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2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK Gyeonggi-dohộ chiếu

Gyeonggi-do
Chuncheon

Gyeongju
Busan

Jeju-do

Jeonju

Seoul
Sân bay quốc tế Incheon

Tên
Số điện thoại

EMAIL

Viết tên

Gyeonggi-do Hành trình đặc biệt



2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK 

[Web] Gyeonggi-do Tourism Portal : www.ggtour.or.kr
[Social Media]
Sina Weibo : weibo.com/Gyeonggitour
Facebook : [ENG] www.fb.com/ggtour.en

Korea Travel Hotline : 1330

Tourist information available 24 hours a day, 365 days a year

Gyeonggi-do Call Center : 82-31-120

Mon - Fri 09:00-18:00

Service available in English, Japanese, Mongolian and Vietnamese

Free Translation Service BBB(Before Babel Brigade) : 1588-5644

365 days a year, Service available in 19 Languages.

Contact number of embassies in Korea

ST
AM

PG
ye

on
ggi-do

USA: 82-2-397-4114

China: 82-2-756-7300

Russia: 82-2-318-2116

Japan: 82-2-2170-5200

Thailand: 82-2-795-3098

Vietnam: 82-2-734-7948

Philippines: 82-2-796-7387

UN Representative: 82-2-735-1101

Malaysia : 82-2-2077-8600
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Khu vực phíaĐông 

Khu vực phíaBắc

Ga Soyosan

Ga Gapyeong
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Ga Yongmun

Ga Suwon Ga Everland

Ga GangnamGa SamsanGymnagium 
Sân bay quốc tế Incheon

Khu vực phíaTây

Khu vực phía Nam

Gyeonggi-do Hành trình đặc biệt



Khu vực phía Đông
1. Khu vườn buổi sáng yên tĩnh    (Morning Calm)
2. Vườn bách thú gia đình buổi         sáng yên tĩnh
3. Cầu đu dây Zipline Gapyeong
4. Làng Pháp Petite
5. Công viên giải trí Edelweiss
6. Phòng triển lãm mỹ thuật     Koo House
7. Cà phê Cafore
8. Yangpyeong The Greem
9. Bảo tàng Ký ức thanh xuân
10. Yeoju Premium Outlet           (Shinsegae)

11. Hyundai Premium Outlet        Gimpo
12. Woongjin Play Doci
13. Bảo tàng Chunghyeon
14. Hang động Gwangmyeong
15. Siheung Premium Outlets       (Shinsegae)
16. Siheung WAVEPARK
17. Bảo tàng đảo thủy tinh

18. Seoul Land
19. Bảo tàng Khoa học        Quốc gia Gwacheon
20. Xe đạp đường ray Uiwang　
21. Khinh khí cầu Suwon
22. Thủy cung Aqua Planet        Gwanggyo
23. Làng Dân gian Hàn Quốc
24. Everland
25. See’s Coffee
26. Công viên        Yongin Dae Jang Geum
27. Vườn bách thảo Hwadam
28.Khu vườn khủng long        Deok Pyeong
29. Vũ trụ khu vườn ánh sao       OOOZOOO
30. Bảo tàng Lợn
31. Anseong Farmland

Khu vực phía Tây Khu vực phía Nam

Khu vực phía Bắc
32. Làng tổ chim
33. Vui chơi cùng cây cỏ
34. Làng Purne
35. Pyunggangland
36. Trang trại táo
37. Thung lũng nghệ thuật        Pocheon
38. Đảo thảo mộc
39. Bảo tàng Hoeamsaji        thành phố Yangju
40. Nông trại Sanmeoru
41. Thủy cung Aqua Planet Ilsan
42. HYUNDAI MOTORSTUDIO        GOYANG
43. ONEMOUNT

44. Bàn Môn Điếm +        Đường hầm số 3
45. Café Annyeong        D. Brunch Annyeong       Bistro Annyeong       Takeout Annyeong
46. Cầu Dokgae trên sông        Imjin và triển lãm bunker

Hệ sinh thái sống động Điểm du lịch - nơi bạn có thể cảm nhận giá trị quan trọng của hòa bình

DMZ
47. THE PAINTERS
48. Cửa hàng miễn thuế        Hyundai Department Store        (Coex, Quầy tại Dongdaemun,        Nhà ga T1 Sân bay Incheon)
49. Cửa hàng miễn thuế Shilla      (Cửa hàng tại Seoul)
50. Cửa hàng miễn thuế Shilla       (Nhà ga T2 Sân bay Incheon)
51. Công ty TNHH Đường sắt Sân bay

Khác



지하철   경기도 포천시 신북면 청신로 947번길 35 
  031-535-6494 

허브아일랜드X48J+4M

스 승차→작촌리종점 정류장 하차 후 도보
14분   

택시
이천종합터미널기준20,000원   

음식물 반입금지

Cách sử dụng mã Google Plus Code
Google Plus Code là mã cho phép bạn có thể tìm kiếm hoặc chia sẻ vị trí trên 

Google Maps một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Hãy tim kiếm các điểm du lịch ở Hàn Quốc một cách dễ dàng với mã Google Plus.

Mở ứng dụngMởứngdụngGoogleMapshoặcMobileweb củaGoogleMaps.

Tìm kiếmNhấp chuột vào ô tìm kiếm ở phía trên và nhập 6 hoặc 7 ký tự của mã Plus Code cần tìm kiếm.  Có thể sử dụng mã Plus Code cùng với tên thành phố

Xác nhận vị tríXác nhận vị trí cần tìm kiếm trên bản đồ.

Google Plus Codes

STEP

STEP

STEP

01

03

02



Ea

ste
rn Gyeonggi

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (Morning Calm) thể hiện khu vườn
mang vẻ đẹp thiên nhiên Hàn Quốc. Tại đây, nhiều sự kiện triển
lãm đặc sắc được tổ chức theo mùa. Đây là nơi tuyệt vời để hít thở
bầu không khí sảng khoái của nhiều loại cây khác nhau từ những
cây thông được trồng trên những ngọn đồi xung quanh đến 25 khu
vườn chủ đề (vườn Hagyeong, Morning Plaza, vườn Hàn Quốc,...) 
để nghỉ ngơi và ổn định tinh thần.

432, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
www.morningcalm.co.kr
08:30 ~ Hoàng hôn(Mua đông mở cửa đến 21:00)

82-1544-6703

Giảm giá từ
1,000₩

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

Người lớn ₩9,500 → ₩8,500

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh(Morning Calm)

1 Coupon/1 người

01
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (Morning Calm) 아침고요수목원Cách sử dụng mã Google Plus Code

Mở ứng dụngMởứngdụngGoogleMapshoặcMobileweb củaGoogleMaps.

Xác nhận vị tríXác nhận vị trí cần tìm kiếm trên bản đồ.



Google Plus Codes P9V3+H2

Xe buýt

Xe tắc xi

Thông tin du lịch

Ga Gapyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (khoảng 1 tiếng 30 phút)
Ga Cheongpyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (mất 25 phút)

(Tuyến Gyeongchun) Ga Cheongpyeong
→ Gapyeong Xe buýt lưu thông đến các điểm du lịch 
→ Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (Morning Calm)

Ga Gapyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh 40,000KRW
Ga Cheongpyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh 20,000KRW

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Cầu đu dây ZiplineGapyeong Khu vườn buổi sáng yên tĩnh(Morning Calm) Làng PhápPetitexe hơi
50phút

xe hơi
53phút

01

Ea

ste
rn Gyeonggi

Tàu điện ngầm

Khu vườn buổi sáng yên tĩnh (Morning Calm)
아침고요수목원

Seoul Station80phút 1

90phút G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ga Gapyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh 40,000KRW
Ga Cheongpyeong → Khu vườn buổi sáng yên tĩnh 20,000KRW

Ea

ste
rn Gyeonggi

Vườn bách thú gia đình buổi sáng là nơi có thể gặp gỡ nhiều loài động vật khác 
nhau không dễ gì nhìn thấy trong thành phố và cũng là không gian quý giá, 
nơi có thể cảm nhận được sự bí ẩn của cuộc sống. Vườn bách thú mô hình trải 
nghiệm, nơi có thể gặp gỡ và giao lưu với hơn 100 loài động vật bao gồm cả hổ, 
sư tử, gấu đen Tây Tạng. Hãy đến thăm Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên 
tĩnh, địa điểm tuyệt đẹp nơi động vật - tự nhiên và con người giao hòa và đồng 
hành trong hạnh phúc để lưu lại nhưng kỷ niệm đẹp bên những người thân yêu.

301, Imchobamangol-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
www.mczoo.co.kr
Mùa hè (tháng 3 ~ tháng 10) 09:00 ~ 18:00Mùa đông (tháng 11 ~ tháng 2) 09:00 ~ 17:30(Mở cửa 365 ngày trong năm)(Đóng cửa 30 phút trước khi đóng cửa)

82-31-8078-7115

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

02
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%

NEW

1 Coupon/1 người
Người lớn ₩12,000 → ₩10,000

Trẻ em ₩11,000 → ₩9,000

Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh 아침고요가족동물원



Google Plus Codes P9X6+5F

02

Ea

ste
rn Gyeonggi

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh
아침고요가족동물원

(Tuyến Gyeongchun) Ga Cheongpyeong
→ Gapyeong Xe buýt lưu thông đến các điểm du lịch 
→ Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

Tàu điện ngầm

Thông tin du lịch
xe hơi
50phút

xe hơi
53phút

Xe buýt

Xe tắc xi
Ga Cheongpyeong or Ga Gapyeong → Gapyeong Xe buýt lưu thông đến các điểm du lịch 
→ Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

Ga Cheongpyeong → Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh 18,000 ~ 20,000KRW 
Ga Gapyeong → Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh 36,000 ~ 40,000KRW

Seoul Station80phút 1

90phút G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

Làng PhápPetiteCầu đu dây ZiplineGapyeong Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ga Cheongpyeong or Ga Gapyeong → Gapyeong Xe buýt lưu thông đến các điểm du lịch 
→ Vườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

Ea

ste
rn Gyeonggi

Đường trượt Zipline dài nhất  khu vực đô thị (Phía Bắc Gyeonggi) với 
cung đường dài 2.418m! Với tổng cộng 7 đường đu dây Zipline và 
cầu treo dây văng là điểm nhấn đặc trưng của Khu đu dây Zipline 
Gapyeong. Có thể tận hưởng những trải nghiệm khác biệt hòa mình 
vào thiên nhiên tươi đẹp khi băng qua núi Kalbong, các hẻm núi và 
thung lũng. Trải nghiệm đặc biệt dành cho những con người đặc 
biệt! Hãy cảm nhận điều đó tại Cầu đu dây Zipline Gapyeong.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Cầu đu dây Zipline Gapyeong

03
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%

NEW

1 Coupon/2 người
₩58,000 → ₩49,300

Cầu đu dây Zipline Gapyeong
가평브릿지짚라인

417-11, Gyeongbanan-ro, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
bridgezipline.co.kr 82-31-581-7335
09:00 - 18:00



Google Plus Codes RFM9+J2

03

Ea

ste
rn Gyeonggi

Cầu đu dây Zipline Gapyeong
가평브릿지짚라인

Thông tin du lịch
xe hơi
42phút

xe hơi
53phút

Xe buýt

Xe tắc xi
Bến xe Gapyeong (Từ bến xe phải đi thêm Taxi)

Ga Gapyeong, Bến xe Gapyeong
→ Cầu đu dây Zipline Gapyeong(8,000 ~ 11,000KRW)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Khi sử dụng Coupon cần đăng ký trước qua điện thoại và thông báo sử dụng Coupon!

Tàu điện ngầm
Seoul Station90phút 1

110phút G.J Hongik Univ.

Hoegi → Gapyeong

Hoegi → Gapyeong

G.C

G.C

Làng PhápPetiteCầu đu dây ZiplineGapyeongVườn bách thú gia đình buổi sáng yên tĩnh

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ea

ste
rn Gyeonggi

Làng Pháp Petite là công viên vui chơi giải trí mang phong cách 
Pháp duy nhất tại Hàn Quốc. Đây là nơi bạn có thể trải nghiệm 
văn hóa châu Âu đa dạng và thưởng thức các buổi biểu diễn.
Tại đây, tổ chức nhiều sự kiện đa dạng suốt bốn mùa trong năm 
như triển lãm với nhân vật chính là Hoàng Tử Bé, trải nghiệm, 
công diễn, lễ hội,...

1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
www.pfcamp.com
09:00~18:00(Mở cửa 365 ngày trong năm)

82-31-584-8200

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Làng Pháp Petite

04
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

20%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩10,000 → ₩8,000 
Thanh thiếu niên ₩8,000  

Trẻ em ₩6,000

Làng Pháp Petite
쁘띠프랑스



Google Plus Codes PF7R+X4

04

Ea

ste
rn Gyeonggi

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Chỉ có thể sử dụng vé giấyChỉ áp dụng giảm giá với mức cước cho người lớn

Làng Pháp Petite
쁘띠프랑스

Thông tin du lịch
xe hơi
50phút

xe hơi
22phút

Xe buýt

Xe tắc xi

1. Bắt xe buýt hướng bến xe Cheongpyeong tại bến xe buýt Đông Seoul, bến xe       buýt Sangbong
2. Bắt xe buýt trong thành phố để đến Goseong-ri

1. Rẽ phải đi Homyeong-ri tại ngã ba Lối vào Đập Cheongpyeong cắt Daeseong-ri
2. Đi thẳng 10km từ đập Cheongpyeong Làng Pháp Petite

Tàu điện ngầm
Seoul Station80phút 1

90phút G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

Công viên giải trí Edelweiss Làng PhápPetite Khu vườn buổi sáng yên tĩnh(Morning Calm)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ea

ste
rn Gyeonggi

Công viên giải trí Edelweiss được xây dựng theo chủ đề lễ hội ở 
một thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ, tái hiện những khu rừng, ngôi làng 
đẹp và nụ cười của những con người thân thiện, ấm áp có thể 
nhìn thấy và cảm nhận ở Thụy Sĩ thông qua các công trình kiến 
trúc kiểu Thụy Sĩ và các công viên chủ đề đa dạng nằm bên trong 
môi trường tự nhiên tuyệt đẹp của Gapyeong, Gyeonggi-do.

226-57, Darakjae-ro, Seorak-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
www.swissthemepark.com 82-31-585-3359
Ngày thường:10:00 - 18:00, Cuối tuần: 09:00 - 18:00

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Công viên giải trí Edelweiss

05
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

20%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩8,000 → ₩6,000
Thanh thiếu niên ₩7,000 → ₩5,000

Trẻ em ₩5,000 → ₩4,000

Công viên giải trí Edelweiss
에델바이스 스위스 테마파크



Google Plus Codes MC9W+4X

05

Ea

ste
rn Gyeonggi

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Công viên giải trí Edelweiss
에델바이스 스위스 테마파크

Thông tin du lịch

Xe buýt+Xe tắc xi
Trong thành phố 7000 (Ga Jamsil) 
→ Bến xe buýt Seorak → Bắt tắc xi

Làng Pháp Petite Công viên giải trí Edelweiss Khu vườn buổi sángyên tĩnh(Morning Calm)xe hơi
50phút

xe hơi
22phút

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ea

ste
rn Gyeonggi

Koo House là phòng triển lãm mỹ thuật theo khái niệm mới với 
khái niệm 'nhà' là nơi để bạn có thể trải nghiệm niềm vui của nghệ 
thuật, thiết kế ngay trong không gian sinh hoạt. Các tác phẩm thiết 
kế và nghệ thuật đương đại như tranh và tác phẩm điêu khắc, ảnh và 
video, phương tiện truyền thông và nghệ thuật sắp đặt của các nghệ 
sĩ trong và ngoài nước được triển lãm với giá trị của ‘nghệ thuật trong 
cuộc sống hàng ngày’.

49-12 Munaemi-gil, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
www.koohouse.org
Thứ tư - thứ sáu - 13:00 - 17:00  Thứ Bảy/Chủ Nhật/ Ngày nghỉ lễ: 10:30 - 18:00Đóng cửa vào thứ hai / thứ ba hàng tuần

82-31-774-7460

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Phòng triển lãm mỹ thuật Koo House
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TRIP

INFO

1 Coupon/2 người

Phòng triển lãm mỹ thuậtKoo House 구하우스 미술관

Người lớn ₩15,000 → ₩14,000

Giảm giá từ
1,000₩



Google Plus Codes J932+6F
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Phòng triển lãm mỹ thuật Koo House
구하우스 미술관

Thông tin du lịch
xe hơi
47phút

xe hơi
60phút

Sau khi lên tàu tại Ga Seoul (Đường tàu số 1), 
đổi sang đường tàu Gyeongui Jungang tại Ga Hoegi 
→ Xuống tàu tại Ga Yangsu và ra cổng số 01 của Ga Yangsu 
→ Lên xe buýt số 8-4 tại trạm xe buýt trước Ga Yangsu

Không thể sử dụng coupon photoCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Không áp dụng đồng thời với chương trình giảm giá khác

Xe buýt
Lên xe buýt số 8-4 (Ga Yangsu),
xuống xe tại Trạm cảnh sát Seojong/Munho Samgeori và đi bộ 02 phút

Tàu điện ngầm
Seoul Station70phút 1

80phút G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangsu

Yangsu

Bảo tàng Ký ức thanh xuân Phòng triển lãm mỹ thuậtKoo House Yangpyeong The Greem

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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Tòa nhà với kiến trúc hiện đại mang ý tưởng 'Ô TỦ TRONG RỪNG 
- CABINET IN FOREST' là một cơ sở văn hóa phức hợp giữa thiên 
nhiên tươi đẹp với phòng trưng bày, quán cà phê, sân khấu biểu 
diễn ngoài trời và khu vườn bốn mùa trên diện tích 2.000 pyeong. 
Vé vào cửa đã bao gồm một đồ uống.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Cà phê Cafore

07
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TRIP

INFO

15%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩8,000 → ₩6,800

Cà phê Cafore
카포레 카페

458, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
www.cafore.co.kr 82-31-775-5342
10:00~20:00

Phim truyền hình: 'Hyena' 'Thần thoại'

NEW



Google Plus Codes GC4P+57
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Cà phê Cafore
카포레 카페

Thông tin du lịch

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Chỉ áp dụng giảm giá với mức cước cho người lớn

Xe buýt

Xe tắc xi

Lên xe từ Ga Yangpyeong
→ Xuống xe tại bến Cầu Jeonsu 1 (Hướng đi Seongdeok-ri)  
(Khởi hành từ Ga Yangpyeong : Xe buýt 4-9 (9:00, 14:40, 17:00), 
Xe buýt 40-9 (10:30))

Khoảng 10 phút từ cửa ra số 1 ga Yangpyeong (8,000KRW)

Tàu điện ngầm
Seoul Station90phút 1

100phút G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

Yangpyeong The Greem Cà phê Cafore Bảo tàng Ký ức thanh xuânxe hơi
30phút

xe hơi
43phút

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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Vườn thực vật mini The GREEM là nơi quay hơn 60 bộ phim
truyền hình, phim điện ảnh và video quảng cáo. Đây là khu vườn
thực vật nhỏ, nơi bạn có thể cảm nhận, tận hưởng thiên nhiên,
cây cối. Nếu muốn, bạn có thể đổi lấy một cốc đồ uống.

175, Sanasa-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
www.thegreem.com
Các ngày trong tuần: 10: 00 - Hoàng hôn,  Cuối tuần: 9: 30 - Hoàng hôn
Đóng vửa vào các ngày thứ Tư

82-70-4257-2210

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Yangpyeong The Greem

08
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TRIP

INFO

10%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩8,000 → ₩7,200
Trẻ em ₩6,000 → ₩5,400

Yangpyeong The Greem
양평 더그림



Google Plus Codes GFHW+HR

08

Ea

ste
rn Gyeonggi

Yangpyeong The Greem
양평 더그림

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
47phút

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Có thể đổi lấy đồ uống miễn phí bằng vé đã mua.(Chọn một trong số 23 loại đồ uống khác nhautrên thực đơn)

Xe tắc xi
Ga Yangpyeong Cửa số 1Bắt taxi khoảng 10 phút(Khoảng 8.000KRW)

Tàu điện ngầm
Seoul Station90phút 1

100phút G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

Phòng triển lãm mỹ thuậtKoo House Cà phê CaforeYangpyeong The Greem

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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Làn sóng tân cổ điển tại Hàn Quốc! Đừng xem thường vì mình 
đã già, trái tim bạn mãi mãi là thanh xuân. Hãy cùng chụp 
những bức ảnh hồi xuân cuộc sống của bạn tại Bảo tàng Thanh 
xuân!

620, Yongmunsan-ro, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
www.retromuseum.co.kr  /  www.trickeye.co.kr

09:00 ~ 18:00 (Kết thúc vào cửa 17:00)
82-31-775-8907

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng Ký ức thanh xuân

09
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TRIP

INFO

25%
Không giới hạn số lượng người

Người lớn ₩8,000 → ₩6,000
Trẻ em ₩6,000 → ₩4,500

Bảo tàng Ký ức thanh xuân
추억의 청춘뮤지엄



Google Plus Codes GHVP+R3
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Bảo tàng Ký ức thanh xuân
추억의 청춘뮤지엄

Thông tin du lịch
xe hơi
32phút

xe hơi
60phút

Không thể sử dụng coupon photo
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt

Xe tắc xi
Ga Yongmun: Xe buýt số 77-8, 77-4 → Điểm cuối (Bến cuối cùng) 
(Khoảng 20 phút)

Ga Yongmun – Bảo tàng Ký ức thanh xuân(Khoảng 12.000 KRW)

Tàu điện ngầm
100phút
110phút

Seoul Station1

G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yongmun

Yongmun

Phòng triển lãm mỹ thuậtKoo House Bảo tàng Ký ức thanh xuân Yangpyeong The Greem

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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Yeoju Premium Outlet của Shinsegae là nơi có thể gặp gỡ hơn 60 
thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Prada, Burberry, Bottega Veneta, 
Saint Laurent, Balenciaga và Givenchy v.v... cùng tổng cộng 270 
thương hiệu thời trang nước ngoài và các thương hiệu nổi tiếng 
trong nước với mức giá giảm đến 65%. Hãy trải nghiệm các cơ hội 
mua sắm khác nhau tại đây.

360, Myeongpum-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do
www.premiumoutlets.co.kr/yeoju/ko
10:30~21:00
Trước giờ đóng cửa 30 phút (Hết giờ đặt món) 
Nghỉ Tết/Trung thu

82-1644-4001

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Yeoju Premium Outlet (Shinsegae)
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TRIP

INFO

Free
1 Coupon/1 người

Tặng cà phê hoặc bánh Churros

Yeoju Premium Outlet (Shinsegae)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)



Google Plus Codes 6JR7+R4
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Yeoju Premium Outlet (Shinsegae)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)

Thông tin du lịch

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Đến Quầy hướng dẫn của YEOJU PREMIUM OUTLETS Tặng 1 phiếu sử dụng miễn phí cà phê hoặc bánh Chorrus (Lưu ý, khi đăng ký hội viên sau khi tải APP 'SHINSEGAE OUTLETS')

[Mùa hè (Tháng 5 ~ 10]Cửa hàng & Taste Village Thứ 2 - chủ nhật: 10:30~21:00Khu nhà hàng Thứ 2 - chủ nhật: 11:00~21:00
[Mùa đông (Tháng 11 ~ 4)]Cửa hàng & Taste Village Thứ 2 - thứ 5: 10:30~20:30 / Thứ 6 - chủ nhật: 10:30~21:00Khu nhà hàng  Thứ 2 - thứ 5: 11:00~20:30 / Thứ 6 - chủ nhật: 11:00~21:00*Thời gian mở cửa có thể thay đổi tùy cửa hàng
Đến Quầy hướng dẫn → Xác nhận đăng ký hội viên APP SHINSEGAE OUTLETS → Tặng Coupon(Link tải APP : https://bit.ly/3h7leYW)  1 Coupon Americano hoặc 1 Coupon bánh Street Chorrus
· Điểm tặng Coupon: Quần hướng dẫn Phía Đông/Phía Tây· Những điều cần lưu ý: Sự kiện này có thể bị hủy hoặc thay đổi không có thông báo trước căn    cứ theo tình hình công ty.

Tàu điện ngầm
Gangnam70phút SB G Pangyo → Yeoju

xe hơi
40phút

xe hơi
60phút

Bảo tàng Ký ức thanh xuân Cà phê CaforeYeoju Premium Outlet (Shinsegae)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Hãy trải nghiệm khu mua sắm cao cấp gần Seoul nhất tại Hyundai 
Premium Outlets. Cơ hội mua sắm với hơn 360 thương hiệu nổi tiếng & 
cao cấp như Gucci, Buberry với mức ưu đãi giảm giá lên đến 80%. Ngoài 
ra, khu mua sắm còn có tầm nhìn rộng ra sông Hàn, phong cảnh kỳ thú 
với những khu vườn xinh đẹp hài hòa mang lại không gian nghỉ ngơi sang 
trọng. Hãy lưu lại những kỷ niệm đặc biệt tại Hyundai Premium Outlets 
Gimpo, điểm mua sắm và tham quan hàng đầu trong khu vực đô thị.

100, Arayuk-ro 152beon-gil, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do
www.ehyundai.com
10:30~21:00
Trước giờ đóng cửa 30 phút (Hết giờ đặt món) Nghỉ Tết/Trung thu

82-31-812-2233

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Hyundai Premium Outlet Gimpo

11
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

Premium 
1 Coupon/1 người

Premium Coupon Book & Tặng Coupon miễn phí Cà phê h'654 Americano

Hyundai Premium Outlet Gimpo
현대프리미엄아울렛 김포점



Google Plus Codes HQWP+X6
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Hyundai Premium Outlet Gimpo
현대프리미엄아울렛 김포점

Tàu điện ngầm

Thông tin du lịch
xe hơi
21phút

xe hơi
22phút

① Sau khi xuống xe tại "Ga Gaehwa" (Đường tàu điện ngầm số 9)     Lên xe buýt số 16-1 tại trung tâm trung chuyển② Sau khi xuống tại ga "Ga Gochon" Gimpo Gold Line Lên xe buýt số 16

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Premium Coupon Book &Tặng Coupon miễn phí Cà phê h'654 Americano(Quầy hướng dẫn tầng 1 khu Phía Tây)

Xe tắc xi
Sân bay Gimpo ↔ Outlet:9,000 KRW
Sân bay Incheon ↔ Outlet:34,000 KRW 
Ga Seoul ↔ Outlet:23,000 KRW

G.G

Hongik Univ.25phút
25phút A

9

Hongik Univ.

Gimpo Intl. Airport → Gaehwa

Gimpo Intl. Airport → Gochon

A

Woongjin Play Doci ONEMOUNTHyundai Premium Outlet Gimpo

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Nằm cách thủ đô Seoul 30 phút đi xe, Woongjin Play City là một công 
viên với chủ đề thể thao - giải trí tổng hợp kiểu đô thị. Thành phố 
nước với công viên nước và spa, khu suối nước nóng sử dụng mạch 
nước ngầm sâu 1.300 mét dưới lòng đất phun lên. Đây là công viên 
giải trí kiểu gia đình, nơi có thể trải nghiệm các dịch vụ tuyệt vời được 
dàn diễn viên sáng giá mang lại cùng với các tiện ích khác nhau dành 
cho tất cả các thành viên trong gia đình.

2, Jomaru-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do
www.playdoci.com
10:00~18:00(Công viên nước & spa)

82-1577-5773

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Woongjin Play Doci

12
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40%
1 Coupon/4 người

Vé cả ngày  Người lớn ₩50,000 →  ₩30,000
Vé cả ngày Trẻ em ₩40,000 → ₩24,000

Woongjin Play Doci
웅진플레이도시

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes FPXV+QW
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Woongjin Play Doci
웅진플레이도시

Thông tin du lịch

Tuyến số 7 Ga Samsan Gymnasium, đi bộ 7 phút
Tuyến số 1 Ga Bugae, đi  xe buýt làng số 579 mất khoảng 15 phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Xe tắc xi
Số 1200 Ga Đại học Hongik → Ga Samsan Gymnasium, khoảng 40 phút

Trung tâm Thành phố Seoul 30 phút (Khoảng 20.000 KRW)

1

Tàu điện ngầm
Seoul Station45phút

60phút 4

1

Myeong-dong

Bugae

Seoul Station

Onsu → SamsanGymnasium

1

7

xe hơi
30phút

xe hơi
22phút

Woongjin Play Doci Hang động GwangmyeongHyundai Premium Outlet Gimpo

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Bảo tàng Chunghyeon là bảo tàng tưởng niệm Lee Won Ik (1547-1634), người 
từng sáu lần giữ ngôi vị tể tướng giữa thời Joseon. Ông đã phục sự việc công 
trong 60 năm trong bối cảnh đất nước loạn lạc và hy sinh bản thân vì đất nước. 
Vua Injo đã cho xây dựng Gwangamdang dành cho ông để làm gương cho người 
dân noi theo. Bảo tàng Chunghyeon là cơ sở văn hóa  tiêu biểu của thành phố 
Gwangmyeong, nơi các di tích lịch sử như di ảnh Lee Won Ik, nhà tộc nơi con cháu 
sinh sống được bảo tồn nguyên trạng đã được chỉ định là bảo vật quốc gia.

5-6, Ori-ro 347beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
http://www.chunghyeon.org/ 
10:00~17:00

82-2-898-0505

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng Chunghyeon
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50%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩10,000 → ₩5,000

Bảo tàng Chunghyeon
충현박물관

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes CVMH+C6
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Bảo tàng Chunghyeon
충현박물관

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
17phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt

Xe tắc xi

Cửa ra số 3 của Ga KTX Gwangmyeong
→ Xe buýt số 75, 5627(khoảng 10~15 phút) 
Cửa ra số 2 của Ga KTX Gwangmyeong
→ Xe buýt số 3(khoảng 15 phút)

Ga KTX Gwangmyeong Phí : 3,800 KRW ,  khoảng 10 phút

Tàu điện ngầm
Seoul Station15phút Gwangmyeong

Woongjin Play DociBảo tàng ChunghyeonHang động Gwangmyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Hang động Gwangmyeong đã chìm trong lãng quên trong suốt 40 
năm kể từ khi khu mỏ đóng cửa, ngừng khai thác vào năm 1972 và  
được ví như một không gian phức hợp để trải nghiệm lịch sử chứa 
đựng niềm vui, nỗi buồn, mồ hôi của những người thợ mỏ, văn 
hóa,nghệ thuật; không gian có những câu chuyện và các buổi biểu 
diễn.

142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
www.gm.go.kr/cv
09:00 ~ 18:00(Nghỉ các ngày thứ 2)

82-70-4277-8902

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Hang động Gwangmyeong

14
W

es
tern Gyeonggi

20%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩6,000 → ₩4,800Thanh thiếu niên ₩3,500 → ₩2,800Trẻ em ₩2,000 → ₩1,600

Hang động Gwangmyeong
광명동굴

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes CVG8+HH

14

W
es

tern Gyeonggi

Hang động Gwangmyeong
광명동굴

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
17phút

Ga KTX Gwangmyeong (8-1) Số 17 hoặc 77B

Xe buýt

Xe tắc xi
Xe buýt số 17 trong Thành phố Gwangmyeong Phí : 1.200 KRW

Ga KTX Gwangmyeong → Hang động Gwangmyeong Phí : 5.000 KRW

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần ngoại trừ thời gian cao điểm vào mùa hè (Tháng 7 - Tháng 8).

Tàu điện ngầm
Seoul Station15phút Gwangmyeong

Bảo tàng Chunghyeon Siheung Premium Outlets Hang động Gwangmyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Siheung Premium Outlet là trung tâm mua sắm ngoại ô nằm cách Seoul và khu vực đô thị vùng thủ đô khoảng 50 phút. Siheung Premium Outlet đang bày bán hơn 200 thương hiệu cao cấp với mức giảm giá thường xuyên. Bạn có thể bắt gặp cùng lúc các thương hiệu thể thao tiêu biểu (Nike,Adidas,...), các thương hiệu truyền thống (Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger,...) và các thương hiệu cao cấp (Shinsegae Factory Store, Michael Kors,...). Hãy trải nghiệm một châu Âu thu nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố tại Siheung Premium Outlets, nơi ngập tràn nhiều hoạt động vui chơiđa dạng như chợ trời theo mùa, buổi biểu diễn tại chỗ,...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Siheung Premium Outlets(Shinsegae)

15
W

es
tern Gyeonggi

Free
1 Coupon/1 người

Tặng cà phê hoặc bánh Churros

Siheung Premium Outlets(Shinsegae)
시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO

699, Seohaean-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do
www.premiumoutlets.co.kr/siheung
10:30~21:00
Trước giờ đóng cửa 30 phút (Hết giờ đặt món) Nghỉ Tết/Trung thu

82-1644-4001



Google Plus Codes 9PHP+M7

15

W
es

tern Gyeonggi

Siheung Premium Outlets(Shinsegae)
시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
20phút

Sau khi xuống Ga Oido (Cửa ra số 2) → Sử dụng exbuýt nội thành (Số 23) đi Siheung Permium Outlets → Mất khoảng 20 phút  Xuống tại Ga Wolgot (Lối ra 1) → Sử dụng xe buýt nội thành (Số 23, 63) đi Siheung Permium Outlets → Mất khoảng 15 phút
[Mùa hè (Từ tháng 5 đến tháng 10]Cửa hàng và khu ẩm thực Thứ Hai - Chủ Nhật 10:30~21:00Khu nhà hàng Thứ Hai - Chủ Nhật (11:00-21:00)[Mùa đông (Từ tháng 11 đến tháng 4)]Cửa hàng và khu ẩm thực Thứ Hai - Thử Năm 10:30~20:30 / Thứ Sáu - Chủ Nhật 10:30~21:00Nhật Khu nhà hàng Thứ Hai - Thử Năm 11:00~20:30 / Thứ Sáu - Chủ Nhật 11:00~21:00

Xe buýt
[Xe buýt 3400] Đón xe tại Cửa ra số 1 của Ga Gangnam (Mất khoảng 1 giờ) 
Đón xe tại Cửa ra số 14 của Ga Sadang (Mất khoảng 40 phút)
[Xe buýt 3500] Đón xe tại Cửa ra số 3 của Ga Seoul National University (Mất khoảng 40 phút)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Đến Quầy hướng dẫn của PREMIUM OUTLETS Tặng 1 phiếu sử dụng miễn phí cà phê hoặc bánh Chorrus (Lưu ý, khi đăng ký hội viên sau khi tải APP 'SHINSEGAE OUTLETS')

Tàu điện ngầm
480phút 4 Seoul Station Oido

480phút 4 Myeong-dong Oido

Siheung WAVEPARK Siheung Premium Outlets Hang động Gwangmyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Siheung WAVEPARK là công viên lướt sóng nhân tạo quy mô lớn nhất thế giới đầu tiên ở Châu Á. Có thể tận hưởng cảm giác những cơn sóng trào dâng không ngừng nghỉ với hàng nghìn lượt sóng mỗi giờ dành cho cả những người mới tập đến những tay chơi chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong khu WAVE ZONE có cả hồ lướt sóng, nơi có thể trải nghiệm lướt sóng với ván trượt và các bể sóng để luyện tập như hồ nước giải trí, hồ nước dành riêng cho trẻ em, hồ nước con rùa. Khu Bluehole Lagoon có đường kính 25m, sâu 5m cho phép bạn thỏa thích lặn.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Siheung WAVEPARK

16
W

es
tern Gyeonggi

20%
1 Coupon/1 người

₩40,000 → ₩32,000

Siheung WAVEPARK
시흥 웨이브파크

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO

42, Geobukseomdulle-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do
www.wavepark.co.kr
Mùa thấp điểm 10:00~17:00/20:00 Mùa cao điểm 08:00~22:00
*Thời gian hoạt động có thể thay đổi

82-31-431-9600



Google Plus Codes 8MFJ+5P
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W
es

tern Gyeonggi

Siheung WAVEPARK
시흥 웨이브파크

Thông tin du lịch
xe hơi
43phút

xe hơi
20phút

Xe buýt
Ga Jeongwang ↔ Xe buýt 28 và 29  đi đến Siheung WAVEPARK
Ga Oido ↔ Xe buýt số 99-3 đi đến Siheung WAVEPARK

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

1. Áp dụng giảm giá vé (Áp dụng mức cước 
    thông thường cho Surfcode, Surf Academy)
2. Hạn chế sử dụng khi kết thúc đặt vé 
    lướt sóng trong ngày
3. Chỉ áp dụng trong thời gian mở cửa 
     Wave Zone (Kiểm tra thời gian mở cửa 
     Wave Zone trên Trang chủ)

Xe tắc xi
Ga Jeongwang ↔ Siheung WAVEPARK 10.000 KRW (dự kiến)

Tàu điện ngầm
470phút 4 Seoul Station Jeongwang

480phút 4 Myeong-dong Jeongwang

Siheung WAVEPARK Bảo tàng đảo thủy tinhSiheung Premium Outlets

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Khu triển Đảo thủy tinh Daebudo là phòng triển lãm giới thiệu lịch sử
của thủy tính, tác phẩm điêu khắc thủy tinh và là khu trình diễn biểu
diễn thủ công mỹ nghệ thủy tinh, khu trải nghiệm thủ công mỹ nghệ
thủy tinh. Với nhiều cơ sở tiện ích đa dạng, các tác phẩm khác nhau 
của nhiều nghệ nhân thủy tinh nổi tiếng được sưu tập và trưng bày 

đồng thời mang lại cho du khách niềm vui và sự hứng thú.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng đảo thủy tinh

17
W

es
tern Gyeonggi

1 Coupon/1 người
Người lớn ₩10,000 → ₩9,000 

Thanh thiếu niên(Từ 13–18 tuổi) ₩9,000 → ₩8,000 
Trẻ em(Từ 3–12 tuổi) ₩8,000 → ₩7,000 (Giảm 2.000KRW cho nhóm trên 20 người)

Bảo tàng đảo thủy tinh
유리섬박물관

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO

254 Buheung-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
www.glassisland.co.kr
Thứ ba ~ Chủ nhật 9:30~18:00
Mùa hè từ 9:30 ~ 18:30  Mùa đông từ 9:00 ~ 18:00 
Đóng cửa vào thứ hai hàng tuần

82-32-885-6262

Giảm giá từ
1,000₩



Google Plus Codes 6JC2+3V
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W
es

tern Gyeonggi

Bảo tàng đảo thủy tinh
유리섬박물관

Thông tin du lịch
xe hơi
43phút

xe hơi
60phút

Xe buýt
Đường tàu số 4, Ga Ansan – Xe buýt nội thành số123 
(Xuống xe tại trạm Ủy ban nhân dân phường Daebu và di chuyển thêm 4km)
Đường tàu số 4, Ga Oido Xe buýt màu đỏ số 790 
(Xuống xe tại trạm Ủy ban nhân dân phường Daebu 4km)

Xuống xe tại trạm Ủy ban nhân dân
phường Daebu và bắt taxi (Liên hệ: 82-32-886-8883 / 82-32-882- 8884)

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Tàu điện ngầm
470phút 4 Seoul Station Ansan Station

480phút 4 Seoul Station Oido

Siheung Premium Outlets Siheung WAVEPARKBảo tàng đảo thủy tinh

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Seoul Land là công viên quy mô lớn tiêu biểu của Hàn Quốc với các chủ 
đề mở đa dạng suốt 4 mùa trong năm nằm ở vị trí giao thông thuận tiện 
trong khoảng 30 phút từ các khu vực của Seoul như Ga Myeongdong, Ga 
Gangnam v.v.... Seoul Land với khoảng 40 trò chơi giải trí trong đó có các 
trò chơi chính  như King Viking, BlackHole 2000, Goblin Wind, đu quay 
khổng lồ v.v...Đây là một điểm du lịch  nổi tiếng có thể thăm quan cả buổi 
tối với 'Luna Park', lễ hội ánh sáng đầu tiên và lớn nhất tại Hàn Quốc.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Seoul Land

18
So

ut
hern Gyeonggi

46%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩46,000 → ₩25,000
Thanh thiếu niên  ₩43,000 → ₩25,000

Trẻ em ₩40,000 → ₩25,000

Seoul Land
서울랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
www.seoulland.co.kr
10:00 - 21:00(Xem trang chủ để biết thông tin về giờ đóng cửa)

82-2-509-6000



Google Plus Codes C2MC+M3

18

So

ut
hern Gyeonggi

Seoul Land
서울랜드

Thông tin du lịch
xe hơi
40phút

xe hơi
10phút

Ga Seoul Grand Park line tàu điện ngầm số 4
Cửa ra số 1, số 2, số 3

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Áp dụng mức giá ưu đãi đồng nhất cho trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn với mức 25,000KRW

Tàu điện ngầm

425phút 4 Seoul Station Seoul Grand Park

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon Seoul Land Xe đạp đường ray Uiwang　

4 430phút 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430phút 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon được xây dựng vào tháng 
12/2008. Bảo tàng bao gồm 06 phòng triển lãm theo độ tuổi và chủ 
đề cụ thể: Phòng khám phá khoa học / Phòng trải nghiệm dành 
cho trẻ em / Phòng tưởng tượng tương lai SF / Phòng công nghệ kỹ 
thuật cao / Phòng khoa học và văn minh Hàn Quốc / Phòng lịch sử 
tự nhiên,... Không gian ngoài trời bao gồm các cơ sở thiên văn vũ 
trụ, khu sinh thái côn trùng, công viên sinh thái,...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon

19
So

ut
hern Gyeonggi

25%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩3,000
Từ 7–19 tuổi ₩1,500

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon 국립과천과학관
So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

110, Sanghabeol-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
www.sciencecenter.go.kr
09:30~17:30

82-2-3677-1500



Google Plus Codes C2Q4+87

19

So

ut
hern Gyeonggi

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon
국립과천과학관

Thông tin du lịch

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Cửa ra số 6, Ga Seoul Grand Park

Tàu điện ngầm
4 430phút 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430phút 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

Bảo tàng Khoa học Quốc gia GwacheonSeoul Land Xe đạp đường ray Uiwang　xe hơi
22phút

xe hơi
10phút

Sự kiện này có thể thay đổi hoặc kết thúc không có thông báo trước tùy theo tình hình của công ty.

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Hãy thưởng ngoạn Hồ Wangsong, hồ lớn nhất trong khu vực đô thị, 
cùng xe đạp chạy trên đường ray. Không một khoảnh khắc buồn 
chán. Hãy tận hưởng khung cảnh mát mẻ mà bạn không thể cảm 
nhận được ở trung tâm thành phố cùng gia đình. "Khởi đầu cho 
những kỉ niệm đặc biệt của riêng bạn."

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Xe đạp đường ray Uiwang

20
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1 Coupon/1 người

(4 người) ₩36,000 → ₩32,400 (2 người) ₩28,000 → ₩25,200

Xe đạp đường ray Uiwang
의왕 레일바이크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

209 Wangsongmotdong-ro, Euiwang-si, Gyeonggi-do
www.uwrailpark.co.kr

10:00~17:30(Mở cửa 365 ngày trong năm)
82-31-462-3001



Google Plus Codes 8X52+W7
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So

ut
hern Gyeonggi

Xe đạp đường ray Uiwang
의왕 레일바이크

Thông tin du lịch
xe hơi
42phút

xe hơi
22phút

Không thể sử dụng coupon photoCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Giảm giá 10% ngày trong tuầnKhông thể sử dụng vào cuối tuần, ngày lễ

1.850KRW nếu xuất phát từ Ga Seoul(Đường tàu số 1) → Ga Uiwang

Xe buýt
Cửa ra số 2 của Ga Uiwang → Xe buýt 5, 09A(khoảng 15 phút)
Xe tắc xi
23.000KRW nếu xuất phát từ Ga Sadang

Tàu điện ngầm
130phút 1 Seoul Station Uiwang station

Bảo tàng Khoa học Quốc gia Gwacheon Seoul LandXe đạp đường ray Uiwang　

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Hãy đến với Khinh khí cầu Suwon để có thể ngắm nhìn toàn cảnh 
thành cổ Hwaseong tại Suwon, một trong những di sản văn hóa 
thế giới, để dành tặng cả bầu trời cho người yêu thương.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Khinh khí cầu Suwon

21
So

ut
hern Gyeonggi

1 Coupon/1 người
Người lớn ₩18,000 → ₩17,000

Khinh khí cầu Suwon
플라잉수원

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

697, Gyeongsu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
www.flyingsuwon.com
Ngày thường : 13:00~22:00, Cuối tuần : 11:00~22:00

82-31-247-1300

NEW

Chương trình giải trí: 'Một vòng khu vực' 'Các chị gái mạnh mẽ

Giảm giá từ
1,000₩



Google Plus Codes 72PG+RC
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So

ut
hern Gyeonggi

Khinh khí cầu Suwon
플라잉수원

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
15phút

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Mua vé tại máy bán vé tự động giảm giá 1,000KRW

Xe buýt
Xe buýt số 300, 400, 6, 6-2, 7, 7-2, 1007 xuống xe tại bến 
Yeonmudae, Cách cổng Changryong 100m
Xe tắc xi
Cổng Changryong (Xuống xe), Có bãi gửi xe (Miễn phí)

Tàu điện ngầm
SB35phút  Gangnam Gwanggyo JungangSB

Thủy cung Aqua Planet Gwanggyo Khinh khí cầu Suwon Xe đạp đường ray Uiwang　

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Thủy cung đẹp nhất ở khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi! Vui vẻ và kỳ ảo! Thủy 
cung Aqua Planet Gwanggyo, thế giới trong lòng đại dương. Du khách có thể 
tham gia các chương trình học tập & trải nghiệm khác nhau như các buổi 
thuyết trình sinh thái về các loài sống dưới nước, trải nghiệm cho ăn, phòng 
nghiên cứu sứa biển cũng như trải nghiệm các nội dung tuyệt vời khác biệt 
hoàn toàn với các thủy cung khác suốt 365 ngày một năm như chèo thuyền cá 
mập vô cùng căng thẳng, sân chơi thủy cung cho trẻ em, show ảo thuật thủy 
cung, show trình diễn âm nhạc, show trình diễn mỹ thuật v.v...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Thủy cung Aqua Planet Gwanggyo

22
So

ut
hern Gyeonggi

15%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩26,000 → ₩22,100

Thủy cung Aqua Planet Gwanggyo
아쿠아플라넷 광교

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

300, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
m.aquaplanet.co.kr/gwanggyo/index.do
10:30 ~ 19:30(Kết thúc vào cửa 18:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes 73P5+2F
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So

ut
hern Gyeonggi

Thủy cung Aqua Planet Gwanggyo
아쿠아플라넷 광교

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
15phút

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

 Có thể áp dụng mức giá ưu đãi giảm giá cho người lớn (22.100KRW) khi đi cùng trẻ em

Xe buýt
Ga Gangnam : 3002 → 201
Ga Seoul : M5121
Ga Suwon : 15-1 → 720-3
Xe tắc xi
Ga Gangnam : Khoảng 27.390 KRW
Ga Seoul : Khoảng 37.190 KRW
Ga Suwon : Khoảng 8.900 KRW

 Cửa ra số 4 ga Gwanggyo Jungang, hướng đi Lotte Outlets (Đi bộ 13 phút)

Tàu điện ngầm
SB35phút  Gangnam Gwanggyo JungangSB

Thủy cung Aqua Planet GwanggyoKhinh khí cầu Suwon Làng Dân gian Hàn Quốc

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Làng dân tộc Hàn Quốc được xây dựng để giới thiệu văn hóa Hàn 
Quốc đến với các du khách trong và ngoài nước với các phong tục 
sinh hoạt trong nền văn hóa Hàn Quốc được kế thừa từ lịch sử lâu 
đời. Đây là địa điểm du lịch văn hóa truyền thống trong lòng thiên 
nhiên tươi đẹp với các trải nghiệm văn hóa sống động được nhiều 
người yêu thích.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Làng Dân gian Hàn Quốc

23
So

ut
hern Gyeonggi

36%
1 Coupon/1 người

Vé vào cổng ₩25,000 → ₩16,000

Vé sử dụng không giới hạn ₩30,000 → ₩22,000

Làng Dân gian Hàn Quốc
한국민속촌

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
www.koreanfolk.co.kr
10:00~18:00  Giờ mở cửa thay đổi theo mùa(Cần kiểm tra trước khi sử dụng)

82-31-288-0000

*Có thể mua với giá như trên dành cho cả người lớn và trẻ em.



Google Plus Codes 7458+9R
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So

ut
hern Gyeonggi

Làng Dân gian Hàn Quốc
한국민속촌

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
30phút

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

 Giá vé có thể thay đổi tùy theo tình hình.

Xe buýt
Ga Sinnonhyun/Ga Gangnam: 5001-1
Ga Jonggak : 5500-1
Có xe buýt con thoi miễn phí (Ga Suwon → Làng Dân gian Hàn Quốc)
Xe tắc xi
Ga Gangnam : Khoảng 28.000 KRW  / Ga Jonggak : Khoảng 35.000 KRW
Ga Suwon : Khoảng 13.000 KRW
Ga Sanggal : Khoảng 3.000 KRW → Làng Dân gian Hàn Quốc
Tàu điện ngầm

B100phút Jonggak Suwon B SanggalB

B B40phút Gangnam Jeongja SanggalSB

Everland Thủy cung Aqua Planet GwanggyoLàng Dân gian Hàn Quốc

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Everland mở cửa vào năm 1976, là công viên vui chơi giải trí lớn nhất Hàn Quốc và điểm du lịch nổi tiếng thu hút khoảng 8 triệu người, khoảng 1 triệu khách du lịch nước ngoài đến thăm mỗi năm. Everland vận hành 05 khu chủ đề khác nhau (American Adventure, Magic Land, European Adventure, Jutopia và Global Fair) và Jutopia là vườn thú lớn nhất ở Hàn Quốc. Tại đây, bạn có thể chiêm ngưỡng các loài động vật ăn thịt, các loài động vật ăn cỏ. Ngoài ra, bạn còn có thể trải nghiệm các lễ hội với nhiều chủ đề khác nhau được tổ chức trong suốt bốn mùa và rất nhiều hoạt động thú vị như Tea Express và Amazon Express,...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Everland

24
So

ut
hern Gyeonggi

20%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩60,000 → ₩48,000 Trẻ em ₩48,000 →  ₩38,000 

Người lớn ₩74,000 → ₩59,000 Trẻ em ₩58,000 → ₩46,000

Everland
에버랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
www.everland.com
10:00~21:00 Khác nhau theo mùa

82-31-320-5000

Everland
Caribbean Bay (Gold season rates)

(Giá thông thường thay đổi theo mùa: Gold / Cao / Trung / Thấp)



Google Plus Codes 76V3+H2

24

So

ut
hern Gyeonggi

Everland
에버랜드

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
30phút

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

코드명: 외국인-관광공사* Không áp dụng đồng thời với chương trình    giảm giá khác* Có thể thay đổi số tiền cuối cùng sau khi    được giảm giá khi giá bình thường tăng lên.* Everland mở cửa hoạt động suốt 365 ngày/năm* Tham khảo website để xác nhận thời gian    đóng cửa Caribbean Bay

Tàu điện ngầm
B

3

80phút
110phút

Gangnam

Myeong-dong

Jeongja

Chungmuro

SB

4

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

Xe buýt
Xe buýt liên tỉnh
Số 5002 : Ga Sinnonhyeon - Ga Gangnam - Ga Yangjae
Số 5700 : Ga Gangbyeon - Ga Jamsil - Ga Songpa - Ga Suseo
Xe buýt đưa đón
Cổng ra số 4, Ga Hapjeong / Cổng ar số 4, Ga Đại học Hongik / Cổng ar số 5, Ga Sinchon
Cổng ra số 5, Ga City Hall / Cổng ra số 10, Ga Seoul / Cổng ra số 2, Ga Myeongdong
Cổng ra số 12, Ga Jongno 3 / Cổng ra số 11, Ga Dongdaemun History and Culture Park Station

Everland Thủy cung Aqua Planet GwanggyoLàng Dân gian Hàn Quốc

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Khu trải nghiệm này là nơi trải nghiệm về cà phê của thời đại mới, 
giúp du khách có thể thực hiện ước mơ Barista với các hoạt động 
thăm quan nhà máy, rang và lọc cà phê. Đồng thời, du khách cũng 
có thể nếm thử vị cà phê được pha trực tiếp.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON See’s Coffee

25
So

ut
hern Gyeonggi

33%
1 Coupon/4 người

Phí trải nghiệm 
₩15,000 → ₩10,000

See’s Coffee
씨즈커피

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

30, Padam-ro 149 beon-gil, Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
www.seescoffee.com
09:00~18:00

82-1522-8866 



Google Plus Codes 73P5+2F
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So

ut
hern Gyeonggi

See’s Coffee
씨즈커피

Thông tin du lịch
xe hơi
10phút

xe hơi
40phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe tắc xi
Mất khoảng 10 phút đi từ Ga Everland và chi phí là 6.000 KRW

Tàu điện ngầm
B

3

SB B

80phút
110phút

120phút

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

EverlandKhu vườn khủng long Deok Pyeong See’s Coffee

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Công viên Yongin Dae Jang Geum là phim trường mở lớn nhất Hàn
Quốc với tổng diện tích 840.000 pyeong. Đây không chỉ là nơi quay
phim cổ trang mà còn là phim trường quay các bộ phim hiện đại,
phim điện ảnh và quảng cáo.
Phong cách kiến trúc và không gian sinh hoạt được xây dựng tương
đối bền bỉ và được hoàn thiện dựa trên các khảo chứng lịch sử như
thời Tam Quốc, triều đại Goryeo và triều đại Joseon,...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Công viên Yongin Dae Jang Geum

26
So

ut
hern Gyeonggi

1 Coupon/2 người
              Người lớn ₩9,500 → ₩7,500 
Thanh thiếu niên ₩8,000 → ₩6,000                        ₩7,000 → ₩5,000

Công viên Yongin Dae Jang Geum
용인 대장금 파크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

778-1, Yongcheon-ri, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do (25, Drama-gil)
djgpark.imbc.com
Mùa hè (tháng 3 ~ tháng 10) 09:00 - 18:00Mùa đông (tháng 11 ~ tháng 2) 09:00 - 17:00

82-31-337-3241

Giảm giá từ
2,000₩

48 tháng tuổi~ Học sinh tiểu học



Google Plus Codes 48CP+FP
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So

ut
hern Gyeonggi

Công viên Yongin Dae Jang Geum
용인 대장금 파크

Thông tin du lịch
xe hơi
55phút

xe hơi
55phút

Không thể sử dụng coupon photoCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Không áp dụng đồng thời với chương trình giảm giá khác

Xe buýt
Xe buýt số 105, Ấp Baekam-myeon

Tàu điện ngầm
B

3

SB B

80phút
110phút

120phút

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

EverlandCông viên Yongin Dae Jang Geum

Xe tắc xi
Mất khoảng 55 phút đi từ Ga Everland và chi phí là 30.000 KRW

Khu vườn khủng long Deok Pyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Vườn bách thảo Hwadam hướng đến một không gian sinh thái đậm chất Hàn 
Quốc, nơi con người giao thoa cùng thiên nhiên. Thảm thực vật của khu rừng 
được bảo tồn tối đa để tạo ra không gian sinh thái thân thiện với môi trường. 
Trong Rừng Hwadam, có tổng cộng 17 khu vườn chủ đề nổi bật, muôn màu 
muôn sắc thể hiện rõ vẻ đẹp của khu rừng bốn mùa. Rừng Hwadam được 
cấu thành từ khoảng 4.000 loài thực vật bản địa trong và ngoài nước, bao 
gồm vườn thông và vườn rêu lớn nhất Hàn Quốc, vườn cây cảnh bonsai, 
vườn hoa cẩm tú cầu, vườn đỗ quyên và rừng bạch dương,...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Vườn bách thảo Hwadam

27
So

ut
hern Gyeonggi

1 Coupon/1 người
       Người lớn ₩10,000 → ₩9,000                      ₩8,000 → ₩7,000 
          Trẻ em ₩6,000 → ₩5,000

Vườn bách thảo Hwadam
화담숲

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

278-1 Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do
www.hwadamsup.com
Ngày thường từ 09:00 ~ 18:00 / Cuối tuần 08:30 ~ 18:00 (Kết thúc vào cửa 17:00)

82-31-8026-6666

Giảm giá từ
1,000₩ Người người già/thanh thiếu niên



Google Plus Codes 87RR+9F

27

So

ut
hern Gyeonggi

Vườn bách thảo Hwadam
화담숲

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Ngày đóng cửa của rừng Hwadam có thể thay đổi.

Xe buýt
Ga Jamsil: Lên xe buýt số 500-1, xuống tại Bến 
xe Gonjiam và bắt taxi (khoảng 8.000KRW)
Xe tắc xi
Ga Seoul : Khoảng 50.000KRW / Ga Gangnam: Khoảng 40.000KRW

Hướng dẫn sử dụng Vườn bách thảo Hwadam
* Không thể hoàn tiền và sử dụng lại ngay cả trong trường hợp đến thăm vào thời tiết xấu như mưa lớn,...* Để đảm bảo an toàn và bảo vệ thực vật, nghiêm cấm ra vào các lối đi khác ngoài các khu vườn chủ   đề đã được chỉ định.* Không được hái, lấy các cây thực vật/ hạt giống/ đất; cấm hút thuốc lá tại tất cả các khu vực.* Nghiêm cấm mang thức ăn tiện dụng, chiếu, thú cưng, chất dễ cháy, dụng cụ thu gom hái lượm,    thiết bị tập thể dục, thiết bị âm thanh, chân máy ảnh,...* Kiểm tra thời gian mở cửa trên Trang chủ

Tàu điện ngầm
3 SB70phút Seoul Station Chungmuro4

G40phút Gangnam Pangyo → GonjiamSB

Yangjae

G Pangyo → Gonjiam

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Với quy mô 250.000 m², Khu vườn khủng long Deok Pyeong được
tái hiện với chủ đề khủng long và khu vườn dưới chân dãy núi.
Kể từ khi mở cửa vào năm 2016, Khu vườn khủng long Deok
Pyeong đã trở thành công viên vui chơi giải trí gia đình theo khái
niệm mới. Nơi đây không chỉ mang đến niềm vui, khả năng tưởng
tượng vô hạn cho trẻ em mà còn là không gian để người lớn có
nghỉ ngơi trong cuộc sống bận rộn.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Khu vườn khủng long Deok Pyeong

28
So

ut
hern Gyeonggi

30%
1 Coupon/4 người

       (Cuối tuần) Người lớn ₩9,000 → ₩6,300
Thanh thiếu niên/Trẻ em ₩6,000 → ₩4,200
(Các ngày trong tuần) Người lớn ₩10,000 → ₩7,000
                Thanh thiếu niên/Trẻ em₩7,000 → ₩4,900

Khu vườn khủng long Deok Pyeong 덕평 공룡수목원
So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

Ga Jamsil: Lên xe buýt số 500-1, xuống tại Bến 
xe Gonjiam và bắt taxi (khoảng 8.000KRW)

282 Jakchon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
www.dinovill.com
Các ngày trong tuần: 09:00–18:00
Cuối tuần và ngày nghỉ lễ: 09:00–21:00

82-31-633-5029



Google Plus Codes 68JQ+W8
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So

ut
hern Gyeonggi

Khu vườn khủng longDeok Pyeong
덕평 공룡수목원

Thông tin du lịch
xe hơi
18phút

xe hơi
40phút

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Nghiêm cấm mang theo đồ ăn, thức uống

Xe buýt
Bến xe cao tốc Seoul → Bến xe Icheon
→ Đi bộ 3 phút từ trạm xe buýt trước Bến xe Icheon → Lên xe buýt số 22-4
→ Xuống xe tại trạm Jakchon-ri jongjeom(trạm cuối cùng), đi bộ 14 phút
Xe tắc xi
20.000KRW từ Bến xe Icheon

Tàu điện ngầm
3 SB80phút Seoul Station Chungmuro4

G50phút Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

Vũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOOSee’s Coffee Khu vườn khủng long Deok Pyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Hãy đến với vũ trụ thu nhỏ trong lòng trái đất được làm từ những 
hạt ánh sáng do chú thỏ sống trên cung trăng mang về sau chuyến 
du hành vũ trụ, khu chụp ảnh kích thích trí tưởng tượng với ánh 
sáng đầy màu sắc tại vũ trụ khu vườn ánh sao thần bí cùng những 
màn trình diễn ánh sáng tuyệt vời chỉ có thể chứng kiến duy nhất 
tại nơi đây!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Vũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOO

29
So

ut
hern Gyeonggi

1 Coupon/4 người
Người lớn ₩12,000 → ₩7,000 Trẻ em ₩6,000 → ₩5,000

Vũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOO
별빛정원우주

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

287-76, 154, Deogi-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggido
www.ooozooo.co.kr
Thời gian mở cửa ban đêm: Tháng 11 - Tháng 2: 17 giờ - 23 giờ, Tháng 3 - Tháng 10: 18 giờ - 23 giờ

82-31-645-0002

Giảm giá từ
5,000₩



Google Plus Codes 69RR+VC

29

So

ut
hern Gyeonggi

Vũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOO
별빛정원우주

Thông tin du lịch
xe hơi
15phút

xe hơi
50phút

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

* Không áp dụng đồng thời với    chương trình giảm giá khác* Chương trình biểu diễn ánh sáng    có thể bị hủy trong điều kiện thời    tiết xấu như mưa bão.

Xe buýt
Bến xe Icheon / Xe buýt tại Ga Icheon trên tuyến Gyeonggang
Lên xe buýt số 12-1, 12-3, 22-9 và xuống xe tại Icheon Lotte Outlet, 
đi bộ 10 phút
Xe tắc xi
Bến xe Icheon – Vũ trụ khu vườn ánh sao (Khoảng 15.000KRW)
Ga Icheon – Vũ trụ khu vườn ánh sao (Khoảng 12.000KRW)
Tàu điện ngầm

3 SB80phút Seoul Station Chungmuro4

G50phút Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

Bảo tàng Lợn Vũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOOKhu vườn khủng long Deok Pyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Bảo tàng lợn ở Icheon, Gyeonggi-do được thành lập vào năm 2011. Bảo 
tàng lợn là một trang trại giáo dục không chỉ tổ chức các hoạt động thể 
thao, nhiều chương trình trải nghiệm khác nhau với chủ đề ‘Lợn’ mà còn 
bán, chăn nuôi lợn, sản xuất và bán các sản phẩm chế biến từ ‘Lợn’. Đây 
là nơi đầu tiên ở Hàn Quốc xây dựng các show do lợn biểu diễn để mang 
đến cho du khách niềm vui. Tại đây, có bán nhiều loại sản phẩm nông 
nghiệp và chăn nuôi có liên kết với nông dân địa phương.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng Lợn

30
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩10,000 → ₩9,000 Trẻ em ₩9,000 → ₩8,100 Miễn phí cho trẻ dưới 24 tháng tuổi

Bảo tàng Lợn
돼지박물관

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

129-7, Imosan-ro 372beon-gil, Yul-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
pigpark.co.kr
09:00~18:00(Đóng cửa định kỳ vào Thứ Hai)

82-31-641-7540



Google Plus Codes 3HPM+7J

30

So

ut
hern Gyeonggi

Bảo tàng Lợn
돼지박물관

Thông tin du lịch
xe hơi
60phút

xe hơi
50phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Từ bến xe buýt Đông Seoul, lên xe buýt cao tốc ngoại thành hướng
Janghowon (chuyến đầu lúc 6:30 sáng, giãn cách chuyến 20 ~ 30 phút), 
sau đó xuống tại bến xe buýt Janghowon (khoảng 1 tiếng)
Xe tắc xi
Bắt taxi tại Bến xe Janghowon
(Mất khoảng từ 10 - 15 phút)

Bảo tàng LợnVũ trụ khu vườn ánh sao OOOZOOO Khu vườn khủng long Deok Pyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Công viên về chăn nuôi và gia súc lớn nhất tại Hàn Quốc Du khách 
có thể nhìn tận mắt nhiều loại gia súc, chụp những bức ảnh để đời 
trên nền những thảm hoa tươi đẹp theo mùa và nhiều trò chơi như 
đi xe đạp điện một vòng quanh trang trại rộng lớn, trải nghiệm cưỡi 
ngựa và xe đua thú vị!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Anseong Farmland

31
So

ut
hern Gyeonggi

1 Coupon/1 người
Người lớn ₩12,000 → ₩10,000 Trẻ em ₩10,000 → ₩8,000
Ghi chú: Giá thông thường có thể thay đổi.

Anseong Farmland
안성팜랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do
www.nhasfarmland.com
Mùa hè 10:00 ~18:00 (Hết giờ bán vé 17:00)                                Mùa đông 10:00 ~17:00 (Hết giờ bán vé 16:00)* Mở cửa ngoài giờ & Mở cửa sớm một số thời gian (Tham khảo Website và SNS theo từng thời kỳ)

82-31-8053-7979

NEWNEW

Phim truyền hình: 'Boyce mùa 4', ‘Run On’, ‘Missing’, ‘The King’ MV: 2PM ‘The Caffe’, NCT ‘From home’, Paul Kim ‘Sukchui)’

Giảm giá từ
2,000₩



Google Plus Codes X5RV+WH

31

So

ut
hern Gyeonggi

Anseong Farmland
안성팜랜드

Thông tin du lịch
xe hơi
60phút

xe hơi
60phút

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe tắc xi
Bến xe ngoại tỉnh Gongdo → Anseong Farmland (Khoảng 15 phút)
Ga Pyeongtaek → Anseong Farmland (Khoảng 40 phút)

Có thể tải về tờ rơi giới thiệu về Anseong Farm Land bằng tiếng Anh, Trung, Nhật trên Website (Có thể tải trên di động)

Tàu điện ngầm
170phút Seoul Station Pyeongtaek 1

4 180phút Gangnam Sadang Geumjeong → Pyeongtaek2

Anseong Farmland Công viên Yongin Dae Jang GeumBảo tàng Lợn

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Làng tổ chim là một ngôi làng nông thôn điển hình nằm ở cực Bắc của tỉnh 
Gyeonggi nhìn xuống dòng sông Imjin, đây cũng là địa điểm trekking nơi 
bạn có thể đi bộ trên triền sông Imjin trong bầu không khí trong lành và giữa 
thiên nhiên tươi đẹp qua con đường hòa bình Yeoncheon được xây dựng dọc 
theo khu vực phi quân sự. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các nguồn lực khác 
nhau trong làng hướng vào cơ sở giáo dục trải nghiệm, các chương trình trải 
nghiệm thực tế mang lại những trải nghiệm phong phú, nơi thành phố và 
nông thôn được gắn kết thông qua thiên nhiên.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Làng tổ chim

32
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 Coupon/1 người

Giá trải nghiệm 
₩10,000 ~ ₩20,000

Làng tổ chim
새둥지마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

86, Noa-ro 491beon-gil, Baekhak-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
www.gumiri.com
09:00~18:00(Mở cửa 365 ngày trong năm)

82-31-835-7345

NEW



Google Plus Codes 2X46+H2

32

N
or

thern Gyeonggi

Làng tổ chim
새둥지마을

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
10phút

Xe buýt
Ga Soyosan (Xe buýt số 58, 39) → Bến xe Jeongok (Xe buýt số 58)
 → Xuống xe tại Baekhak Gumi-ri
Xe tắc xi
Bến xe Jeokseong (Khoảng 25,000KRW)
Bến xe Jeongok (Khoảng 25,000KRW)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Trải nghiệm làm tương ớt với táo và gạo nếp, bánh gạo nếp, bỏng gạo v.v...(Giá theo từng trải nghiệm)

Tàu điện ngầm
190phút Seoul Station Soyosan1

7 1100phút Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

Vui chơi cùng cây cỏ Làng tổ chim Làng Purne

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



“Vui chơi cùng cây cỏ” là chương trình giáo dục chuyên đề chăm 
sóc rừng. Đây là một trang trại giáo dục trải nghiệm giúp nuôi 
dưỡng những suy nghĩ về cây cối. Đây cũng là nơi có thể tham 
gia các hoạt động vui chơi trải nghiệm đa dạng và thú vị như trải 
nghiệm rừng, làm lịch bằng gỗ cây, chăm sóc cây thanh lọc không 
khí, làm lọ hoa bằng đá Bazan v.v...

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Vui chơi cùng cây cỏ

33
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 Coupon/1 người

Giá trải nghiệm 
₩10,000 ~ ₩20,000

Vui chơi cùng cây cỏ
나무랑 놀자

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

34, Jeongogyeok-ro 66beon-gil, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
blog.naver.com/changsantree
10:00~16:00(Mở cửa 365 ngày trong năm)

82-31-835-6633



Google Plus Codes 23CC+WG

33

N
or

thern Gyeonggi

Vui chơi cùng cây cỏ
나무랑 놀자

Thông tin du lịch
xe hơi
15phút

xe hơi
10phút

Xe buýt
Ga Soyosan : Lên xe buýt số 39-2 (khoảng 40 phút)
Xe tắc xi
Ga Soyosan(Khoảng 13.000KRW)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Trải nghiệm rừng, làm lịch bằng gỗ cây, chăm sóc thực vật thanh lọc không khí v.v...(Giá thay đổi tùy từng trải nghiệm)

Tàu điện ngầm
190phút Seoul Station Soyosan1

7 1100phút Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

Vui chơi cùng cây cỏ Làng PurneLàng tổ chim

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Làng Purne là một ngôi làng nông thôn còn lưu giữ được nét thôn quê 
ấm áp và giản dị của Hàn Quốc. Nơi đây có phục vụ các món ăn dân 
dã và tươi ngon sử dụng từ chính các nông sản địa phương có hương vị 
thơm ngon đặc biệt nhờ được trồng trên nền đất phong hóa. Đây cũng 
là không gian nghỉ dưỡng gợi nhớ về ngôi nhà của ông bà ngập tràn 
mùi hương quê, và cũng chính tại nơi đây, du khách có thể có nhiều trải 
nghiệm khác nhau và được tự tay chế biến các món ăn.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Làng Purne

34
N

or
thern Gyeonggi

10%
1 Coupon/1 người

Giá trải nghiệm
₩8,000 ~ ₩20,000

Làng Purne
푸르내마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

30-62, Cheongyeon-ro, Jeongok-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
www.purnevil.com
10:00~17:00 

82-31-833-5299



Google Plus Codes 5772+6C

34

N
or

thern Gyeonggi

Làng Purne
푸르내마을

Thông tin du lịch
xe hơi
15phút

xe hơi
10phút

Xe buýt
Ga Soyosan → Xe buýt Jeongok (20 phút) 
→  Xuống tại bến trường cấp 2 Cheongsan
Xe tắc xi
Ga Soyosan (Khoảng 30,000KRW)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Bánh mì lúa mạch, trải nghiệm làm xà bông đá quý dưa chuột, tương ớt nhân sâm,củ cải muối, gà rán cay, làm bánh pizza (Giá thay đổi tùy từng trải nghiệm)

Tàu điện ngầm
190phút Seoul Station Soyosan1

7 1100phút Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

Vui chơi cùng cây cỏLàng PurneLàng tổ chim

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Khởi nguồn từ Vườn thực vật Pyeonggang vào năm 1997 nhằm bồi dưỡng nhận thức tôn trọng cuộc sống và ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Hiện tại, Pyunggangland có 13 khu vườn theo chủ đề, vườn bách thảo Pyeonggang với khu vườn đá đầu tiên tại Hàn Quốc, công viên giải trí với sân chơi cho trẻ em theo phong cách Bắc Âu và khu nghỉ dưỡng Innosupia với hơn 20 phòng nghỉ. Pyunggangland hay được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 200.000 pyeong là không gian giải trí lớn nhất ở tỉnh Gyeonggi, nơi có thể tham gia vào các hoạt động lưu trú, tham quan và triển lãm.
2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Pyunggangland

35
N

or
thern Gyeonggi

33%
1 Coupon/1 người

Người lớn ₩8,000 → ₩5,000Trẻ em ₩7,000 → ₩5,000

Pyunggangland
평강랜드

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

203, Umulmok-gil, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
www.peacelandkorea.com
09:00 ~ 18:00

82-31-532-1779

NEW



Google Plus Codes 28X3+QG

35

N
or

thern Gyeonggi

Pyunggangland
평강랜드

Thông tin du lịch
xe hơi
50phút

xe hơi
40phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Bến xe liên tỉnh Dong Seoul (Xe buýt số 3000)
→Bến xe Uncheon (Xe buýt số 10-1)(Khoảng 2 tiếng)
Xe tắc xi
Bến xe Uncheon (Khoảng 20 phút)

Trang trại táo Pyunggangland Thung lũng nghệ thuật Pocheon

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Trang trại táo có diện tích khoảng 20.000 pyeong nằm ở thành 
phố Pocheon. Tại đây, táo chín mọng và ngon hơn vì nơi đây có sự 
chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Trạng tại táo chuyên canh trồng 
cây ăn quả và thu hút nhiều khách du lịch đến thăm thông qua việc 
tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nông trại đa dạng hàng năm. 
Đây là trang trại táo uy tín vì du khách có thể trực tiếp kiểm tra quá 
trình sản xuất sản phẩm được công khai rõ ràng, minh bạch.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Trang trại táo

36
N

or
thern Gyeonggi

20%
1 Coupon/2 người

Trải nghiệm hái táo mini
₩20,000 → ₩16,000

Trang trại táo
사과깡패

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

2674-67, Hoguk-ro, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
bossapple.com
10:00 ~ 16:00

82-31-544-8998



Google Plus Codes X6JW+C4

36

N
or

thern Gyeonggi

Trang trại táo
사과깡패

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
15phút

Không thể sử dụng coupon photo
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Ga Changdong
→ Xe buýt nhanh trong thành phố số 1386 (Cửa ra vào Hanwha Life) 
→ Xuống tại cửa ra vào Khu cắm trại Baekroju (khoảng 2.650 KRW)
Xe tắc xi
Ga Changdong (khoảng 50 phút)

Tàu điện ngầm
130phút Seoul Station Changdong1

7 150phút Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Changdong2

Trang trại táo Đảo thảo mộcThung lũng nghệ thuật Pocheon

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Thung lũng nghệ thuật Pocheon có mỏ đá hoa cương được khai thác
trong 30 năm từ những năm 1960. Sau những năm 1990, hoạt động của
mỏ đá đã bị dừng lại do việc sản xuất đá hoa cương chất lượng cao bị giảm
sút và trở thành mỏ đá bỏ hoang. Từ năm 2004 đến năm 2009, Thành phố
Pocheon đã tái sinh mỏ đá hoang trở thành công viên văn hóa nghệ thuật
phức hợp thân thiện với môi trường.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Thung lũng nghệ thuật Pocheon

37
N

or
thern Gyeonggi

50%
1 Coupon/2 người

(Vé vào cổng) Người lớn ₩5,000 →  ₩2,500         Thanh thiếu niên ₩3,000 → ₩1,500                      Trẻ em ₩1,500 →₩ 800

Thung lũng nghệ thuật Pocheon
포천아트밸리

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

234, Art valley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
artvalley.pocheon.go.kr
Mùa hè từ : 09:00 ~ 22:00(Kết thúc vào cửa : 20:00) Mùa đông từ : 09:00 ~ 21:00(Kết thúc vào cửa : 19:00)Thứ hai hàng tuần : 09:00 ~ 19:00(Kết thúc vào cửa : 18:00)※Nghỉ ngơi vào thứ ba đầu tiên của mỗi tháng

82-1668-1035

Phim truyền hình: 'Nhẹ nhàng tan chảy'



Google Plus Codes W6FQ+65

37

N
or

thern Gyeonggi

Thung lũng nghệ thuật Pocheon
포천아트밸리

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
20phút

Xe buýt
Ga Uijeongbu Xe buýt số 138, 138-5 (Sử dụng xe buýt) → Xuốg xe tạ Ủ ban nhâ dâ xãSinbuk-myeon vàđó taxi (Phícơbả)
Trung tâm đổi tuyến Dobongsan → Xe buýt số 1386 → Sử dụng taxi sau khi xuống xe tại Văn phòng xã Sinbuk-myeon (phí cơ bản)
Bến xe Dong Seoul → Xe buýt số 3000, 3001, 3002→ Xuống xe tại Văn phòng xã Shinbuk-myeon và sử dụng taxi (phí cơ bản)
Xe tắc xi
Xe tắc xi Pocheon 82-31-535-5088 / Xe tắc xi Sinbuk 82-31-531-5999

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Vé tàu điện một rayNgười lớn (Vé khứ hồi ) ₩4,500 → ₩2,300 / (Vé một chiều ) ₩3,500 → ₩1,800Thanh thiếu niên (Vé khứ hồi ) ₩3,500 → ₩1,800 / (éV một chiều ) ₩2,500 → ₩1,300Trẻ em (Vé khứ hồi ) ₩2,500 → ₩1,300 / (Vé một chiều ) ₩1,800 → ₩1,000

※ Thời gian mở cửa có thể thay đổi do thiên tai, thảm họa xã hội,…

Tàu điện ngầm
150phút Seoul Station Uijeongbu1

7 170phút Gangnam Konkuk Univ. Uijeongbu2

Trang trại táo Đảo thảo mộcThung lũng nghệ thuật Pocheon

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Đảo Thảo mộc (Herb Island) nhằm mục đích tạo dựng thế giới
hạnh phúc với các loại thảo mộc. Nơi đây có nhiều cảnh quan,
hoạt động vui chơi giải trí đa dạng, độc đáo với chủ đề cuộc
sống ở Địa Trung Hải. Bảo tàng thực vật thảo mộc đầu tiên trên
thế giới đang được vận hành tại Đảo Thảo mộc.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Đảo thảo mộc

38
N

or
thern Gyeonggi

20%
1 Coupon/1 người

                      Vé thường ₩9,000 → ₩8,000  
                                                 ₩15,000 → ₩12,000 
  Làm nước hoa Aroma ₩10,000 → ₩8,000

Trải nghiệm ngâm chân Herb & Arom

Đảo thảo mộc
허브아일랜드

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

35, Cheongsin-ro 947beon-gil, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
www.herbisland.co.kr
10:00 ~ 22:00(thứ bảy 10:00~23:00)
※Ngày nghỉ chính quy - Thứ Tư (hoạt động bình thường trong ngày nghỉ lễ)

82-31-535-6494



Google Plus Codes X48J+4M

38

N
or

thern Gyeonggi

Đảo thảo mộc
허브아일랜드

Thông tin du lịch
xe hơi
30phút

xe hơi
30phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Ga Soyosan : Lên xe buýt số 57,57-1 (khoảng 50 phút)
Xe tắc xi
Ga Seoul → Đảo Thảo mộ((khoảng 60.000 KRW)

Tàu điện ngầm
190phút Seoul Station Soyosan1

7 1100phút Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

Trang trại táo Đảo thảo mộc Thung lũng nghệ thuật Pocheon

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Bảo tàng Hoeamsaji thành phố Yangju là bảo tàng chuyên lưu trữ,
nghiên cứu, triển lãm và giáo dục về các di vật được khai quật từ
Hoeamsaji Yangju - di tích lịch sử Quốc gia số 128. Hoeamsaji là ngôi
chùa hoàng gia lớn nhất trong thời kỳ từ cuối triều đại Goryeo đến
đầu triều đại Joseon. Hoeamsaji có giá trị và tầm quan trọng rất lớn.
Nơi đây cung cấp nhiều dịch vụ văn hóa lịch sử đa dạng giúp bạn
hiểu hơn về hoàng gia và văn hóa Phật giáo thời bấy giờ.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bảo tàng Hoeamsaji thành phố Yangju

39
N

or
thern Gyeonggi

30%
1 Coupon/2 người

                                         Người lớn ₩2,000 → ₩1,400
Thanh thiếu niên / Quân nhân ₩1,500 → ₩1,050

                                      Người lớn ₩1,000 → ₩700

Bảo tàng Hoeamsaji thành phố Yangju 양주시립회암사지박물관
N

or
thern Gyeonggi

TRIP

INFO

11 Hoeamsa-gil, Yangju-si, Gyeonggi-do
www.yangju.go.kr/museum
Mùa đông: Từ tháng 11 đến tháng 2 09:00~17:00 (Kết thúc vào cửa 16:00)
Mùa hè: Từ tháng 3 đến tháng 10 09:00~18:00 (Kết thúc vào cửa 17:00)

82-31-8082-4187



Google Plus Codes R4R3+F5

39

N
or

thern Gyeonggi

Bảo tàng Hoeamsaji thành phố Yangju
양주시립회암사지박물관

Thông tin du lịch
xe hơi
45phút

xe hơi
30phút

Xe buýt
Ga Yangju trên Tuyến tàu số 1 Xe buýt số 90(khoảng 50 phút)
Ga Deokgye trên Tuyến tàu số 1 Xe buýt số 700(khoảng 30 phút)
Ga Deokjeong trên Tuyến tàu số 1 Xe buýt số 78(khoảng 30 phút)
Xe tắc xi
Khoảng 15.000KRW nếu đi từ Ga Yangju
Khoảng 7.000KRW nếu đi Ga Deokjeong

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Không áp dụng đồng thời với chương trình giảm giá khác(công dân thành phố, giảm giá thanh toán thẻ,…)

Tàu điện ngầm
160phút Seoul Station Yangju1

164phút Seoul Station Deokgye1

168phút Seoul Station Deokjeong1

Bảo tàng Hoeamsaji thành phố Yangju Đảo thảo mộcThung lũng nghệ thuật Pocheon

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Nông trại Sanmeoru là xưởng rượu vang duy nhất của thành 
phố, và nông trại này dùng nho rừng để sản xuất rượu vang.
Tại đây du khách có thể tham gia nhiều chương trình như "Rượu 
vang của riêng tôi", tự mình rót rượu vào chai, tham gia làm mứt 
nho rừng, và khám phá hầm rượu vang.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Nông trại Sanmeoru

40
N

or
thern Gyeonggi

20%
1 Coupon/4 người

Rượu vang của riêng tôi  ₩17,000 →₩13,600

                  Làm mứt ₩9,000 → ₩7,200

Nông trại Sanmeoru
산머루농원

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
www.sanmeoru.com
09:00~17:00 

82-31-958-4558 



Google Plus Codes XX65+25

40

N
or

thern Gyeonggi

Nông trại Sanmeoru
산머루농원

Thông tin du lịch
xe hơi
40phút

xe hơi
40phút

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Seoul → Ga Munsan (Tàu điện ngầm) → xe buýt (2.000 KRW)
Xe tắc xi
Seoul → Ga Munsan (Tàu điện ngầm) → Xe tắc xi (20.000 KRW)

G.J

G.J

4 G.J

Tàu điện ngầm
60phút
55phút
90phút

Seoul Station

Hongik Univ.

Gangnam

Munsan

Munsan

Sadang Seoul Station

G.J Munsan

G.J

G.J

2

Cầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker Nông trại Sanmeoru Café Annyeong

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Thủy cung Aqua Planet Ilsan là thuỷ cung đầu tiên tại Hàn Quốc
thiết kế bên trong nó cả một khu rừng rậm Amazone - là thuỷ cung
lớn nhất vùng thủ đô Seoul - Gyeonggi với 25.000 con cá thuộc 22
loài và 600 động vật thuộc 50 loài. Tổ chức các chương trình tương
tác và nội dung khác nhau như Alive Star (Ngôi sao Định mệnh), đây
thực sự là một ốc đảo đặc biệt được xây dựng giữa lòng thành phố.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Thủy cung Aqua Planet Ilsan

41
N

or
thern Gyeonggi

40%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩31,000 → ₩18,600

Thủy cung Aqua Planet Ilsan
아쿠아플라넷 일산

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

282, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
www.aquaplanet.co.kr/ilsan/index.jsp
10:00 ~ 18:30(Kết thúc vào cửa 17:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes MQ74+95

41

N
or

thern Gyeonggi

Thủy cung Aqua Planet Ilsan
아쿠아플라넷 일산

Thông tin du lịch
xe hơi
2phút

xe hơi
5phút

Xe buýt
Bến xe buýt Juyeop(Trung tâm) → Xe buýt số 080 → Làng Munchon
→ Trung tâm mua sắm Hyundai Department Store →  Aqua Planet Ilsan
Xe tắc xi
Ga Juyeop, Cửa số 4 (khoảng 3.200 KRW)

Ga Juyeop, Cửa số 2 hoặc 3 hướng Công viên Juyeop(15 phút đi bộ)

Có thể sử dụng coupon đã được sao chépCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Có thể áp dụng mức giá ưu đãicho người lớn (18.600KRW) khi đi cùng trẻ em

Tàu điện ngầm
3 340phút Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360phút Seoul Station Chungmuro Juyeop4

G.J

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG Thủy cung Aqua Planet Ilsan ONEMOUNT

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG là công viên chủ đề dạng trải
nghiệm về xe ô tô tô lớn nhất Hàn Quốc giúp du khách thấy được
quá trình hình thành một chiếc xe ô tô và chức năng của xe một
cách gần gũi và thú vị. Đồng thời, du khách có thể sử dụng dịch
vụ của rất nhiều tiện ích khác trong công viên như tiệm cà phê ấm
cúng, nhà hàng với nhiều món ăn khác nhau với hương vị thơm
ngon và giá cả hợp lý, hệ thống cửa hàng mua sắm với nhiều nhãn
hàng nổi tiếng

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

42
N

or
thern Gyeonggi

30%
1 Coupon/4 người

Người lớn ₩10,000 → ₩7,000 Thanh thiếu niên ₩7,000 → ₩4,900 Trẻ em ₩5,000 → ₩3,500

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
motorstudio.hyundai.com/goyang
09:00 ~ 20:00(Thời gian hoạt động có thể khác nhau theo từng cơ sở)

82-1899-6611



Google Plus Codes MP8X+87

42

N
or

thern Gyeonggi

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

Xe buýt
Xe buýt màu xanh lá số 058 - Xuống tại Hyundai Motor Studio Goyang (15 phút)

Thời gian sử dụng : 09:00 ~ 20:00(Thời gian hoạt động có thể khác nhau theo từng cơ sở)
(Triển lãm thường kỳ) Bán vé đến 17:30 Đóng lối vào lúc 18:00
(Đóng cửa vào các ngày thứ 2, Tết, Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ sau đó)

Xe tắc xi
Ga Daehwa Đi taxi hết khoảng 3.800KRW

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

※ Giảm giá tại chỗ được áp dụng ngay khi phiếu được xuất trình tại quầy thông tin ở tầng L.※ Nếu có nhiều khách đến tham quan, có thể khó vào cửa vào thời gian mong muốn.

Thông tin du lịch
xe hơi
2phút

xe hơi
5phút

Tàu điện ngầm
3 345phút Hongik Univ. Daegok Daehwa

3 360phút Seoul Station Chungmuro Daehwa4

G.J

Thủy cung Aqua Planet Ilsan ONEMOUNTHYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Các trò chơi mạo hiểm thú vị (đường trượt, hồ tạo sóng,hồ bơi 
nước chảy, các trò chơi dưới nước,...) trong nhà, ngoài trời và không 
gian thư giãn với tầm nhìn toàn cảnh ngắm trời cao và hồ nước!
Tận hưởng trải nghiệm mới tại trung tâm mua sắm và công viên 
tuyết ONEMOUNT - nơi băng tuyết tồn tại suốt bốn mùa trong 
năm!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ONEMOUNT

43
N

or
thern Gyeonggi

50%
1 Coupon/4 người

Đây là phiếu giảm giá chuyên dụng cho người nước ngoài.

ONEMOUNT
원마운트

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
www.onemount.co.kr
10:00 ~ 18:00 Giờ mở cửa khác nhau theo mùa

82-1566-2232



Google Plus Codes MQ73+PQ

43

N
or

thern Gyeonggi

ONEMOUNT
원마운트

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử
Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Ga Juyeop : Lên xe buýt số 80, 082B (khoảng 15 phút)
Xe tắc xi
Xuất phát từ trung tâm thành phố khoảng 30.000KRW ~ 40.000KRW

10 phút đi bộ từ Cửa ra số 2, Ga Juyeop 

Thông tin du lịch
xe hơi
2phút

xe hơi
2phút

Tàu điện ngầm
3 345phút Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360phút Seoul Station Chungmuro Juyeop4

G.J

Thủy cung Aqua Planet Ilsan ONEMOUNT HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Bàn Môn Điếm & Đường hầm DMZ số 3 Phục vụ tour tham quan từ thứ Ba đến thứ Bảy.
(Không bao gồm các ngày lễ và chủ nhật: Ngày không tổ chức tham quan do UNC chỉ định) 
Xuất phát Tour tham quan DMZ tại Seoul (Bắt buộc đặt trước) Thời gian Tour tham quan: 08 : 10 - 17 : 30 (Thời gian khởi hànhchính xác được ấn định trước 48 giờ.)※ Tour : Thứ ba - Thứ Bảy ※ Đặt chỗ trước 4 ngày ※ Phải mang theo coupon trong ngày.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Bàn Môn Điếm + Đường hầm số 3

44
DMZ

15%
1 Coupon/1 người

 Người lớn/Trẻ em(13 tuổi trở lên) 
→ ₩153,000

Bàn Môn Điếm + Đường hầm số 3
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

DMZ

TRIP

INFO

177, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
www.jsatour.com
08:10 ~ 17:30

82-2-2266-3350



44
DMZ

Google Plus Codes WM8X+G5

Bàn Môn Điếm + Đường hầm số 3
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

Thông tin du lịch

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép 
Có thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tử 
Quầy vé/ Cần đặt chỗ trước/ Cần có hộ chiếu. 

Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

E-mail : info@joongangtour.com
Social Media : www.facebook.com/jsajoongangtour
Văn phòng du lịch tại Tầng 9, bến xe khách tốc hành Seoul.
Lịch trình Tour có thể bị hủy hoặc thay đổi liên quan đến việc huấn luyện 
quân sự tại khu DMZ.

Tàu điện ngầm
13phút Seoul Station City Hall

240phút Gangnam City Hall2

1

Café Annyeong Cầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker Bàn Môn Điếm + Đường hầm số 3

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Café Annyeong) Tại không gian chữa lành vết thương trên hồ
D. Brunch Annyeong) nhìn ra công viên từ ngọn đồi
Bistro Annyeong) thưởng thức kem và một tách cà phê

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Café Annyeong, D. Brunch Annyeong Bistro Annyeong, Takeout Annyeong

45
DMZ

1 Coupon/1 người
Americano(Hot) ₩4,800 → ₩3,800 
Americano(Ice) ₩5,300 → ₩4,300

Café Annyeong , D. Brunch Annyeong Bistro Annyeong, Takeout Annyeong

DMZ

TRIP

INFO

148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
http://ggtour.or.kr 10:00 ~ 19:00

Café Annyeong - 82-31-953-4855
D. Brunch Annyeong - 82-31-956-8383
Bistro Annyeong - 82-31-953-4856

Giảm giá từ
1,000₩

카페안녕, 디브런치안녕, 비스트로안녕, 테이크아웃안녕



45
DMZ

Google Plus Codes VR6P+5X

Café Annyeong , D. Brunch Annyeong Bistro Annyeong, Takeout Annyeong

Thông tin du lịch
xe hơi
40phút

xe hơi
10phút

Không thể sử dụng coupon photo
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Lên xe buýt làng số 058 (hướng đi Imjingak) tại Cổng ra số 01 của Ga Munsan 
→ Xuống xe tại trạm Imjingak, đi bộ 450m đến Imjingak
Xe tắc xi
Khoảng 9.000KRW từ ga Munsan

카페안녕, 디브런치안녕, 비스트로안녕, 테이크아웃안녕

Tàu điện ngầm
60phút Seoul Station MunsanG.J G.J

Café Annyeong Nông trại SanmeoruCầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Cầu Dokgae bắt ngang sông Imjin là cây cầu sử dụng trụ cầu bị phá hủy bởi 
bom đạn trong Chiến tranh Triều Tiên để mô phỏng lại hình dáng của cây cầu 
sắt thời tiền chiến với chiều dài 105m, rộng 5m. Đây là cầu đi bộ du lịch để du 
khách có thể cảm nhận vết thương của chiến tranh và sự quý giá của hòa bình. 
Phòng triển lãm Bunker là không gian trải nghiệm nghệ thuật được tái tạo từ
hầm trú ẩn (boongke) dưới lòng đất đang được sử dụng làm cơ sở quân sự. Tại 
đây, bạn có thể bắt gặp nghệ thuật đa phương tiện tập trung vào trải nghiệm 
và tư liệu hình ảnh liên quan đến DMZ

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

Cầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker

46
DMZ

1 Coupon/4 người
Người lớn ₩2,500 → ₩1,500Trẻ em ₩1,500 → ₩500

Cầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker 독개다리&벙커전시관

DMZ

TRIP

INFO

177 Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
ggtour.or.kr
Từ tháng 3 đến tháng 10: 09:00-18:00
Từ tháng 11 đến tháng 2: 09:00-17:00  ※ Đóng cửa vào thứ Hai

82-70-4405-3323

Giảm giá từ
1,000₩



46
DMZ

Thông tin du lịch
xe hơi
40phút

xe hơi
10phút

Có thể sử dụng coupon đã được sao chép
Không thể sủ dụng coupon điện tử

Bắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Xe buýt
Lên xe buýt làng số 058 (hướng đi Imjingak) tại Cổng ra số 01 của 
Ga Munsan → Xuống xe tại trạm Imjingak, đi bộ 450m đến Imjingak
Xe tắc xi
Khoảng 9.000KRW từ ga Munsan

Cầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker
독개다리&벙커전시관

Tàu điện ngầm
60phút Seoul Station MunsanG.J G.J

Café Annyeong Nông trại SanmeoruCầu Dokgae trên sông Imjin và triển lãm bunker

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Chương trình biểu diễn tiêu biểu của Làn sóng Hàn Quốc, thu hút 
hơn 1 triệu khán giả mỗi năm! Chương trình biểu diễn mới nổi gần 
đây là buổi biểu diễn với 04 họa sĩ sử dụng 10 kỹ thuật hội họa để 
biểu diễn vẽ trực tiếp một cách tuyệt vời và thể hiện ngôn ngữ sân 
khấu tinh tế. Tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, không phân biệt quốc 
tịch đều có thể thưởng thức buổi biểu diễn độc đáo này. Buổi biểu 
diễn giúp người xem trải nghiệm những thay đổi bất ngờ, niềm vui 
và nhiều cảm xúc đa dạng trong 75 phút.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON THE PAINTERS

47
Other

20%
1 Coupon/4 người

VIP ₩60,000 → ₩48,000S ₩50,000 → ₩40,000A ₩40,000 → ₩32,000 

THE PAINTERS
페인터즈

Other

TRIP

INFO

13, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul Theater F5
thepainters.co.kr
2 buổi biểu diễn/ngày (17:00, 20:00) 
365 ngày/Một buổi biểu diễn kéo dài 75 phút.

82-2-766-7855



47
Other

Google Plus Codes HX9R+WM

Xe tắc xi
Rạp Jongno-Tìm kiếm ‘Rạp Seoul’

THE PAINTERS
페인터즈

Không thể sử dụng coupon photoCó thể sử dụng coupon trên các thiết bị điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

* Phòng bán vé mở cửa trước    giờ công diễn 1 giờ* Cần đặt trước* Không áp dụng đồng thời với     chương trình giảm giá khác

Tàu điện ngầm
3 325phút Gangnam Seoul Nat'l Univ. Jongno 3(sam)ga

3 310phút Myeong-dong Chungmuro Jongno 3(sam)ga4

2

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Cửa hàng miễn thuế Hyundai Department Store hướng tới mục tiêu trở thành một 
điểm đến mới cho du lịch nhất định phải đến thay vì ghé qua chốc lát để mua sắm 
đơn thuần tại điểm du lịch bằng việc mang lại niềm vui mua sắm bên cạnh những 
trải nghiệm mới để trải nghiệm ở những địa điểm du lịch mới lạ. Thông qua các cửa 
hàng miễn thuế sang trọng phủ khắp các điểm du lịch chính ở Gangbuk và Gangnam, 
trung tâm thành phố Seoul, chúng tôi sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm 
đặc biệt biến niềm vui mua sắm thành thú vui du lịch.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

Cửa hàng miễn thuế Hyundai Department Store (Coex, Quầy tại Dongdaemun, Nhà ga T1 Sân bay Incheon)

48
Other

10%
1 Coupon/1 người

Đối tượng khách hàng mới đăng ký hội viên được cấp ngay thẻ hội viên bạc

Cửa hàng miễn thuế Hyundai Department Store (Coex, Quầy tại Dongdaemun, Nhà ga T1 Sân bay Incheon)
현대백화점 면세점(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

Other

TRIP

INFO

(Coex) 8 · 9 · 10th floor, 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul
(Quầy tại Dongdaemun) Doosan Tower Bldg., 275, Jangchungdan-ro,Jung-gu, Seoul (6~13F)
(Nhà ga T1 Sân bay Incheon)272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon
www.hddfs.com
(Coex) 09:00 ~ 20:30  (Quầy tại Dongdaemun) 10:30 ~ 23:00 (Nhà ga T1 Sân bay Incheon) 06:30~21:30

82-1811-6688

NEW



48
Other

Google Plus Codes G355+CW

H295+HG

FCHR+M6

(Coex)
(Quầy tại Dongdaemun)
(Nhà ga T1 Sân bay Incheon)

Cửa hàng miễn thuế Hyundai Department Store(Coex, Quầy tại Dongdaemun, Nhà ga T1 Sân bay Incheon)
현대백화점 면세점
(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

Không thể sử dụng coupon photoKhông thể sủ dụng coupon điện tửBắt buộc kiểm tra ảnh hộ chiếu tại quầy bán vé
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Đối tượng khách hàng mới đăng ký hội viên được cấp ngay thẻ hội viên bạc

Xe buýt
(Quầy tại Coex Center) Ga Gangnam (Khoảng 30 phút)
(Quầy tại Dongdaemun)  Ga Seoul (Khoảng 30 phút)
(Nhà ga T1 Sân bay Incheon) 6001, 6008, 6014, 6020, 6300, 6705, 6002, 
6009, 6015, 6030, 6500, 6707A, 6003, 6010,6016, 6100, 6600, 6900, 6004, 
6011, 6017

(Quầy tại Dongdaemun)

(Coex)

※ Thời gian mở cửa có thể bị thay đổi do dịch Covid-19 nên quý vị vui lòng kiểm tra 
trên Website hoặc thông qua Trung tâm tổng đài hỗ trợ tổng hợp trước khi đến.

Tàu điện ngầm
2

4

5phút

10phút

Gangnam

Seoul Station

Samsung

Dongdaemun

2

4

235phút

5phút

Seoul Station

Myeong-dong

Sadang

Dongdaemun

Samsung4

4

2

4

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Cửa hàng miễn thuế Shilla tại Seoul là nơi khởi đầu dịch vụ mua sắm 
miễn thuế tốt nhất vươn tầm thế giới. Bữa tiệc của các thương hiệu cao 
cấp nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, HERMES, Chanel và Gucci cũng 
như các thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu khác nhau xứng đáng là chuyên 
gia trong lĩnh vực làm đẹp được công nhận trên toàn thế giới. Hãy thỏa 
sức mua sắm miễn thuế từ các sản phẩm thời trang đang thịnh hành, 
các loại phụ kiện cho đến cả thực phẩm tại Cửa hàng miễn thuế Shilla 
tại Seoul.

49
Other Cửa hàng miễn thuế Shilla (Cửa hàng tại Seoul) 신라면세점(서울점)

Other

TRIP

INFO

249, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul
www.shilladfs.com/comm/kr/ja/main
09:30~17:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Cửa hàng miễn thuế Shilla (Cửa hàng tại Seoul)

1 Coupon/1 người
Đối tượng người Nhật Bản/ Đông Nam Á/ Trung Quốc Khi mua trên $300  - Giảm giá

₩30,000

₩30,000



49
Other

Google Plus Codes H255+33

Xe buýt
Xe buýt tuyến dài 144, 301
Xe buýt tuyến nội vùng 7212
Xe tắc xi
Cửa hàng tại Seoul hỗ trợ phí Taxi (Tặng tối đa 16.000P điểm S Rewards 
khi xuất trình hóa đơn taxi sử dụng đến quầy tại Seoul)

Cửa hàng miễn thuế Shilla (Cửa hàng tại Seoul)
신라면세점(서울점) 

※ Coupon dành riêng cho khách du lịch, khách du lịch tự do (FIT)
※ Coupon này chỉ có thể sử dụng tại Cửa hàng miễn thuế Shilla tại Seoul
※ Không áp dụng giảm giá đồng thời với các Coupon khác và không áp dụng đối 
     với các sản phẩm giảm giá trên 30%
※ Coupon này không được hoàn trả hay cấp lại khi hủy giao dịch mua bán đã sử dụng
※ Không thể sử dụng cho một số thương hiệu như L/V, CHANEL,GUCCI,HERMES v.v...
※ Sự kiện này có thể thay đổi hoặc kết thúc không có thông báo trước tùy theo tình hình 
     của công ty. 

※ Vui lòng xuất trình mã vạch tại quầy tính tiền trong cửa hàng khi thanh toán.

Tàu điện ngầm
3 310phút Seoul Station Dongguk Univ.

3 35phút Myeong-dong Chungmuro Dongguk Univ.4

4 Chungmuro



Hãy thử trải nghiệm các gian hàng mỹ phẩm và nước hoa miễn thuế của Shilla tại Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon, sân bay được công nhận là một trong những sân bay lớn nhất thế giới. Chúng tôi mang đến các trải nghiệm mua sắm làm đẹp hoàn toàn mới với các gian hàng hiện đại nhất của các thương hiệu làm đẹp toàn cầu và các cửa hàng thông minh theo kiểu trải nghiệm dành cho khách hàng. Hãy bắt đầu chuyến đi du lịch vui vẻ bằng việc mua sắm mỹ phẩm và nước hoa cao cấp nhất cùng với Shilla Duty Free tại Nhà ga số 2 Sân bay Quốc tế Incheon.

50
Other Cửa hàng miễn thuế Shilla (Nhà ga T2 Sân bay Incheon)

신라면세점(인천공항점 T2)

Other

TRIP

INFO

272, Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon
www.shilladfs.com/comm/kr/ja/main
06:50~21:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Cửa hàng miễn thuế Shilla (Nhà ga T2 Sân bay Incheon)

1 Coupon/1 người
Đối tượng người Nhật Bản/ Đông Nam Á/ Trung Quốc Khi mua trên $200  - Giảm giá

₩20,000

₩20,000



50
Other

Google Plus Codes FCHR+M6

Cửa hàng miễn thuế Shilla (Nhà ga T2 Sân bay Incheon)
신라면세점(인천공항점 T2)

※ Coupon dành riêng cho khách du lịch, khách du lịch tự do (FIT)
※ Không áp dụng giảm giá đồng thời với các Coupon khác và không áp dụng đối với 
     các sản phẩm giảm giá trên 30%
※ Coupon này không được hoàn trả hay cấp lại khi hủy giao dịch mua bán đã sử dụng
※ Không thể sử dụng cho một số thương hiệu như CHANEL COS, DIOR COS, SK-II v.v...
※ Sự kiện này có thể thay đổi hoặc kết thúc không có thông báo trước tùy theo tình 
     hình của công ty. 

Tàu điện ngầm
A70phút Seoul Station

A60phút Hongik Univ. Incheon Int'l Airport Termanal 2A

A Incheon Int'l Airport Termanal 2

※ Vui lòng xuất trình mã vạch tại quầy tính tiền trong cửa hàng khi thanh toán.



서울역 ↔ 인천공항

서울역에서 논스톱 직통열차와 도심공항터미널 얼리체크인

서비스로 인천공항까지 가는 길이 여유롭고 편안해집니다. 

공항철도
 직통열차로

Hãy bắt đầu chuyến du lịch Hàn Quốc của bạn một cách an toàn và 
thuận tiện bằng cách di chuyển bằng tàu điện ngầm đi thẳng (không 
dừng giữa chặng) kết nối Sân bay Quốc tế Incheon và Ga Seoul. Bạn 
có thể cảm nhận được đất nước Hàn Quốc xinh đẹp khi ngắm cảnh bờ 
biển phía Tây và sông Hàn qua cửa sổ của chuyến tàu đi thẳng.

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON Công ty TNHH Đường sắt Sân bay

51
Other

\9,500 → \8,000

Công ty TNHH Đường sắt Sân bay
공항철도㈜

Other

TRIP

INFO

 46, Geombawi-ro, Seo-gu, Incheon
www.arex.or.kr
Ga Seoul (Chuyến tàu đầu tiên: 06:10; Chuyến tàu cuối cùng: 22:50)Ga Airport Railroad Terminal 1 (Chuyến tàu đầu tiên: 05:23; Chuyến tàu cuối cùng: 22:48)Ga Airport Railroad Terminal 2 (Chuyến tàu đầu tiên: 05:15; Chuyến tàu cuối cùng: 22:40)

82-1599-7788

Chỉ có thể dùng trực tuyến

Giảm giá từ
1,500₩
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Google Plus Codes HM9C+CF

Không thể giảm giá tại chỗChỉ có thể giảm giá trực tuyến thông qua QR scanner
Có giá trị từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023

Ga Seoul: 
Ga Airport Railroad, Tầng B2, 378, Cheongpa-ro (Dongja-dong), 
Yongsan-gu, Seoul 
Ga Airport Railroad Terminal 1
Trung tâm Giao thông, Tầng B1, Ga Sân bay Quốc tế Incheon 1 tại 271 
Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon (Unseo-dong) 
Ga Airport Railroad Terminal 2
Trung tâm Giao thông, Tầng B1, Ga Sân bay Quốc tế Incheon 2 tại 272 
Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon

Công ty TNHH Đườngsắt Sân bay
공항철도㈜

* Cần kiểm tra tình hình chạy tàu ra sân bay trước khi    sử dụng (Mức cước, thời gian v.v...)
* Không áp dụng giảm giá đồng thời với các giảm giá    cộng đồng, giảm giá liên kết 
* Chỉ có thể giảm giá trực tuyến (Không giảm giá tại quầy)
* Có thể có thay đổi về giá cả, thực hiện chương trình    tùy theo tình hình.

The easiest way to tour in Gyeonggi 

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Explore Gyeonggi ! Enjoy Gyeonggi ! Exciting Gyeonggi !

The easiest way to tour in Gyeonggi 

Kiểm tra và đặt trước lộ trình
Cổng thông tin du lịch Gyeonggi– Required information – EG tour bus
https://en.ggtour.or.kr/en/








