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Ngành kỹ thuật

01.Samsung Innovation Museum

Điện

Farm Art Holic khởi đầu với suy nghĩ nâng cao mức độ hoàn thành của ngành nông nghiệp để có thể
trở thành nghệ thuật. Nơi đây đang tư vấn đào tạo bằng việc phát triển mô hình kinh doanh nông công
nghiệp kết hợp giữa nông nghiệp và công nghiệp. Thông qua những trải nghiệm và các món ăn sử dụng
nông sản tiêu biểu được canh tác trực tiếp tại Namyangju nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của
người tiêu dùng.

Điện tử Chất bán
dẫn

Bảo tàng Sáng tạo Samsung (S/I/M) vừa là bảo tàng ngành điện tử có quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc vừa là nhà
truyền thông của Công ty Điện tử Samsung đã được mở cửa vào ngày khoa học 21 tháng 4 năm 2014.
Đây là nơi giới thiệu vai trò và hoạt động của ngành công nghiệp điện tử đã hiện thực hóa cuộc sống sung túc
của nhân loại. Nơi đây trưng bày các phát minh về điện, những câu chuyện sáng tạo đa dạng của các nhà phát
minh từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 cùng lịch sử ngành công nghiệp điện tử đã được các doanh nghiệp xây dựng.
Với vai trò là không gian giao tiếp đại diện của Công ty Điện tử Samsung, đây cũng là nơi chia sẻ tầm nhìn và
giá trị của doanh nghiệp sáng tạo đổi mới và thử thách không ngừng nghỉ.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

·Tour ngoại tuyến S/I/M
·Tour trực tuyến S/I/M
※ Yêu cầu đặt trước

82-31-200-3113

https://www.samsunginnovationmuseum.com
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88, Jingeonuhoe-ro, Jingeon-eup, Namyangju-si,
Gyeonggi-do
82-31-574-5820
www.farmartholic.co.kr

Chương trình du lịch công nghiệp

02.HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

C2

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG là công viên chủ đề xe ô tô mô hình trải nghiệm lớn nhất tại Hàn Quốc. Đây
là không gian kết hợp giữa ‘Motor’ có nghĩa là xe hơi và ‘Studio’ sáng tạo văn hóa mới mang lại những tải nghiệm
mới về xe ô tô không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là người bạn đồng hành trong cuộc sống.
Thông qua hướng dẫn của ‘Guru’, chuyên gia văn hóa xe hơi, có thể trải nghiệm thoải mái và gần gũi từ quá trình
ra đời của xe ô tô cho đến các tính năng mới nhất cũng như trải nghiệm trực tiếp lái thử xe với các mẫu xe đa
dạng khác nhau bao gồm cả các mẫu xe mới nhất của Công ty Ô tô Hyundai.
217-6 KINTEX-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
82-32-310-3090~3091

https://motorstudio.hyundai.com/goyang
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· Triển lãm trai nghiệm “Into the Car”
· Triển lãm nghệ thuật - xe hơi
· Chương trình lái thử xe · Hội thảo cho trẻ em
· Hội thảo di động

03.BẢO TÀNG CHIẾU SÁNG FEELUX

Đèn

Linh
kiện
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Chương trình du lịch công nghiệp

Trải nghiệm khoa học
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82-31-955-7955

www.letterpressmuseum.co.kr

Không gian trải nghiệm kỳ thú dành cho những giấc mơ khoa học. Hãy chứng kiến những gì từng tưởng tượng
trực tiếp bằng mắt! Sự tò mò của những đứa trẻ sẽ trở thành niềm vui khi biết được nguyên lý của khoa học
thông qua trải nghiệm. Công viên kỳ thú đã chuẩn bị các chương trình học tập tại chỗ để trẻ có thể trải nghiệm
an toàn nhất trong lòng tự nhiên và chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành trung tâm giáo dục khoa học trải nghiệm
nơi trí tưởng tượng của các em bé được hiện thực hóa trong tương lai vui vẻ.
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· Gói Kỳ thú
· Gói Kỳ thú + Nhà khoa học
· Dây trượt Zipline

www.amazingpark.co.kr

Ngành cảng biển
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05.Cơ quan cảng biển Pyeongtaek

Cơ quan cảng biển Pyeongtaek được thành lập để đóng góp vào việc thúc đẩy và giới thiệu rộng rãi về cảng
Pyeongtaek, nâng cao mối quan tâm và hiểu biết về cảng Pyeongtaek cho các học sinh, những người sử dụng
cảng, những người trong và ngoài nước có nguyện vọng đầu tư và những người đến thăm cảng thông qua hoạt
động truyền thông về điều kiện vận hành cảng Pyeongtaek, quy hoạch phát triển và tầm nhìn trong tương lai.
98, Pyeongtaek Port, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
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Ngành sản xuất mỹ phẩm

D5

06.COBICA
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COBICA là doanh nghiệp chăm sóc sắc đẹp toàn diện với toàn bộ chu trình sản xuất mỹ phẩm từ nghiên cứu phát triển/nguyên phụ liệu/thiết kế/sản xuất. Công ty có thành lập viện nghiên cứu trực thuộc để trực tiếp tự
nghiên cứu mỹ phẩm và đội ngũ thiết kế mang lại cho khách hàng những thiết kế phản ánh xu thế mới nhất.
Room 851, 545, Seobu-ro, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
82-31-876-7369

· Trải nghiệm làm đẹp

Sản xuất - chế biến thực phẩm
07.Tổ hợp sữa SeoulMilk

Trải nghiệm món ăn truyền thống Hàn Quốc
E5

Tổ hợp sữa SeoulMilk là doanh nghiệp sữa tiêu biểu của Hàn Quốc được thành lập từ năm 1937 và trải qua
84 năm luôn nắm giữ vị trí số 1 ngành sữa trên nền tảng những nỗ lực và đổi mới để nâng cao chất lượng sữa.
Đặc biệt, nhà máy mới tại Yangju của SeoulMilk vừa là nhà máy thông minh có hiệu suất cao, thân thiện với môi
trường vừa là nhà máy chế biến sữa có quy mô lớn nhất ở Châu Á, nơi có thể trải nghiệm thăm quan kiến học bên
trong nhà máy sản xuất sản phẩm.
62, Yewon University-ro, Eunhyeon-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
82-31-928-8311

www.seoulmilk.co.kr

158-60 Juraebonjuk-ro, Iljuk-myeon, Anseong-si,
Gyeonggi-do
82-31-673-9966 / 82-2-2094-9900~902

Chương trình du lịch công nghiệp

www.moca-museum.co.kr

· Thăm quan kiến học tại nhà máy

2, Dongbu-daero, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

82-1577-3651
hyfactory.fredit.co.kr

· Thăm quan kiến học
· Kiến học trực tuyến
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10.See’s Coffee KOREA

82-70-4218-5225

www.sulseam.com

82-1522-8866

www.seescoffee.com
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82-70-8805-2134

http://이천마실.com

82-31-681-8929

https://smartstore.naver.com/nicedrink

· Trải nghiệm kiến học nhà máy cà phê See’s
· Trải nghiệm rang cà phê bằng tay và pha cà phê

MASIL nằm ở Icheon, tỉnh Gyeonggi, quê hương của lúa gạo là doanh nghiệp được chứng nhận về chất lượng
nông trại giáo dục nông thôn và nhóm ngành kết hợp nông thôn là không gian vừa để thư giãn vừa có thể trải
nghiệm các chương trình giáo dục với các phong cách khác nhau, các ngành nghề thủ công. Hãy thử trải nghiệm
các chủ đề Komjirak Masil (Trải nghiệm thủ công), Yamyam Masil (Thực phẩm trị liệu), Pulggot Masil (Trị liệu làm
vườn), Sopung Masil (Trải nghiệm trang trại) v.v...
Chương trình du lịch công nghiệp
150, Imosan-ro 372beon-gil, Yul-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do

108, Sukseongtteul-gil, Oseong-myeon,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

11.MASIL, pháp nhân nông nghiệp

· Ép hoa hoặc gạo lên nhựa (Móc chìa khóa)
· Thủ công làm giấy truyền thống (Giấy Hanji)
· Làm bánh quy từ gạo
· Làm bánh Cupcake (Hạt giống hoa hoặc đất sét gạo)
· Làm chậu tiểu cảnh
๋
· Chậu cây trưng bày (Cây cảnh)สจิว)

www.url.kr/k4ius5
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www.soolsool.co.kr

26 Yangyeon-ro 173beon-gil, Nam-myeon,
Yangju-si, Gyeonggi-do
82-31-863-4666 / 82-31-866-5366

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm làm đậu phụ · Trải nghiệm làm bỏng gạo
· Trải nghiệm làm bánh tteok · Nhuộm tự nhiên
· Trải nghiệm trong rừng
· Nghề thủ công đan rơm

39.Làng Jangdokdae ở Gyodong
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Cổng thông tin
du lịch
Gyeonggi

Đăng ký tài liệu
quảng bá du lịch
Gyeonggi

Hãy cùng tìm hiểu thông tin du lịch của
Tỉnh Gyeonggi thông qua trang
web cổng thông tin du lịch Gyeonggi

Dịch vụ tải trực tuyến
tài liệu quảng bá về
Tỉnh Gyeonggi

+82-31-259-4700
www.ggtour.or.kr

· Sơn tay
· Vẽ bằng bút dạ

+82-31-255-8424
www.ggtourmap.or.kr

29.Bảo tàng gốm sứ Gyeonggi

82-31-799-1500

http://www.ggcm.or.kr

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm giáo dục CLAYPLAY

Nghề thủ công thủy tinh

Làng Jangdokdae ở Gyodong nâng cao giá trị của các hộ làm nông nghiệp bằng cách sản xuất - chế biến và bán dâu và tằm với cây trồng chủ
đạo của làng là cây dâu. Ngoài ra, các món ăn không có hại và các món ăn mang đầy hương vị truyền thống theo mùa sẽ giúp du khách có thể
thưởng thức những trải nghiệm ẩm thực cũng như thoải mái vui chơi và trải nghiệm các nét văn hóa đa dạng khác nhau.
148-11 Singyo-dong-ro, Gwanin-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
82-31-534-5211

www.교동장독대마을.com
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254 Buheung-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
82-32-885-6262

www.glassisland.co.kr

76 Yangseogok-gil, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

31.Suwon Convention Center

www.scc.or.kr
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Chương trình du lịch công nghiệp

· Thăm quan triển lãm
· Thăm quan hội chợ

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm văn hóa
(trò chơi, sinh hoạt, ẩm thực)
· Cắm trại nghỉ dưỡng
· Trải ghiệm làm nông

41.Làng trải nghiệm món ăn địa phương Pyeongsaeng Pyeongso,
Pháp nhân nông nghiệp
Đây là trang trại canh tác và trải nghiệm nông sản an toàn, tươi ngon và thân thiện với môi trường trong tự nhiên. Du
khách có thể trực tiếp thu hoạch nông sản có chất lượng tốt ngay tại các hộ nông nghiệp luôn giàu trách nhiệm về
các món ăn tốt cho sức khỏe và mua với giá rẻ. Ngoài ra, du khách còn có thể thưởng thức các món ăn thơm ngon
thông qua các chương trình trải nghiệm đa dạng khác nhau
Chương trình du lịch công nghiệp
đồng thời với trải nghiệm thu hoạch nông sản sẽ giúp các em
· Trải nghiệm học tập đào khoai tây
bé của chúng ta biết về sự sạch sẽ của thiên nhiên.
· Trải nghiệm học tập đào đậu Gangnang
49-16 Gileum 3-gil, Oseong-myeon, Pyeongtaek-si,
· Trải nghiệm thu hoạch dưa hấu, dưa lưới
Gyeonggi-do
· Trải nghiệm học tập làm dưa chuột muối
· Trải nghiệm học tập Hallabong, Cheonhyehyang
82-31-681-1514
· Trải nghiệm học tập muối Kimchi
www.gireum.co.kr
· Trải nghiệm học tập Đu đủ
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Trung tâm Hội nghị Suwon là trung tâm hội nghị được hình thành trên khu phức hợp MICE với tổ hợp khách sạn,
trung tâm thương mại, viện hải dương học, công viên hồ Gwanggyo. Với các phòng hội nghị đa dạng có thể sử
dụng phù hợp với từng quy mô.
82-31-303-6000

https://goraesil.modoo.at

· Trải nghiệm làm cầu thủy tinh
· Trải nghiệm làm bóng đèn
· Trải nghiệm khắc ly thủy tinh
· Trải nghiệm vẽ trên thủy tinh
· Làm vòng tay thủy tinh
· Làm đồng hồ từ vỏ chai vang

Ngành MICE

140, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

40.Tổ hợp nông nghiệp Jilul Goraesil

82-10-3939-7539 / 82-70-4131-7539

Chương trình du lịch công nghiệp

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm cuộc sống nông trại (Sống 3 ngày) 3 ngày 2 đêm
· 3 bữa ăn đáp ứng ngũ cảm (2 ngày 1 đêm)
· Làm tương ớt truyền thống
· Làm bánh dâu tằm
· Làm bánh quế lá dâu
· Đất sét gạo

Tổ hợp nông nghiệp Jilul Goraesil nằm ở thôn Dogok, xã Yangseo, huyện Yangpyeong là một ngôi làng tươi
đẹp có nơi nghỉ ngơi và trải nghiệm cùng trao đổi với những con người sống ở đô thị về giá trị của những giọt
mồ hôi mà người nông dân đổ xuống cùng văn hóa truyền thống nông thôn với triền núi Cheonggye bao trọn
lấy ngôi làng.

30.Bảo tàng đảo thủy tinh

Khu triển Đảo thủy tinh Daebudo là phòng triển lãm giới thiệu lịch sửcủa thủy tính, tác phẩm điêu khắc thủy tinh
và là khu trình diễn biểudiễn thủ công mỹ nghệ thủy tinh, khu trải nghiệm thủ công mỹ nghệthủy tinh. Với nhiều
cơ sở tiện ích đa dạng, các tác phẩm khác nhaucủa nhiều nghệ nhân thủy tinh nổi tiếng được sưu ậtp và trưng
bàyđồng thời mang lại cho du khách niềm vui và sự hứng thú.
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chorok.invil.org

Chương trình du lịch công nghiệp

727, Gyeongchung-daero, Gonjiam-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm nấu rượu tại gia đình

38.Làng Chorok
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Làng Chorok là ngôi làng có thể mang lại khoảng thời gian tốt lành để các du khách cảm nhận đồng thời cả tự
nhiên và truyền thống với việc thúc đẩy các loại hình du lịch kết hợp trải nghiệm tận dụng tự nhiên từ ngôi làng
giàu tài nguyên đa dạng như nông trại thảo dược, công viên sinh thái, nhà thư pháp.

Bảo tàng gốm sứ Gyeonggi là bảo tàng về gốm sứ nằm tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, quê hương của
đồ sứ nơi đã sản xuất các sản phẩm gốm sứ dùng trong hoàng gia trong khoảng 500 năm của triều đại Joseon.
Bảo tàng được thành lập không chỉ với mục đích sưu tầm, bảo tồn, nghiên cứu và triển lãm các tư liệu hữu hình
và vô hình từ gốm men ngọc và gốm trắng của Hàn Quốc cho đến gốm sứ cận đại - đương đại mà đồng thời
cũng tổ chức các chương trình trải nghiệm giáo dục khác nhau nhằm nâng cao hiểu biết của công chúng về lịch
sử và truyền thống của gốm sứ.
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Chương trình du lịch công nghiệp

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm bàn xoay gốm
· Sơn gốm sứ
· Làm đĩa
· Làm cốc

· Trải nghiệm bàn xoay gốm
· Chơi nặn đất

www.pkcera.com

· Thăm quan & Uống thử · Trải nghiệm làm rượu Makkoli
· Trải nghiệm làm muối men · Trải nghiệm làm rượu Cocktail

25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon,
Pocheon-si, Gyeonggi-do
82-31-531-9300

Nếu muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật bức bách và đầy căng thẳng ở một địa điểm gần, hãy đến với làng
Mengol ở Yangju. Đến đây có thể trải nghiệm thực phẩm lên men truyền thống tỏa ánh thời gian và các nông
sản của Hàn Quốc cũng như tận hưởng phong vị chậm rãi trong lòng
Chương trình du lịch công nghiệp
cuộc sống bận bịu.
· Làm tương truyền thống
29-6 Huam-ro 443beon-gil, Nam-myeon,
· Làm đậu phụ + tương đậu
Yangju-si, Gyeonggi-do
· Làm rượu truyền thống (Rượu Makkoli)
· Làm gốm sứ
82-31-863-6978
· Thủ công trạm khắc
http://mengol.invil.org
· Trải nghiệm trị liệu (Trong ngày)

28.Gốm sứ PyeongKang

82-31-637-8860

Chương trình du lịch công nghiệp

Sansawon, không gian tràn ngập hương vị và sự lãng mạn của rượu truyền thống, chính thức mở cửa từ tháng
10 năm 2009, với ý nghĩa là ‘Vườn cây táo gai’, nguyên liệu để làm rượu Sansa-chun, loại rượu tiêu biểu của Bae
Sang-myeonju.
Đây là không gian trải nghiệm văn hóa phức hợp nơi kết hợp giữa trải nghiệm rượu, giáo dục, nấu bia và du lịch
của Hàn Quốc.

37.Làng Mengol

C2

106, Ceramic Art Road 6beon-gil, Sindun-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do

· Chương trình thăm quan lò nấu bia
· Chương trình nấu rượu Makkoli
· Chương trình thăm quan + trải nghiệm + uống thử

21.SANSAWON

Làng Buraemi là ngôi làng trải nghiệm nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gyeonggi. Đến nơi đây có thể thưởng thức các
chương trình trải nghiệm đa dạng khác nhau như trải nghiệm nông sản theo mùa, trải nghiệm nhuộm tự nhiên do
các nghệ nhân nhuộm trực tiếp thực hiện, trải nghiệm làm bánh bao bằng gạo từ gạo Icheon, thu hoạch quýt và
quả Seolbonghyang (Hallabong) vốn chỉ thấy trên đảo
Chương trình du lịch công nghiệp
Jeju, làm bánh gạo dẻo dẻo từ những tấm bánh tteok.
· Nhuộm tự nhiên (Khăn tay·Áo sơ mi·Khăn quàng cổ)
· Trải nghiệm thu hoạch Seolbonghyang
177, Geumyul-ro 640beon-gil,
· Trải nghiệm thu hoạch quýt Sanggo
Yul-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
· Trải nghiệm thu hoạch khoai lang
· Làm bánh bao gạo
· Làm bánh gạo
82-31-643-0817
· Trải nghiệm hái dâu tây · Trải nghiệm hái nho
www.buraemi.com
· Làm bánh mini
· Gieo hạt trồng cây

Tại Gốm sứ Pyeongkang, mọi người có thể trực tiếp sử dụng các dụng cụ hữu dụng và có thiết kế đẹp cũng
nhưng các tác phẩm gốm sứ truyền thống kế thừa từ xa xưa hay các tác phẩm trang trí phù hợp với hiện đại.
Một ngày nào đó, hãy cùng bé yêu đến với lò gốm và bắt đầu những trải nghiệm làm gốm để có những giây
phút vui vẻ và hạnh phúc cùng vui chơi với đất.

Rượu ngon tái hiện hương và vị thần bí giàu truyền thống của rượu Hàn Quốc với lịch sử lâu đời hàng nghìn
năm bằng cả tấm lòng nhiệt huyết và tỏa sáng sắc màu của thời gian. Đây là loại rượu truyền thống cao cấp đã
được thổi hồn hiện đại tự hào với hương và vị đậm đà bằng cách phát huy tối đa việc nuôi dưỡng các vi sinh vật
thông qua các phương pháp ủ khác nhau như Samyangju (Ủ 3 lần) và Oyangju (Ủ 5 lần) sau khi làm rượu cơ bản.

See’s Coffee là khu trải nghiệm cà phê của thời đại mới mở ra giấc mơ trở thành chuyên gia pha chế cũng như cơ
hội thưởng thức trải nghiệm cà phê và thăm quan nhà máy (Rang bằng tay, pha cà phê bằng tay). Ngoài ra, đây
cũng là nơi có thể trải nghiệm thưởng thức hương vị cà phê trực tiếp pha phin.
30, Padam-ro 149 beon-gil, Mohyeon-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

82-31-339-4711

Chương trình du lịch công nghiệp

20.Rượu ngon
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36.Làng Buraemi, pháp nhân tổ hợp nông nghiệp

27.Baekam Pottery

11 Wonyang-ro 246beon-gil, Wonsam-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do

19.SULSAEM, pháp nhân nông nghiệp

2298-1, Jugyang-daero, Yangji-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do

뚱딴지마을.kr

Đây là nơi bất kể độ tuổi nào cũng có thể trải nghiệm đồ gốm với mô hình doanh nghiệp được điều hành bởi
nghệ nhân ngành gốm. Không chỉ đơn thuần là những trải nghiệm hàng ngày mà còn có chế độ hội viên phòng
gốm hàng năm. Cùng với phòng trưng bày với nhiều nội dung để xem thường xuyên.

SULSAEM đang sản xuất các loại dấm được lên men theo cách truyền thống và rượu truyền thống từ tự
nhiên với các nguyên liệu tốt được kế truyền từ trí tuệ của tổ tiên trong các văn kiện cổ. Có thể thăm quan
học tập trong nhà và uống thử rượu truyền thống (Khoảng 1 tiếng), trải nghiệm nấu rượu Makkoli (Khoảng 2
tiếng). Bạn có thể đặt trước 10 người trở lên.

09.Hankyong F&B, pháp nhân nông nghiệp

Hankyong F&B đang vận hành nhà máy sản xuất các loại tương và bánh kẹo truyền thống của Hàn Quốc sử
dụng các đặc sản của khu vực và sản xuất các nông sản thân thiện với môi trường. Ngoài ra, công ty sử dụng
những nguồn lực của chính mình để vận hành trung tâm trải nghiệm và
Chương trình du lịch công nghiệp
trung tâm đào tạo, đi tiên phong trong cách mạng công nghiệp lần thứ
· Hiểu về cách mạng công nghiệp
6 bằng cách khai thác các kênh lưu thông trong và ngoài nước.
dung hợp - phức hợp (Lần thứ 6)
thông qua trải nghiệm bánh kẹo
truyền thống và thực phẩm địa
2362-34, Anseongmatchum-daero, Yangseong-myeon,
phương
Anseong-si, Gyeonggi-do
· Câu chuyện ngũ cốc và cách mạng
82-31-677-8926
công nghiệp lần thứ 6 của người
blog.naver.com/hkfb1 | songreen.modoo.at
nông dân nhỏ bé
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· Thăm quan triển lãm
· Lớp học đặc biệt hướng nghiệp nghề bếp
· Tìm hiểu về món ăn Phương Tây
· Trình diễn sốt dấm Balsamic/Caesar

Ngành rượu truyền thống

Sữa chua, món đồ uống lên men gần gũi với tất cả mọi người! Sữa chua được làm như thế nào để đến với chúng
ta? Chúng tôi sẽ cho các bạn biết một cách thú vị và vui vẻ để già trẻ gái trai, ai ai cũng có thể hiểu về chu trình
sản xuất từ sản xuất đến đóng gói, quản lý vệ sinh, thông tin về khuẩn có lợi Probiotics.

D5

Ngành gốm sứ

· Trải nghiệm hái dâu tây mùa xuân
· Trải nghiệm thu hoạch theo mùa
· Đào tạo tại làng & thăm quan kiến học
· Trải nghiệm ẩm thực · Các trải nghiệm khác
· Trải nghiệm làm Kimchi

82-31-775-6655

· Kiến học cơ sở lò đốt rác
· Đài viễn vọng

www.guri.go.kr/main/recall

Chương trình du lịch công nghiệp

35-10 Hakgok Yangjimal-gil, Gangsang-myeon,
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

82-31-566-5506/82-31-550-2478

Bảo tàng này được quy hoạch là không gi an văn hóa phức hợp dành cho mọi người làm nghề bếp cũng như những
người yêu thích nấu ăn. Bảo tàng mong muốn đóng góp vào sự phát triển văn hóa ẩm thực của thế giới thông qua
việc bồi dưỡng các đầu bếp mới vào nghề, ghi chép - lưu trữ - nghiên cứu và trưng bày các thành tích của các đầu
bếp đã có đóng góp vào sự phát triển của ngành chế biến ẩm thực của Hàn Quốc.

08.hy Factory+
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18.Bảo tàng Ẩm thực Hàn Quốc

Làng Ddongddanji nằm ở xã Gangsang, huyện Yangpyeong là ngôi làng được chứng nhận tiêu biểu của cách
mạng công nghiệp lần thứ 6 của Huyện Yangpyeong chuyên nuôi trồng - chế biến khoai mì. Nơi đây có bán các
sản phẩm chế biến từ khoai mì, đặc sản của khu vực như dầu vừng, dầu tía tô. Ngoài ra, đây cũng là nơi có thể
tham gia các trải nghiệm khác nhau, học tập và kiến học để tận hưởng sự dồi dào của mỗi mùa.
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26.Cơ sở khôi phục tài nguyên Guri & Tháp Guri

49 Wangsukcheon-ro, Guri-si, Gyeonggi-do

· Trang trại trải nghiệm
· Chuồng chăn nuôi gia súc
· Trung tâm cưỡi ngựa
· Đua xe
· Xe đạp điện

www.nhasfarmland.com

35.Ddungddanji, pháp nhân nông nghiệp

Cơ sở khôi phục tài nguyên Guri được thiết kế, thi công để bảo tồn môi trường sinh sống không ô nhiễm và môi
trường tự nhiên, tái chế tài nguyên và tiết giảm năng lượng Tháp Guri là ống khói của lò đốt rác là địa điểm du
lịch nổi tiếng của Guri, là cơ sở xử lý rác thải dưới dạng tiêu hủy với công suất lên đến 200 tấn/1 ngày xử lý rác
thải sinh hoạt của thành phố Guri.

Chương trình du lịch công nghiệp

82-31-8053-7979

www.gumiri.com
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Tái chế tài nguyên

Chương trình du lịch công nghiệp

· Tương ớt từ gạo nếp và táo
· Bánh gạo Tteok từ gạo nếp
· Bỏng gạo ngọt · Đèn từ giấy Hanji
· Tour thăm quan văn hóa

82-31-835-7345

· Trải nghiệm hang động · Trải nghiệm VR
· Hang động rượu vang · Công diễn & Sự kiện

www.gm.go.kr/cv

17.Anseong Farmland

28, Daesindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do

86, Noa-ro 491beon-gil, Baekhak-myeon,
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

82-70-4277-8902

Chương trình du lịch công nghiệp

www.cobica.co.kr
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142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si,
Gyeonggi-do

D3

ANSEONG FarmLand, trang trại trải nghiệm thú vị mô hình công viên chủ đề nông xúc sản lớn nhất tại Hàn Quốc
cách Seoul 1 giờ xe, là nơi có thể trải nghiệm gần gũi với gia xúc, xem các màn trình diễn, cho gia xúc ăn. Nơi đây
có cảnh quan tươi đẹp, các chương trình trải nghiệm đa dạng, các món ăn phong phú.

25.Hang động Gwangmyeong

Bản đồ
công nghiệp
tỉnh Gyeonggi

Chào mừng quý khách đến với “Làng tổ chim”, ngôi làng trải nghiệm nông thôn xanh kết hợp hài hòa giữa nguồn
tài nguyên nông nghiệp và cảnh quan tự nhiên. Làng tổ chim đang sản xuất các nông sản có chất lượng tốt và
người tiêu dùng có thể an tâm thưởng thức. Ngoài ra, đây cũng là nơi có thể sử dụng các loại nông sản để thực
hành nấu nướng và trải nghiệm nông thôn/văn hóa.

Động Gwangmyeong nằm ở thành phố Gwangmyeong, tỉnh Gyeonggi là một trong những điểm du lịch tiêu
biểu của Hàn Quốc, hang động duy nhất của Hàn Quốc ở gần khu vực đô thị, đón hơn 1 triệu du khách đến
thăm mỗi năm.

· Trải nghiệm chăn nuôi lấy nữa
· Trải nghiệm làm phô mai
· Trải nghiệm làm pizza

www.welovefarm.modoo.at

34.Làng tổ chim
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· Tour thăm quan cơ sở
· Triển lãm

https://artbunkerb39.org

Chương trình du lịch công nghiệp

82-31-834-3601

Trải nghiệm nông thôn

Chương trình du lịch công nghiệp

82-32-321-3901
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16.Trang trại trái tim yêu thương

Bảo tàng côn trùng Yeoju tập trung vào các loài động vật nhỏ như côn trùng và bò sát với mục đích ưu tiên
nhất là ‘Trị liệu tinh thần cho trẻ em’ bằng việc phát triển các nội dung triển lãm khác biệt và các chương trình
giáo dục thông qua việc thử nghiệm cách tiếp cận mới giúp nâng cao sự quan tâm và hiểu biết về côn trùng
trong cuộc sống hàng ngày với một nền tảng thống nhất cho phép
Chương trình du lịch công nghiệp
phát triển thành một nét văn hóa riêng.
· Bảo tàng triển lãm thường xuyên
114-146, Myeongseong-ro, Yeoju-si, Gyeonggi-do
· Công việc của côn trùng ~!
· Trở thành gia đình cùng sâu bọ
82-31-885-1400
· Thử làm tiêu bản
www.여주곤충박물관.kr
· Làm dây chuyền côn trùng bằng gỗ

Chương trình du lịch công nghiệp

53, Samjak-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do

15.Bảo tàng nông nghiệp thân thiện với môi trường Yangpyeong

10-36, Wacho-gil, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do

· Làm cốc sứ
· Làm bồn hoa
· Rạp phim cảng Pyeongtaek

www.gppc.or.kr

www.sanmeoru.com

Chương trình du lịch công nghiệp

· Rượu vang của riêng tôi
· Làm mứt
· Tour hầm rượu vang

Nông trại trái tim yêu thương nằm ở huyện Yeoncheon, khu vực đình chiến DMZ là nông trại chăn nuôi lấy sữa
truyền thống có thể thưởng thức sữa, phô mai. Đây là nơi kết hợp đào tạo về nghề nông, học tập trải nghiệm,
chế biến sữa với tổ hợp nông nghiệp trái tim yêu thương tập trung các hộ chăn nuôi bò sữa trong vùng.

Chương trình du lịch công nghiệp

82-31-682-5663

82-31-958-4558

33.Bảo tàng côn trùng Yeoju

· Làm tuyển tập thơ tiêu biểu của Hàn Quốc của riêng mình (Làm sách)
· Làm tuyển tập châm ngôn khắc cốt ghi tâm (Làm sách)
· Làm khung ảnh in (In nổi cơ bản)
· Làm kẹp sách (In nổi cơ bản)
· Sắp chữ cho bản in

24.Khu phức hợp nghệ thuật B39 Bucheon

Chương trình du lịch công nghiệp

· Thăm quan triển lãm · Thăm quan hội chợ

Ngành sinh thái - giáo dục

Khu phức hợp nghệ thuật B39 Bucheon là cơ sở văn hóa tái tạo từ lò đốt rác đầu tiên tại Hàn Quốc, nơi có thể
trải nghiệm các chương trình văn hóa nghệ thuật được diễn ra quanh năm trong không gian đầy tính công nghiệp với boong-ke khổng lồ cao 39m.

Đây là bảo tàng quốc lập nằm tại khu du lịch núi Yongmun, huyện Yangpyeong với kết cấu từ các phòng nông
nghiệp thân thiện với môi trường để giới thiệu và quảng bá nền nông nghiệp thân thiện với môi trường của
Huyện Yangpyeong và phòng lịch sử Yangpyeong, nơi có thể biết được về lịch sử và văn hóa của Yangpyeong.
Ngoài ra, nơi đây còn có khu trải nghiệm Dado và viện nghiên
Chương trình du lịch công nghiệp
cứu món ăn tự nhiên.
· Lớp học làm bánh thân thiện với môi trường
670 Yongmunsan-ro, Yongmun-myeon,
· Diễn đàn văn hóa Yangpyeong cho trẻ em
Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
· Sân trải nghiệm bảo tàng liên kết lễ hội cây
trên núi tại núi Yongmun
82-31-772-3370
· Tour trực tuyến di sản văn hóa Yangpyeong
https://www.yp21.go.kr/museumhub
· Sân trải nghiệm D.I.Y tái chế

Chương trình du lịch công nghiệp

82-31-532-1881

441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do

www.kintex.com
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Đô thị tái tạo

Ngành nông xúc sản

04.Công viên kỳ thú

860, Tapsin-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do

23.Bảo tàng in ấn chữ nổi

145, Hoedong-gil, Paju-si,
Gyeonggi-do

C3
Nông trại Sanmeoru sử dụng nho rừng thay vì nho thông
thường để sản xuất rượu vang là địa điểm sản xuất rượu
vang duy nhất nằm trong khu vực đô thị. Có thể tham
gia các chương trình trải nghiệm đa dạng khác nhau tại
đây như trực tiếp đóng chai làm chai rượu vang của riêng
mình, làm mứt nho rừng, thăm quan xưởng rượu vang.

82-31-995-8114

Bảo tàng in ấn chữ nổi đang sở hữu các ấn phẩm in nhiều nhất trên thế giới với 22 tấn thuộc 22 nghì chủng loại
và 3800 chữ là nơi có thể thăm quan tìm hiểu lịch sử các nghệ nhân chế bản in bằng kim loại cuối cùng của Hàn
Quốc và nhà máy in chữ nổi duy nhất vận hành cũng như thăm quan các thiết bị chế bản sách in có thể hoạt
động trong thực tế. Không chỉ có vậy, nơi đây còn có hệ thống tối ưu mang lại cơ hội có thể trải nghiệm tất cả 4
yếu tố chính của một cường quốc văn hóa xuất bản (Công nghệ làm giấy, công nghệ đúc, công nghệ làm khuôn,
công nghệ in) bằng cách sử dụng các khung chữ in nổi.

14.Nông trại Sanmeoru

Chương trình du lịch công nghiệp

www.lighting-museum.com

C2

Vật liệu

· Thăm quan triển lãm · Nhà tuyết
· Hộp tiết kiệm ma thuật
· Đèn đom đóm trong rừng
· Xem trình diễn

82-70-7780-8911

217-60 Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do

· Làm cốc giữ nhiệt của riêng mình
· Làm hoạt hình dư ảnh trong gương (Kính vạn hoa)
· Đọc văn học Hàn Quốc & xem phim hoạt hình

www.komacon.kr

Tiếng Việt

KINTEX là trung tâm hội nghị triển lãm lớn nhất tại Hàn Quốc có diện tích triển lãm lên đến 100,000㎡ với 63
phòng họp. Với vai trò là trung tâm MICE của Hàn Quốc, đến với Kintex có thể thăm quan các triển lãm hấp dẫn
như Seoul Mobility Show, triển lãm ngành thực phẩm Seoul.

Chương trình du lịch công nghiệp

82-32-310-3090~3091

· Trải nghiệm món ăn chậm của
Làng đậu Jangdan

Đây là bảo tàng chuyên về chiếu sáng duy nhất tại Hàn Quốc được thành lập tại FEELUX với chủ đề, chất liệu
chiếu sáng, ánh sáng và sắc màu. Hãy đến ngay với bảo tàng chiếu sáng nếu quý vị muốn thưởng thức các hoạt
động văn hóa đa dạng như lịch sử của ánh sáng, ánh sáng và nghệ thuật, ánh sáng và môi trường, ánh sáng và
trình diễn, trải nghiệm văn hóa chiếu sáng.
235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon,
Yangju-si, Gyeonggi-do

22.Bảo tàng truyện tranh Hàn Quốc

Gilju-ro 1, Bucheon-si, Gyeonggi-do

13.Pháp nhân nông nghiệp Paju Jangdan Tongil Chonkong

82-31-953-7600 / 82-31-954-3443
www.tongilchon.co.kr

32.KINTEX

C3

Bảo tàng truyện tranh Hàn Quốc được thành lập nhằm nâng cao giá trị văn hóa và nghệ thuật của truyện tranh
và lưu truyền như một nét di sản văn hóa quý báu bằng cách sưu tầm - bảo tồn các tư liệu truyện tranh của Hàn
Quốc. Thông qua các triển lãm và các chương trình giáo dục khác nhau, chúng tôi muốn giúp mọi người dễ dàng
hiểu về truyện tranh.

· Bồn cảnh thủy tinh cây cỏ tí hon
· Mứt hoa quả làm thủ công
· Túi thơm thảo mộc

64, Tongilchon-gil, Gunnae-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do

Chương trình du lịch công nghiệp

C3

Chương trình du lịch công nghiệp

Làng Jangdangkong là pháp nhân nông nghiệp hình thành với ý nghĩa các thành viên trong làng cùng
đồng lòng chia sẻ với nhiều người việc gìn giữ nông sản và đậu của Hàn Quốc bên cạnh việc nâng cao
tỷ lệ phổ biến về đậu của Hàn Quốc. Nằm ở khu vực DMZ tự hào với môi trường tự nhiên trời ban, đây
là nơi có khu trải nghiệm học tập về món ăn chậm với nguyên liệu là đậu Jangdan được sản xuất tại
chính khu vực này và lên men trong hàng trăm chiếc vại sành để làm tương theo cách truyền thống.

sản xuất
ô tô

Ngành văn hóa

12.Farm Art Holic

D3

42.Công viên chủ đề nông nghiệp Yongin

Công viên chủ đề nông thôn Yongin, nơi trải nghiệm nông nghiệp - nông thôn có quy mô 10ha(hectare) nằm giữa
thiên nhiên tươi đẹp của đỉnh đèo Gobdeung và hồ Yongdam cũng là nơi đóng góp vào việc cải thiện văn hóa
giải trí lành mạnh cho các du khách như các chương trình giáo dục trải nghiệm đa dạng, nghỉ ngơi - thư giãn.
80-1, Nongchon park-ro, Wonsam-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do
82-31-324-4025/82-31-324-4081
www.yongin.go.kr/tour

Chương trình du lịch công nghiệp

· Trải nghiệm thực vật · Trải nghiệm côn trùng
· Trải nghiệm làm tương · Trải nghiệm nấm
· Trải nghiệm rừng

※ Các nội dung về việc sử dụng các điểm du lịch có thể thay đổi tùy theo điều kiện tại cơ sở

Trung tâm hỏi đáp tỉnh Gyeonggi

Điện thoại hướng dẫn dịch về du lịch

Tư vấn số điện thoại, tư vấn tin
nhắn, tư vấn SNS, tư vấn ngôn ngữ
bằng ký hiệu(gọi điện hình ảnh),
tư vấn tiếng nước ngoài(Cung cấp
dịch vụ tư vấn với 19 loại ngôn
ngữ: tư vấn liên kết BBB Korea
dịch vụ thông dịch miễn phí)

Liên tục 24 tiếng
Dịch vụ hướng dẫn du lịch, phiên
dịch du lịch, báo cáo vấn đề
bất tiện về du lịch,
kết nối cảnh sát

+82-31-120

Điện thoại khẩn cấp
dành cho nữ giới

1330

1366

Điện thoại khẩn cấp dành cho nữ giới 1366 là gì?

Tư vấn 365 ngày 24 tiếng khi phụ nữ có nguy cơ bị bạo hành
Vận hành khu trú ẩn để bảo vệ trong trường hợp khẩn cấp
Trung tâm Gyeonggi
Gyeonggi-do, Suwon-si,
Yeongtongro
200beon-gil, 43(Wooribil
Ga-dong số 303)

Northern Gyeonggi
Center
54-1, Dunya-ro,
Uijeongbu-si,
Gyeonggi-do
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