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Sử dụng hình vòng tròn và lập kế hoạch các chương trình du lịch trong ngày.
Vẽvòngtròn10km,20km,30kmvàdễdàngtìmkiếmcáckhuthămquanlâncận.
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Jangpung-gun

Sử dụng các chỉ số và tùy ý lựa chọn.
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Điện thoại thông dịch du lịch
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ChợtruyềnthốngKwangmyeong

CôngviênnhândânGuriHangang
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18 Conđườngđavănhóa
19 KhuditíchDasan
20 Daebuhaesol-gil

21 LàngDaejanggan
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23 CôngviênkhủnglongDeokpyeong
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45 NôngtrạiSanmoru
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viênLetsrunSeoul/Bảotàngmỹthuậthiện
đạiQuốcgiaGwacheon

4giờ

53 Semiwon
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52 TrungtâmnghệthuậtSeongnam
54 LăngvuaSejong/LăngvuaHyojong
55 KhuthắngcảnhSoyo-san
viênquốcgiaSuri-san/
56 Công
ChùaSuri-sa
57 SuwonHwaseong

7giờ
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62 ChùaShinreuk/ViệnbảotàngYeoju

29 CầurunghồMajang

11giờ

31 TưgiahoànghậuMyeongseong

3giờ

28 DoomoolMori

30 KhucắmtrạicôngviênMalgumto
32 LàngvănhóaMôngCổ
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4giờ
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5giờ
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6giờ

5giờ
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49 Khu
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Hanam/
59 Starfiel
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79 Côngviênhoasen

80 CôngviênquốcgiaYeonin-san
83 CôngviênYes

4giờ

82 YeoncheonHorogoru
84 ChùaOhsanKwolri

85 OhsandoksanseongvàđồiSema
86 ChợOhsaek

87 Oido/Công viênditíchOido
88 ViệnbảotàngOido

89 LàngtrảinghiệmStayfarm

90 KhudulịchnúiYongmoon

91 CôngviênchủđềnôngthônYongin
92 CôngviênYonginDaeJangGeum

93 KhurừngnghỉdưỡngtựnhiênYongin
94 VườnthựcvậtUriKkot
95 ĐôthịUngjinPlay
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133 KhuthắngcảnhHantan-gang
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Ga Pyeongtaek
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Ga Yeoju
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92

CôngviênYongin
DaeJangGeum

135

VườnthựcvậtHantaeksik

27

Côngviêntrưngbàylợn/
Việnbảotànglợn

67

Đàikỉniệmcuộcvậnđộng1/3Anseong

69

68

AnseongMachumLand

Anseongfarmland

49

KhurừngnghỉdưỡngtựnhiênnúiSeounsan

124

KhuthắngcảnhPyeongtaekho

lĩnhv
ực

BảotàngđiệnthoạiYeoju 78

TermedenI-cheon

Côngviênchủđềnông
thônYongin

123

Pyeongtaekhang/
PyeongtaekgyodongHweri

LăngvuaSejong/
LăngvuaHyojong

CôngviênchủđềSeohee
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Khukỉniệmquânđội
JipyeongRigteousArmy&Chipyong-ri

Ga Gonjiam

KhurừngnghỉdưỡngtựnhiênYongin
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122 CôngviênsươngmùPaldang
123 Pyeongtaekhang/
PyeongtaekgyodongHweri
124 KhuthắngcảnhPyeongtaekho

4giờ
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SuwonHwaseong

CôngviênđầmlầyAnsan

Hwaseong
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Suwon
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VùngnúihóathạchKhủnglong

ĐườngbiểnTando
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UiwangRailbike

Ga Suwon
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113 GchangeupcampusPaju
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115 CamptongIsland
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HyundaiMotorstudioGoyang
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99 SânthiđấuCurlingUijeongbu

74 Yangpyeongrailbike

Bảotàngmỹthuật Changucchinthànhphố

73 Yangju/TrungtâmSongamStarsValley

1giờ
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108 ĐảoJebu
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109 Khu
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110 ZiplineGapyeong
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16 Công
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44 KhuvườntáoSakoaGangpae

43 PetiteFrance
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Ga Choji
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Gwangju
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76 CôngviênchủđềSwissthemepark
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8
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gin
Gyeon

Bảotàngđườngsắt
36
Photolandlàngánhsao
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10 Vườnthựcvậtquốcgia
nghỉdưỡngtựnhiênquốcgia
11 Khu
Asean
12 GungpyeongriHaesongsup

8giờ

Ga Ansan

2
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QuáncàphêGreem
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KhudulịchnúiYongmoon 112
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KwangmyeongSpeedom

41 BảotàngsinhtháitựnhiênBuchoen

4
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Khunghỉdưỡngtựnhiên
CôngviênquốcgiaSuri-san Ga Geumjeong
Bara-san
Ga Jeongja
/ChùaSuri-sa
Uiwang
Gunpo
KoreaJobWorld
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28 122 Côngviênsươngmù
Paldang

ĐườngcaotốcJungbu

7

HangđộngKwangmyeong

4giờ

56

Anyang1-beonga
Anyang

90

Ga Yangsu

NamhanSanseong

TuyếnBundang
ĐườngcaotốcGyeongbu
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12giờ

Ga Moran
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GaSeoulGrandPark 50
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ĐườngcaotốcSeo
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75 AmazingPark

StarfielHanam/ 59
HyundaiMotorstudioHanam

Tuyến
Shinbu
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4

39 Côngviênvũtrụvàkhuvườnánhtrăng 4giờ
40 CôngviênBuchoenRobo

Ga Oido

20

3giờ
1giờ

Côngviênsinhthái
SiheungGaetgol

71

Seoul

3

văn hóa・chủ đề

15

Hanam DoomoolMori 19

Đườngcaotốc
Yongin

TrạmphátđiệnSihwa
T-light.kwater

53 Semiwon

BảotàngtưnhânNamyangju

Seoul

ến1
Tuy

2

trải nghiệm

LàngDaejanggan

NamsanTower/
Pentatonic:PaintersHero

Seohaeline

88

Danh mục địa điểm thăm quan tỉnh Gyeonggi-do
tự nhiên

WolgotPogu

ViệnbảotàngOido

60

9 CôngviênnhândânGuriHangang

21

8 ChợtruyềnthốngKwangmyeong

61

Oido/Công viênditíchOido

8giờ

■ Trung tâm phía bắc Gyeonggi: Gyeonggi-do Uijeongbu-si Dunya-ro 54-1
■ Trung tâm Gyeonggi: Gyeonggi-do Suwon-si Yeongtong-ro 200 beongil 43 (WoriVille tòa Ka, phòng 303)
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1336Số điện thoại khẩn cấp dành cho phụ nữ 1366 là gì?

Số điện thoại hoạt động suốt 24 tiếng 365 ngày
sử dụng khi thấy có nguy cơ bị bạo hành
Vận hành khu vực cứu nạn khẩn cấp nhằm bảo
vệ khi có trường hợp khẩn cấp

Gangcheon-bo
RừngthôngPurunsuptỉnhGyeonggido
BảotàngGyeonggiCeramic
Côngviênđầmlầysinhthái
Gyeonganchoen
VùngnúihóathạchKhủnglong
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76

CôngviênchủđềSwissthemepark

Ga Maseok

Hong-reung/
yu-reung

25

Donggu-reung

KwangmyeongSpeedom
24 KhucắmtrạinúiDodeok-san
7
129
Gwangmyeong Chùatruyềnthống
ViệnbảotàngManhwa
Samseong-sa Gwacheon
(Truyệntranh)HànQuốc

TuyếnIncheon1

Điện thoại khẩn cấp dành cho phụ nữ

1

Seooreung/Seosamneung

ĐôthịUngjinPlay

Sân bay Quốc tế Incheon
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140

41 BảotàngsinhtháitựnhiênBuchoen

43

PetiteFrance

bu
ng
Ju
tốc
ao
gc
ờn
Đư

Thông tin tour, phiên dịch tour, báo cáo khiếu nại,
kết nối với cảnh sát
Ngôn ngữ : Tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung

Bucheon

Ga Cheongpyeong

Namyangju

Islandcastle /
Surak-sanPyeonbackone

48

40

65

CamptongIsland

ĐườngcaotốcBundangSuseo

Ga gần Sân Vận động Samsan
95
Ga Bupyeong

114

KhunghỉdưỡngtựnhiênChukreong-san
CôngviênMorningcalm

64

Gyeongbok-gung

Namiseom Island

ZiplineGapeong 110

32

Tuyến3

CôngviênBuchoenRobo

Incheon

1330 24/7, trong cả năm

lịch sử

132

Tòanhàtrảinhiệmmóncơm
trộntruyềnthốngHànQuốc

Vườnthựcvậtquốcgia

103

Jarasum

2

LàngvănhóaMôngCổ

33 KhuvườnnhândânMuhansangsang
Ga Uijeongbu

Bảotàngmỹthuật
ChangucchinthànhphốYangju/
42
TrungtâmSongamStarsValley
Côngviênquốcgia
Bukhan-san

Ga Gapyeong

RừngthôngPurunsuptỉnhGyeonggi-do

10

Uijeongbu

HaengjuSanseong

Điện thoại, Tin nhắn văn bản, Tư vấn SNS, Tư vấn ngôn ngữ ký
hiệu cho người khiếm thính (cuộc gọi video),
Tư vấn ngoại ngữ (có 19 ngôn ngữ)

Phân loại chủ đề :

Ga Juyeop

116

Kintex/ Ga Jeongbalsan
HyundaiMotorstudioGoyang
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Tổng đài Gyeonggi-do

SânthiđấuCurlingUijeongbu

Goyang

HanhwaAquaplanetIlsan/
Côngviênsinhthái
cácloàichimhoangdãHangang/ GoyangOnemount
TrungtâmEco 128
136
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99
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031-255-8424

Gimpo

Ga Yangju

29

80

CôngviênquốcgiaYeonin-san

2giờ

www.ggtourmap.or.kr

CôngviênđiêukhắcquốctếKimpo

CầurunghồMajang

KhunghỉdưỡngtựnhiênquốcgiaAsean

KhunhàxuấtbảnPaju

Hoiamsaji

Chuncheon
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Đăng ký tài liệu quảng bá thăm quan tỉnh Gyeonggi

VườnthựcvậtvănhóaPeokchoji

120

13

2
Gapyeong-gun

Yangju

37

Jungang

031-259-4700

BảotàngđènchiếusángFEELUX

Ga Geumchon

CôngviênsinhtháihòabìnhAegi-bong
Đảo Ganghwado

127

11

72

126

PocheonArtvalley

AmazingPark

142

Tuyến1

nguiTuyếnGyeo

Tổng quan thông tin du lịch Gyeonggi-do! Hãy lên kế hoạch cho
chuyến đi của bạn với cổng thông tin du lịch Gyeonggi-do.

Dịch vụ tải trực tuyến các tài liệu quảng bá tỉnh
Gyeonggi-do

ChangeupcampusPaju

Pocheon

119

Ga Munsan

139
LàngnghệthuậtHeyri 113

Herbisland

75

Dongducheon

Imjingak/
côngviênPyeonghoaNuri

en.ggtour.or.kr

26

44

Khuvườntáo
SakoaGangpae

55 KhuthắngcảnhSoyo-san

BảotàngtrẻemphíabắcGyeonggi
thànhphốDongduchoen

107

10

Cổng thông tin du lịch Gyeonggi-do
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138

3giờ
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hếttỉnhGyeonggi-do.

ĐảoUlleungdo

Seoul

Hwacheon-gun
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Sânbay
Quốctế
Incheon

D

quanxungquanhđểtậnhưởngvàthămquan

105

1
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lĩn

phânloạitheocácchủđề,kếtnốicáckhuthăm

Gyeonggi-do

CầuHantan-gang/
ThácnướcPitulginang

lĩnhv
ực

Cácđịadanhthămquanđượcphânloạitheothờigiangiúpbấtkỳaicũngcó

loạithờigian,phânloạitùythờigiandichuyển,
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Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những địa điểm thăm quan tại tấm bản đồ
ghi bằng các con số cạnh các địa danh cũng như biết được thời gian thăm
quan viết bằng cỡ chữ to.

Lĩnh vực 12 giờ

| Herbisland | 138 |

Công viên giải trí thảo dược nghiệm DIY và hàng năm tổ chức “Lighting
trưng bày các loại thảo dược and Fairy Tale Festival” (Lễ hội Ánh sáng &
được trồng và chọn lựa kỹ Những câu chuyện Cổ tích”)
Gyeonggi-do Pocheon-si Shinbuk-myeon
lưỡng. Đảo thảo dược này có
các cửa hàng, nhà hàng, công viên, các quán
Cheongshin-ro947beongil- 35
cafe theo chủ đề thảo dược, trung tâm trải
031-535-6494 www.herbisland.co.kr

Bạn có thể sử dụng một cách thoải mái các biểu tượng ở dưới theo từng chủ
đề ở từng địa điểm thăm qua.

lịch sử

tự nhiên

trải nghiệm

văn hóa・chủ đề

Lĩnh vực 2 giờ

| Petite France | 43 |

Đây là ngôi làng mang nét văn hóa Pháp lấy
cảm hứng từ câu chuyện “Le Petit Prince
(Hoàng tử bé)” đưa đến quang cảnh đẹp
kỳ lạ gợi nhớ đến quang cảnh bờ biển Địa
Trung Hải. Hãy tận hưởng các trải nghiệm
văn hóa khác nhau của nước Pháp tại làng
Petite France.
Gyeonggi-do Gapyeong-gun Cheongpyeong-myeon Hoban-ro 1063
031-584-8200
www.pfcamp.com

| Khu du lịch núi Yongmoon | 90 |

| Khu thắng cảnh Soyo-san | 55 |

Đường leo núi được bố trí hợp lý thành nơi nối sông Sogumgang(núi Gumgang-san) của
Gyeonggi với ngọn núi nổi tiếng tiêu biểu cho Dongdocheon, ngoài ra phong cảnh xung
quanh và vào mùa thu lá phong nhuộm đỏ cũng vô cùng đẹp mắt.
Gyeonggi-do Dongdoo cheon-si Pyeonghwa-ro 2910beongil- 145
031-860-2416
www.ddc.go.kr

| Hồ Sanjeong | 46 |

Địa danh này có tên mang ý nghĩa là hồ nước
giống như giếng ở trong núi. Lộ trình đạp xe
quanh hồ với cảnh vật thay đổi khác nhau
theo từng mùa cũng rất thích nhưng nơi đây
nổi tiếng hơn bởi con đường vòng kéo dài
hơn 5km có thể đi bộ trong khoảng thời gian
một tiếng.
Gyeonggi-do Pocheon-si Yongbuk-myeon Sanjeong hosu-ro 402
031-540-6350
www.pocheon.go.kr/ktour/index.do

| Islandcastle | 64 |

Nơi này bao gồm hệ thống cơ quán ăn bao gồm cả hệ thống Spa và công
sở vật chất nghỉ dưỡng phức viên nước cả ở bên trong lẫn bên ngoài.
Gyeonggi-do Uijeongbu-si Janggok-ro 22
hợp được vận hành theo cả 4
031-894-0100
mùa và được xây dựng với đủ
www.island-castle.co.kr
các khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng, hệ thống

| Cầu Hantan-gang | 134|

Tại cầu đi bộ bắc ngang qua sông Hantan, bạn có thể đi cùng một lúc với chiều dài 200m.
Gyeonggi-do Pocheon-si Yongbukcó thể cảm nhận sự chóng mặt, sự hùng vĩ
myeon Bidulginang-gil 207
của các khe núi hẹp với cách ghềnh đá sông
031-538-3362
Hantan với nhiều loại đá ba-zan duy nhất trong
www.pocheon.go.kr/ktour/index.do
nước. Được thiết kế để 1.500 người lớn (80kg)

| Thác nước Bidulginang | 134 |
Là một trong 8 khu thắng cảnh của
Hantangang Pochoen-nơi đây được bắt
nguồn từ tên gọi Nangdeoreoji là một hõm
trũng giống như tổ chim bồ câu, đây cũng là
khu di tích thiên nhiên số 537. Cảnh vật nơi
đây cũng đã từng xuất hiện làm nền trong rất
nhiều bộ phim truyền hình và phim điện ảnh
mang màu sắc huyền bí.
Gyeonggi-do Pocheon-si Yongbok-myeon
Daehwesan-ri 410-3
031-538-2106

| Pocheon Spring fall | 125 |

Là tòa tháp nghỉ dưỡng được tạo thành tại
cửa vào của núi Yongmunsan, xung quanh
nơi đây có rất nhiều khu thú vị như các di
tích văn hóa, các bia khắc chiến tích chiến
đấu tại núi Yongmunsan, cây ngân hạnh
ngàn năm hay chùa Yongmun. Đây cũng là
nơi quanh năm có rất nhiều du khách tìm
đến do có khe suối trong lành chảy giữa núi
Yongmunsan và núi Jungwonsan.
Gyeonggi-do Yangpyeong-gun Yongmoon-myeon Yongmoonsan-ro Yongmunsan-ro 782
031-773-0088
tour.yp21.net

| Semiwon | 53 |

Khu vườn với nước và hoa được tạo nên bằng cách sử dụng nhiều loài thực vật thủy sinh đa
dạng với hoa sen. Bạn cũng có thể xem hoa sen nở rộ vào mùa hè.
Gyeonggi-do Yangpyeong-gun Yangseo-myeon Yangsu-ro 93
031-775-1835
www.semiwon.or.kr

Spring fall- công viên nước có thể sử dụng cả 4 mùa với quy mô khoảng 5.000
pyeong đang rất được các gia đình ưa chuộng với hệ thống Spa và không gian vui
chơi dưới nước đa dạng như cầu trượt nước, sóng nhân tạo, bồn ngâm, xông hơi.
Gyeonggi-do Pocheon-si Shinbuk-myeon Cheongshin-ro 571
031-536-5025
www.sinbukresort.co.kr

Lĩnh vực 1 giờ

| Khu di tích Dasan | 19 |

Khu vườn thiên đường, Morningcalm với hơn 5.000 loại thực vật bao gồm cả hơn 300 loài
thực vật nguyên sinh từ núi Baektu-san, ngoài ra nơi này còn được bố trí khoảng 20 khu
vườn theo chủ đề và 2 phòng triển lãm. Đây cũng là địa điểm quay bộ phim ‘The Letter’
Gyeonggi-do Gapyeong-gun Sangmyeon Sumokwon-ro 432
1544-6703
www.morningcalm.co.kr

| Jarasum | 103 |

Gangcheonbo được hình tượng hóa từ hình
ảnh con thuyền buồm vốn là đặc trưng của
sông Hàn, nơi này luôn tự hào với thắng
cảnh trời ban cùng với công viên Subyeon
đảo Gangcheon hay tòa nhà văn hóa sông
Hàn. Đặc biệt những ánh đèn ban đêm được

 yeonggi-do Yangpyeong-gun YangseoG
myeon Doomool mori-gil 123
031-773-5101
tour.yp21.net

| Starfiel Hanam | 59 |

1833-9001

www.starfield.co.kr

Ipobo với hình ảnh tượng trưng là quả trứng khách đến tận hưởng các hoạt động vui chơi,
được đặt trên đôi cánh của con thiên nga trải nghiệm mà còn thu hút nhiều du khách
tượng trưng cho thành phố Yeoju. Xung tìm đến với mục đích nghỉ dưỡng.
Gyeonggi-do Yeoju-si Geumsa-myoen Ipori 5
quanh có quảng trường dưới nước, quảng
031-887-3103
trường văn hóa, đài viễn vọng v.v.. cũng như
www.yeoju.go.kr
có cả khu cắm trại nên không chỉ thu hút du

Lĩnh vực 4 giờ

| Donggu-reung | 25 |

Gyeonggi-do Guri-si Donggu reung-ro 197
031-563-2909
royaltombs.cha.go.kr

| Everland | 77 |

Là công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc với rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn
siêu tốc với đường lượn đột ngột và dốc thẳng đứng, du khách có thể ngắm nhìn tận mắt
các chú gấu hoang dã trong khu “Lost Valley” và các chú gấu trúc trong khu “Panda World”.
Gyeonggi-do Yongin-si Cheoin-gu Pogok-eup Everland-ro 199
031-320-5000
www.everland.com

| Namhan Sanseong | 17 |

UNESCO World Heritage

Là Sanseong-thành quách có giá trị về mặt
lịch sử được chỉ định là di sản văn hóa thế
giới năm 2014, nơi đây có Sungyeol-jeon,
Cheongryang-dang, Yeonmu-kwan cũng như
là di sản văn hóa có lịch sử hàng trăm năm.
Gyeonggi-do Gwangju-si Namhan sanseong-myeon Namhan sanseong-ro 731
031-8008-5170

| Khu nghỉ dưỡng tự nhiên Chukreong-san | 114 |

Đây là khu rừng với vách đá dựng đứng cheo núi Chukryeongsan và Seorisan lại tổ chức lễ
leo đầy nguy hiểm, dòng nước trong suốt hội hoa đỗ quyên cũng như mang lại những
nhìn thấy cả đáy sâu, cây thông hơn 60 tuổi niềm vui mới mẻ cho mọi người.
Gyeonggi-do Namyangju-si Sudongvà bạt ngày cây chi phong. Khu rừng nghỉ
myeon Chukryong san-ro299
dưỡng thiên nhiên Chukryeongsan lay động
031-592-0681
lòng người với từng dáng vẻ khác nhau của
farm.gg.go.kr
bốn mùa. Cứ đến tháng 5 hàng năm thì tại

ggnhss.ggcf.mbdev.kr

| Termeden I-cheon | 100 |

Khám phá những vùng đất mới luôn là với đặc sản nước trong lành, gạo ngon và
những trải nghiệm lý thú, nhưng cũng tốn đồ gốm đẹp, giúp du khách phục hồi năng
sức. Chính vì vậy du khách lượng.
Gyeonggi-do Icheon-si Moga-myeon
cần biết dừng chân thư giãn
Sasil-ro 984
và nghỉ ngơi để đảm bảo một
031-645-2000
chuyến đi dễ chịu. Icheon
www.termeden.com
là chốn dừng chân lý tưởng

| Lễ hội hoa đỗ quyên Gunpo |
Tháng 4 |

Được tổ chức tại núi Cheolchuk dongsan với
hơn 200 nghìn cây đỗ quyên vào khoảng cuối
tháng 4 đến đầu tháng 5 đúng vào thời kỳ hoa
đỗ quyên nở rộ hàng năm. Đây cũng là lễ hội
hoa xuân chủ đạo đáng thưởng thức nhất với
ngập tràn sắc hoa đỗ quyên hồng.

| Đô thị Ungjin Play | 95 |

Có khu luyện tập đánh Golf, spa và công viên nước, bãi trượt tuyết trong nhà với công viên
vui chơi giải trí phức hợp mà bất kể già trẻ gái trai đều có thể tận hưởng một cách thoải mái
nhất, ngoài ra còn có thể tham gia trải nghiệm các môn thể thao giải trí quanh năm.
Gyeonggi-do Buchoen-si Jomaru-ro 2
1577-5773, 032-310-8000
www.playdoci.com

Lĩnh vực 9 giờ

Cung cấp cơ hội trải nghiệm thế giới công
việc đa dạng cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên,
giúp mọi nguời phát hiện ra tài năng của bản
thân và sự hứng thú của bản thân với công
việc. Ngoài ra còn có cả phòng trải nghiệm
công việc với quy mô lớn nhất trong nước
giúp hỗ trợ thiết kế tương lai.
Gyeonggi-do Seongnam-si Bundang-gu
Bundangsuseo-ro 501
1644-1333
www.koreajobworld.or.kr

Nương theo chủ đề chính “Nơi giao hòa giữa con người, nước và cỏ cây”, Vườn thực vật Mulhyanggi
có tới 20 khu vườn theo các chủ đề phụ khác nhau phù hợp với đặc điểm thực vật trong khu vực,
cùng với khu triển lãm giúp du khách có thể quan sát các loài côn trùng và chim chóc.
Gyeonggi-do Osan-si Cheonghak-ro 211
031-378-1261
mulhyanggi.gg.go.kr

| Suwon Hwaseong | 57 |

UNESCO World Heritage

Pháo đài được coi là một trong các công trình kiệt tác do vua Jeongjo thuộc
triều đại Joseon xây dựng. Pháo đài này có chiều dài 5,7km và diện tích
1,2km2. Pháo đài Suwon Hwaseong là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự tiến bộ
mang tính đột phá trong phong cách kiến trúc Hàn Quốc vào thời gian đó
với rất nhiều công trình như Cổng thành Janganmun, Cổng thành Paldalmun, Cổng thành
Hongmun và các tháp.
Gyeonggi-do Suwon-si Paltal-gu Jeongjo-ro 825
031-228-4672
www.swcf.or.kr

| Gimpo Art Village | 14 |

Không gian này kết hợp với một công viên giải
trí và trung tâm mua sắm bao gồm công viên
nước, công viên tuyết, trung tâm mua sắm,
trung tâm thể thao sang trọng. Điểm thu hút
chính của Onemount là máng trượt nước cao
50 mét so với mặt đất và trò chơi Snow Hill
phục vụ cho việc trượt tuyết quanh năm.
Gyeonggi-do Goyang-si Ilsanseo-gu
Hallyu World-ro 300
1566-2232
www.onemount.co.kr

Không gian kết nối nghệ thuật văn hóa phù sáng tác được kết hợp giữa không gian văn
hợp với các gia đình với sự kết hợp giữa hóa mang tính hiện đại với các làng Hanok
quá khứ và hiện tại, truyền thống và nghệ truyền thống.
Gyeonggi-do Gimpo-si Modan park-ro 170
thuật. Được xây dựng ở ngay trung tâm khu
031-996-6835
đô thị mới sông Hàn với cơ sở vật chất văn
gimpoartvillage.or.kr
hóa như: khu biểu diễn ngoài trời, studio

| Hanhwa Aquaplanet Ilsan | 136 |

Tòa nhà ‘Convergence aquarium' vô cùng
khác biệt được thiết kế giống một bảo tàng
sinh vật biển lớn- nơi bạn có thể quan sát
được tất cả những loài sinh vật trên mặt đất
và các loài chim. Nơi này được thiết kế với
‘The Aqua’-hồ thủy cung, ‘The Jungle’-sở
thú, cùng chủ đề triển lãm về sự tiến hóa của
các loài sinh vật sống ở biển, ở mặt đất và
sống trên trời.
Gyeonggi-do Goyang-si Ilssanseo-gu Hallyu World-ro 282
031-960-8500
www.aquaplanet.co.kr/ilsan/

Lĩnh vực 10 giờ

Lĩnh vực 6 giờ

| Lễ hội chèo thuyền Hwaseong | Tháng 5 |

Đây là lễ hội chèo thuyền tiêu biểu được tổ chức tại Hwaseong nơi bạn có thể thử trải nghiệm
các loại thuyền buồn, thuyền yat. Đây cũng là lễ hội hàng hải được tổ chức trong nước với rất
nhiều các khu vực cho bạn tự trải nghiệm như: khu biểu diễn, khu cắm trại, khu ẩm thực.

| Lễ hội rau rừng tại núi Yongmun-san Yangpyeong | Tháng 5 |

Đây là lễ hội mà bạn có thể mua rất nhiều loại rau rừng mọc tại 12 vùng-xã quanh núi
Yongmun-san, cũng như có thể trải nghiệm văn hóa và cuộc sống đa dạng trên núi như
trải nghiệm làm thần núi, làm người đi đào sâm trên núi hay vận hành khu bảo tàng chủ
đề sơn tặc cùng ngôi làng ven núi.

| Goyang One-Mount | 136|

| Korea Job World | 131 |

chiếu sáng với tên gọi ‘thế giới ánh nước’
được chiếu sáng theo những phong cách
khác nhau cũng như được chiếu theo thời
gian riêng và các mùa riêng biệt.
Gyeonggi-do Yeoju-si Shindan 1-gil 83
031-887-2833
www.yeoju.go.kr

Đây là địa danh có sự giao thoa hòa hợp
giữa các dãy núi nổi tiếng cùng khu vườn
rộng khoảng 2.000 pyeong với nhiều tòa
nhà mang phong cách Châu Âu cùng ngọn
núi thông rậm rạp giống như một bức tranh
tuyệt đẹp, đây cũng là địa danh nổi tiếng
xuất hiện trên hơn 60 bộ phim điện ảnh,
truyền hình, quảng cáo.
Gyeonggi-do Yangpyeong-gun Okcheon-myeon Sanasa-gil 175
070-4257-2210
www.thegreem.com

| Cầu ipobo | 101 |

grandpark.seoul.go.kr

Đây là công viên giải trí văn hóa truyền thống
nơi du khách có thể trải nghiệm văn hóa và
lối sốngtruyền thống của Hàn Quốc. Làng
dân gian này tái hiện lại các nền văn hóa
sinh hoạt khác nhau dựa trên sự thay đổi
của bốn mùa cũng như các trung tâm văn
hóa, và mang đến cho du khách cơ hội được
trải nghiệm văn hóa truyền thống như các
chương trình tham quan trải nghiệm, triển
lãm và đồ thủ công dùng trong sinh hoạt
được làm theo phong cách truyền thống.
Gyeonggi-do Yongin-si Giheung-gu Minsok chon-ro 90
031-288-0000
www.koreanfolk.co.kr

| Lễ hội Nghệ thuật ở phố Ansan | Tháng 5 |

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

| Lễ hội Âm nhạc Palaeolithic | Tháng 5 |

Bạn có thể cảm nhận toàn bộ cảnh quan
tươi đẹp xung quanh hồ khi đạp xe trên
đường ray theo con đường vòng quanh hồ
Wangsong dài 4,3km cũng như bạn có thể
quan sát rất nhiều loài chim di cư trên hồ
Wangsong- nơi trú đông của các loài chim

di cư 4 mùa.
Gyeonggi-do Uiwang-si Wangsong motdong-ro 209
1670-3110
www.uwrailpark.co.kr

| Chùa truyền thống Samseong-sa | 47 |
(Sammak-sa, Anyang-sa, Yeombul-sa)

Đại sư Wonhyo xây chùa và tu luyện cùng
Uisang, Yunpil nên nơi này được gọi là
Samseong-san. Ngọn núi này có chùa
Sammaksa, Yeombulsa, Anyangsa là các
ngôi chùa truyền thống có trên 1000 năm,
cũng như là di sản văn hóa vật thể của tỉnh
Gyeonggi-do.
Gyeonggi-do Anyang-si Manan-gu Yesul gongwon-ro 131beongil- 103(Ansang sa)
031-471-4848
cafe.daum.net/Anyang-Sa

Được tổ chức với mục đích thúc đẩy ngành
truyện tranh, lễ hội này cho thấy quá khứ
và hiện tại của truyện tranh Hàn Quốc tới
những người trong ngànhvà những người

| Công viên núi Surisan | 56 |

Núi Suri-san liên kết các thành phố Gunpo, Anyang, Ansan với thành
phố Gumpo bao quanh giống một bức bình phong, năm 2009 được công
nhận là công viên quốc gia thứ 3 của tỉnh Gyeonggi. Núi Suri-san có quy
mô rất lớn, nhiều đỉnh núi, đường lên núi uốn lượn nhiều nhánh và có thể
đi dạo hay leo núi theo các ký hiệu.

Gyeonggi-do Gunpo-si Sokdal-ro 347-4

031-390-0435

www.gunpo.go.kr

Lĩnh vực 7 giờ

| Đảo Jebu | 108 |

Đây là địa điểm du lịch tốt nhất giúp bạn có
thể trải nghiệm biển phía Tây. Mỗi ngày 2 lần
khi nước thủy triều rút bạn sẽ được tận mắt
nhìn thấy con đường xi măng dài 2,3km nối
liền lục địa với đảo gọi là ‘Jebu mose’
Gyeonggi-do Hwaseong-si Seoshinmyeon Haean-gil 421-12
031-355-3924
www.hscity.go.kr

| Oido | 87 |

Gyeonggi-do Paju-si Munsan-eup Imjingak-ro 148-53

DMZ Xe bus đưa đón 031-954-0303, DMZ-train 1577-7755

tour.paju.go.kr

| Làng nghệ thuật Heyri | 139 |

yêu truyện tranh.

| Di tích văn hóa Dasan thành phố Namyangju | Tháng 9 |

Di tích đang phát triển với các sự kiện văn hóa đề cao tinh thần yêu quê hương đất nước
của người dân địa phương kế thừa văn hóa truyền thống và tinh thần vì dân cùng tinh
thần căn cứ thực tế để tìm ra chân lý của tiên sinh Jeong Yak Yong Dasan- nhà thực học
thời đại Chosun xuất thân tại Namyangju.

| Lễ hội Siheung Gaetgol | Tháng 9 |

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

| Lễ hội văn hóa Osan Doksan| Tháng 10 |

Đây là lễ hội luôn nhận được sự đánh giá tốt từ những khách tham quan là các gia đình đi theo
những chương trình trải nghiệm đa dạng, tại không gian trải nghiệm lịch sử theo 9 mô hình
công viên chủ đề và các khu tổ chức sự kiện giúp họ liên tưởng đến thời đại Chosun.

| Lễ hội Ogok-naru ở Yeoju| Tháng 10 |

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

031-946-8551

Một khu mỏ bị cấm được chuyển đổi thành
công viên giải trí giúp du khách trải nghiệm
văn hóa & nghệ thuật và nghỉ dưỡng. Tại rạp
chiếu phim trong động tổ chức rất nhiều sự
kiện văn hóa & nghệ thuật như các chương
trình biểu diễn nghệ thuật, các chương trình
thời trang, triển lãm, liên hoan phim.
Gyeonggi-do Gwangmyeong-si Gahakro 85beongil-142
1688-3399
www.gm.go.kr/cv

| Trạm phát điện Sihwa T-light.kwater | 60 |

Được hoàn thiện vào năm 2011, hiện tại có công viên Sihwa Narae, cũng như có thể cảm
cơ sở vật chất đạt quy mô cao nhất thế giới, nhận cảm giác hồi hộp khi ngắm cảnh đẹp
có thể sản xuất điện cho 500 của đảo Daebu thông qua sky-walk.
Gyeonggi-do Ansan-si Danwon-gu
nghìn người sử dụng hàng
Daebuhwanggum-ro 1927
năm. Bạn có thể đi ngắm
032-885-7530
hoàng hôn tại Seohaean khi
tlight.kwater.or.kr
mặt trời lặn tại Đài viễn vọng

| Lễ hội Văn hóa Gạo ở Icheon | Tháng 10 |

Tổ chức bởi thành phố Icheon, lễ hội nông nghiệp này được tổ chức vào tháng Mười hàng
năm để công bố chất lượng tuyệt vời của gạo Icheon và khuyến khích tiêu thụ các sảnphẩm nông nghiệp của Icheon.

| Lễ hội nhạc Jazz Quốc tế ở Jarasum | Tháng 10 |

Goyang

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

Seongnam

| Lễ hội Đậu tương Paju Jangdan | Tháng 11 |

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

Chuyến đi khác nhau mỗi thứ Bảy
Bucheon
Ansan

032-656-4306

Mỗi thứ Bảy

1899-7687

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

031-366-8921

www.goyang.go.kr

seongnamtour.com

Khởi hành ▶Trạm Tòa thị chính Seoul 08:00,
Trạm Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul, Tòa thị chính
Seongnam 09:00
bucheonculture.or.kr

Khởi hành ▶ Tòa thị chính Bucheon 10:00

www.ansancitytour.com

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

Thứ Hai - Chủ Nhật / Khởi hành ▶ Trạm
Gwanghwamun 9:30, Trạm Sindorim 10:00

031-590-2799

Pyeongtaek
Paju

031-656-0600

Mỗi thứ Bảy

031-940-8516

Gwangmyeong

02-2610-2014

Khu ẩm thực Kkachiul

8giờ

Khu chuyên các món gỏi
7giờ
Songgyori
Khu ẩm thực chuyên các
Anyang món ruột non, lòng Anyang 4giờ
myeongmul
Khu ẩm thực các món canh
12giờ
Uijeongbu
myeongmul

Hwaseong

Paju

Kimpo
Kwangju
Guri
Pochoen
Yeoju

Khu làng Hwangbok Imjin
naru

12giờ

Khu chuyên các loại gỏi
9giờ
Daemyeong Pogu
Làng ẩm thực món
Hàn Quốc truyền thống 4giờ
Namhan sanseong
Làng ẩm thực chuyên món
3giờ
cá chép hấp Bunwonri

Khu ẩm thực chuyên món
2giờ
ruột non Doldari
Khu chuyên sườn nướng
Idong
Khu ẩm thực các món
vịt Kipiul

Khu phở chay Cheonseori

1giờ

12giờ
3giờ

Làng ẩm thực chuyên món
Gapyeong cánh gà tại ChunCheon, 2giờ
đảo Nami

www.ptmunhwa.or.kr

Khởi hành ▶ Sảnh Nghệ thuật và Văn hóa Pyeongtaek
09:00
tour.paju.go.kr

Gwangju

031-760-2468

www.gm.go.kr/tr

Thứ Ba- Chủ Nhật (Không hoạt động vào
thứ Hai), hai chuyến

Khởi hành ▶ L
 ine 1 Trạm KTX Gwangmyeong 09:20, Line
2 Trạm Gwangmyeong-sageori09:20

Những chuyến du lịch đa dạng theo mùa

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

Icheon

031-636-2724

Osan

031-8036-7606

www.gjcity.go.kr

www.2000green.com

Chủ nhật, thứ 7 hàng tuần vận hành 3
chương trình

Khởi hành ▶ Ga Icheon

Mỗi thứ Bảy và Chủ Nhật, hai chuyến

Khởi hành ▶ G
 a Ohsandae 09:30(chương trình quanh
thành phố), 10:00(chương trình quanh khu
quy định)

Yangju

1544-4590

Mỗi thứ
Bảy và Chủ Nhật

www.osan.go.kr/osanCulture

www.korailtour.com

Khởi hành ▶ T
 rạm Yangju 09:10(Tuyến A), 10:00(Tuyến B,C),
Trạm Gupabal 09:10(Tuyến B,C), 10:00(Tuyến A)

Anseong

031-318-1664

www.anseong.go.kr

Mỗi thứ Bảy, những Khởi hành ▶ T
 rước Tòa thị chính Seoul 07:30, Trạm Đại học Giáo dục
chuyến du lịch đa Quốc gia Seoul 08:00,Bến xe bus Jukjeon Gani 08:20, Bảo tàng Anseong
dạng theo mùa
Matchum 09:00
Gapyeong-gun

031-582-2421

Yeoncheongun

02-706-4851,
1577-7755

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

www.gptour.go.kr

Dịch vụ Thường xuyên
Khởi hành ▶ Ga Gapyeong
Hai lần một ngày
Khởi hành▶ Ga Mok-dong

www.dmztourkorea.com

lĩnh vực 9giờ

Gyeonggi-do Goyang-si Ilsandong-gu Taegeuk-ro 20
031-927-7700 www.mvlhotel.com

Ramada Plaza Suwon ★★★★

Suwon

Con đường tiêu biểu
về ẩm thực văn hóa

Goyang
Yongin

Seongnam
Ansan
Hwaseong

Namyangju
Anyang
Paju

Sihung
Yangju

Anseong

Con đường ẩm thực văn hóa
Na Hye Seok

Pungdong Aenygol

Con đường ẩm thực văn hóa
Giheung Matkkalchon
Con đường ẩm thực văn hóa
Yuldong
Khu ẩm thực Daebu-do
Banga mori
Con đường ẩm thực truyền
thống, Con đường ẩm thực
đa văn hóa
Jebu-do Mose gori

Novotel Ambassador Suwon ★★★★ 6giờ

Gapyeong

lĩnh vực
5giờ

10giờ
5giờ
4giờ
7giờ
6giờ
7giờ

Khu ẩm thực chuyên các món
đậu phụ Unaksan

12giờ
1giờ

Allee★★★

5giờ

Du lịch Polaris ★★★

8giờ

Gyeonggi-do Yongin-si Giheung-gu Sinjeong-ro 231
031-693-9181 www.alleehotel.com
Gyeonggi-do Buchoen-si Wonmi-gu Sohyangro 13 beongil 27
032-323-1500

www.polarishotel.co.kr

Gyeonggi-doSuwon-siPaldal-guDeogyeong-daero902
031-547-6651 novotel.ambatel.com

Royal Heritage

Gyeonggi-do 12 Seongnam-si Bundang-gu
Pangyoyeok-ro 192
031-8060-2000 www.courtyardpangyo.com

Hotel Square Ansan ★★★

7giờ

Gyeonggi-do Seongnam-si Sujeong-gu Uyrye
dae-ro 83

Ansan Rasung ★★★

Gyeonggi-do Ansan-si Danwon-gu Hwarang-ro 107
031-480-6161 www.rasunghotel.com

7giờ

Benikea the H ★★★

5giờ

Courtyard Marriott
Seoul Pangyo ★★★★

5giờ

Militopia ★★★★

4giờ

www.militopiahotel.com
★★★★

8giờ

★★★

7giờ

Gyeonggi-do Ansan-si Danwon-gu Chungang
dae-ro 869
031-413-2222

www.royalheritage.co.kr

Gyeonggi-do Ansan-si Danwon-gu Dongsan-ro 81
031-490-2132 hotelsquare.co.kr

Gyeonggi-do Hwaseong-si Namyang-yeup
Yeokgol-ro 3-12
031-350-6200

www.thehhotel.co.kr

6giờ

Shilla Stay Dongtan ★★★

6giờ

Rolling Hills Hotel ★★★★

6giờ

The May ★★★

1giờ

Sunvalley hotel ★★★★

3giờ

Khách san Iruda ★★★

6giờ

Bloomvista ★★★★

3giờ

Urban boutique ★★★

6giờ

Sienna ★★★

10giờ

5giờ
Holiday Inn Express Suwon Ingye ★★★
Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Ingye-ro 116
031-5177-0000 www.holidayinnexpress.com

Benikea Premier Siheung ★★★

7giờ

Rest ★★★

9giờ

Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Gwongwang-ro 132
031-230-5132 www.ibissuwon.com

Khách sạn Maestro★★★

5giờ

★★★★

Gyeonggi-do Hwaseong-si Hyohaeng-ro 480
031-8020-0000 www.hotelprumir.com

Con đường ẩm thực văn hóa
2giờ
Mium Naru
Con đường ẩm thực văn hóa
6giờ
Pyeongchon
Con đường ẩm thực văn hóa
6giờ
công viên nghệ thuật
Con đường ẩm thực văn hóa
10giờ
Matgoul
Con đường ẩm thực văn
7giờ
hóa Oido
Khu ẩm thực chuyên các món
11giờ
từ thịt bò Yangjugol
Khu ẩm thực Anseong
5giờ
Matchum

Dongduchoen Khu ẩm thực Saengyeonro

5giờ

Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Jungbu-daero150
031-230-0012 www.ramadaplazasuwon.co

Prumir

Bucheon

www.nyj.go.kr/culture/274

Những chuyến đi đa dạng theo ngày trong Khởi hành ▶ T
 rạm Hapjeong 09:30, Trạm Unjeong 10:15,
tuần và chủ đề
Trạm Munsan 10:20

Gyeonggi-do Bucheon-si Gilju-ro 66
032-329-0001 www.hotelkoryo.net

lĩnh vực
4 giờ

www.hscitytour.co.kr

Thứ 7 của tuần thứ 2 và thứ 4 từ tháng 4 đến tháng 11 (chương trình định kỳ),
vận hành riêng (chương trình do đoàn thể đặt trước)
Khởi hành ▶ Trạm Donong (Trải nghiệm thư giãn B) 9:00, (Trải nghiệm thư giãn
A) 10:00

Bucheon Koryo Hotel

Seongnam Làng dân tộc Takjukchon

Bảo tàng tổ chức các chương trình giáo dục
và triển lãm các tác phẩm đa dạng thể hiện
tinh thần mộc mạc mà giản dị của họa sĩ
Chang Ucchin. Công viên điêu khắc có đài
phun nước cùng các cây hoa anh đào, cây
thông còn là địa điểm nghỉ ngơi lý tưởng.
Gyeonggi-do yangju-si Jang heungmyeon KwonYul-ro 193
031-8082-4245
changucchin.yangju.go.kr

070-7813-5000

MVL Goyang ★★★★★

không biết về âm nhạc.

Khu ẩm thực đặc sắc

| Bảo tàng mỹ thuật Ucchin thành phố Yangju | 73 |

031-975-3838

Khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao ở tỉnh Gyeonggi-do

Lĩnh vực 11 giờ

| Công viên quốc gia Bukhansan | 42 |

Chủ nhật 09:50, khoảng 7 tiếng
Khởi hành ▶ Trung tâm thông tin du lịch ga Suwon (Cửa ra số 4 ga Suwon)

Mỗi thứ Ba - Chủ Nhật(Không hoạt động
vào thứ Hai), chuyến thông thường, chuyến Khởi hành ▶ Aramnuri 10:00
trải nghiệm văn hóa

031-727-9300

Đất nền của Hwagang-am bị bào mòn và bị phong hóa theo thời gian đã tạo ra những con
suối rất đẹp chảy giữa các khe núi đá. Ngoài ra, nơi này còn có núi Bukhan Sanseong với
lịch sử khoảng 2000 nghìn năm và khoảng 100 ngôi chùa với các di tích văn hóa, cũng như
có nhiều danh lam thắng cảnh đa dạng đồng thời là nơi học tập tìm hiểu về văn hóa lịch sử.
Gyeonggi-do yangju-si Jang heung-myeon Hoguk-ro550beongil- 102-108
031-876-5721
bukhan.knps.or.kr

Từ tháng 3 đến tháng 10, Thứ 6, thứ 7 09:50, khoảng 7 tiếng
Khởi hành ▶ Trung tâm thông tin du lịch ga Suwon (Cửa ra số 4 ga Suwon)

Tàu DMZ Mỗi thứ Tư- Chủ Nhật(Không hoạt
Khởi hành ▶ Ga Seoul 09:27, Ga Cheongryang-ri 09:52,
động vào thứ Hai và thứ Ba),
Ga Uijeongbu 10:28
một lần một ngày

www.heyri.net

Là hòn đảo có vị trí nằm ở bờ biển phía tây mới, cũng như là di tích lịch sử trọng yếu
nam của thành phố Siheung, nơi đây vừa được công nhận di tích Quốc gia số 441.
Gyeonggi-do Sihung-si Oido-ro 175
là địa điểm thăm quan xuất hiện nhiều loài
031-310-2332
động vật biển, vừa là di tích được khai quật
www.siheung.go.kr/culture
theo từng thời kỳ bao gồm cả thời đại đồ đá

| Hang động Gwangmyeong | 6 |

Baudeogi đã trở thành một sự kiện độc đáo tại Hàn Quốc thu hút đông đảo khán giả quốc tế.

Hãy thử thưởng thức nhiều món ăn phong phú và ngon miệng

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

Tuyến 2
Chuyến đi Một ngày
(Suwon ~ Gwanggyo)
Tuyến 3
Chuyến đi Một ngày
(Suwon ~ 윤건릉 코스)

Trải nghiệm thư
giãn A, B

Lễ hội này được tổ chức để tôn vinh tinh thần nghệ sĩ của Baudeogi, văn hóa truyền thống của
Namsadang (các nghệ sĩ lưu động) tổ chức biểu diễn nhào lộn, hát và nhảy múa khi đi khắp
các chợ trên cả nước trong giai đoạn cuối của Triều đại Joseon.Lễ hội Anseong Namsadang

● DMZ-train: Xuất phát tại ga Yongsan – Ga Imjingang – Công viên Hòa bình núi
Dorasan – Làng thống nhất – Đài quan sát Dora – Hang Je3ttang – Tongil
Platform – Ga Yongsan (Khoảng 8 tiếng) / Vận hành 1 ngày 1 lần, xuất
phát lúc 10 giờ, nghỉ thứ 2-thứ 3 hàng tuần và các ngày lễ Tết

Tuyến 1
Từ tháng 3 đến tháng 10, mỗi ngày 2 lần (09:50, 13:50) / Khoảng gần 3 tiếng
Du lịch nửa ngày (Chưa vận hành thứ 2, 6, 7)
(Suwon ~ Hwaseong) Khởi hành ▶ Trung tâm thông tin du lịch ga Suwon (Cửa ra số 4 ga Suwon)

Namyangju

| Lễ hội Anseong Namsadang Baudeogi | Tháng 10 |

Tour du lịch khu DMZ(Hang động Je3-ttang)

www.suwoncitytour.co.kr

| Lễ hội Truyện tranh Quốc tế ở Bucheon | Tháng 8 |

là Di sản Thế giới.

● Xe bus đưa đón: Imjingak Pavilion – Đường hầm thứ 3 – Đài Quan sát Dora – Ga
Dorasan – Làng Tongilchon– Imjingak Pavilion(Thời gian: Khoảng 3
giờ) / Đóng cửa vào các ngày thứ 2, phải có chứng minh nhân dân

031-256-8300

Hơi thở của Khủng long, Hơi thở của Văn hóa, mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ
Hơi thở của Làn Sóng, Hơi thở của Tự nhiên, (09:00-17:00) / Khởi hành ▶ Dongtan – Byeongjeom –
Hơi thở của hòa bình, du lịch theo chủ đề
Bongdam - Hyangnam

hiệm-dựa trên chương trình tại Khu Tiền sử Jeongok-ri và khu vực Jeongok-eup.

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

Đây là khu du lịch với chủ đề về an ninh tuyến xe buýt nhanh lưu thông trong khuvực
nơidu khách có thể trải nghiệm thực tế về này (Đường hầm thứ 3 – Đài Quan sát Dora –
sựchia cắt hai miền Bắc Nam Triều Tiên Ga Dorasan – Làng Tongilchon).
Gyeonggi-do Paju-si Munsan-eup
vàcảm nhận được tầm quan trọng của
Imjingak-ro 177
hòabình. Đồng thời, đây cũng là địa điểm
031-952-7809
đượckhách du lịch nước ngoài tham quan
tour.paju.go.kr
nhiềunhất tại Tỉnh Gyeonggi-do. Luôn có các

Suwon

Khởi hàhh từ Seoul, du lịch bằng xe hai tầng

| Lễ hội Văn hóa Hwaseong ở Suwon | Tháng 10 |

| Imjingak / công viên Pyeonghoa Nuri | 102 |

Du lịch thành phố Gyeonggi-do

Đây là một lễ hội học hỏi và tận hưởng vănhóa giai đoạn Palaeolithic qua giáo dục và trải ng-

| Uiwang Railbike | 98 |

| Quán cà phê Greem Botanical Garden Cafe | 22 |

Là khu cắm trại tự động thân hội Nhạc Jazz Quốc tế Jarasum” vào mùa
thiện với môi trường nổi đông hàng năm.
Gyeonggi-do Gapyeong-gun Gapyeongtiếng nhờ cảnh đẹp của Núi
eup Jara-seom-ro 60
Bukhansan, Jandigwangjang
031-8078-8028
(Lawn Plaza) và Công viên Văn hóa – Sinh
thái. Đảo Jaraseom còn là nơi tổ chức “Lễ
www.jaraisland.or.kr
Đây là nơi an nghỉ của 9 vị vua thời đại Chosun
như Hyeonreung, Mokreung, Sungreung,
Huireung, Hyereung, Wonreung, Gyeongreung,
Sureung bao gồm cả Geonwonreung (di tích
lịch sử số 193) của Thái tổ thời vua Chosun,
đồng thời nơi đây cũng là nơi an táng của 17 vị
hoàng phi cùng nhiều phi tần.

| Làng dân tộc Hàn Quốc | 130 |

02-500-7335

| Vườn thực vật Mulhyanggi | 34 |

Đây là nơi sinh của tiên sinh
tích Dasan cũng như có thể đi tản bộ quanh bờ
Jeong Yak Yong Dasan-nhà thực
sông Namhan thơ mộng và yên bình.
Gyeonggi-do Namyangju-si Joan-myeon
học vĩ đại của triều đại Chosun,
Dasan-ro747-beongil 11
nơi này có phần mộ cũng như
031-590-2837
có phòng trưng bày lưu giữ nhiều kỷ vật xưa.
www.nyj.go.kr/culture
Bạn có thể thăm quan nhiều nơi quanh khu di

Là công viên chủ đề kết hợp giữa mua sắm,
vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng nên bạn có thể
thoải mái sử dụng tất cả: Aquafield, sport
monster, toy Kingdom, No Brand shop,
Yeongpyong Mungo, electro mart, Megabox,
E-mart traders, bách hóa Shinsagae.
Gyeonggi-do Hanam-si Misadae-ro 75

| Công viên Morningcalm | 65 |

Là công viên lớn nhất Hàn Quốc, Seoul
Grand có rất nhiều điểm thu hút khách du
lịch như sở thú, vườn bách thảo và vườn chủ
đề, và là nơi thư giãn rất dễ để đến từ thành
phố do du khách có thể đi thẳng từ Ga Seoul
Tuyến số 4.
Gyeonggi-do Gwacheon-si Daegongwon
gwangjang-ro 102

i-do
Gyeongg

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

Gwacheon Seoul Land, Công viên Lets run Seoul, Bảo tàng khoa học
quốc gia Gwacheon, Bảo tàng mỹ thuật hiện đại Quốc gia Gwacheon

| Doomool Mori | 28 |

Dumulmeori thường xuất hiện trên phim
truyền hình và điện ảnh, là một danh thắng
ưa thích của các nhiếp ảnh gia Hàn Quốc.
Địa điểm này được bình chọn là một trong
100 danh thắng Gyeonggi-do do Tổ chức
Du lịch Hàn Quốc bình chọn và thuộc top
100 điểm đến du lịch tốt nhất ở Hàn Quốc.
Mỗi năm có hàng ngàn khách ghé thăm
Dumulmeori để lưu lại bức tranh thiên nhiên
tươi đẹp với cây Du 400 tuổi đứng sừng sững
và những con thuyền lững lờ trôi.

Lĩnh vực 8 giờ

| Đại công viên Seoul | 50 |

Lĩnh vực 3 giờ

| Gangcheon-bo | 1 |
www.pocheon.go.kr

Lĩnh vực 5 giờ

Mười lễ hội
ở

Gyeonggi-doHwaseong-siNamyang-eupSicheong-ro290
031-268-1000 www.rollinghills.co.kr

Gyeonggi-do Yeoju-si Gangbyeonyuwonji-gil 45
02-3660-3007 www.sunvalleyhotel.co.kr
Gyeonggi-do Yangpyeong-gun Gangha-myeon
Gangnam-ro 316
031-770-8888

www.bloomvista.co.kr

Club Inner Hotel&Resort ★★★★

2giờ

Gyeonggi-do Gapyeong-gun Gapyeong-eup
Bukhangangbyeon-ro 382
031-581-2270

www.clubinner.com

Ibis Ambassador suwon

★★★

Du lịch Korea Suwon ★★★

5giờ
5giờ

Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Kwongwangro 175 beongil 62
031-221-5678

Alex 72 ★★★

www.koreatouristhotel.com

6giờ

Gyeonggi-do Suwon-si Paldal-gu Paldal-gu
Hyowon-ro 235 beongil 35
031-8019-8881

www.alex72hotel.com

Gyeonggi-do Hwaseong-si Nojak-ro 161
031-8036-9000 shillastay.com/dongtan
Gyeonggi-do Namyangju-si Beolnae 2-ro 70
031-551-8700 www.hotelthemay.com

Gyeonggi-do Anyang-si Manan-gu Manan-ro 71
031-443-2700 www.hoteliruda.com
Gyeonggi-do Anyang-si Dongan-gu Heungan
dae-ro 497
031-421-0000
Gyeonggi-do Paju-si Sorichoen-ro 31
031-943-7260 www.hotelsienna.com

Gyeonggi-do Sihung-si Pyeongan sangga 4-gil 21
031-927-7700 www.siheunghotel.net
Gyeonggi-do Kimpo-si Taejang-ro 795 beongil 151
031-988-3534 www.resthotel.co.kr
Gyeonggi-do Anseong-si Yangseong-myeon
Anseong matchum dae-ro 2134-36
031-8046-1100

www.maestrocc.co.kr

