang Baudeogi đã trở thành một sự 
kiện độc đáo tại Hàn Quốc thu hút đông đảo khán giả quốc tế.

Tháng Mười
Lễ hội Văn hóa Gạo ở Icheon
Tổ chức bởi thành phố Icheon, lễ hội nông nghiệp này được tổ chức vào tháng 
Mười hàng năm để công bố chất lượng tuyệt vời của gạo Icheon và khuyến 
khích tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Icheon.

Lễ hội Ogok-naru ở Yeoju 
Đây là lễ hội tái hiện lại bến tàu Yeoju cũ, nơi tập trung các món đặc sản nông 
nghiệp của Yeoju bao gồm khoai lang, đậu phộng, trái cây và gạo.

Tháng Mười một
Lễ hội Đậu tương Paju Jangdan 
Được tổ chức với chủ đề "Đậu tương Paju Jangdan Cao vấp Vì Một Cuộc sống 
Hạnh phúc", lễ hội này nhằm quảng bá đậu tương Paju Jangdan được trồng 
trong môi trường sạch của DMZ, và từ đó góp phần thúc đẩy ngành kinh tế 
địa phương.

Tuyến 4
Tuyến Gyeongchun

Tuyến Gyeo-
ngui-Jungang

Tuyến Gyeonggang

Tuyến Ever

Tuyến Gyeo-
ngui-Jungang

Tuyến 1

Tuyến 
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Tuyến 4

Tuyến 
Incheon 1
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Tuyến 1
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Tuyến 1

Tuyến đường sắt 
sân bay

Tuyến 3

Tuyến Shinbundang

Tuyến 8

수원화성

스타필드고양

허브아일랜드
Đảo thảo mộc

쁘띠프랑스
Petite France

아침고요수목원
Vườn Morningcalm

잣향기수목원
Vườn rau thơm 

Gapyeong

양평레일바이크
Xe đạp đường sắt 

Yangpyeong

신륵사
Đền Silleuksa

영릉
Khu lăng mộ hoàng 

gia Yeongneung

용인대장금파크
Công viên Yongin 
DaeJangGeum

수원화성
Pháo đài Suwon Hwaseong

에버랜드
Everland

화담숲
Rừng Hwadam

광명동굴
Hang Gwangmyeong

시화호달전망대
Đài quan sát Sihwaho 

Lake Moon

대부도바다향기테마파크
Công viên chủ đề Daebu-

do Badahyanggi

남한산성
Pháo đài 

Namhansanseong

행주산성
Pháo đài Haengjusanseong

문수산성
Pháo đài 

Munsusanseong

에델바이스스위스테마파크
Công viên giải trí Thụy Sỹ 

Edelweiss

소요산관광지
Tổ hợp du lịch núi 

Soyosan

재인폭포
Thác nước Jaein

태풍전망대
Đài quan sát Taepung

한탄강관광지
Tổ hợp du lịch sông 

Hantangang

산정호수
Hồ Sanjeong

국립수목원(광릉숲)
Korea National Arboretum 

(Gwangneung Forest)

연인산도립공원
Công viên tỉnh Yeoninsan

강씨봉자연휴양림
Khu giải trí tự nhiên 

Gangsibong

용문산관광지
Khu du lịch Yongmunsan

포천아트밸리
Thung lũng nghệ thuật 

Pocheon

임진각/평화누리공원
Công viên hòa bình Im-

jingak Pavilion/ Nuri

회암사지
Khu Đền Hoeamsa

자운서원
Học viện Khổng tử 

Jaunseowon

헤이리예술마을
Thung lũng nghệ 

thuật Heyri

벽초지수목원
Vườn Bách Thảo 

Byeokchoji

파주프리미엄아울렛
Paju Premium Outlets

융건릉
Yunggeolleung 
(Yungneung và 

Geolleung)

안성팜랜드
Nông trại Anseong

평택호관광단지
Tổ hợp du lịch Hồ 
Pyeongtaekho

안성맞춤랜드
Đất Anseong Machum

모란민속시장
Moran Folk Market

우리꽃식물원
Vườn Bách thảo TP. 

Hwaseong

한국민속촌
Làng dân gian 

Hàn Quốc

서울대공원
Công viên Grand 

Seoul

평택항/평택교동훼리
Cảng Pyeongtaekhang/

Phà Pyeongtaek Gyodong

인천공항
Sân bay Quốc tế Incheon

김포국제공항
Sân bay Quốc tế Gimpo

일산호수공원
Công viên hồ Ilsan

스타힐 리조트
Star Hill Resort

베어스타운 리조트
Bears Town Resort

원마운트
onemount

송암스페이스센터
Trung tâm không gian 

Songam

고구려대장간마을
Thành phố thợ rèn 

Goguryeo

현대프리미엄아울렛
Các cửa hàng cao cấp 

Hyundai

설봉공원(세라피아)
Công viên Seolbong 

(Cerapia)

오이도
Đảo Oido

궁평항
Cảng Gungpyeonghang

안양예술공원
Công viên nghệ 
thuật Anyang

자라섬
Đảo Jaraseom

경인아라뱃길 여객터미널
Ga Gyeongin Ara Waterway 

Gimpo

한국만화박물관
Viện bảo tàng Man-
hwa (Truyện tranh) 

Hàn Quốc

이천롯데프리미엄아울렛
Icheon Lotte 

Premium Outlets

두물머리
Dumulmeori

다산유적지
Khu di sản Dasan

대명항
Cảng Daemyeonghang

공룡알 화석산지
Khu Trứng Khủng long 

Hóa thạch

안산갈대습지공원
Ansan Reed Marsh Park

돼지박물관
Viện bảo tàng lợn

웅진플레이도시
Woongjin Playdoci

갯골생태공원
Công viên sinh thái 

Gaetgol

여주프리미엄아울렛
Yeoju Premium Outlets

물향기수목원
Mulhyanggi Arboretum

곤지암리조트
Gonjiam Resort

지산포레스트 리조트
Jisan Forest Resort

양지파인 리조트
Yangji Pine Resort

의왕레일바이크
Xe đạp đường sắt 

Uiwang

산들소리수목원
Sandulsori Botanical 

Garden

국립수목원(광릉숲)
Korea National Arboretum 

(Gwangneung Forest)

아쿠아플라넷 일산
Hành tinh Thủy sinh 

Ilsan

스타필드 고양
Starfield Goyang

이천 테르메덴
Icheon Termeden

현대모터스튜디오 고양
Hyundai Motor studio 

Goyang

현대모터스튜디오 하남
Hyundai Motor studio 

Hanam

스타필드 하남
Starfield Hanam

축령산자연휴양림
Rừng Giải trí 

Chungnyungsan

더그림 식물원카페
Quán cà phê Greem 

Botanical Garden Cafe

Cheorwon-gun

Hwacheon-gun

Chuncheon

Namiseom 
Island

Khu giải trí Gongjicheon

Nhà tưởng niệm Kim You-jeong 
(Làng Sille)

Khu giải trí tự nhiên 
JipBokjusan

Khu giải trí tự nhiên 
Bokjusan

Thung lũng Mansandong

Cheorwon Hwagang
Công viên Swiri

Đài quan sát Seungri

Đảo Bungeoseom 

Hongcheon-gun

Chungju

Eumseong-gun

Gunpo

Seongnam

Hanam

Gwangju

Uiwang 

Yongin

Icheon

Yeoju

Yangpyeong-gun

Namyangju

Pocheon

Yeoncheon-gun

Jangpung-gun

Gaepung-gun

Tosan-gun

Dongducheon

Yangju

Uijeongbu

Goyang

Paju

Gimpo

Đảo Ganghwado

Seoul

Incheon

AnseongPyeongtaek

Hwaseong

Ansan

Siheung

Gwangmyeong

Bucheon

Osan

Suwon

Gwacheon

Anyang

Guri

Gapyeong-gun

Dangjin

Jincheon-gunAsan

Ga Gonjiam

Ga Icheon

Ga Yeoju

Yangsu

Ga Gwangmyeong

Ga Ansan

Ga Woninjae

Ga Bupyeong

Ga Seoul Grand Park

Ga gần Đại học 
Hongik

Ga Chungmuro

Ga xe buýt nhanh 
Express Bus

Ga Oido

Ga gần Sân Vận động 
Samsan

Ga Geumchon

Ga Uijeongbu

Ga Yangju

Ga Munsan

Ga Soyosan

Ga Jeongbalsan

Ga Pangyo
Ga Imae

Ga Suwon

Ga JeongjaGa Geumjeong

Ga Everland

Ga Giheung

Ga Sanseong

Ga Moran

Yangpyeong

Yongmun

Ga Cheongpyeong

Ga Maseok

Ga Gapyeong

Ga Seoul

Ga Pyeongtaek

Ga Osan
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Cộng hòa Hàn Quốc

Gyeonggi-do

Gyeonggi-do

Seoul
Đảo Ulleungdo

Đảo 
Dokdo

Daejeon

Daegu

Sân bay Quốc tế 
Incheon 

Ulsan
Busan

Gwangju

Đảo 
Jejudo

Bản đồ Du lịch 
Gyeonggi-do

Tuyến 8

Tuyến Gyeongui-Jungang

Tuyến Bundang

Tuyến Shinbundang

Tuyến Gyeongchun

Tuyến Incheon 1

Tuyến đường sắt sân bay

Tuyến Ever

Tuyến Gyeonggang

Trạm Trung chuyển

Danh thắng lịch sử

Công viên giải trí & Văn hóa

Thắng cảnh thiên nhiên

Các chương trình và tour du lịch trải nghiệm

KHU NGHỈ DƯỠNG

Sân bay

Tuyến 1

Tuyến 3

Tuyến 4

Tuyến 7



Ẩm thực Gyeonggi-do
Có thực mới vực được đạo! Ẩm thực truyền thống địa phương!

Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng tại Gyeonggi-do
Thông tin về các địa điểm ăn ở tại Gyeonggi-do

Phố Gà Suwon 
Phố Gà Suwon nằm trong một ngõ ở Haenggung-dong 
chạy dọc từ Cổng Paldalmun đến Cổng Janganmun. 
Khoảng mười một nhà hàng gà phục vụ gà nướng, gà 
chiên và gà rang muối, luôn đông nghịt khách nhờ lối 
quảng cáo truyền miệng.

Sườn bò Suwon
Tại các nhà hàng thịt nướng ở Suwon, miếng sườn bò 
dài 7cm được ướp và nướng. Sườn đã được ướp gia vị, 
nhưng ngày nay sườn được ướp bằng nước tương để 
đảm bảo thực phẩm lành mạnh hơn.

Thực đơn theo set với Jangdankong (Paju)
‘Jangdankong’ là đậu nành trồng ở vùng Jangdan - 
được coi là đậu nành có chất lượng tốt nhất ở Hàn 
Quốc vì được trồng trong môi trường thuần khiết ở 
Paju. Thực đơn theo set với Jangdankong bao gồm 
đậu phụ và bột đậu nành làm từ loại đậu nành này.

Lươn nướng (sông Imjingang)
Thịt lươn được ướp và nướng, sau khi tướt và luộc 
chín trong nồi gồm nước tương, đường, gừng, vừng, 
hành lá và tỏi. Thị trấn Lươn nằm gần sông Imjingang 
ở Paju rất nổi tiếng.

Sườn bò Pocheon
Sườn bò được nướng sau khi ướp trong nước tương, 
đường, tỏi, gừng, và rượu gạo. Sườn được nấu chín và 
phục vụ trên xiên.

Makgeolli (Pocheon)
Makgeolli được làm bằng nước tinh khiết và một 
phần pha rượu gạo sạch. Idong Makgeolli được làm 
bằng nước khoáng từ thung lũng Baegundong, tạo 
hương vị độc đáo và tinh tế.

Thực đơn theo set với cơm (Icheon)
Lễ hội lúa gạo Icheon được tổ chức vào tháng 10 hàng 
năm nhằm quảng bá gạo Icheon, được biết đến rộng 
rãi nhờ chất lượng gạo tuyệt hảo. Thực đơn theo set 
với món cơm Icheon hấp dẫn là bữa ăn theo phong 
cách Hàn Quốc gồm cơm được phục vụ kèm món lẩu 
và các món ăn phụ khác nhau.

Xúc xích hầm (Uijeongbu)
Xúc xích hầm được nấu bằng gochujang (pate trộn 
tiêu), thịt lợn, xúc xích, kimchi, mì, bánh gạo và đậu 
hũ. Uijeongbu từ lâu đã nổi tiếng với món xốt xúc 
xích.

Ẩm thực địa phương Gyeonggi-do │ Sườn bò nướng (Dongducheon), Xúc xích 
hầm (Uijeongbu), Cháo gà (Pháo đài Namhansanseong ở Seongnam), Kẹo dẻo lạnh 
(Yangpyeong), Súp bò và sò (Ansan, Hwaseong), Sườn bò (Suwon, Pocheon), Súp gạo 
và bò (Gwangju), Thực đơn theo set với Cơm (Icheon), Súp mì (Yeoju), Súp gạo xúc 
xích kiểu Hàn Quốc (Yongin), Xúc xích Hàn Quốc

C3   Học viện Khổng tử Jaun-
seowon

Được các môn sinh Nho giáo trong khu vực 
xây dựng vào năm 1615 (Vị vua thứ 7 của 
triều đại Gwanghaegun) để tưởng nhớ tới 
công đức của vị học giả Yi I (hiệu: Yulgok – Lật 
cốc). Tượng đài và bài vị của vị học giả này 
được bảo quản trong học viện này.

  Số San 5-1, Dongmun-ri, Beob-
won-eup, Paju, Gyeonggi-do 
 031-940-8523    tour.paju.go.kr

D2   Pháo đài Haengjusanseong
Từ trên pháo đài Haengjusanseong có thể ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của sông Hangang 
đổ ra Biển Tây và pháo đài này là nơi diễn ra cuộc vây hãm Haengju năm 1593 do vị danh tướng 
Kwon Yul lãnh đạo trong thời kỳ xâm chiếm Hàn Quốc của người Nhật. Một bảo tàng được xây 
dựng để trưng bày pháo binh và xe đẩy pháo được sử dụng trong thời kỳ này và một đường mòn 
lịch sử với chiều dài khoảng 1km.  

  Số San 26, Haengjunae-dong, Deogyang-gu, Goyang, Gyeonggi-do
 031-909-9000     www.goyang.go.kr/visitgoyang

Du lịch thành phố Gyeonggi-do
Chương trình du lịch được điều hành bởi từng thành phố và quận huyện

Tàu EG
Hai lần một ngày (Tuyến A, B) hoặc một lần một ngày (Tuyến C) 
    - Không hoạt động vào Thứ hai
     02-365-1500(hanatour)   hanashuttle@hanatour.com
Khởi hành ▶ Insa-dong: Cửa hàng Miễn thuế SM (Trạm Jonggak, Cửa ra 3-1)
                                Đại học Hongik:Cửa hàng Hana Tour (Trạm Đại học Hongik, Cửa ra 8)

Tuyến A
Phía Tây Nam Gyeonggi-do

(Văn hóa Truyền thống)

hai lần một ngày (09:00, 10:30)
thời gian : 9.5 hours

Tuyến B 
Phía Tây Gyeonggi-do
(Trải nghiệm an toàn)

hai lần một ngày (09:00, 11:00)
thời gian : 6.5 hours
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Operating  once a day(07:30)
Duration: 11.5 hours
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Suwon     031-256-8300   www.suwoncitytour.co.kr

Tuyến 1 - Du lịch nửa ngày
(du lịch nửa ngày thành phố Suwon)

Hai lần một ngày (09:50, 13:50) / Khoảng gần 3 tiếng 
(Không hoạt động vào thứ Hai)  /  Khởi hành ▶Trung 
tâm Thông tin Khách du lịch (Trạm Suwon, Cửa ra 4)

Tuyến 2/ Tuyến 3 - Chuyến đi 
Một ngày (Suwon - Gwangmy-
eong/ Suwon - Hwaseong)

Thứ Bảy 09:30~16:30  / Chủ Nhật 09:30~16:30 
Khởi hành▶ Trung tâm Thông tin Khách du lịch 
(Trạm Suwon, Cửa ra 4)

Namyangju  031-590-4243  www.nyj.go.kr/culture/tour/01.jsp

Chuyến đi xem biểu diễn (Tháng Tư, 
tháng Tám) /  Chuyến đi Lịch sử(Tháng 
Năm, Tháng Chín) / Chuyến đi Nghệ 
thuật và văn hóa(Tháng Sáu, tháng 
mười)  / Chuyến đi Trị liệu A(Tháng bảy),  
Chuyến đi Trị liệu(Tháng tám) 

Ngày Chủ Nhật thứ 2 và thứ 4 hàng tháng 
(chuyến thông thường), dịch vụ thông 
thường (chuyến du lịch nhóm) / 
Khởi hành ▶ Trạm Byeollae 9:00, Trạm 
Donong 9:30

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

Hơi thở của Khủng long, Hơi thở của 
Văn hóa, Hơi thở của Biển, Hơi thở của 
Tự nhiên, Hơi thở của Làn Sóng, du lịch 
theo chủ đề

mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ 
(09:00-17:00)
Khởi hành ▶ Dongtan – Byeongjeom – 
Bongdam - Hyangnam

Ansan  1899-7687  www.ansantour.com

Du lịch nghệ thuật và văn hóa Ansan, Khu 
đường sắt Daebu Haesolgil, du lịch trải 
nghiệm theo nhóm

Thứ Ba- Thứ Bảy
Khởi hành ▶ Jungang Station 10:00

Khởi hàhh từ Seoul, du lịch bằng xe hai tầng Thứ Hai - Chủ Nhật / Khởi hành ▶ Trạm 
Gwanghwamun 9:30, Trạm Sindorim 10:00

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

Tuyến A (Chuyến đi vòng quanh 
Khu vườn Buổi sáng Yên bình) 

Dịch vụ Thường xuyên
Khởi hành ▶ Ga Gapyeong 9:00

Tuyến B (Chuyến đi vòng quanh 
Khu vườn Buổi sáng Yên bình) 

Hai lần một ngày
Khởi hành▶ Ga Mok-dong 11:00, 16:00

Yangju Mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật     1544-4590    www.korailtour.com
Khởi hành ▶ Trạm Yangju 09:10, Trạm Gupabal 10:00

Bucheon Mỗi thứ Bảy    032-656-4306    bucheonculture.or.kr
Khởi hành ▶  Tòa thị chính Bucheon 10:00

Pyeong-
taek

Mỗi thứ Bảy    031-656-0600    www.ptmunhwa.or.kr
Khởi hành▶ Sảnh Nghệ thuật và Văn hóa Pyeongtaek 09:00

Goyang
Mỗi thứ Ba - Chủ Nhật(Không hoạt động vào thứ Hai), chuyến thông 
thường, chuyến trải nghiệm văn hóa    

 031-975-3838   www.goyang.go.kr/citytour 
Khởi hành ▶ Aramnuri 10:00

Gwangju
Những chuyến du lịch đa dạng theo mùa    031-760-2723

 www.gjcity.go.kr     Khởi hành▶ Trạm Tòa thị chính Seoul 07:30, Trạm 
Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul 08:00, Trạm Gyeonggi Gwangju 09:00  

Anseong
Mỗi thứ Bảy, những chuyến du lịch đa dạng theo mùa
  031-678-2492    www.anseong.go.kr
Khởi hành ▶Trước Tòa thị chính Seoul 07:30, Trạm Đại học Giáo dục 
Quốc gia Seoul 08:00

Yeoncheon- 
gun

Mỗi thứ Tư- Chủ Nhật(Không hoạt động vào thứ Hai và thứ Ba), Tàu DMZ 
một lần một ngày   1544-7755    www.dmztourkorea.com 
Khởi hành ▶ Trạm Sintan-ri (Đường Gyeongwon ) 09:27

Gwang-
myeong

Thứ Ba- Chủ Nhật (Không hoạt động vào thứ Hai), hai chuyến   
 02-2610-2014   www.gm.go.kr/tr   Khởi hành▶ Trạm KTX Gwangmy-

eong  09:00, Trạm Gwangmyeongsageori 09:30

Paju
Những chuyến đi đa dạng theo ngày trong tuần và chủ đề    

 031-940-8516    tour.paju.go.kr
Khởi hành▶ Trạm Hapjeong 09:30, Trạm Unjeong 10:15,  Trạm Munsan 10:20

Seong-
nam

Chuyến đi khác nhau mỗi thứ Bảy     070-7813-5000
  seongnamtour.com    Khởi hành ▶Trạm Tòa thị chính Seoul 08:00, 
Trạm Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Tòa thị chính Seongnam  09:00

  Tuyến Gyeongchun Cheongpyeong Cửa số 1     
 Bắt xe buýt 31-7 – xuống điểm cuối      1544-6703    www.morningcalm.co.kr

D2  Công viên Hồ Ilsan
Các công viên trong thành phố được xây dựng phù hợp với dự án phát triển đất ở của thành 
phố Ilsan mới. Nơi đây có rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí như công viên nước, đảo nhân 
tạo, đường dành cho xe đạp quanh công viên, nơi vui chơi dành cho trẻ em, trung tâm ng-
hiên cứu thiên nhiên, đài phun nước .v.v.

 Số  731 Hosu-ro, Ilsandong-gu, Goyang, Gyeonggi-do 
 031-909-9000    www.goyang.go.kr/visitgoyang

E2  Đảo Oido
Đảo Oido là một làng chài và được du khách biết đến là nhờ các bãi triều rộng lớn. Tại đó 
đó du khách có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp và quan sát các sinh vật biển khi thủy triều 
thấp. Nơi đây cũng có một chuỗi cửa hàng thực phẩm với rất nhiều quán ăn phục vụ hải 
sản tươi sống. 

  Số 2063 Jeongwang-dong, Siheung, Gyeonggi-do    Ga Oido Cửa sổ 2 
  Bắt xe buýt 30-2 – xuống tại điểm Oido Jonghap Eosijang (Chợ cá)
 031-310-6743    www.siheung.go.kr/culture

D3  Dumulmeori
Đây là khu du lịch thiên nhiên nổi tiếng. Dumulmeori là nơi gặp nhau của Sông 
Bukhangang và Sông Namhangang với những cây Zelkova 400 năm tuổi và cảnh quan 
thiên nhiên cực kỳ sinh động và tuyệt vời như biển mây bí ẩn và tuyệt đẹp, những làn 
sương mù, bình minh và hoàng hôn.

 Số 123 Dumulmeori-gil, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
 031-773-5101    tour.yp21.net

C2   Vườn bách thảo Byeok-
choji

Vườn bách thảo Byeokchoji là sự kết hợp 
giữa phong cách Hàn Quốc và Phương Tây 
và, đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với cảnh hồ 
Byeokchoji tuyệt đẹp phủ đầy hoa lá sen 
lớn và được coi là “Vườn của Nữ hoàng” với 
nhiều thực vật quý hiếm theo mùa.    

  166-1, Changman-ri, Gwangtan-my-
eon, Paju, Gyeonggi-do
 031-957-2004     www.bcj.co.kr

C4   Vườn Morningcalm
Vườn thực vật này gồm 22 khu vườn nhỏ 
độc đáo làm bật vẻ đẹp của Hàn Quốc 
với khoảng 5.000 loài thực vật sống được 
trưng bày. Nơi đây cũng nổi tiếng nhờ lễ 
hội ánh sáng “Five Color Starlight Garden 
Exhibition” được tổ chức trong mùa đông, 
đây là dịp để du khách thưởng thức khung 
cảnh khu vườn về đêm trong mùa đông 
được thắp sáng nhờ hệ thống ánh sáng 
tuyệt đẹp.

  Số 432 Sumogwon-ro, Sang-myeon, Ga-
pyeong-gun, Gyeonggi-do

C4  Đảo Jaraseom
Là khu cắm trại tự động thân thiện với môi 
trường nổi tiếng nhờ cảnh đẹp của Núi 
Bukhansan, Jandigwangjang (Lawn Pla-
za) và Công viên Văn hóa – Sinh thái. Đảo 
Jaraseom còn là nơi tổ chức “Lễ hội Nhạc 
Jazz Quốc tế Jarasum” vào mùa đông 
hàng năm.

  Số 60 Jaraseom-ro, Gapyeong-eup, Ga-
pyeong-gun, Gyeonggi-do
  Đi bộ khoảng 15 phút từ Cửa số 1 Ga Ga-
pyeong (Tuyến Gyeongchun)
 031-580-2067    www.jarasum.net

F1   Công viên giải trí Daebudo 
Badahyanggi

Đây là công viên bờ hồ với hơi hướng đại 
dương mát lạnh, nơi du khách có thể đi dạo 
quanh công viên bờ hồ bằng thuyền. Trong 
khu vực xung quanh, có một hoa trồng hoa 
nơi mà vũ trụ và hoa hướng dương nở rộ.

  Số 1841-10 Daebubuk-dong, Dan-
won-gu, Ansan, Gyeonggi-do
 1666-1234
 tourinfo.iansan.net

F3  Vườn thực vật Mulhyanggi
Nương theo chủ đề chính “Nơi giao hòa 
giữa con người, nước và cỏ cây”, Vườn thực 
vật Mulhyanggi có tới 20 khu vườn theo 
các chủ đề phụ khác nhau phù hợp với đặc 
điểm thực vật trong khu vực, cùng với khu 
triển lãm giúp du khách có thể quan sát các 
loài côn trùng và chim chóc. 

  Số 211, Cheonghank-ro, Osan, Gyeo-
nggi- do
 031-378-1261    
 farm.gg.go.kr

C3   Vườn Quốc gia Hàn Quốc 
(Rừng Gwangneung)

Đây là vườn thực vật hàng đầu của Hàn 
Quốc với lịch sử 500 năm và vẻ đẹp tự nhiên 
nguyên vẹn. Vườn thực vật này là một 
trong các không gian thiên nhiên nguyên 
thủy hiếm có trên thế giới có diện tích lớn, 
bao gồm Vườn thực vật, Sở thú, Bảo tàng, 
Phòng mẫu cây độc nhất. Du khách cần 
phải đặt chỗ trước mới có thể tham quan 
Vườn thực vật này. 

  Số 415 Gwangneungsumogwon-ro, 
Soheul-eup, Pocheon, Gyeonggi-do
 031-540-2000    www.forest.go.kr

Thắng cảnh thiên nhiên
Du khách sẽ cảm thấy vui vẻ và được thư giãn khi đến với các thắng cảnh thiên nhiên của Tỉnh Gyeonggi-do tươi đẹp.

C2   Chùa Hoeamsa 
(Hoeamsaji)

Là ngôi chùa phật giáo lớn nhất trong triều 
đại của vua Goryeo (Hoeamsa) có 260 lễ 
đường với sức chứa hơn 3.000 tín đồ. Rất 
nhiều tài sản văn hóa có giá trị được coi là tài 
sản quốc gia đã được khai quật và đã chứng 
minh cho giá trị lịch sử của ngôi chùa này.  

  Số San 14, Hoeam-dong, Yangju, Gyeo-
nggi-do
 031-8082-5650    www.yangju.go.kr

E3  Pháo đàiNamhansanseong                                UNESCO World Heritage
Trong thời kỳ Triều đại Joseon, pháo đài này được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ thủ đô 
Hanyang. Hiện nay, pháo đài Namhansanseong được coi là pháo đài được trang bị cơ sở 
tốt nhất trong tất cả các pháo đài tại Hàn Quốc. Được định rõ là công viên của tỉnh Gyeo-
nggi-do, pháo đài này thu hút rất nhiều nhà leo núi và du khách, trải nghiệm nhiều ý tưởng 
thưởng thức khác nhau như đi bộ và lái xe. 

  Số 731 Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju, Gyeonggi-do 
 Sanseong Station Exit 2      Take Bus 9-1 or 52 - get off at the last stop
 031-8008-5170     ggnhss.ggcf.mbdev.kr

F3 Yunggeolleung(Yungneung và Geolleung)   
         UNESCO World Heritage

Yunggeolleung là tên ám chỉ hai hoàng lăng thuộc Triều đại Joseon: Yungneung – Lăng mộ 
chung của Vua Jangjo và Hoàng hậu Heongyeong và Geolleung, lăng mộ chung của Vua 
Jeongjo và Hoàng hậu Hyoui. Nằm ngay khu hoàng lăng này là một khu rừng tuyệt đẹp, du 
khách có thể dạo chơi hoặc tận hưởng cảnh quan phủ đầy tuyết kỳ diệu trong mùa đông vốn 
được ca tụng là “Yunggeon Baekseol” (Tuyết trắng) – một trong tám Kỳ quan của Hwaseong.

  Số 21, 481 Hyohaeng-ro, Hwaseong, Gyeonggi-do    1577-4200    tour.hscity.go.kr

E4  Hoàng lăng Yeongneung (Lăng mộ vua Sejong)   
         UNESCO World Heritage

Đây là lăng mộ chung của Vua Sejong và Hoàng hậu Soheon và là vị vua thứ 4 trong Triều 
đại Joseon. Lăng mộ này là hoàng lăng đầu tiên mà vua và hoàng hậu được chôn cất cùng 
nhau trong triều đại Joseon và mở đầu cho phong cách kiến trúc hoàng lăng thuộc triều đại 
Joseon thượng cổ. Một đường mòn được xây dựng cắt ngang rừng đến lăng mộ Vua Hyojong.

  San 83-1, Wangdae-ri, Neungseo-myeon, Yeoju, Gyeonggi-do
 031-887-2833    www.yeoju.go.kr/main/culture

B2   Imjingak Pavilion/
Công viên Hòa bình Nuri

Đây là khu du lịch với chủ đề về an ninh nơi 
du khách có thể trải nghiệm thực tế về sự 
chia cắt hai miền Bắc Nam Triều Tiên và 
cảm nhận được tầm quan trọng của hòa 
bình. Đồng thời, đây cũng là địa điểm được 
khách du lịch nước ngoài tham quan nhiều 
nhất tại Tỉnh Gyeonggi-do. Luôn có các 
tuyến xe buýt nhanh lưu thông trong khu 
vực này (Đường hầm thứ 3 – Đài Quan sát 
Dora – Ga Dorasan – Làng Tongilchon). 

  Imjingak, 177 Imjingak-ro, Munsan-eup, 
Paju, Gyeonggi-do  
 031-953-4744      tour.paju.go.kr

 Tour du lịch khu DMZ (Phi quân sự)
 Lịch trình A

      Imjingak Pavilion – Đường hầm thứ 3 – Đài Quan sát Dora – Ga Dorasan – Làng Tongilchon 
– Imjingak Pavilion (Thời gian: Khoảng 3 giờ)
 Một lần một ngày(Khởi hành 10:00)/ Đóng cửa vào các ngày thứ 2, phải có chứng minh 

nhân dân
  031-954-0303 (Phòng vé DMZ), 031-940-8523 (Trung tâm Xúc tiến Du lịch Paju)

C2  Trung tâm Không gian Songam 
Là công viên giải trí thiên văn lớn nhất của Hàn Quốc được trang bị các thiết bị và chương 
trình tiên tiến. Trung tâm này vận hành một Đài Quan sát, Trung tâm Không gian và 
Trung tâm Vượt qua Thử thách,…du khách có thể quan sát được nhiều khối thể vũ trụ 
nhờ kính thiên văn.

 Số 103, 185 Gwonyul-ro, Jangheung-myeon, Yangju, Gyeonggi-do 
 031-894-6000    www.starsvalley.com

D5  Tham quan Yangpyeong 
bằng xe đạp ngắm cảnh
Đạp xe ngắm cảnh theo hành trình dài 
6,4km quanh khu vực có núi, sông, làng 
nông thôn của Yangpyeong. Hành trình 
nào kéo dài khoảng một giờ nếu đi chậm 
và du khách có thể tận thưởng thời gian thư 
giãn và ngắm cảnh.

 Số 126-5, Samseong-ri, Yongmun-my-
eon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

 Đi bộ 10 phút từ Cửa số 1 Ga Yongmun 
(Tuyến Gyeongui-Jungang)    

 031-775-9911    www.yprailbike.com

B3  Đảo Thảo dược
Công viên giải trí thảo dược trưng bày các loại thảo dược được trồng và chọn lựa kỹ 
lưỡng. Đảo thảo dược này có các cửa hàng, nhà hàng, công viên, các quán cafe theo chủ 
đề thảo dược, trung tâm trải nghiệm DIY và hàng năm tổ chức “Lighting and Fairy Tale 
Festival” (Lễ hội Ánh sáng & Những câu chuyện Cổ tích”)

 Số 35, 947 Cheongsin-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon, Gyeonggi-do
 031-535-6494     www.herbisland.co.kr

Các chương trình
và tour du lịch trải nghiệm

E2  Xe đạp đường sắt Uiwang
Đạp xe ngắm cảnh xung quanh Hồ Wangsong với đường tròn 4,3km, bạn có thể tận 
hưởng khung cảnh và ngắm nhìn đàn chim đậu xung quanh hồ - một nơi sống bốn mùa 
cho các loài chim di trú.

 Số  209, Wangsongmotdong-ro, Uiwang, Gyeonggi-do     Đi bộ 15 phút từ Cửa
 số 2 Ga Uiwang (Tuyến số 1)     1670-3110     www.uwrailpark.co.kr

G3  Trang trại Anseong
Là công viên giải trí nông nghiệp và chăn 
nuôi, nơi du khách có thể thưởng thức bốn 
lễ hội khác nhau theo mùa với 25 loài gia 
súc trên đồng cỏ có diện tích khoảng 130 
hecta. Công viên này cũng tổ chức các 
chương trình trải nghiệm khác nhau từ 
cho gia súc ăn, lái máy kéo trên cánh đồng 
lúa mì đen và cưỡi ngựa cho đến làm bánh 
pho mát.

  Số 28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, An-
seong, Gyeonggi-do        031-8053-7979   
 www.nhasfarmland.com

Danh thắng lịch sử 
Tham quan các danh thắng lịch sử tràn đầy hơi thở của người Hàn Quốc từ thời xa xưa và lấy cảm hứng từ trí tuệ của người cổ xưa. 

E3  Pháo đài Suwon Hwaseong                             UNESCO World Heritage
Pháo đài được coi là một trong các công trình kiệt tác do vua Jeongjo thuộc triều đại Jo-
seon xây dựng. Pháo đài này có chiều dài 5,7km và diện tích 1,2km2. Pháo đài Suwon Hwa-
seong là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự tiến bộ mang tính đột phá trong phong cách kiến 
trúc Hàn Quốc vào thời gian đó với rất nhiều công trình như Cổng thành Janganmun, Cổng 
thành Paldalmun, Cổng thành Hongmun và các tháp.   

 Số 190 Yeonmu-dong, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do
 Cách di chuyển: Bắt tàu điện ngầm Suwon Cửa số 10   
 Bắt xe buýt 35, 36 hoặc 39 – xuống tại điểm Hwaseonghaengung
 031-228-4672 (Trung tâm Thông tin Du lịch Suwon)     www.swcf.or.kr

KHÁCH SẠN

Khách sạn 
loại 1

Suwon

Novotel Ambassador Suwon  
 031-547-6600   novotel.ambatel.com/suwon

902, Deogyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si 

Ramada Plaza Suwon   031-230-0001   www.ramadaplazasuwon.com
150, Jungbu-daero, Paldal-gu, Suwon-si 

Yeoju Sunvalley hotel   031-880-3838   www.sunvalleyhotel.co.kr
45, Gangbyeonyuwonji-gil, Yeoju-si 

Khách sạn 
loại 2

Gapyeong Club Inner Hotel&Resort   031-581-2270   www.clubinner.com
382, Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun 

Bucheon Koryo Hotel   032-329-0001   www.hotelkoryo.net
66, Gilju-ro, Bucheon-si

Seongnam
Courtyard Marriott Seoul Pangyo  

 031-8060-2000   www.courtyardpangyo.com
12, Pangyoyeok-ro,192beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si 

Suwon

Ibis Ambassador suwon   031-230-5004   ibis.ambatel.com/suwon
132, Gwongwang-ro, Paldal-gu, Suwon-si

Hotel Castle   031-211-6666   www.hcastle.co.kr
203, Jungbu-daero, Paldal-gu, Suwon-si 

Ansan Hotel Square by Savills   031-490-2000   www.hotelsquare.co.kr
81, Dongsan-ro, Danwon-gu, Ansan-si 

Anyang Hotel Avalon   031-547-6600   www.hotelavl.com
2, Hyeonchung-ro, Manan-gu, Anyang-si 

Yangpyeong Bloomvista   031-770-8888   www.bloomvista.co.kr
316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun 

Peyongtaek Grand Hotel Pyeongtaek   031-683-8899   www.hotelgrandkorea.com
39-15, Pyeongtaekho-gil, Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek-si 

Hwaseong

Rolling Hills Hotel   031-268-1000   www.rollinghills.co.kr
290, Sicheong-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si 

Shilla Stay Dongtan   031-8036-9000   www.shillastay.com/dongtan
161, Nojak-ro, Hwaseong-si 

KHU NGHỈ DƯỠNG

Pocheon C3 Bears Town Resort   031-540-5151   www.bearstown.com
27, Geumgang-ro 2536beon-gil, Naechon-myeon, Pocheon-si

Namyangju D3 Star Hill Resort   02-2233-5311   www.starhillresort.com
96, Meokgat-ro, Hwado-eup, Namyangju-si

Icheon F4 Jisan Forest Resort   031-644-1200   www.jisanresort.co.kr
267, Jisan-ro, Majang-myeon, Icheon-si

Gwangju E4 Gonjiam Resort   1661-8787   www.konjiamresort.co.kr
278, Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si

Yongin F4 Pine Resort   031-338-2001   www.pineresort.com
112, Nampyeong-ro, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si

E3  Everland
Là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc với rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh như tàu 
lượn siêu tốc với đường lượn đột ngột và dốc thẳng đứng, du khách có thể ngắm nhìn 
tận mắt các chú gấu hoang dã trong khu “Lost Valley” và các chú gấu trúc trong khu 
“Panda World”. 

   Số 199 Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin -gu, Yongin, Gyeonggi-do   
 EverLine Everland Station     Xe buýt đưa đón có sẵn  
 031-320-5000      www.everland.com

C2  Làng nghệ thuật Heyri 
Đây là ngôi làng có không gian văn hóa và 
nghệ thuật bao gồm nơi cư ngụ và nơi làm 
việc của các nghệ sĩ. Nơi đây tổ chức các hoạt 
động liên quan đến sáng tạo, trưng bày, biểu 
diễn, giáo dục văn hóa và nghệ thuật. Điểm 
thu hút của làng nghệ thuật này là các tòa nhà 
đặc biệt và công trình điêu khắc. 

  Heyri Art Valley, Heyri Maeul-gil, Tanhy-
eon-myeon, Paju, Gyeonggi-do
 031-946-8551    
 www.heyri.net

C4  Petite France (Làng Pháp)
Đây là ngôi làng mang nét văn hóa Pháp lấy 
cảm hứng từ câu chuyện “Le Petit Prince 
(Hoàng tử bé)” đưa đến quang cảnh đẹp 
kỳ lạ gợi nhớ đến quang cảnh bờ biển Địa 
Trung Hải. Hãy tận hưởng các trải nghiệm 
văn hóa khác nhau của nước Pháp tại làng 
Petite France.

  Số 616 Goseong-ri, Cheongpyeong-my-
eon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
 Ga Cheongpyeong Cửa số 1       Bắt xe 

buýt 31-20 – xuống tại điểm Petite France 
 031-584-8200    www.pfcamp.com

E3  Công viên Seoul Grand
Là công viên lớn nhất Hàn Quốc, Seoul 
Grand có rất nhiều điểm thu hút khách du 
lịch như sở thú, vườn bách thảo và vườn 
chủ đề, và là nơi thư giãn rất dễ để đến từ 
thành phố do du khách có thể đi thẳng từ 
Ga Seoul Tuyến số 4.

  Số 102 Daegongwongwangjang-ro,  
Gwacheon, Gyeonggi-do
  Đi bộ 10 phút từ Cửa số 2 Ga Seoul Grand 
Park Tuyến số 4
 02-500-7335    
 grandpark.seoul.go.kr

F4   Công viên Yongin DaeJangGeum
Kiến trúc, lối sống và trang phục truyền thống Hàn Quốc được tái hiện sống động trong 
công viên này. Nơi đây là khung cảnh chính của rất nhiều phim cổ trang của MBC. Du 
khách có thể thấy các tòa nhà thường xuất hiện trong các phim cổ trang như Kyujang-
gak, Palace of the Crown Prince và Hyeminseo và trải nghiệm mặc các trang phục 
truyền thống như triều phục, trang phục của các anh hùng và nữ anh hùng trong các 
bộ phim lịch sử.  

  Số 330 Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin, Gyeonggi-do
 031-337-3241     djgpark.imbc.com

D3   Làng Thợ rèn Goguryeo
Phim cổ trang “Taewangsasingi” của 
MBC được quay tại ngôi làng này. Đây là 
công viên giải trí với các di tích lịch sử của 
triều đại Goguryeo cũng như làng thợ rèn 
duy nhất của đất nước này và là nơi quay 
phim của rất nhiều bộ phim cổ trang khác. 
Trung tâm giáo dục và trải nghiệm văn hóa 
truyền thống được hoạt động tại nơi đây.

  Số 41 Uminae-gil, Guri, Gyeonggi-do
 031-550-2363   
 www.guri.go.kr/main/gbv

D4    Công viên giải trí Edelweiss Swiss
Công viên này được xây dựng từ cảm hứng của một câu chuyện về lễ hội tại một làng Thụy 
Sỹ nhỏ và có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch như bảo tàng, phòng trưng bày nghệ
thuật, tòa nhà có riêng từng chủ đề, khu 
trưng bày các bộ ảnh đẹp và nghệ thuật 
ảo giác cũng như kiến trúc Thụy Sỹ và cảnh 
quan thiên nhiên tuyệt vời. 

  Số 226-57 Darakjae-ro, Seorak-myeon, 
Gapyeong-gun, Gyeonggi-do    
 031-581-9400    
 www.swissthemepark.com

E2  Động Gwangmyeong
Một khu mỏ bị cấm được chuyển đổi thành 
công viên giải trí giúp du khách trải nghiệm 
văn hóa & nghệ thuật và nghỉ dưỡng. Tại rạp 
chiếu phim trong động tổ chức rất nhiều sự 
kiện văn hóa & nghệ thuật như các chương 
trình biểu diễn nghệ thuật, các chương 
trình thời trang, triển lãm, liên hoan phim. 

  Số 142, 85 Gahak-ro, Gwangmyeong, 
Gyeonggi-do
 Ga Gwangmyeong Cửa số 7  
  Bắt xe buýt 17 – xuống tại điểm dừng 
động Gwangmyeong
 1688-3399     www.gm.go.kr/cv

E2  Woongjin Playdoci
Đây là công viên giải trí trong nhà bốn mùa 
với suối nước khoáng và công viên nước. 
Suối nước khoáng và công viên nước trong 
nhà và ngoài trời, công viên tuyết trong 
nhà và sân golf được tích hợp tại một địa 
điểm! Hãy lựa chọn và tận hưởng những 
điều bạn yêu thích mà không cần đắn đo 
về thời tiết. 

 Số 2 Jomaru-ro, Bucheon, Gyeonggi-do   
 1577-5773     www.playdoci.com

D2  ONEMOUNT
Không gian này kết hợp với một công viên giải 
trí và trung tâm mua sắm bao gồm công viên 
nước, công viên tuyết, trung tâm mua sắm, 
trung tâm thể thao sang trọng. Điểm thu hút 
chính của Onemount là máng trượt nước cao 
50 mét so với mặt đất và trò chơi Snow Hill 
phục vụ cho việc trượt tuyết quanh năm. 

  Số 300 Hallyuworld-ro, Ilsanseo-gu, 
Goyang, Gyeonggi-do
 Ga Juyeop Cửa số 2    
 Ga Juyeop Cửa số 2
 1566-2232     www.onemount.co.kr

D4   Quán cà phê Greem Botanical Garden Cafe
Các ngôi nhà đẹp như tranh với rừng thông dày đặc được trồng hài hòa sau các ngôi nhà này, các 
tòa nhà với phong cách Châu Âu, khu vườn với diện tích 2.000 pyeong, rặng núi Yumyeongsan! 
The Greem được biết đến là nơi làm phim của hơn 60 vở kịch, bộ phim và CF. 

  Số 175 Sanasa-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
 Ga Yangpyeong Cửa số 7      Bắt xe buýt 6-2 – xuống tại điểm Yongcheon 2-ri
 070-4257-2210      www.thegreem.com

Công viên giải trí & Văn hóa
Các công viên giải trí & văn hóa đều có rất nhiều trò chơi giải trí và thư giãn

F3  Làng dân gian Hàn Quốc
Đây là công viên giải trí văn hóa truyền thống nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa và lối sống 
truyền thống của Hàn Quốc. Làng dân gian này tái hiện lại các nền văn hóa sinh hoạt khác nhau 
dựa trên sự thay đổi của bốn mùa cũng như các trung tâm văn hóa, và mang đến cho du khách 
cơ hội được trải nghiệm văn hóa truyền thống như các chương trình tham quan trải nghiệm, 
triển lãm và đồ thủ công dùng trong sinh hoạt được làm theo phong cách truyền thống. 

 Số  90 Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin, Gyeonggi-do
 Ga Giheung Cửa số 6       Bắt xe buýt 54 – xuống tại điểm Làng Dân gian Hàn Quốc
 031-288-0000   
 www.koreanfolk.co.kr

Dịch vụ Buýt Nhanh Dành 
cho Khách du lịch Nước ngoài


