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Follow Gyeonggi.
Gyeonggi-do, nơi có nét đẹp kiến trúc truyền thống tồn tại
song hành cùng với nhịp văn hóa hiện đại. Bên cạnh đó,
sự thay đổi theo mùa của thiên nhiên làm tăng thêm sức
hấp dẫn của điểm du lịch này, và nét ẩm thực đa dạng với
những sản vật tự nhiên góp phần làm cho bạn hoàn toàn
chìm đắm vào sức hút của nơi đây. Những người sáng tạo
nghệ thuật đã bị mê hoặc bởi tinh thần này của thành phố
và mang Gyeonggi-do trở thành bối cảnh cho nhiều bộ
phim điện ảnh, phim truyền hình và MV âm nhạc. Với bối
cảnh đó, Gyeonggi-do cũng góp phần làm đa dạng thêm
nội dung cho làn sóng Hallyu và trở thành một điểm đến
đầy sinh động. Bạn có thể khám phá những con hẻm mà
các ngôi sao của làn sóng Hallyu đã đi qua, ăn thử một
miếng bánh Poyan tại quán cà phê bánh ngọt hiện đại mà
cô nàng ngôi sao nào đó đã ghé qua. Trong một khoảnh
khắc, bạn đắm chìm vào thời gian và không gian lãng mạn
tưởng như mình đang trong một phân cảnh của một bộ
phim truyền hình. Hay khi bạn ngồi nghỉ tại gian giữa của
một ngôi nhà truyền thống Hanok với không gian tĩnh mịch
tựa như một nhân vật chính trong một bộ phim cổ trang
cũng có thể sẽ nảy ra ý nghĩ muốn thử một bữa ăn kiểu Hàn
truyền thống được bày biện vào tối nay. Vào những ngày
mùa xuân, quả nhiên sẽ là đến ngồi tại ga tàu Ilyeong-yeok
của Yangju, nghe các bài hát của BTS và từ từ ngân nga
theo giai điệu. Giống như Lee Kwang Soo của chương trình
<Running Man>, chạy trong công viên chủ đề một cách
thảnh thơi và rồi màn đêm buông xuống, khi đó bạn sẽ
muốn cùng với những người bạn của mình ngồi xuống ăn
gà uống bia và ngắm cảnh đêm của thành phố. Và nó sẽ
trở thành những kỉ niệm thật đẹp chẳng phải sao? Khi bạn
đã đọc cuốn sách này thật kỹ lưỡng thì cũng là lúc bạn đã
chuẩn bị hoàn hảo để bắt đầu chuyến du lịch Hallyu, Gyeonggi-do. Hãy Follow Gyeonggi .
Chào mừng bạn đến với nơi đây.

Khu vực Gyeonggi-do bao quanh Seoul và Incheon.
là sự sắp xếp của các phụ âm và nguyên âm của ‘Gyeonggi’
trong tiếng Hàn theo thứ tự âm phát ra.
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31 quận và thành phố ở Gyeonggi-do khiến cho bạn mê mẩn bằng những câu chuyện riêng của mình. Bạn có thể theo
dấu chân của các ngôi sao Hallyu để tận hưởng một chuyến du lịch “hot” nhất, hoặc đi dạo trong những con hẻm
đã đánh cắp trái tim của những nhân vật có tầm ảnh hưởng và khám phá những xu hướng mới nhất của Hàn Quốc.
Những địa điểm vốn đã được biết đến nhiều được giới thiệu một lần nữa theo một cách đầy mới mẻ, khám phá những
địa điểm tựa như báu vật đang ẩn giấu và lấp đầy bản đồ của Gyeonggi-do với thật nhiều những dấu sao.
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Du lịch như một Inssa
Địa điểm hot mà những 'Inssa' (từ mới để chỉ
những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng) chọn
là ở đâu? Cách đi du lịch như một 'Insider'
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Những lý do phải đi một lần ngay lúc này
Điểm du lịch là sự tập hợp bởi những khu phố xuất
hiện trong những bộ phim truyền hình, từ khóa xu
hướng của làn sóng Hallyu mới nhất và món đồ
thịnh hành
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Thông tin du lịch về thành phố được lựa chọn và
thu thập từ 31 quận thành phố
Hướng dẫn về các điểm tham quan nổi tiếng và
các điểm tham quan có sức hút còn ẩn giấu ở
Gyeonggi-do
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FOLLOW ME
Chuyến du lịch làn sóng Hàn Hallyu tại Gyeonggi-do theo chân những con người có tầm ảnh
hưởng
Theo chân một người có tầm ảnh hưởng, thưởng
thức chuyến du lịch chủ đề làn sóng Hallyu Gyeonggi-do theo cách riêng của bạn
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Studio, Yeoju
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SHOPPING TIPS
Những món đồ ở địa điểm du lịch mà tôi muốn
có và muốn làm quà tặng
Danh sách mua sắm ở địa điểm du lịch có xem
xét đến sở thích và nhu cầu của người đọc

Pyeongtaek
Song Francisco
Market
p38

NIGHT TOUR
Vẻ đẹp về đêm của điểm du lịch còn tỏa sáng
hơn ban ngày
Chúng tôi xin giới thiệu tour chợ đêm cùng với
các điểm du lịch còn được ẩn giấu, nơi bạn có
thể ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp.
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PYEONGTAEK CITY GUIDE
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FO L LOW C OV E R STO RY
TA E M I N

NOW & THEN
ĐẶT CÂU HỎI CHO TAE MIN

ⓒYG Entertainment

Tae Min, chàng trai đã ra mắt cùng SHINee từ khi còn là cậu học sinh Trung học cơ sở. Cậu em út của SHINee
với tài năng nhảy cùng gương mặt thiếu niên non trẻ bỗng chốc đã trở thành một chàng trai đầy nam tính với
5 album cá nhân đã được phát hành. Mỗi khi Tae Min phát hành một album mới, anh ấy luôn đứng trên sân
khấu với biểu cảm như đây là lần đầu tiên. Chúng tôi đã đưa ra những câu hỏi mang theo sự tò mò về câu
chuyện mà anh ấy sẽ tiếp tục viết tiếp sau này.
Sau đó, chúng tôi cũng đã được nghe câu chuyện về âm nhạc, màn trình diễn, những khoảng thời gian cá
nhân và du lịch của chàng trai này.
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Q Tae Min dạo này như thế nào? Hãy chia sẻ cho
chúng tôi về công việc hàng ngày của bạn.

A Những ngày này, tôi dành thời gian để nhìn lại bản

thân mình. Tôi xem lại những đoạn băng ghi hình sân
khấu biểu diễn trước đây và luyện tập đều đặn. Có
thể nói rằng tôi đang dành thời gian chăm chỉ để điều
chỉnh lại bản thân mình. Trước tiên, khi thức dậy vào
buổi sáng, tôi bắt đầu một ngày mới bằng việc thả
lỏng cơ thể và stretching (kéo căng người). Giống như
một thói quen vậy. Nếu tôi không đều đặn thực hiện
stretching, tôi cảm thấy như cơ thể mình trở nên chậm
chạp hơn khi nhảy mà chính tôi cũng không nhận ra,
do đó tôi luôn cố gắng thực hiện và không bao giờ
quên. Tôi thường xem Youtube trước khi ngủ. Tôi liên
tục nghiên cứu xem xu hướng gần đây là gì. Xu hướng
thay đổi rất nhanh, có thể trước đây tôi sẽ nhảy như
thế này, nhưng hiện tại có kiểu nhảy khác đang thịnh
hành hơn. Đúng là những điều chúng ta tích lũy dần
và thực hiện qua nhiều năm cũng sẽ trở nên thành
thạo. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải nỗ lực để không
dừng chân lại ở những điều đã thành thục. Vậy nên, tôi
thường cố gắng trong cuộc sống hàng ngày để cùng
đi theo dòng chảy mới một cách tự nhiên.

Q Chúng tôi muốn được nghe về những điều yêu thích

của bạn gần đây. Sở thích của ca sĩ Tae Min và sở
thích của chàng thanh niên Tae Min sinh năm 1993
là gì vậy?
A Là một ca sĩ, tôi đương nhiên thích giao lưu với người
hâm mộ thông qua âm nhạc. Tôi đã tạo một tài khoản
mạng xã hội (Instagram), tự mình chọn rồi đăng tải
ảnh lên. Tôi cảm thấy rất vui và thú vị khi người hâm
mộ xem những bức ảnh đó và thích chúng. Tôi đang
cố gắng giao tiếp với người hâm mộ thật nhiều bằng
việc chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình. Còn
chàng trai sinh năm 1993 Tae Min thích các trò chơi
vận động. Tôi thích chơi trò chơi với bạn bè và thích cả
tập thể dục. Tôi cũng thích lưu giữ lại phong cảnh mà
tôi bắt gặp khi di chuyển để thực hiện lịch trình qua
các bức ảnh chụp. Những trải nghiệm này thật sảng
khoái đối với tôi. Tôi nghĩ rằng nhờ vậy mà tôi có thể
tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ khi trở lại làm ca sĩ
Tae Min.

Q Năm nay là kỷ niệm 6 năm từ lúc bạn ra mắt solo.

Gần đây, sân khấu cover ca khúc solo đầu tay của
Tae Min là bài “Danger” trong chương trình 'Road
to Kingdom' (Đường Tới Ngôi Vương) đã trở thành
chủ đề nóng. Bạn có nhớ địa điểm quay video âm
nhạc (MV) bài 'Danger' không? Đó là ở Trung tâm
Hòa bình Thế giới Cheongshim (Cheongshim World
Peace Center) nằm tại tỉnh Gyeonggi-do. Chắc hẳn
bạn có những cảm xúc rất khác biệt khi chuẩn bị cho
ca khúc solo đầu tiên này... Bầu không khí tại trường
quay như thế nào?
A Vì đây là bài hát solo đầu tay của tôi, tôi nghĩ nó tràn
đầy đam mê hơn bao giờ hết. Tôi đã dành rất nhiều
6

tình cảm cho nó vì đó là buổi ghi hình cho MV mà tôi
đã dồn hết tất cả đam mê của mình vào mong muốn
phải làm tốt. Là lần đầu tiên tôi ra solo, do đó tôi cũng
đã rất căng thẳng, đồng thời cũng cảm nhận được
gánh nặng lớn. Tôi đã rất chăm chỉ đến mức không
hề cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn khi quay MV, thường
sẽ phải thức trắng đêm trong vài ngày để hoàn thành.
Nhưng khi quay MV 'Danger', có lẽ vì tôi quá tập trung
nên thời gian cứ thế trôi qua trong nháy mắt, đến mức
tôi phải tự hỏi "Chưa gì đã kết thúc rồi sao?".

Q Bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi về sân khấu bạn

nhớ nhất và lý do vì sao sân khấu đó là trở thành ký
ức ấn tượng đối với bạn?
A Video âm nhạc bài hát 'Danger' là đáng nhớ nhất với
tôi. Tôi nghĩ đó là cơ hội để tạo ra bản sắc mới của
riêng tôi. Bầu không khí ở địa điểm ghi hình cũng rất

vui, và đó là lần đầu tiên tôi lao đầu vào ăn kiêng để
chuẩn bị cho ngày đó. Tất nhiên cũng có thể là vì đó là
bài hát solo đầu tiên của tôi (cười). Thời điểm đó, biên
đạo nhảy nổi tiếng Ian Eastwood là người phụ trách vũ
đạo cho 'Danger'. Vũ đạo của bài hát thực sự rất đẹp.
Quá trình tạo ra một sân khấu mới theo phong cách
của tôi rất vui và thú vị. Vậy nên đối với tôi đây là ký ức
đáng nhớ. Có lẽ thậm chí khi vài năm nữa trôi qua thì
vẫn sẽ để lại ký ức như vậy trong tôi.

Q L à một ca sĩ, bạn đang thực sự rất nổi tiếng với

người hâm mộ K-POP toàn cầu thông qua SHINee,
Super M và các hoạt động solo. Vậy K-POP có ý nghĩa như thế nào đối với một Tae Min như vậy?
A K-POP dường như đang ngày càng nhận được sự
quan tâm trên toàn thế giới và sức ảnh hưởng của
K-POP cũng ngày càng lớn. Tôi cảm thấy tự hào và

hãnh diện vì đó là thành quả có được từ sự nỗ lực của
rất nhiều người. Càng như vậy, tôi càng phải chăm
chỉ hơn. Tôi cũng muốn góp phần giới thiệu K-POP ra
toàn thế giới. Do đó tôi đứng trên sân khấu với tâm thế
không được sợ hãi khi thử thách một điều gì mới. Tôi
sẽ gạt nỗi sợ hãi của mình sang một bên và thể hiện
những gì tôi đã dày công chuẩn bị một cách thành
tâm.

Q Tôi cho rằng các buổi biểu diễn trong chuyến lưu

diễn vòng quanh thế giới cũng giúp bạn phát triển
hơn. Bạn có thể chia sẻ câu chuyện đặc biệt hay một
trải nghiệm đáng nhớ không?
A Có đôi lúc tôi làm một điều gì đó mỗi lần có buổi biểu
diễn ở nước ngoài. Như đi mua sắm hoặc đi tham
quan. Những trải nghiệm mới mẻ đó cuối cùng đều
để lại kỷ niệm trong tôi. Những phong cảnh hoàn toàn
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FO L LOW C OV E R STO RY
TA E M I N

khác so với Hàn Quốc mang đến sự thần kỳ cho tôi.
Màu sắc của bầu trời cũng khác nhau, và không chỉ
thời tiết tôi cảm nhận được, mà ngay cả đồ ăn, cách
giao tiếp cũng khác. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhận ra
rằng hóa ra thế giới mà tôi không biết lại rộng lớn
đến thế. Nếu dư dả thời gian, tôi muốn thử nhiều trải
nghiệm mới mà tôi chưa làm được. Và khi tôi đi du
lịch, có nhiều người đã nhận ra tôi. Bản thân việc gặp
những người nhận ra mình trên những con đường ở
một đất nước xa lạ, nơi tôi đặt chân đến lần đầu là một
điều rất kỳ diệu và kích thích tôi. Trải nghiệm đó mỗi
lần dường như đều trở thành một bước ngoặt. 'À! Ngay
cả ở những nơi mình không biết, vẫn có người dõi theo
và dành tình yêu cho mình nữa', tôi đã mang theo suy
nghĩ đó và quyết tâm phải nỗ lực nhiều hơn.

Q Bạn luôn có những chuyến du lịch mới như vậy nhỉ.

Vậy thì bạn Tae Min thích phong cách nào cho một
chuyến du lịch thực sự?
A Một chuyến du lịch về với thiên nhiên! Những nơi
như núi, thung lũng và biển. Tôi thích tận mắt chiêm
ngưỡng những cảnh vật và phong cảnh do Mẹ Thiên
nhiên tạo ra và thu chúng vào tầm mắt của mình. Nếu
đi sâu vào trong lòng thiên nhiên, chắc chắn sẽ đánh
thức nhiều suy nghĩ trong tôi. Nó cũng giúp ích rất
nhiều trong việc sáng tạo ra một điều gì đó mới. Và ở
tỉnh Gyeonggi-do cũng có cả núi, thung lũng và biển.
Ngoài ra còn có nhiều hoạt động chúng ta có thể thực
hiện trong thiên nhiên. Những người hâm mộ có cùng
phong cách du lịch như tôi có thể lên kế hoạch cho
một chuyến du lịch đến Gyeonggi-do.

Q Bạn có thích một chuyến du lịch ngẫu hứng không?

Hay bạn sẽ lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi lên đường du
lịch?
A Trước hết, tôi thuộc tuýp người sẽ thiết lập một khung
lớn cho chuyến đi của mình. Trước khi đi du lịch, tôi
sẽ quyết định chủ đề của chuyến du lịch, như lần này
nhất định phải là một chuyến du lịch nghỉ ngơi, hay lần
này sẽ là tour du lịch ẩm thực, hay một chuyến du lịch
để tôi học được một điều gì đó mới... Sau đó, khi đến
địa điểm du lịch, tôi có thể tự do đi lại trong cái khung
mà mình đã thiết lập. Cũng có đôi lúc tôi lên đường đi
du lịch ngẫu hứng. Phần lớn những lúc đó là tôi thực
hiện chuyến đi trong ngày đến các vùng ngoại ô của
Seoul. Yangpyeong là điểm đến mà tôi muốn giới
thiệu cho một chuyến đi du lịch trong ngày. Chỉ cần
lái xe dọc theo sông Bukhan mà không có bất kỳ kế
hoạch đặc biệt nào cũng có thể giúp chữa lành tâm
hồn bạn. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều quán cà phê và
tiệm bánh được trang trí rất đẹp, vì vậy tôi cũng muốn
giới thiệu cho những người thích đồ tráng miệng ngọt.
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Q Bạn thường làm gì ở địa điểm du lịch?
A Tôi
 cố gắng trải nghiệm mọi thứ tôi có thể làm. Tôi đi

trekking (đi bộ dài ngày), tham gia các hoạt động ngoài
trời. Sau đó nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ dừng chân
lại ở địa điểm có thể thư giãn hồi phục để nghỉ ngơi.
Nếu có điều gì có thể học hỏi được, tôi sẽ cố gắng học
hỏi và tôi nghĩ mình có xu hướng đi du lịch khi quan
tâm đến những thứ có thể trở thành trải nghiệm mới
cho bản thân.

QT
 hời gian gần đây, có rất nhiều phim truyền hình và

video ca nhạc (MV) được quay ở Gyeonggi-do. Vì
vậy, có nhiều người hâm mộ cũng trực tiếp tìm đến
nơi đây. Nhưng nếu có người hâm mộ đang lên kế
hoạch cho chuyến du lịch đến Gyeonggi-do, tôi rất tò
mò muốn biết bạn sẽ giới thiệu địa điểm nào cho họ?
A Cá nhân tôi có kỷ niệm về món lẩu budaejjigae (Lẩu
quân đội kiểu Hàn Quốc) đã được ăn ở thành phố
Uijeongbu rất ngon. Tôi muốn giới thiệu món ăn này
cho người hâm mộ. Nước lẩu thực sự tuyệt đỉnh.
Nước dùng của món lẩu sẽ càng đặc khi chúng ta
đun lâu, và thật tuyệt khi có thể thưởng thức nhiều
loại nguyên liệu cùng một lúc. Du lịch chẳng phải
chính là du lịch đến những quán ăn ngon sao? Tôi đã
từng đến Gapyeong để quay MV cho bài hát 'Danger'.
Gapyeong vốn đã là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng
ở Gyeonggi-do. (cười) Tôi thực sự muốn giới thiệu nơi
đó cho những người hâm mộ thích thiên nhiên như tôi.
Trong số đó, 'Garden of Morning Calm' của Gapyeong
là nơi bạn có thể vừa đi tản bộ vừa ngắm cảnh thiên
nhiên. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thực sự tốt cho những người
cần chữa lành tâm hồn. Ngoài ra, Gapyeong còn có
nhiều môn thể thao giải trí sẽ làm hài lòng những bạn
thích trò chơi vận động. Sẽ rất tuyệt vời khi có được
trải nghiệm sảng khoái và nghẹt thở về các môn thể
thao giải trí dưới nước cùng gia đình và bạn bè giống
như trong các chương trình giải trí trên TV.

Q Bạn đã từng nói "Tôi muốn tạo ra một thể loại tên là

Tae Min.". Các kế hoạch trong tương lai của bạn về
mặt âm nhạc và cá nhân là gì?
A Tôi
 muốn xây dựng một bản sắc vững chắc hơn mang
tên 'Tae Min'. Tôi muốn tạo ra một sân khấu với âm
nhạc và bản sắc của riêng mình chứ không phải chạy
theo một ai đó. So với việc tạo nên 'âm nhạc có tính
Tae Min', tôi có mơ ước tạo ra một con đường mới của
riêng tôi mà chưa từng có ai đi qua. Tôi hy vọng mọi
người sẽ cảm thấy tò mò, liệu rằng 'Tae Min' của lần tới
sẽ tạo nên âm nhạc và sân khấu nào. Ngay bây giờ tôi
cũng đang chuẩn bị rất nhiều cho album tiếp theo của
mình. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ trong tương lai, vậy nên
mong mọi người sẽ dành nhiều quan tâm cho tôi.
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LO CAT I O N & T R I P
R E D V E LV E T - I R E N E & S E U LG I E P I SO D E 1 " ( N AU G H T Y ) "

Chuyến du lịch đặc biệt cùng với Red Velvet

Irene và Seulgi của Red Velvet đang hứng khởi tiếp tục các hoạt động Unit đầu tiên của họ. 'Naughty', chuyến
du lịch thứ hai sau hoạt động Monster. Đặc biệt, bối cảnh của MV này gây chú ý bởi được quay khắp tỉnh
Gyeonggi. Thông tin cho rằng nét quyến rũ khác nhau của hai người sẽ được phát huy ở nơi tuyệt đẹp này.
Hãy bắt đầu chuyến du lịch Gyeonggi-do để đến với bối cảnh trong video âm nhạc này nhé.

# 1

# 3

L o v e l y

A r t i s t i c

# 4
M o d e r n

# 2
M y s t e r i o u s

# 1 Màu hồng đáng yêu và

# 2 Hang động Gwangmyeong

# 3 Công viên nghệ thuật Anyang

# 4 Bảo tàng ánh sáng Yangju

Hồ bơi nước mặn công viên Siheung Baegot Hanul

huyền bí lấp lánh

đánh thức cảm xúc nghệ thuật

Hiện đại và hợp thời trang

Hãy bắt đầu cuộc chuyến du lịch của bạn trong
không gian kỳ ảo được tạo bởi sự hài hòa của hàng
cây cọ với ánh nắng mặt trời lung linh.

Hãy thoát ra khỏi thời gian của hiện thực, dạo
quanh hang động như bơi trong vũ trụ và đắm
chìm trong bầu không khí huyền bí.

Hãy đánh thức cảm xúc đã bị lãng quên của một
du khách bằng các tác phẩm điêu khắc kích thích
trí tưởng tượng.

Kết thúc chuyến du lịch cùng với Red Velvet ở bảo
tàng lịch sử ánh sáng

Đoạn bờ biển dài 15 km từ Wolgot đến Sihwa MTV. Ở
nơi được gọi là K-Gold Coast này, có công viên Baegot
Hanul nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Khung
cảnh bờ biển phía Tây nhìn từ trung tâm thành phố thật
choáng ngợp đến mức không hiểu tại sao lại có thể tạo
nên bầu không khí đẹp kỳ lạ như vậy. Ngoài ra, còn có hồ
bơi nước biển thân thiện với thiên nhiên luôn chào đón
du khách. Bạn có thể tận hưởng phong cảnh và thiết kế
ấn tượng của hồ bơi. Và cũng rất thích hợp để bạn chụp
những bức ảnh tuyệt với. Nếu lên sân thượng với lan can
bằng kính được kết nối theo hình dạng sắp xếp bạn có
thể ngắm nhìn cảnh biển và Thành phố Quốc tế Songdo.

Hang động Gwangmyeong có nhiều di tích lịch sử còn
nguyên vẹn. Du khách đến thăm nơi này có thể tìm thấy
những dấu vết còn sót lại trong các hang động sau quá
trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Lịch sử độc đáo
của việc sử dụng nơi đây làm kho chứa tôm muối sau
khi mỏ đóng cửa vào năm 1972 cũng thật thú vị. Giờ đây,
không gian mới đang được tạo ra bằng cách thêm nhiều
nội dung văn hóa khác nhau lên trên đặc điểm không
gian bí ẩn và bí mật của hang động. Với sự hợp tác của
nhiều nghệ sĩ, nơi đây đã trở thành một không gian nghệ
thuật đa văn hóa và trở thành địa điểm thu hút sự chú
ý trên toàn thế giới. Đặc biệt, khi những ánh sáng nhỏ
nhấp nháy dọc theo hình cong bên trong hang động, bạn
sẽ thấy như đang được bước vào một thế giới mới.

Nơi những trái nho ngọt lịm mọc dọc theo con suối Samseong núi Gwanak. Cánh đồng nho biến mất và nơi đó
trở nên đông đúc bởi du khách leo núi muốn tận hưởng
không khí trong lành. Tuy nhiên, từ năm 2005 “Chương
trình nghệ thuật công cộng Anyang” bắt đầu. Những tác
phẩm nghệ thuật hài hòa với tự nhiên xung quanh được
đặt ngay trong thiên nhiên và biến đây trở thành không
gian của các nghệ sĩ rất đặc biệt. Nếu thưởng thức các
tác phẩm của 52 tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước,
các bạn sẽ thấy tại sao thời gian trôi đi nhanh vậy. Các
tác phẩm này không chỉ thưởng thức một cách đơn
thuần mà sẽ được trực tiếp chạm và đi vào. Đồng thời
các bạn cũng có thể cảm nhận được nghệ thuật gần hơn
một chút nữa.

 2590 Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do

 142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
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Ở đây bạn có thể thấy mọi thứ về ánh sáng. 'Bảo tàng
ánh sáng Yangju' là bảo tàng ánh sáng duy nhất ở Hàn
Quốc. Nhờ có khu chiếu sáng truyền thống, khu chiếu
sáng cận đại và khu chiếu sáng hiện đại, bạn có thể
khám phá quá khứ, hiện tại và thậm chí cả tương lai của
ánh sáng. Không chỉ vậy, bạn có bắt gặp các tác phẩm
tương tác theo chủ đề trong không gian tưởng tượng
của ánh sáng. Ngoài ra, nghệ thuật chiếu sáng cổ điển
của Châu Âu cũng đang thu hút nhiều không gian khác
nhau. Bạn sẽ kết túc chuyến du lịch một ngay ở Gyeonggi-do với trải nghiệm thay đổi không khí tùy thuộc vào
ánh sáng.
 235-48 Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do

 Đường công viên nghệ thuật Manan-gu Anyang-si Gyeonggi
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K-FOOD
JOURNEY
TO GYEONGGI-DO
Đây là Dan và Joel, hai chàng trai yêu Hàn Quốc đến từ Anh. Hai chàng trai này đang sở hữu một kênh
youtube có tên <Dan và Joel>, họ nói rằng "Chúng tôi yêu thích văn hóa Hàn Quốc lại có thể ăn món Hàn
và nói được một chút tiếng Hàn, do vậy chúng tôi muốn thể hiện Hàn Quốc có ý nghĩa như thế nào với
chúng tôi thông qua kênh này.
Kênh youtube do họ tự sáng tạo ra có nội dung về thông tin ẩm thực, văn hóa, con người Hàn Quốc và ẩn
chứa trong đó là những câu chuyện hài hước, vì vậy họ nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ những
người đăng ký kênh. Hai chàng trai đã đi du lịch đến Suwon, Gyeonggi-do với chủ đề 'Hương vị du lịch'.
Chuyến du lịch đã mang lại cho họ nhiều trải nghiệm khác nhau vượt qua không gian thời gian từ con
đường tĩnh mịch bao quanh thành cổ Hwaseong, nơi được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO
cho đến con đường Haengnidan-gil với nhiều quán cà phê, nhà hàng được cải tạo từ những ngôi nhà cổ
san sát nhau theo phong cách retro.
INFLUENCERS. DAN and JOEL
www.youtube.com/danandjoel
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Những quán sườn nướng tại
Suwon, mỗi quán lại có công
thức gia vị độc đáo của riêng
họ. Ngoài ra, cũng không thể
không nhắc đến sườn tươi với
hương vị dai ngon đậm thịt.

#GYEONGGI

#TASTE
Khi mặt trời lặn, Suwon bắt đầu phát
sáng lấp lánh bởi các tòa nhà lâu đời
bắt sáng từ những ánh đèn. Nó tạo ra
một không gian bí ẩn như thể vượt thời
gian và không gian. Cổng Hwahongmun
trong bức ảnh cũng là một trong những
nơi có cảnh đêm tuyệt đẹp. Nơi đây có
7 chiếc cổng được xây theo hình dạng
cầu vồng, và điều thú vị là tất cả bảy
cổng đều có kích thước khác nhau.
Những cánh cổng này đóng vai trò kiểm
soát lượng nước mưa hiệu quả.

14

15

DAY 1.

Toàn cảnh Trung tâm văn hóa
truyền thống Suwon. Những
chiếc chum nằm xếp thành hàng
một bên sân tỏa sáng lấp lánh
dưới ánh sáng mặt trời.

AM 10:00 @Hwaseong Fortress, Suwon
PM 3:00 @Hwaseong Haenggung Palace
PM 4:30 @Suwon Cultural Foundation

Hương vị văn hóa Hàn Quốc
TRUNG TÂM VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG SUWON

Bông hoa bánh gạo đầy màu sắc nở rộ
Trung tâm Văn hóa Truyền thống Suwon nằm cách
Thành Hwaseong khoảng 10 phút đi bộ. Trong khoảng
thời gian đi bộ này sẽ không có thời gian để buồn chán
vì bạn có thể gặp gỡ nhiều con đường và con người khác
nhau. Trong những con hẻm, thay vì những tòa nhà cao
tầng là những ngôi nhà kiểu phương Tây hai tầng tình tứ
nằm cạnh nhau. Thành phố dường như được bao quanh
bởi đường thành, vậy nên dù cho có đông đúc đến đâu,
thì bạn vẫn có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng độc đáo
của nơi đây. Cứ như vậy vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ
xung quanh để rồi bạn đã đến Trung tâm văn hóa truyền
thống Suwon từ lúc nào. Những tòa nhà khoác trên
mình vẻ tinh tế như tái tạo lại nét đẹp kiến trúc Hanok
chào đón bạn. Có lẽ vì vậy mà bạn sẽ cảm thấy có chút
quen thuộc và thoải mái. Có nhiều chương trình trải
nghiệm khác nhau ở đây như chợ truyền thống, rượu
truyền thống, bánh gạo và trà truyền thống. Các chương
trình trải nghiệm đa dạng được tổ chức theo mùa hoặc
theo tháng, bạn có thể tìm hiểu trước từng chương trình
thông qua trang chủ. Vào ngày Dan và Joel tìm đến nơi
đây, hai chàng trai đã có thể tham gia một lớp học có tên
<Hwajungjibyeong>, có nghĩa là bánh trong tranh vẽ. Đó
là lớp học mà bạn có thể chọn một trong những loại hoa
như hoa cúc vàng, hoa sơn trà đỏ, hoa mai hồng, hoa
cẩm tú cầu tím và hoa lưu ly xanh để trang trí trên bánh
gạo trắng baekseolgi . Ngày hôm đó, Dan đã chọn hoa
dại và Joel chọn hoa cúc. Có một bộ dụng cụ đã được
chuẩn bị sẵn từ trước gồm bánh bột gạo màu trắng, bột
màu tự nhiên và bột nhào, vậy nên việc thực hành là
không hề khó. Sau khi làm xong, bạn có thể ăn bánh gạo
với trà hoa làm từ những bông hoa mà bạn đã chọn.
18-11, Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-247-5613 Hàng ngày. 09:00 -18:00 (Đóng cửa vào thứ Hai)
www.swcf.or.kr (Lịch trình và chi phí của chương trình trải nghiệm có thể
được kiểm tra trên trang web)
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“Làm bánh tteok,
Pha một ấm trà,
Ủ một vò rượu,
Thành phổ trở thành biểu
tượng
Với những món ăn đường
phố truyền thống nối
tiếng”

ĐIỂM ĐẾN LỊCH SỬ 1
Thành Hwaseong
Thành Hwaseong được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1997. Là thành phố mới được quy hoạch đầu tiên
trên thế giới và hoàn thành sau 2 năm 6 tháng bằng cách kết hợp
kỹ thuật đương đại thời Jeongjo triều đại Joseon. Thành có Dongbukgongsimdon để dò xét kẻ thù và cửa bí mật để trốn thoát.
Vọng gác Dongil-poru vốn là nơi những người lính xưa đứng canh
gác, thì giờ đây bạn có thể cởi giày và nghỉ ngơi ở đây. Khi leo lên
thành Hwaseong, bạn có thể nhìn ngắm toàn cảnh trung tâm
thành phố Suwon. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ cảnh đêm nơi đây, một
trong 100 danh thắng hàng đầu của Hàn Quốc.
320-2, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 031-290-3600
Tháng 3~Tháng 10 mở cửa 09:00-18:00 Tháng
11~Tháng 2 mở cửa 09:00-17:00
Giá vé trẻ em 500 KRW, thanh thiếu niên và quân nhân 700 KRW, người lớn
1000 KRW

ĐIỂM ĐẾN LỊCH SỬ 2
Chòi Banghwasuryujeong
Banghwasuryujung là một trong 4 chòi của Hwaseong Suwon,
được đặt tên là chòi Đông Bắc và chỉ định là bảo vật số 1709.
Vào thời Joseon Jeongjo, nơi đây được xây dựng vừa để làm
chòi nghỉ ngơi và thưởng ngoạn cảnh đẹp vừa để làm nơi giám
sát quân địch. Với hình đặc biệt như vậy tùy vào từng vị trí nhìn
Banghwasuryujung sẽ thấy các hình dạng khác nhau, hình ảnh
đó rất đẹp. Đặc biệt cảnh đêm mùa thu với hoa nở thực sự rất
đẹp khiến chúng ta cảm nhận đây là vọng lâu biết chia sẻ cái
đẹp. Nếu bạn dừng chân tại nơi đây, hãy cởi giày ra, leo lên và
ngắm nhìn Hwaseong.
44-6, 392 beon-gil, Suwoncheon-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-290-3600

Dan trang trí Baekseolgi(bánh gạo) theo
hình dạng của một bông hoa lưu ly.
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DAY 2.

Chưa từng có hương vị nào như thế
này cho đến bây giờ! Gà nguyên con
Tongdak Wanggalbi của Nammun
Tongdak thu hút đông khách sau bộ
phim điện ảnh <Phi Vụ Bá Đạo>.

AM 10:00 @Suwon Paldal Global Market
PM 2:00 @Suwon Fried Chicken Street

Chưa từng có hương
vị nào như thế
này cho đến bây giờ
PHỐ GÀ RÁN SUWON

ĐIỂM ĐẾN KHÁC 2
Yongseong Tongdak
Đây là một trong hai quán gà ngon hàng đầu cùng với Jinmi
Tongdak. Quán được mở cửa vào năm 1978. Hương vị tuyệt hảo
của gà được chiên giòn trong dầu sôi nồi lớn. Món gà rán giòn
ở bên ngoài và mềm ở bên trong, bạn có thể thưởng thức ngon
lành mà không cần bất kỳ gia vị nào. Nếu gọi món gà, bạn sẽ
được phục vụ thêm cả mề gà và chân gà rán mang đến hương
vị thơm ngon hơn.

Thưởng thức Nammun Tongdak(Whole Chicken) sau
khi thăm quan chợ truyền thống
Chợ truyền thống là nơi mà bạn có thể cảm nhận được
hương vị đậm đà cuộc sống của người dân địa phương.
Những món ăn ở chợ như bánh nướng nhân đường
hotteok mới nướng, bánh kếp đậu xanh nokducheon
nóng hổi, cùng các món ăn vặt khác nhau sẽ thu hút ánh
nhìn của bạn đầu tiên. Nếu nhìn ngắm từng ngóc ngách,
bạn sẽ tìm thấy các món đồ tựa như kho báu. Ví dụ như
momppae-baji (chiếc quần ống rộng) được gọi là quần
tủ lạnh hay chăn chất liệu microfiber với hoa văn nhiều
màu sắc, là một mặt hàng rất được ưa thích trên mạng xã
hội. Bạn sẽ có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ này ở
chợ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chợ là một trong những địa điểm
không thể bỏ qua khi đi du lịch, đặc biệt là ở Suwon.
Có khoảng chín chợ truyền thống nằm sát nhau đang
hoạt động buôn bán nhộn nhịp từ Paldalmun cho đến
Suwoncheon. Bắt đầu từ chợ Paldalmun, nơi được vị vua
Joseon Jeongjo trực tiếp giới thiệu, sau đó về phía Đông
có chợ Jidong, chợ Minari Gwang và chợ Motgol - là
những ngôi chợ tập trung vào đồ ăn và nguyên liệu thực
phẩm, về phía Tây có các chợ tập trung vào quần áo và
nhu yếu phẩm hàng ngày, bao gồm chợ Yeongdong và
Nammun Fashion 1st Street. Mỗi khu chợ đều có một
đặc trưng riêng, vì vậy hãy dành chút thời gian để khám
phá. Trong đó cho dù là ngày thường hay cuối tuần thì
các khu chợ này đều đông người tìm đến. Có một khu
phố Tongdak (gà nguyên con) với những quán gà nguyên
con đã tồn tại lâu năm nằm ở phía Cổng Paldalmun. Có
khoảng 10 cửa hàng gà rán đang kinh doanh sầm uất,
ba quán gà nguyên con - Jinmi Tongdak, Yongseong
Tongdak and Nammun Tongdak, tuy rất khó để nói xem
quán nào ngon hơn nhưng đều là ba quán ngon nổi tiếng.
Trong số đó, quán gà nguyên con Nammun Tongdak đã
kéo được một lượng lớn khách đến ăn kể từ sau bộ phim
điện ảnh <Phi Vụ Bá Đạo(Extreme Job)>. Đặc biệt, món
gà Wanggalbitong được phục vụ đầy đặn trong nồi gang
là một món rất gây nghiện, nếu bạn ăn món này một lần
bạn sẽ liên tục nghĩ về nó. Dù vào giờ giữa chiều, các sảnh
tầng một và tầng hai vẫn chật kín người. Khi bạn cảm thấy
có chút ngấy sau khi ăn món gà nguyên con được tẩm
ướp sốt yangnyeom-galbi (sốt sườn nướng gia vị), thì bạn
có thể cắt đôi bánh mỳ được phục vụ kèm món gà, sau
đó cho gà và salad vào giữa để làm thành một chiếc bánh
sandwich rồi thưởng thức. Đó cũng chính là một sự thi vị
riêng.

15, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-242-8226 11:00-24:00, đóng cửa vào thứ Ba
Gà rán 16000 KRW, Gà nguyên con ướp gia vị 17000 KRW, Suất cả 2 loại
17000 KRW

16, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
1522-8818 Thứ Hai~Chủ nhật mở cửa 12:00-22:00
Wanggalbitongdak Suwon 20000 KRW, Suwon Wanggalbi ban/ban (nửa/
nửa) 19000 KRW

Khi bạn đi dạo
quanh thăm thú
chín khu chợ truyền
thống nằm giữa
Paldalmun với
Suwoncheon, bạn
sẽ cảm thấy thời
gian trôi qua trong
chớp mắt. Giá cả ở
đây khá rẻ nên bạn
có thể mua sắm
những mặt hàng chỉ
có thể mua được
ở chợ truyền thống
Hàn Quốc.

ĐIỂM ĐẾN KHÁC 1
Jinmi Tongdak
Quán bắt đầu hoạt động từ năm 1981. Quán được sắp xếp tầng
1 là chỗ ngồi bàn và tầng 2 là ngồi bệt. Ngay khi bạn ngồi xuống
bàn, sẽ nhanh chóng có ba loại nước sốt: muối, ớt và mù tạt,
cùng với củ cải và gạo bung được xếp lên bàn. Gà rán được rán
trong một chiếc nồi lớn. Chỉ thoạt nhìn qua bạn cũng có thể cảm
nhận được cảm giác giòn rụm, và lớp bột rán mỏng. Quán phục
vụ mề gà rán như một món ăn kèm miễn phí.
21, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-255-3401 12:00-24:00, đóng cửa vào thứ Hai
Gà rán 16000 KRW, Gà nguyên con ướp gia vị 17000 KRW, Suất cả 2 loại
17000 KRW
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Galbi (Sườn nướng)?
Gà rán? Tôi đã cho
salad vào giữa bánh
bột mỳ, làm thành
một chiếc bánh
sandwich và ăn.
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Bạn có thể thưởng thức cà phê
tại quán cà phê trên tầng thượng,
đồng thời ngắm nhìn vẻ đẹp của
cổng Janganmun Gate và tòa
thành của thành Hwaseong.

DAY 3.

Paterson Coffee

PM 2:00 @Haengnidan-Gil

Con ngõ Suwon mang cảm
hứng Newtro(new+retro)
KHÁM PHÁ CÀ PHÊ
TRÊN CON ĐƯỜNG
HAENGNIDAN-GIL
Jung Ji Young Coffee Roasters

Thành Hwaseong ngắm nhìn từ gác mái
Nếu đi vào con đường Haengnidan-gil bên cạnh hành
cung Hwaseong, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy một bầu
không khí khác lạ giống như đang lạc vào trong một bộ
phim điện ảnh. Đây là nơi tập trung của các quán cà phê,
nhà hàng được cải tạo từ những ngôi nhà lâu đời, là nơi
bạn có thể bắt gặp nhiều loại đồ thủ công mỹ nghệ theo
nhiều phong cách đa dạng. Những ngôi nhà kiểu phương
Tây thấp tầng tăng thêm cảm giác mới mẻ và tạo ra một
bầu không khí theo phong cách newtro. Tôi nghĩ rằng sẽ
thật tuyệt nếu như chúng ta đi dạo trên con đường này
cùng với một chiếc máy ảnh Polaroid. Và nghe nói rằng
đây là con đường nổi tiếng vì từng là địa điểm quay phim
điện ảnh. Con đường này là nơi các cặp đôi trong phim
cùng nhau đi dạo như trong phim truyền hình vườn trường
<Người Đẹp Gangnam> - được chuyển thể từ webtoon
cùng tên, hay trong bộ phim điện ảnh <Đúng của hiện tại,
sai của sau này> của đạo diễn Hong Sang Soo.
Nếu đến con đường Haengnidan-gil này, bạn nên đến các
quán cà phê gác mái. Bởi bạn có thể vừa uống cà phê
vừa thưởng thức toàn cảnh vẻ đẹp của thành Hwaseong.
Nơi tôi tìm đến trong chuyến du lịch đến Suwon lần này
là Jung Ji Young Coffee Roasters. Thật tuyệt khi có thể
cảm nhận được bầu không khí bình yên ở một quán cà
phê được cải tạo từ ngôi nhà cổ. Và hóa ra đây là quán cà
phê nổi tiếng số 1 ở con đường Haengnidan-gil! Tầng 1 là
quầy thu ngân, không gian quầy bánh ngọt và phòng rang
cà phê. Tầng 2 có nét đặc biệt riêng đó là có các phòng
được sắp xếp theo các phong cách khác nhau. Quán cà
phê nằm ngay trước thành Hwaseong, vì vậy khi lên sân
thượng, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh cổng Janganmun
và tòa thành trong tầm mắt. Tôi nghĩ rằng có lẽ những
cảnh đẹp này chính là niềm vui của những chuyến du lịch.
Jung Jiyoung Coffee Roasters
13, Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
070-7773-2017 12:00-22:00, đóng cửa vào thứ Hai
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Nhờ phong cảnh của những
con hẻm tĩnh lặng hòa quyện
với những quán cà phê của
con đường Haengnidan-gil
được cải tạo từ những ngôi
nhà lâu đời để tạo ra một bầu
không khí newtro, nơi đây
cũng nổi tiếng khi trở thành
địa điểm quay phim.
LỰA CHỌN QUÁN CÀ PHÊ 1
Café 7209
Quán cà phê này đặc biệt nổi tiếng với set dã ngoại, bao gồm
bánh sandwich, đồ uống và một tấm thảm được đặt trong một
giỏ mây. Nếu bạn trải tấm thảm tại Banghwasuryujeong ở cách
quán cà phê khoảng 10 phút đi bộ, và ngồi trên thảm tận hưởng
sự tự do thư thái, bạn sẽ có thể trải nghiệm một sự thích thú
khác biệt tại điểm đến du lịch của bạn. Thực đơn được yêu thích
nhất ở quán là 'Einspänner', khi muối được cho thêm vào kem
tươi.
54 Singpung-ro 23 beongil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-302-1111 12:00-22:00, Nghỉ thứ 5

LỰA CHỌN QUÁN CÀ PHÊ 2
Paterson Coffee
Nếu bạn nhìn thấy một nhà hàng có tên tiếng Anh được ghi ‘Paterson Coffee’ trên bức tường bên ngoài của một tòa nhà bốn
tầng màu trắng, thì đừng ngần ngại mà hãy đi vào ngay. Ở phía
bên trái của hai cánh cửa có một quầy tính tiền mà bạn có thể
gọi món, và ở phía bên phải có rất nhiều chỗ ngồi rộng rãi, nơi
bạn có thể ngồi lại và tận hưởng thời gian thư giãn. Món ăn được
yêu thích nhất ở quán cà phê này là bánh ngọt bí ngô. Muối
Guerande được rắc lên trên miếng bánh để giúp hương vị thêm
sống động.
33 Hwaseomun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
070-4257-0515 12:00-22:00
SEE Page 51: 'Haengnidan-gil, Suwon'
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ICHEON

CITY GUIDE

SEE IT

Simmons Terrace ─ 12.97km (26 phút đi xe ô tô) ─ Icheon Cerapia ─ 32.60km (64 phút đi xe ô tô) ─
Pig Museum ─ 41.92km (51 phút đi xe ô tô) ─ Gyeongchungdaero ssalbapgeori (phố gạo) ─
6.47km (13 phút đi xe ô tô) ─ Khách sạn Eden Paradise

Để đi du lịch toàn bộ Gyeonggi-do, bao gồm 31 thành phố và
quận, bạn phải di chuyển khá là gấp gáp. Thời gian là có hạn
và có rất nhiều nơi mà nếu bỏ lỡ thì bạn sẽ cảm thấy rất đáng
tiếc. Nếu bạn đã chăm chỉ mải mê chạy trong suốt chuyến du
lịch như vậy, thì thử một chuyến du lịch chậm ở Icheon có lẽ
cũng là một ý tưởng hay. Nếu bạn nhìn vào các món đồ đại
diện cho nơi này, như cơm gạo được hấp từ từ trong những
nồi lớn, hoặc đồ gốm được tạo thành sau quá trình nặn đất,
nung trong lò và chờ đợi, thì bạn sẽ có thể hiểu được.

©Simmons Terrace

Công thức
chậm Icheon

Toàn cảnh thềm hiên tầng hầm
B1 của ban công Simmons,
không gian văn hóa phức hợp,
nơi bạn có thể bắt gặp phong
cách đậm chất Simmons
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Heritage Alley, viện bảo tàng
thương hiệu, gần giống như một
bảo tàng giường, nơi có khung
giường thời kỳ đầu đã có hơn 100
năm tuổi, và một loạt các công
cụ được sử dụng để sản xuất các
sản phẩm Simmons.

SIMMONS TERRACE, ICHEON Nghỉ ngơi thoải mái
sau chuyến tham quan có hướng dẫn
Simmons Factorium (Nhà máy Simmons), trái tim của
Simmons Hàn Quốc, là nơi có hệ thống tự sản xuất nệm
được công nhận trên thế giới, cùng với trung tâm nghiên
cứu và phát triển giấc ngủ, tự hào có thiết bị tốt nhất thế
giới. Ngoài ra, không gian văn hóa phức hợp Simmons
Terrace thể hiện những câu chuyện thương hiệu và giấc
ngủ, sự trải nghiệm và trưng bày theo từng không gian
một cách lập thể và đầy cảm giác dựa trên nền tảng ý
tưởng xanh. Bảo tàng thương hiệu Heritage Alley, nằm
trên tầng hai của Simmons Terrace, cung cấp các tour
du lịch có hướng dẫn. Bạn có thể đặt lịch tham quan
nhà máy bằng cách đăng ký trên trang chủ hoặc liên
hệ với người phụ trách tại địa điểm tham quan để đăng
ký tham gia. Hướng dẫn viên sẽ đưa bạn đến tour tham
quan 'Trung tâm nghiên cứu và phát triển vì giấc ngủ
- Tháp quan sát hệ thống sản xuất - Heritage Alley - Terrace'. Bạn có thể trải nghiệm tất cả các sản phẩm của
Simons trong phòng trưng bày phong cách sống và cửa
hàng sân hiên nằm ở tầng hầm B1. Trong khu vườn cây
cọ trước phòng đợi, bạn có thể cảm nhận được sự thú vị
khi xem và học hỏi các cây trồng và loài thực vật hữu ích
cho giấc ngủ.

Tip

Quán cà phê Ikobox (IKOVOX COFFEE)
với nội thất xanh
IKOVOX COFFEE đã được những người yêu
thích cà phê công nhận nhờ vào cách rang
hạt cà phê cao cấp nhất. IKOVOX COFFEE chi
nhánh Icheon Terrace nằm trong Simmons
Terrace, đã đưa thêm nội thất xanh vào trong
phong cách thiết kế công nghiệp của quán cà
phê vốn có, giúp hòa mình một cách tự nhiên
vào hình ảnh của Icheon. Các loại cây trong
khu vườn trong nhà có thể giúp chữa lành tâm
hồn, và bạn có thể nghỉ ngơi trên sân thượng
ngoài trời ở tầng hai với tầm nhìn toàn cảnh.
Mở cửa hàng ngày 10:00-22:00
Cà phê 5300 KRW, Cà phê pha 7000 KRW, Trà sữa 7200 KRW

988, Seong-ro, Icheon-si, Gyeonggi-do 031-631-4071
Thứ Hai~Thứ Sáu mở cửa 11:00-20:00, Thứ Bảy - Chủ Nhật mở cửa 11:00-21:00
Miễn phí vào cửa www.simmons.co.kr
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ICHEON CERAPIA Từ triển lãm tác phẩm nghệ thuật
gốm sứ mang tầm thế giới đến các chương trình trải
nghiệm
Icheon Cerapia - dấu ấn nổi bật của Icheon, là một công
viên giải trí kiểu gia đình, chứa đựng ý nghĩa như một thế
giới trong mơ được làm từ gốm sứ. Trung tâm gốm thế giới
Icheon, điểm nhấn cốt lõi của địa danh này, đang lưu giữ
hơn 2000 tác phẩm gốm đương đại mang tầm quốc tế,
đồng thời trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gốm từ khắp
các quốc gia trên thế giới thông qua nhiều triển lãm có kế
hoạch và triển lãm đặc biệt. Ngoài ra, đây còn là một không
gian đa văn hóa, nơi bạn có thể giao tiếp với các nghệ nhân,
bởi nơi đây có nơi ở và trang thiết bị để trải nghiệm, giúp các
nghệ sĩ cống hiến hết mình cho sáng tạo.
263, Gyeongchung-daero 2697beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-631- 6501 Mở cửa 09:00-18:00. Đóng cửa vào ngày 01/01 hàng
năm, đóng cửa vào thứ Hai hàng tuần và vào các ngày lễ
www.kocef.org/02museum/04.asp

Tip

Artshop Doseondang
Nếu bạn cảm thấy có chút nuối tiếc
sau khi kết thúc chuyến thưởng
ngoạn Icheon Cerapia, hãy ghé qua
Doseondang. Bạn có thể tìm thấy
các mặt hàng gốm đa dạng như phụ
kiện gốm, bộ đồ ăn bằng gốm và đồ
gốm dùng để trang trí. Vì phạm vi
giá cả khá hợp lý, đây sẽ là một nơi
thích hợp để mua quà lưu niệm.

PIG MUSEUM (BẢO TÀNG LỢN), ICHEON
Nơi những chú heo con và trẻ em giao cảm
Trong số các loài động vật, heo là loài thích sự gọn gàng
nhất. Bảo tàng heo không chỉ là nơi để cho trẻ có thể tìm
hiểu về những chú heo khi đi tham quan một vòng bảo
tàng, mà còn là nơi mà trẻ được trải nghiệm trực tiếp
chạm vào những chú heo con khỏe mạnh và dễ thương
và cho chúng ăn, từ đó mang đến cho trẻ những kỷ niệm
quý giá. Cuộc diễu hành heo, nơi những chú heo tìm
kiếm thức ăn cũng là một trải nghiệm kỳ thú. Chương
trình tài năng giúp bạn hiểu thêm về trí thông minh và tài
năng của những chú heo khiến bạn cảm thấy gần gũi với
loài heo hơn. Ngoài ra, có nhiều chương trình đa dạng
được chuẩn bị như cùng làm xúc xích và làm các đồ vật
nhỏ hình con heo.
129-7, Imosan-ro 372beon-gil, Yul-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-641-7540 Mở cửa 09:00-18:00 từ thứ Ba ~ Chủ Nhật. Đóng cửa vào
thứ Hai hàng tuần. Giá vé trẻ nhỏ 6000 KRW, người lớn 7000 KRW
www.pigpark.co.kr

GYEONGCHUNGDAERO SSALBAPGEORI
(PHỐ GẠO), ICHEON
Tập hợp các loại gạo ngon nhất của Hàn Quốc
Gạo Icheon, loại gạo ngon tuyệt vời đến mức được
dâng lên trên bàn ăn ngự thiện của các vị vua triều đại
Joseon, được công nhận về chất lượng ngay cả trong
thời hiện đại. Bạn có thể thưởng thức một bữa cơm
truyền thống tại con phố gạo được hình thành nên từ
những ngôi nhà Hanok truyền thống, bao xung quanh
Làng gốm sứ Icheon, cái nôi của gốm sứ truyền thống
Hàn Quốc. Trong quãng đường 1 phút lái xe ô tô trên con
đường này, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều những nhà hàng lớn
nằm san sát nhau mang đậm chất Hàn Quốc phục vụ
món cơm mang hương vị độc đáo riêng của từng nhà
hàng cùng với món ăn phụ có hương vị tuyệt vời. Đặc
biệt, 'King Rice House', nhà hàng được giới thiệu trong
chương trình Wednesday Food Talk, nấu cơm niêu đá
từ gạo được nhà hàng trồng trực tiếp cùng với một bàn
món ăn đầy đặn. Ngoài ra món canh cheonggukjang
được chế biến với gia vị tự nhiên, không sử dụng mì
chính, kết hợp hài hòa cùng với gạo Icheon dẻo thơm đã
nhận được sự khen tặng hết lời của bà Hwang Hye Sung,
nghệ nhân di sản văn hóa vật thể món ăn cung đình.

KHÁCH SẠN EDEN PARADISE, ICHEON
Thiết kế tinh tế đến những góc nhỏ nhất
Khách sạn được xây dựng trên khu đất rộng 36000m²
dưới chân núi Dodeuram Icheon. Được thiết kế tỉ mỉ và
đẹp mắt bởi Choi Si Young, nhà thiết kế kiến trúc hàng đầu
của Hàn Quốc. Vườn Eden rộng 11000m² với hơn 200 loài
hoa và cây. Sẽ rất thú vị khi đi dạo trong những khu vườn
có phong cách khác nhau như vườn hồ, vườn nhiều màu
sắc và vườn việt quất. Đây là một trong số ít các khách
sạn có mức giá phải chăng trong khu vực. Ngoài ra quán
trà ở đây cũng thu hút du khách từ khắp mọi miền nhờ
bánh nướng tự làm và trà có hương vị ngon số một.
449-79, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-645-9100 Nhận phòng 15:00, Trả phòng 12:00
www.edenparadisehotel.com

3134, Gyeongchung-daero, Sindun-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-632-3646 Mở cửa 10:00-21:00 từ thứ Hai ~ Chủ Nhật
Thực đơn vua 47000 KRW, thực đơn dân thường 16000 KRW
www.imkumnim.com
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PYEONGTAEK
HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP PYEONGTAEK MIDM ─ 14.73km (29 phút đi xe ô tô) ─
Pyeongtaek International Central Market ─ 19.16km (40 phút đi xe ô tô) ─
The Big Bite ─ 31.22km (38 phút đi xe ô tô) ─ Ramada Encore

VÙNG ĐẤT BAO QUANH BỞI
NƯỚC GẶP BIỂN
Nơi mọi thứ đều trong tầm mắt, chính tại
Pyeongtaek, thành phố được tạo nên bởi đồng
bằng, có thể ăn căng bụng các món ăn trên thế
giới tại các khu chợ quốc tế và hamburger kiểu
Mỹ, đồng thời ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ở cảng
quốc tế Pyeongtaek ở biển Tây, kết thúc một
ngày của chuyến du lịch.

CITY GUIDE

SEE IT + DO IT

HIỆP HỘI NÔNG NGHIỆP PYEONGTAEK MIDM
Đắm chìm vào bánh mì và rượu gạo makgeolli làm từ
gạo Pyeongtaek
Nhờ đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào và gió biển, lúa
được trồng tại Pyeongtaek có lượng dinh dưỡng dồi dào
và mùi vị thơm ngon. Pyeongtaek Mideum Agricultural
Association (Hiệp hội nông nghiệp Pyeongtaek Mideum)
hiện đang sản xuất nhiều thực phẩm đa dạng có thể được
làm từ gạo, chứ không chỉ đơn giản là dùng để nấu cơm
ăn. Bánh làm từ các loại lên men tự nhiên giúp cho dạ
dày bên trong của người ăn cảm thấy thoải mái. Ngoài ra,
bánh ở nơi đây được làm từ 73~100% hàm lượng gạo và
có rất nhiều các loại bánh, bao gồm bánh ngải cứu, bánh
gối men đỏ, bánh tốt cho sức khỏe với quả sung và quả
nam việt quất, còn có bánh mì có vị hài hòa của mứt lê
hoặc phô mai, đậu đỏ và hạt dẻ. Đây là những chiếc bánh
mì thu hút rất nhiều khách. Thêm nữa, bạn cũng có thể
tìm thấy bánh mì gạo Pyeongtaek tại các cửa hàng Starbucks.
Vị trí của Pyeongtaek Mideum Agricultural Association
nằm ở giữa vùng đồng bằng rộng lớn của Pyeongtaek.
Khi mùa hè vừa gõ cửa, những cây lúa xanh ngát bắt đầu
dần chín, và vào mùa thu khi lúa chín, sẽ tạo ra một khung
cảnh tuyệt đẹp với những làn sóng màu vàng. Dù chỉ là
đến để chiêm ngưỡng khung cảnh này thì tôi nghĩ đó cũng
đã đủ lý do để bạn xách ba lô lên và đi đến Pyeongtaek rồi.

Bánh và đồ ăn vặt làm từ gạo do Hiệp
hội nông nghiệp Pyeongtaek phát triển
được công nhận về chất lượng và hiện
đang được cung cấp cho các cửa hàng
Starbucks khác nhau ở trong Hàn Quốc.

284, Changsincheon-gil, Ohseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
070-8836-9807

PYEONGTAEK INTERNATIONAL CENTRAL MARKET Niềm hạnh phúc cảm nhận được từ hamburger và
canh Budaejjigae
Nằm gần ga Songtan, Pyeongtaek International Central
Market (chợ trung tâm quốc tế Pyeongtaek) có rất nhiều
cửa hàng dành cho người nước ngoài thuộc Không quân
Hoa Kỳ. Nơi đây được gọi là 'Itaewon của Pyeongtaek',
có chợ đêm 'San Francisco Market' mở cửa vào mỗi cuối
tuần nên càng trở nên sôi động hơn. Đặc sản của chợ
trung tâm quốc tế Pyeongtaek là canh budaejjigae (canh
mì xúc xích thập cẩm cay) và Hamburger. Sự kết hợp tinh
tế giữa sản phẩm chế biến của Mỹ và gia vị ngọt ngào
của Hàn Quốc đã làm cho nó trở thành một món ăn nổi
tiếng thế giới trong thời hiện đại. Bên trong chợ là một dãy
cửa hàng bánh hamburger - một món ăn của Mỹ, đây là
một trải nghiệm không thể bỏ qua cho các chuyến tham
quan chợ. Không chỉ vậy, bạn có thể thử nhiều món ăn từ
khắp nơi trên thế giới cùng một lúc. Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ,
Mông Cổ, Brazil, Châu Phi và cả Châu Âu, những thực đơn
của các nước trên thế giới đang chờ đợi bạn. Khi tour du
lịch ẩm thực kết thúc, hãy tìm đến đường ray xe lửa dài
khoảng 300m bao quanh khu chợ. Dọc theo đường ray
xe lửa, bạn có thể thấy nhiều bức tranh tường khác nhau
trong một con hẻm hẹp. Đặc biệt là bức tranh vẽ một chú
voi bay lượn với dù sẽ thu hút bạn.
11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
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Tip

Hello Suje-burger, Thank you budaejjigae
Đừng bỏ lỡ hamburrger và canh budaejjigae, những
món ăn tại Pyeongtaek International Central Market
(Chợ trung tâm quốc tế Pyeongtaek) đã được tìm thấy ở
chương trình DoReMi Market <Amazing Saturday> trên
kênh tvN Entertainment. Đầu tiên, món Songsseu Burger
với pa tê được nướng trực tiếp trên than hoa để thêm
hương vị lửa của một loại dầu đặc biệt. Tại đây bạn cũng
có thể thưởng thức hương vị tuyệt hảo của trứng, rau và
nước sốt hòa lẫn với nhau. Thêm vào đó, Pyeongtaek
Songtan Budae-jjigae, đối thủ của Uijeongbu Budae-jjigae
nổi tiếng. Nhà hàng giới thiệu một món canh mì xúc xích
thập cẩm cay, mang đến hương vị sâu sắc với các nguyên
liệu phong phú như xúc xích, giăm bông và thịt thăn được
phục vụ đầy trong nồi, đó chính là nhà hàng Suchgoge
budaejjigae và Kimnejib.

Chăn hổ, một món đồ nổi
tiếng trên trang web mua sắm
online Amazon, cũng dễ dàng
mua được ở bất cứ đâu trong
chợ. Những chiếc chăn này
được in đầy màu sắc và mang
đến sự ấm áp cho cơ thể ngay
cả trong thời tiết lạnh nhất.
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THE BIG BITE, PYEONGTAEK
Chuyến du lịch ẩm thực Mỹ ở Pyeongtaek
Pyeongtaek Camp Humphreys, đơn vị đồn trú quân lớn
nhất trong số các doanh trại đặt tại nước ngoài của Hoa
Kỳ, tự hào nằm ở khu đất có diện tích rộng gấp năm lần
Yeouido. Trại được đặt tên để tưởng nhớ sĩ quan quân
đội Hoa Kỳ Benjamin K. Humphreys, người đã thiệt
mạng do tai nạn máy bay trực thăng trong tác chiến
năm 1961.
Giống như hầu hết các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, có
rất nhiều quán ăn ngon ở gần Camp Humphreys. Trong
số đó, nhà hàng có tên The Big Bite nổi tiếng về cả
hương vị và bầu không khí. Về hình ảnh bên ngoài, lượng
thức ăn nhiều đến mức tôi nghĩ rằng mình thực sự đang
ở Mỹ. Thực đơn đặc trưng của nhà hàng là bít tết, nhưng
khoai tây chiên ăn kèm với sườn heo và mì ống cũng
rất được ưa thích. Nếu bạn cảm thấy có thể tự tin vì có
một cái ví khá đầy, thì đây cũng là một nơi hay ho để đến
cùng bạn bè
187, Anjeongsunhwan-ro, Fangseong-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
031-656-3083 Mở cửa 11:30 - 22:00 từ Thứ Ba ~ Chủ Nhật, đóng cửa vào thứ Hai
255g steak 32000 KRW, Spaghetti cà chua 12000 KRW, Sườn lợn nướng
BBQ 33000 KRW thebigbite.modoo.at
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Tại khách sạn Ramada Encore, bạn có thể
chiêm ngưỡng toàn cảnh cầu Seohae cùng với
cảng Pyeongtaek dưới nền hoàng hôn đỏ.

©Ramada Encore, Pyeongtaek

Steak là món ăn tiêu biểu của nơi này cùng với
không gian nhà hàng gia đình phổ biến ở Mỹ
và lượng thức ăn phong phú.

©Ramada Encore, Pyeongtaek

EAT IT

RAMADA ENCORE, PYEONGTAEK
Cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đến chói lòa
Cảng Pyeongtaek đã có chuyến tàu container cập cảng
đầu tiên vào tháng 12 năm 2000, từ đó phát triển trở
thành một cảng thương mại quốc tế đại diện của Seohae, với các tàu container thường xuyên hoạt động. Nếu
bạn muốn nhìn ngắm toàn thể cảng Pyeongtaek trong
tầm mắt, bạn có thể sử dụng đài quan sát của Trung
tâm Hàng hải Cảng Pyeongtaek. Ngoài ra, khách sạn
Ramada Encore Pyeongtaek có tầm nhìn ra Cầu Seohae
và Cảng Pyeongtaek với cảnh hoàng hôn buông sắc đỏ.
Ramada Encore, một trong những khách sạn tốt nhất ở
Pyeongtaek, thu hút lượng lớn khách du lịch đoàn nhờ
nội thất tiện nghi. Đặc biệt phòng Suite rộng rãi và có nội
thất sang trọng khác với các phòng khác, do đó rất thu
hút. Đó là căn phòng mà bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp
toàn cảnh rộng mở bên ngoài cửa sổ. Nếu bạn lo lắng về
thú cưng của bạn và không thể có được một chuyến du
lịch thuận lợi, chúng tôi khuyên bạn nên đến khách sạn
này. Nơi đây có chuẩn bị dịch vụ khách sạn thú cưng, có
các chuyên gia sẽ tận tình chăm sóc cho thú cưng của
bạn. Nếu bạn nghỉ lại vào các ngày trong tuần, bữa sáng
buffet sẽ được phục vụ miễn phí.
3-10, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
031-229-3600 Nhận phòng 15:00, Trả phòng 11:00
giá phòng 330000 ~ 400000 KRW www.ramadaencorepyeongtaek.com
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Rất nhiều các món tráng
miệng khác nhau được
bày biện thật đẹp trên một
chiếc đĩa đẹp. Đây cũng là
thực đơn được yêu thích
của cửa hàng này. Nếu bạn
chụp ảnh check-in và đăng
lên mạng xã hội như thế này,
chắc chắn mọi người sẽ
không thể không ấn “Thích”.

Từ chợ Mang theo đến
Sự tươi ngon vẹn nguyên

Nơi khiến bạn liên tục muốn ấn nút
chụp của máy ảnh bởi nội thất mang lại
cảm giác mới mẻ cùng cảnh quan sân
vườn trải rộng trước mắt.

PROJECT HILLSIDE, GWANGJU
Đây là một cửa hàng vừa tạo cảm giác của một quán cà phê, đồng thời cũng
tạo cảm giác của một nhà hàng ăn tối nằm ở ngoại ô Seoul. Nơi đây nổi tiếng
là một cung đường cho bạn chạy xe và giúp xoa dịu tâm hồn. Các nguyên liệu
nấu ăn được trực tiếp mua tại chợ Garak và được chế biến tỉ mỉ thành các món
ăn. Các nguyên liệu chế biến món ăn chỉ được mua với lượng đủ dùng trong
hai ngày để duy trì độ tươi và chất lượng của thực phẩm. Thực đơn bao gồm mì
pasta, bánh mì nướng Toast, bánh mì kẹp Sandwich, salad, món ăn nhẹ lót dạ,
cơm rang toppab, cà phê, đồ uống và bánh mì. Có rất nhiều người ban đầu đến
để thưởng thức đồ ăn hoặc cà phê, rồi sau đó đã ăn thử cả bánh mì hoặc mua
mang về. Cappuccino kem là thức uống mà chủ nhà hàng đã uống ở Pháp, sau
đó tái hiện lại theo phong cách Hàn Quốc, là thực đơn mà bạn không thể bỏ qua.
Nội thất của tòa nhà sạch sẽ với những bức tường trắng. Hoa hướng dương
được trồng bên ngoài cửa sổ và rèm cửa màu trắng treo trên mỗi cửa sổ khiến
cho tâm hồn bạn bay bổng nhẹ nhàng. Tầng thượng và cũng là ban công, tựa
như một khu vườn châu Âu, tạo nên một không gian hiện đại với những chiếc
bàn sắt màu đỏ và trắng. Có một bức hình chụp tòa nhà vào thời điểm xây dựng
được treo trên một bức tường trong nhà, tạo nên một bầu không khí giản dị và
thân thiện với thiên nhiên. Một máy in ảnh điện thoại thông minh được đặt trong
quán, giúp bạn có thể ngay lập tức in những bức ảnh analog chụp với người yêu,
bạn bè hoặc gia đình.
Tòa nhà được bao quanh bởi những ngọn núi, khiến bạn có cảm giác như đang
ở một khu nghỉ dưỡng. Nếu bạn đang tìm kiếm một cung đường để lái xe hoặc
không gian để chữa lành tâm hồn, đừng ngần ngại mà hãy đến đây.
280-59, Saemal-gil, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 031-714-5487
Thứ Ba~Chủ Nhật mở cửa 11:00-22:00, đóng cửa vào thứ Hai
(Thực đơn tiêu biểu) Spaghetti Aglio Olio 16500 KRW, Mentaiko Pasta 17000 KRW,
Pasta kem Gorgonzola 18000 KRW

Phỏng vấn nhỏ I "Nhất định hãy ghé thăm ban công phong cách châu Âu tầng
2 được yêu thích nhất này. Điều làm cho nội thất sang trọng trở nên đặc biệt
hơn chính là âm nhạc. Âm nhạc được chủ quán trực tiếp lựa chọn, đồng thời
tầng một và tầng hai khác nhau nên khách có thể yêu cầu bài hát riêng."
Quản lý Kwon Joon
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'Yido' là một thương hiệu
mà Chủ tịch Lee Doo Shin,
người đang hoạt động
tích cực quảng bá bát đĩa
và văn hóa ẩm thực Hàn
Quốc ra thế giới.
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Bát mang phong cách Hàn Quốc
và Văn hóa ẩm thực Hàn Quốc

Xưởng gốm cho bạn trải nghiệm làm
gốm và cả mua sắm. Nếu bạn may
mắn, bạn có thể mua các mặt hàng
được yêu thích với giá khuyến mại.

YIDO CERAMIC STUDIO, YEOJU
Đây là một không gian văn hóa phức hợp khái niệm mới, nơi các chương trình
khác nhau như sáng tạo gốm, triển lãm, trải nghiệm, mua sắm và biểu diễn
nghệ thuật được tổ chức. "Yido" là một thương hiệu mà Chủ tịch Lee Doo Shin,
người quảng bá bát đĩa và văn hóa ẩm thực Hàn Quốc ra thế giới, đang thực
hiện các hoạt động kinh doanh tích cực. Năm 2004, thương hiệu đã mở tại
Seoul, Jongno-gu, Insa-dong, Ssamji-gil, và bắt đầu xây dựng bản sắc riêng. Kể
từ năm 2008, công ty đã dần mở rộng các văn phòng chi nhánh, bắt đầu bằng
việc mở cửa hàng trong trung tâm thương mại Shinsegae tại Hàn Quốc.
Xưởng gốm Yido, được tạo ra với quan điểm vốn có của thương hiệu là để
truyền bá văn hóa Hàn Quốc, đã nổi lên như một điểm đến du lịch tiêu biểu của
Yeoju thông qua truyền miệng với các không gian và chương trình trải nghiệm
độc đáo. Đặc biệt ở đây cũng nổi tiếng với những chương trình dã ngoại gia đình
tập trung vào trải nghiệm hay chương trình hẹn hò cho các cặp đôi muốn rời bỏ
sự đông đúc của thành phố để có một khoảng thời gian thư giãn.
Xưởng gốm ở đây có một chương trình tour, và thời gian cho một tour cơ bản
là 30 phút, bắt đầu từ Lee Yun Shin Hall - phòng quảng bá về Yido, đến quan
sát thực tế quanh Y-Factory - nhà máy gốm thủ công mỹ nghệ. Ở đây, bạn có
thể trực tiếp nhìn thấy quá trình sản xuất đồ gốm như nhào đất sét - tạo hình sấy khô - nung thô – quết dầu - nung lần nữa - hoàn thành. Nếu bạn chọn thêm
tham gia trải nghiệm làm gốm, sẽ mất thêm 2 giờ nữa và sẽ có được một món
quà lưu niệm riêng. Hoạt động được tiến hành khi có ít nhất 5 người tham gia
và có thể tham dự tối đa 20 người. Dịch vụ Docent dành cho những người đăng
ký tour được cung cấp để giúp những người mới làm quen với gốm có thể hiểu
về gốm dễ dàng hơn. Tại Yido Pottery, bạn có thể mua bát đĩa gia đình hoặc đồ
trang trí bàn với giá thấp hơn giá thị trường. Sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm, bạn có thể thưởng thức cảnh đẹp và thư giãn tại Yido Cafe hoặc nghỉ ngơi
tại quảng trường ngoài trời.
Gajeong 1-gil, Bungnae-myeon, Yeoju-si, Gyeonggi-do 031-881-5525
Mở cửa Thứ Hai~Thứ Bảy từ 10:00-18:00, Đóng cửa vào Chủ nhật Trải nghiệm làm đồ gốm 35000 KRW
yidopottery.com

Phỏng vấn nhỏ : "Tôi là thợ gốm có 30 năm kinh nghiệm và hơn 10 năm làm gốm ở Yido. Tất cả đồ
gốm ở đây đều được làm bằng tay, do đó chúng không có hình dạng giống nhau hoàn toàn. Vì vậy,
đồ gốm ở đây có một hình thức và phong cách tự nhiên hơn, nó cũng hài hòa tinh tế với những chiếc
bát khác xung quanh. Trên hết, khi thức ăn được đặt lên trên, chắc chắn những chiếc bát sẽ trông
đẹp hơn rất nhiều. Nếu bạn du lịch đến Yeoju, hãy ghé thăm chiêm ngưỡng những đồ gốm với nhiều
phong cách khác nhau. Và cũng sẽ rất thú vị khi đến thăm quan 'Silleuksa', một ngôi chùa lâu đời ở
gần đó." Nghệ nhân gốm Jeon Sang Wook (Trưởng phòng sản xuất, Yeoju Yido Ceramic Studio)
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Mont Blanc
mềm và ngọt
cũng là một món
ăn được ưa thích
ở đây.
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Sự kết hợp hài hòa của
Hanok Bakery đơn giản và cây cối được
cắt tỉa cẩn thận.

Được chứng nhận là một nhà hàng
ngon nhờ kỹ năng và hương vị của
bậc thầy Hàn Quốc

Tip

TIP 3 loại bánh được cư dân mạng đề
cử nhất định phải ăn thử
Onion King: Sẽ rất ngon nếu rã đông
15 phút ở nhiệt độ phòng sau khi bảo
quản đông lạnh. Bánh mì sẽ được cắt
thành kích thước vừa ăn khi bạn mua,
nhưng với bánh mì kem, chất lượng
của bánh có thể bị giảm đi khi bạn cắt
bánh. Nếu có thể hãy cắt ra và cố gắng
ăn một miếng to một cách ngon nhất.
Bánh bơ (butter bread): Nếu bạn để
lạnh và ăn, sẽ không có cảm giác ngậy
béo mà vị đậu đỏ và bơ ngọt được
truyền tải chuẩn vị, do đó sẽ ngon hơn.
Bánh mocha kem cappuccino: Kem
thuần khiết trong bánh mì mềm đánh
thức hương vị và làm cho người ăn
cảm thấy vui vẻ.
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HONG JONG HEUN BAKERY, GUNPO
Mặc dù có bãi đỗ xe, nhưng vào thứ Bảy và Chủ nhật có rất nhiều người tìm đến,
do đó sẽ rất khó để tìm được chỗ đỗ xe. Vào mùa khai trương năm 2018, với
tốc độ truyền miệng nhanh, có rất nhiều bà mẹ đã tìm đến khiến cửa vào bị tắc
nghẽn. Xảy ra sự náo loạn này bởi vì đây là một cửa hàng ngon nổi tiếng, thêm
vào đó là có 'Nghệ nhân Hong Jong Heun', một bậc thầy nổi tiếng của Hàn
Quốc. Nghệ nhân Hong đã giành được giải nhất ở hạng mục Điêu khắc đường
tại World Pastry Cup tổ chức tại Pháp năm 2005, vào trở thành thành viên ban
giám khảo quốc tế vào năm 2007. Ông hiện đang giữ chức Phó chủ tịch Hiệp
hội Korean Master Hands, một pháp nhân đoàn thể và thường thức dậy lúc 5
giờ sáng để làm bánh mì.
Nơi đây thường được giới thiệu trên TV như là một cửa hàng với những ăn món
ngon và địa điểm nổi tiếng. Khoảnh khắc bước vào quán cà phê này, bạn sẽ bị
choáng ngợp bởi mùi bánh mì tràn ngập cửa hàng. Bạn sẽ thấy bánh mì được
nướng liên tục không ngừng nghỉ và lấp đầy các kệ trống. Cửa hàng bánh được
mở sau khi cải tạo lại từ một nhà hàng sườn trước đây, và cửa hàng lớn được lấp
đầy bởi các loại bánh mì và khách hàng. Nếu bạn đang do dự không biết nên mua
loại bánh mì nào ở cửa hàng, tôi khuyên bạn nên tìm đến các nhãn dán 'Bậc thầy
đề cử' màu đỏ trên kệ. Vì đó là những nhãn dấu đề cử sau khi được lựa chọn kỹ
lưỡng từ những loại bánh tượng trưng trong số những loại bánh được bày bán ở
cửa hàng ngon nổi tiếng này, vậy nên bạn sẽ không hối hận đâu.
Trong số đó có bánh mì trứng cá pollock, bánh bơ (butter bread), bánh mocha
kem cappuccino và bánh hành tây vua (onion king) là những loại bánh tiêu biểu.
Đặc biệt, bánh mì trứng cá pollock được bán hết rất nhanh nhờ cảm giác ngon
miệng dai dai khi nhai. Cũng như cái cách làm bánh thật ngon, ở đây còn tận tình
hướng dẫn nhiệt độ hoặc cách ăn để có thể truyền tải được hương vị đặc biệt của
bánh mì. Đây là nơi những người dù ở xa cũng đặc biệt tìm đến, do đó là một nơi
đáng để trông đợi vào hương vị bánh mì Hàn Quốc.
252, Beonyeong-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do 031-406-3316 Thứ Hai~Chủ Nhật mở cửa 09:00-23:00
Bánh mì trứng cá pollock 4800 KRW, Onion King 5000 KRW, Round and round Mont Blanc 6000 KRW,
Bánh mì tỏi (Garlic Baguette) 6000 KRW
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Trần nhà bên trong cao, không gian rộng, và có
cây cối mọc khắp nơi, do đó ở đây trông giống
như một khu vườn thực vật bánh. Mặc dù bánh
mì và đồ uống rất ngon, nhưng có nhiều khách
hàng quay lại đây vì bị cuốn hút bởi đồ nội thất.
Ngoài ra, tiệm bánh cũng nổi tiếng là một địa
điểm quay phim và tổ chức sự kiện, có nhiều
sự kiện văn hóa khác nhau được tổ chức.

INSSA: Một từ mới để chỉ người cool ngầu và có sức ảnh hưởng

Vườn thực vật nơi ngồi nướng bánh?
Không gian văn hóa phức hợp tiêu biểu của Icheon!
Maison de Petit
Four là một trong
ba tiệm bánh lớn
nhất ở đảo Jeju, và
nổi tiếng đến mức
được tìm kiếm
như 'tiệm bánh có
khách quen là ca
sĩ Lee Hyo Ri' trên
mạng xã hội.

IJINSANGHOE, ICHEON
Nằm trong một không gian văn hóa phức hợp diện tích khoảng 16530 m², Ijinsanghoe là nơi có The Ijin - nơi bán đồ gốm và đồ nội thất, Jeju-do Maison de
Petit Four, nhà hàng Ấn Độ Indo House và nhà hàng Ý Napori Garden. Maison
de Petit Four là một trong ba tiệm bánh lớn nhất ở đảo Jeju, và nổi tiếng đến
mức được tìm kiếm trên mạng xã hội là 'tiệm bánh có khách quen là ca sĩ Lee
Hyo Ri'. Sau khi chương trình Mukbang 'Gourmet road' của thực thần Jung
Joon Ha và ca sĩ Lee Sang Min được phát sóng, nơi này càng trở nên nổi tiếng
hơn.
Dọc theo con đường đến Ijinsanghoe, có rất nhiều món đồ độc đáo như bình
và bức tượng. Tòa nhà có cửa sổ bằng kính cho phép ánh sáng mặt trời từ mọi
hướng chiếu vào. Trần nhà bên trong cao, không gian rộng, và có cây cối mọc
khắp nơi, do đó ở đây trông giống như một khu vườn thực vật với những món
bánh. Mặc dù bánh mì và đồ uống ở đây rất ngon, nhưng có nhiều khách hàng
vì bị cuốn hút bởi đồ nội thất mà quay lại đây. Ngoài ra, tiệm bánh cũng nổi
tiếng là một địa điểm quay phim và tổ chức sự kiện, có nhiều sự kiện văn hóa
khác nhau được tổ chức.
Bánh mì được nướng hàng ngày ở đây với các nguyên liệu tươi, chẳng hạn
như bánh mì tốt cho sức khỏe, bánh mì nướng lò và bánh tart. Trong số này,
bánh mì phô mai gạo nguyên chất đặc sản Icheon được ưa thích nhất. Bánh
mì gạo injeolmi nguyên chất với bí ngô tự trồng, bánh gạo nếp, kem tươi và
bột injeolmi được trộn trong bánh mì gạo nguyên chất tạo cảm giác như đang
cùng ăn một loại bánh gạo truyền thống và bánh mì chất lượng cao. Pistachio
orange và Coconut Apricot là những lựa chọn tuyệt vời để làm quà tặng. Đặc
biệt, khi được phục vụ với cà phê được chế biến qua một quá trình rang cà phê
cao cấp, sự thơm ngon sẽ càng lan tỏa trong miệng. Tuy nhiên, nếu bạn muốn
mua bánh của Maison de Petit Four, thì nên nhanh chân đến sớm vì bánh
được bán hết rất nhanh.
656, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do 070-8888-8882
Thứ Hai~Chủ nhật từ 10:00-22:00 Bánh mì phô mai gạo nguyên chất đặc sản Icheon 4500 KRW,
Brioche muhwagwa 4500 KRW, Egg tart 2500 KRW, Croissant Eclair 3500 KRW
instagram.com/ijinsanghoe

Phỏng vấn nhỏ: "Tôi yêu thích đồ cổ, đồ gỗ, sắt và gốm, do vậy trong 30 năm, tôi đã nhập các mặt
hàng khác nhau từ khắp nơi trên thế giới và bán chúng trên toàn quốc. Được mở cửa vào năm 2016
để tạo ra một không gian văn hóa mới. Ijin của Ijinsanghoe là tên cha tôi đặt cho con với mong muốn
những đứa con trong gia tộc nhà Lee sẽ thành công. Vì vậy, tên của tất cả các thành viên gia đình
của chúng tôi đều có Ijin." CEO Lee Soo Jin
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K-FOOD
HOT PLACES
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Chuyến du lịch
mỹ thực dành cho
người sành ăn
'Mukbang', chương trình liên quan
đến món ăn, đã được phổ biến ở
Hàn Quốc trong một thời gian dài.
Nội dung của chương trình chính
là khám phá các quán ăn ngon,
chia sẻ các câu chuyện về món
ăn ngon, chia sẻ những kỷ niệm
liên quan đến món ăn và cùng tạo
nên một khoảng thời gian vui vẻ.
Vì vậy, dưới đây là một bộ sưu tập
các nhà hàng được giới thiệu một
hoặc hai lần trong chương trình
Mukbang.
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01
GIWAJIP SUNDUBU (CỬA HÀNG CHÍNH Ở JOAN), NAMYANGJU

Sundubu (Đậu phụ tươi) ngon làm từ đậu sản xuất trong nước
Nhà hàng này cách Dumuldeori khoảng 5
phút và đã được giới thiệu như một quán
ăn ngon trong nhiều chương trình về món
ăn kể từ năm 2012. Có nhiều người tìm
đến đây đúng như sự nổi tiếng của nó.
Đậu phụ tự làm rất ngon và thanh đạm,
do đó rất tốt cho sức khỏe. Bí quyết của
đậu phụ nhà hàng này là nó chỉ sử dụng
hạt đậu sản xuất trong nước.
Cách làm đậu phụ được làm theo
phương pháp truyền thống, do đó rất
mềm và giữ nguyên hương vị đặc trưng.
Đặc biệt, bạn có thể xay đậu thường xuyên, làm đậu phụ tươi và nếm thử đậu phụ
bạn vừa làm ngay. Thực đơn rất phong
phú như đậu phụ tươi nấm canh lá vừng,

ODENG SIKDANG, UIJEONGBU

Quán ăn ngon 3 thế hệ

bã đậu, canh luộc thịt, bánh hành Pajeon. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé đến,
bạn nên thử một số món ăn cơ bản như
Sundubu baekban (thực đơn kèm canh
đậu phụ) và kongtang baekban (thực
đơn kèm canh đậu hầm). Để thưởng
thức hương vị ban đầu của đậu phụ, hãy
thử Jaeraesik Saengdubu (đậu phụ tươi
truyền thống).
133, Bukhangang-ro, Joan-myeon, Namyangjusi, Gyeonggi-do 031-576-9009
Tháng 3~Tháng 10 mở cửa từ Thứ hai ~ Chủ
nhật từ 10:00-21:00 Tháng 11~Tháng 2 mở cửa
từ Thứ hai ~ Chủ nhật từ 10:30-21:00
Sundubu Baekban 8000 KRW, Kongtang
Baekban 8000 KRW, Jaeraesik Saengdubu 10000
KRW, Gundubu 13000 KRW

MOKHYANGWON, NAMYANGJU

Bulgogi nướng lửa làm sống dậy sự thèm ăn
Nhận được đánh giá khen ngợi cao từ
chương trình truyền hình <Wednesday
Food Talk>, nhà hàng nằm ở chân núi
Suraksan. Đến đây bạn có thể thưởng
thức Bulgogi Ssambap nướng lửa trực
tiếp. Được bao quanh bởi những cây
thông lớn, bạn sẽ có cảm giác như đang
bước vào một khu rừng rậm rạp. Do đó
không chỉ có các cặp đôi, mà các gia
đình cũng có thể đến đây dã ngoại. Các
bữa ăn được phục vụ trong những ngôi
nhà tranh lớn, cũng là khu vực chụp ảnh
tốt nhất, với nhiều hũ chum đựng tương
được đặt ở xung quanh.
Thực đơn chính là Seoksoe bulgogi
ssambap. Ngay khi bạn vừa gọi món, bạn
sẽ được phục vụ nhiều loại rau cuốn hữu

cơ và một bàn ăn gọn gàng. Điều gây ấn
tượng là cơm nếp ba màu được cuốn vừa
để ăn hết trong một miếng, và càng nhai
sẽ càng cảm nhận được độ dẻo của cơm,
vì vậy có nhiều người nước ngoài thích
nó. Ngoài ra, sự chu đáo của chủ nhà
hàng có thể được cảm nhận ở nhiều nơi
khác nhau và nó mở cửa 365 ngày, không
có ngày nghỉ, vì vậy khách có thể đến ăn
trong cả các ngày lễ và ngày nghỉ.
34-12, Deokneung-ro 1071beon-gil,
Namyangju-si, Gyeonggi-do 031-527-2255
Thứ Hai ~ Chủ Nhật mở cửa 11:00-22:00
Set Seoksoe Bulgogi Ssambap Jeongsik hữu
cơ 15000 KRW, bánh Pajeon 15000 KRW, thêm
gejang (cua ngâm nước sốt tương) 6000 KRW

Là cửa hàng canh Budaejjigae (canh
hầm thập cẩm) đầu tiên của Hàn Quốc,
nơi đây cũng đã xuất hiện trên TV nhiều
lần và nó trở thành một nhà hàng Budae
Jjigae ngon nổi tiếng, nơi bạn phải xếp
hàng bắt đầu từ quán nhậu pojangmacha bán chả cá. Dựa trên các công thức
nấu ăn thế hệ thứ ba và các thành phần
chất lượng cao, nơi đây đã trở thành
một nhà hàng Budaejjigae đại diện cho
Uijeongbu. Dongchimi (kimchi củ cải
nước), được chế biến từ các công thức
cũ, đã được làm mới thành hương vị cay
cay.
15, Hoguk-ro 1309-gil, Uijeongbu-si,
Gyeonggi-do 031-842-0006
Mở cửa 08:30-20:30
Canh budaejjigae 9000 KRW,
Set cho 2 người 25000 KRW
odengsikdang.com
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SẢN PHẨM ĐỒ ĂN MUA TẠI CỬA HÀNG TIỆN LỢI

PACHAE GOCHUJANG SAMGYEOPSAL
CỦA NO BRAND
Chỉ cần một sản phẩm này, bạn có thể dễ
dàng thưởng thức BBQ kiểu Hàn Quốc tại chỗ
ở của mình. Thịt heo ba chỉ samgyupsal được
ướp sốt tương ớt gochujang cay có thể được
ăn như một món ăn nhẹ hoặc để dùng làm đồ
nhắm cũng rất ngon. Ba chỉ heo được đóng
gói trong túi hút chân không để bạn có thể
mang theo một cách tiện lợi sau khi mua.

JEONBOK SAMGYETANG
CỦA MANIKER
Đây là món samgyetang (gà tần sâm) bào
ngư, giúp bạn có thể thưởng thức thoải mái
các món ăn bổ dưỡng theo phong cách Hàn
Quốc. Samgyetang với nước dùng đậm đặc,
bào ngư và nhân sâm được cho vào bên trong
một con gà rồi đun sôi sẽ có thể cung cấp
năng lượng cho cơ thể mệt mỏi của bạn vì lịch
trình du lịch cập rập.

CÁCH CHẾ BIẾN
1 Bỏ ra khỏi bao đóng gói. 2 Quay nguyên túi bóng bọc
trong lò vi sóng 8 phút.

CÁCH CHẾ BIẾN
1 Đặt nguyên túi vào nước sôi. 2 Đun nóng khoảng
9~10 phút, sau đó cho ra bát và ăn.

GANJANG TTEOKBOKKI
CỦA NO BRAND
Nếu bạn không thể thử ăn tteokbokki (bánh
gạo) vì quá cay, thì đây là một món ăn sẽ giúp
bạn làm dịu đi sự hối tiếc. Ganjang Tteokbokki (tương xì dầu) có một lớp phủ được yêu thích
- một sự mê hoặc thu hút khác với bánh gạo
Tteokbokki đỏ. Gia vị ngọt và mặn khiến bạn
không thể đặt đũa xuống.

CHAMSUTE GUUN JIKHWA KKEOPDEGI
CỦA NO BRAND
Kkeopdegi (Bì heo) - món nhắm rượu tiêu biểu
của những người thích uống rượu. Nếu bạn
ngần ngại để thử món này tại một nhà hàng,
tại sao không thử trước như một món ăn
nhanh? Được chia thành hai túi nhỏ ở trong,
do đó sẽ rất dễ dàng để ăn khuya.

CÔNG THỨC 1

Yummy Ravioli
(mỳ ống)
Đường hoàng giành vị trí thứ 1 trong tập
đặc biệt về cửa hàng tiện lợi
< Tasty Guys > năm 2019. Một khi đã ăn
thử một lần, bạn sẽ bị nghiện đến mức
chẳng thể quên được hương vị đó.

NGUYÊN LIỆU
Bibigo Wang-gyoza (mandu), Ottogi Meatball (thịt viên), 2 túi Mozzarella Cheese
mua tại cửa hàng tiện lợi
CÁCH CHẾ BIẾN
1 Hâm nóng mandu và thịt viên trong lò vi sóng trong 1 phút 30 giây.
2 Nghiền thịt viên.
3 Đặt thịt viên nghiền lên trên mandu.
4 Rắc phô mai mozzarella lên trên mandu bước 3).
5 Cuối cùng, đặt đồ ăn ở bước 4) vào lò vi sóng và quay trong 1 phút 30 giây để hoàn
thành.

Nấu ăn
thật là dễ!
Dưới đây là hướng dẫn mua
đồ tại cửa hàng tiện lợi có
thể hữu ích cho việc mua
sắm thực phẩm của bạn.
Dựa trên tài liệu nghiên cứu
cá nhân của biên tập viên,
tôi đã chọn một món đơn
giản nhưng ngon miệng, và
còn có thể tự làm dễ dàng
để ăn ở nơi bạn nghỉ khi đi
du lịch.

CÁCH CHẾ BIẾN
1 Rửa sạch bánh gạo tteokbokki dưới vòi nước chảy rồi
để ráo nước. 2 Đun 220ml nước, nước tương tỏi và nước
sốt tteokbokki trong chảo. 3 Khi nước sốt bắt đầu sôi,
cho bánh gạo vào và khuấy đều trong 4 phút và để sôi.

CÁCH CHẾ BIẾN
1 Đặt vào trong hộp đựng dùng cho lò vi sóng.
trong lò vi sóng khoảng ba phút là hoàn thành.

2

Quay

Thông tin

Mua sắm thức ăn tiện lợi tại E-Mart Traders
E-Mart chuỗi siêu thị kiểu nhà kho, ở mỗi địa phương đều có mở một điểm kinh doanh. Siêu
thị có quy mô rất lớn và sự đa dạng của các mặt hàng khiến cho việc chỉ ghé thăm ngay cả
khi bạn không mua đồ gì cũng trở thành một điều thú vị. Dù là cửa hàng siêu thị giống nhà
kho, nhưng vì không có chế độ đăng ký thành viên mới được vào mua sắm, do đó khách du
lịch cũng dễ dàng đến đây. Có 10 cửa hàng chi nhánh ở Gyeonggi-do.
THÔNG TIN CỬA HÀNG CHI NHÁNH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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CÔNG THỨC 2

Mango Cheese
Bingsu (Đá bào
xoài phô mai)
Nếu yêu thích món Bing su (Đá bào)
bạn nhất định phải thử làm một lần.
Hương vị xoài quyện với mùi vị bánh
phô mai giúp bánh ngọt ngào và mềm
mại hơn.

NGUYÊN LIỆU
DOLE Mango Cup, miếng bánh phô mai nhỏ, Mago Ice Flakes tại cửa hàng tiện lợi,
Konkuk yeonwoo (sữa đặc), bát to
CÁCH CHẾ BIẾN
1 Lấy một thìa Mago Ice Flakes bán tại cửa hàng tiện lợi.
2 Cho các thành phần của bước 1) vào một bát lớn đã được chuẩn bị trước.
3 Đặt DOLE Mango đã ráo nước thật đẹp lên bát 2).
4 Cắt miếng bánh phô mai được giữ lạnh trong tủ đá với kích thước dễ ăn, rồi đặt lên
trên 3).
5 Cuối cùng, rót sữa đặc vào theo sở thích của bạn!

CHI NHÁNH GUNPO 74 Samsung-ro, Gunpo-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH STARFIELD HANAM B2 Starfield Hanam, 750, Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH STARFIELD GOYANG B2 1955, Goyangdae-ro, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH SUWON SINDONG 2 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH KINTEX 171 Kintekseu-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH GUSEONG Emart Traders, 2457, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH ANSAN SHIN-GIL 397, Jungang-daero, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH GIMPO 715, Gimpo-daero, Gimpo-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH WIRYE 200 Wirye-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do
CHI NHÁNH GUSEONG 2457, Yonggu-daero, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
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Bạn có thể làm một món đồ uống dùng trong các
bữa tiệc có màu sắc đẹp bằng cách trộn nhiều
loại đồ uống, hoặc bỗng một ngày bạn muốn làm
1 ly rượu Soju dù vị rượu thật đắng, hãy pha một ly
cocktail chua chua ngọt ngọt bằng cách thêm các
nguyên liệu vào. Tuy nhiên, nếu trộn chúng không
đúng cách thì có thể sẽ ra một vị rất khó uống, vì
vậy hãy cẩn thận khi kết hợp nguyên liệu và tỷ lệ
các nguyên liệu.

ĐỒ UỐNG & COCKTAIL

Trộn lẫn
&
Hòa hợp

BLUE MILKY ADE
Milkis + Blue Lemonade
Hai loại đồ uống xu hướng gặp nhau để tạo ra một
hương vị mới. Một là Milkies, thức uống gần đây đã nổi
tiếng trở lại một lần nữa nhờ cơn sốt retro. Nó rất phổ
biến trong thanh thiếu niên khi soda có hương vị sữa
xuất hiện lần đầu tiên cách đây 30 năm. Và Blue Lemonade mới xuất hiện gần đây đã ngay lập tức trở thành một
thức uống nổi tiếng. Tôi đã pha hai loại đồ uống này. Đổ
nó vào một cốc đá và bạn sẽ có được một ly cocktail mà
bình thường bạn vẫn được phục vụ tại quầy bar. Cảm
giác mát mẻ sảng khoái sẽ vượt qua điều mà bạn có thể
tưởng tượng khi axit carbonic gặp axit cacbonic. Tỷ lệ cơ
bản là 1: 1, và nếu bạn muốn thưởng thức hương vị tươi
hơn, bạn có thể tăng tỷ lệ nước chanh. Màu xanh rất đẹp
đến nỗi nếu bạn rót thức uống này vào trong một chiếc
cốc đẹp và chụp ảnh, thì bạn sẽ muốn ấn nút Like ngay
lập tức.
Milkis 2000 KRW, Blue Lemonade 2000 KRW
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GUSEUL MALLANG COW LATTE
Guseul ice-cream + Mallang-cow latte
Bạn có biết Mallang-cow không? Đây là một loại kẹo
mềm đã nhận được sự yêu thích rất lớn kể từ khi ra mắt
vào năm 2013. Kết cấu mềm, dai, thêm hương vị sữa
đặc ngọt đã giúp nó trở thành loại kẹo yêu thích của trẻ
em. Thức uống được tạo nên giữ nguyên hương vị của
loại kẹo này chính là malang cow latte. Ở đây, Guseul
icecream của cửa hàng tiện lợi được bỏ vào. Lúc này,
hãy chọn hương vị mật ong màu xanh hồng. Hương vị
của sự kết hợp này gợi nhớ đến kẹo bông từ xứ sở thần
tiên Baskin Robbins 31.
Guseul ice-cream 2000 KRW, Mallang-cow latte 2000 KRW

Tip
Hãy thử đặt một Mallang-cow được đề cập ở trên giữa
các bánh quy rau (Vegetable Crackers) và quay trong lò vi
sóng trong khoảng 20 giây. Ai đó đến từ Đài Loan sẽ có
thể nếm thử bánh quy ngọt với cảm giác khi nhai tương
tự như bánh quy giòn.

PETIT-PETIT-JU
Peach Petitzel Water Jelly + Sunhari Peach Soju + Đá
Bạn có thể trộn Petitzel Water Jelly (vị đào) và Sunhari
Peach Soju (rượu soju vị đào), dễ dàng tìm thấy tại các
cửa hàng tiện lợi. Nó trung hòa hương vị của rượu soju
với cảm giác mềm khi ăn của thạch đào, cùng với đó là
vị ngọt của Petit-Petit-Ju. Cách chế biến rất đơn giản.
Đầu tiên, đổ đá vào đầy nửa cốc thủy tinh trong suốt.
Thêm hai chén rượu soju hương đào vào. Điều chỉnh
lượng soju theo sở thích và tửu lượng của bạn. Sau đó
đổ tất cả túi thạch petitzel vào cốc nước đá của bạn. Chỉ
cần trộn đều hai thành phần với nhau là đã hoàn thành.
Màu sắc hồng và mùi hương đào sẽ giúp bạn cảm thấy
như đang say trong bầu không khí.
Peach Petitzel Water Jelly 2000 KRW, Sunhari Peach Soju 2000 KRW

LIME MILK SOJU
Rượu soju + đồ uống Mojito lime + sữa đặc + đá
Lime milk soju là một loại cocktail được kết hợp hài hòa
tinh tế giữa sữa đặc mềm và hương vị chanh đậm đà.
Cách làm rất đơn giản. Trước tiên cho đồ uống Mojito và
sữa đặc vào trong ly cocktail. Sau khi trộn đều hai thành
phần, đổ đầy đá xay vào ly. Nếu bạn cảm thấy rắc rối với
máy xay đá, bạn cũng có thể mua được đá xay tại các
cửa hàng tiện lợi. Sau đó thêm nửa cốc soju vào (dựa
trên tiêu chuẩn chén soju). Cocktail được hoàn thành có
vị dễ uống, mang đến cả hương vị ngọt ngào và tươi mát
của chanh. Nhược điểm là nó có thể dẫn đến uống quá
nhiều. Nếu bạn uống ừng ực, thì sẽ bị vượt quá tửu lượng
một lúc nào đó không biết, do đó cần phải chú ý.
Rượu soju 2000 KRW, đồ uống Mojito lime 2000 KRW
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Đêm của
điểm du lịch

Sau khi mặt trời lặn, Gyeonggi-do để lộ dáng vẻ lãng mạn
bị che giấu của mình. Khi những bóng đèn đường bắt đầu
sáng từng chiếc một, hãy cùng nhanh chân bước đi nào. Từ
những điểm ngắm hoàng hôn đẹp đến nghẹt thở đến những
lễ hội pháo hoa đầy màu sắc, sẽ có những sự kiện tô điểm
cho đêm du lịch đang chờ đón bạn.

©Du thuyền Hyundai

Đường biển Gyeongin Ara là
một dòng nước bắt đầu từ
Ara Hanganggammun Gate
gần cầu Haengju (Gaehwadong, Gangseo-gu, Seoul),
chảy qua Gimpo-si, qua
Gyeyang-gu, Incheon và sau
đó đổ ra biển qua Seo-gu,
Incheon-si.

031-999-7800

DONG WHA HEALING CAMP, PAJU
Thế giới tựa cổ tích được tạo nên từ ánh lửa
Con đường đến gặp gỡ mặt trăng nhân tạo được kết nối
vô tận với cây metasequoia, nơi bạn có thể cảm nhận
được sự trong lành của thực vật mỗi khi hít thở, và những
ngọn đèn với ánh sáng 5 sắc màu phát ra ánh sáng
riêng của chúng. Khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở
thành vương quốc ánh sáng, cũng như là một vườn thú
nhỏ, nơi bạn có thể cùng chơi đùa với những loài động
vật như vẹt thấp, cừu, cầy meerkat, sóc. Nơi đây cũng có
sân trượt tuyết hoạt động trong suốt cả bốn mùa.

287-76, Deoki-ro 154beon-gil, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do (Nằm
trong Deokpyeong Eco-Service Area) 031-645-0002
Tháng 12~Tháng 2 mở cửa 13:00-22:00 Tháng 3~Tháng 11 mở cửa
11:00-23:00 www.ooozooo.co.kr

32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-952-2002 Nhận phòng vào 15:00, Trả phòng vào 10:00
www.dwhealingcamp.com

ANSAN STARLIGHT VILLAGE PHOTO LAND
Vì là nơi đẹp để chụp ảnh nên cả tên cũng
là Photo Land
Khu rừng ánh sáng tuyệt đẹp bên ngoài trung tâm thành
phố bạn có thể chụp nhiều bức ảnh với nhiều ý tưởng
khác nhau với 200 mô hình động vật. Bóng đèn được lắp
đầy giữa nhiều cây cối, và các khu vực ảnh có rất nhiều
chim cánh cụt, hồng hạc, gấu trúc, hà mã và những
người lính nhỏ đang đợi chúng ta.
1723 Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
031-484-5050 Thứ Hai~Thứ Sáu mở cửa 16:00-23:00
Thứ Bảy và các ngày lễ mở cửa 15:00-24:00
www.ansanstar.net

©instagram.com/yeoni0618

©Byeolbit-jeongwon Ooozooo

OOOZOOO, ICHEON
Cảm xúc như lạc vào trong vũ trụ mỗi đêm
Đây là một công viên chiếu sáng theo chủ đề ánh sáng,
nơi bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật
truyền thông và ánh sáng đầy cảm xúc. Bạn có thể thấy
sự chuyển động chính xác của ánh sáng. Khi đi qua khu
vực chụp ảnh ở đây, bạn sẽ nhận ra rất nhiều nơi đã từng
thấy trên mạng xã hội. Với năm chủ đề riêng biệt gồm
Gặp gỡ, Tận hưởng, Yêu thương, Mơ ước, Nở hoa giúp
bạn cùng lúc có thể thưởng thức ánh sáng, hoa và triển
lãm.
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Jeonho-ri, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do
www.waterway.or.kr

©Ansan Starl Village Photo Land

NIGHT VIEW

BẾN DU THUYỀN ARA MARINA, GIMPO
Lễ hội bắn pháo hoa đêm thứ bảy
Đây là bến du thuyền lớn nhất trong vùng thủ đô, nơi bạn
có thể thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp dọc
theo đường biển Gyeongin Ara và mua sắm tại Hyundai
Premium Outlet, một khu mua sắm lớn. Nếu bạn đi đến
bến tàu, bạn có thể đi thuyền buồm nhẹ hoặc trải nghiệm du thuyền. Đặc biệt, nếu sử dụng dịch vụ du thuyền
đêm vào mỗi thứ Bảy hàng tuần bạn sẽ có thể thưởng
thức các buổi biểu diễn trên thuyền và có được vị trí tốt
để ngắm pháo hoa đầy màu sắc.

ANSAN NAKJO JEONMANGDAE
(THE SUNSET OBSERVATION DECK)
Mặt trời đỏ xế bóng bên ngọn hải đăng đỏ
Bạn có thể nhìn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và cầu
Incheon từ biển phía tây. Đài quan sát nằm cách bãi đậu
xe khoảng 1,5 km. Nếu bạn nhìn thấy một tác phẩm điêu
khắc nơi Mặt trời được những đám mây bao bọc cùng
với ngọn hải đăng đỏ, đó là lúc bạn đã tìm được chính
xác nơi cần đến. Bạn có thể chụp những bức ảnh có một
không hai bằng cách chụp ảnh Mặt trời bên cạnh ngọn
hải đăng hoặc chụp tác phẩm điêu khắc này vào trong
một khung hình.
23, Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
Mở tất cả các ngày trong năm
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NIGHT MARKET

PYEONGTAEK SONG FRANCISCO MARKET
Đi theo chiếc xe kéo màu hồng đến San Francisco
Trên bầu trời đêm phía trên đường ray xe lửa, đèn máy
bay tượng trưng cho căn cứ không quân Pyeongtaek
sáng nhấp nháy. Nơi đây mang đậm phong cách nước
ngoài đến mức được gọi là 'Itaewon ở Pyeongtaek' hoặc
'San Francisco'. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, chợ đêm được
mở theo những chiếc xe đồ ăn màu hồng, nơi bạn có
thể trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và vui chơi cùng với
thưởng thức biểu diễn đường phố.
11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
Mở tất cả các ngày trong năm
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OSAN OSAEK MARKET (CHỢ 5 MÀU) – CHỢ ĐÊM
Ôi! Chợ đêm mang đến sự cảm thán
Tại Osan Osaek Market, ngôi chợ truyền thống tự hào với
100 năm tuổi, chợ đêm được mở vào mỗi tối thứ Sáu và
thứ Bảy. Khi màn đêm càng lúc càng sâu, chợ đêm càng
trở nên ồn ào nhộn nhịp với vô vàn người tìm đến, tạo nên
sự thích thú. Bạn có thể tìm thấy các món ăn từ khắp nơi
trên thế giới, như kebab Thổ Nhĩ Kỳ và bánh kếp Trung
Quốc, và các món ăn vặt như bánh gạo cay tteokbokki và
hotdog, cũng như lươn nướng và ruột non xào cũng rất
được yêu thích ở đây. Bạn cũng có thể thưởng thức các
buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời trong khi thưởng thức
các món ăn khác nhau.
22, Osan-ro 272beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do
Thứ Sáu~Thứ Bảy mở cửa 17:00-23:00
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Suwon Nammun
Night Market Food
Trailer (Xe bán đồ ăn
chợ đêm tại Suwon
Nammun) đã càng
trở nên nổi tiếng
hơn sau khi được
chương trình <Baek
Jong-won's Alley
Restaurant> giới thiệu.
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Chợ ngũ sắc Osan
được chia thành năm
chủ đề với 5 màu sắc
khác nhau. Trong
số đó, tại Red Street
(Con đường Đỏ) tượng
trưng cho niềm đam
mê và tuổi trẻ, chợ
đêm được tổ chức vào
mỗi tối thứ Sáu và thứ
Bảy.

T

Y

HT

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một
chuyến tour chợ đêm để khám phá
sức hấp dẫn lạ thường của du lịch,
có ba nơi như dưới đây để bạn khám
phá. Có nhiều sự lựa chọn khác nhau
để phù hợp với sở thích và phong
cách du lịch của bạn.

Bạn có thể
thưởng thức
các buổi biểu
diễn đường
phố cùng
với ẩm thực
từ các nước
trên thế giới.

O

Chợ đêm tràn
ngập sự sôi động

SUWON NAMMUN NIGHT MARKET FOOD TRAILER
Sự thú vị khi lựa chọn 10 món để ăn
Khi chợ Paldalmun được lấp đầy với khoảng 10 xe bán
thức ăn giữa những con đường không có xe hơi và cầu
Jidong, mọi người bắt đầu tụ tập kéo đến. Đặc trưng của
nơi này là các thực đơn không chồng chéo trùng nhau.
Ở đây có đầy những món ăn mà chỉ nhìn thôi cũng khiến
con người ta phải nuốt nước bọt như Bít tết, món tôm,
takoyaki và mỳ ramen.
9, Paldalmun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do Hàn Quốc
Thứ Hai~Chủ Nhật mở cửa 17:00-22:00

031-376-4141

47

5-7
50
48

26
27

6
5-10
5-11
5-12
12
11

45
47
9
8 44
46
20
19
23
25
10
9 55
57
43
45
24
2
14
13
16
17
29
27
30
28
56
34 54
36
44
42
1
5-5 15-6
5-6
5-4

14
15
28

46
48
5-8
19
18
3

35
37
5-3
53
51

5-1

54
52

18
17
34
36

38 53
55 7
43
41
22
21
26
25
49
51
38
39
41 4
40
42
23
22
50
52 8 26
5-2
21
39
37
16
15

13
12

49
47

36
38

6
5
S
K
C
I
P
BEST
5-9

56
58

10
11

HTAGS! của nhóm nhạc BTS), n
S
A
H
n
o
d
e
Bas
ng mà bạ
Y (tên fan
phê thời thượ
ánh của ARM
ững quán cà
n vùng đất th

g đế
đến nh
ến hành hươn
n thống, tìm
một Inssa.
ững
Hallyu truyề
Đi theo chuy
t và trở thành
ng
c. Nếu lật nh
só
uậ
n
th
là
hệ
a
ng
hó
n
ác
ì sẽ rất hối tiế
vă
gi
th
m
ận
lỡ
cả
nh
bỏ
ận
u
cảm
nh
nế
à
m
m
cả
g
để
ỡn
ải đến
ọn kỹ lư
nhất định ph
được lựa ch
bạn.
p những item cũng sẽ mở ra trong tay
Tôi đã tập hợ
o
-d
gi
ng
eo
Gy
y,
nà
trang sách

48

#BTS
MAN
#RUNNING
#HISTORY
#SCENIC
#ARTISTIC
#CAFE
#STREET
#EAT
#SNACK
OT
#HOTHOTH
#DRINK
RUITS
#KOREAN F
CS
#COSMETI
#SPA
#SHOPPING
#SLEEP
ESS
#EASY ACC

49

K-WAVE
BEST PICK

#BTS

2

Đi theo chuyến hành hương đến vùng đất thánh của ARMY - BTS

GA TÀU ILYEONG, YANGJU Khi đến đây sẽ luôn luôn là ngày xuân
Hàng ngàn ARMY trên khắp thế giới đang tìm đến Hàn Quốc để tham gia BTS tour.
Đây là tour khám phá những địa điểm được chọn để chụp ảnh bìa album và quay
video âm nhạc của BTS. Ở đây, các fan đã tái hiện cảnh trong video âm nhạc, chụp
ảnh check-in và chia sẻ qua tài khoản mạng xã hội của mình. Ilyeong là nhà ga đã
đóng cửa, nơi các đoàn tàu không còn hoạt động, và cũng là cảnh bắt đầu cho video âm nhạc <Spring Day> của BTS. Đường ray trải dài, lịch sử lâu đời, và bầu không
khí tĩnh lặng không người qua lại mang đến sức hấp dẫn cho nơi đây. Bạn sẽ vừa
muốn nghe <Spring Day> của BTS, vừa đi bộ dọc theo đường ray xe lửa và suy
ngẫm về những cảnh trong video âm nhạc. Khi list nhạc của bạn vẫn đang chạy
các bài hát, sẽ không tệ khi ngồi xuống một chiếc ghế trống và lên kế hoạch cho
phần còn lại của chuyến đi.
327, Samsang-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do

SPORTS MONSTER, HANAM Tham gia hoạt động thể
thao khác lạ với bộ đồ thể thao đơn giản
Nơi có một khóa học dây thừng (ropes course) mà BTS
đã tham gia. Là một không gian văn hóa thể thao, cơ sở
này có bốn khu vực chủ đề: BASIC (Cơ bản), EXCITING
(Thú vị), ADVENTURE (Thám hiểm) và DIGITAL (Kỹ thuật
số). Khu vực BASIC có mã thể thao phong cách tự do để
tùy chỉnh các quy tắc theo ý muốn của người sử dụng.
Khu vực EXCITING được trang bị một tia laser nhảy. Khu
vực ADVENTURE có hoạt động leo núi và khu vực DIGITAL là một trải nghiệm ảo. Đây là nơi bạn có thể chơi vui
vẻ nếu muốn có trải nghiệm năng động.

031-855-5582

BEST PICK

3

Tầng 4, Starfield Hanam 750, Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do
1668-4832 Mở cửa Thứ Hai~Chủ Nhật 10:00-21:00
www.sportsmonster.co.kr

BEST PICK

4

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ EVERLAND, YONGIN Đấu một ván thắng bại giữa BTS và zombie
Trong tập 24 'BTS vs Zombies' của chương trình <Run BTS!>, các thành viên BTS đã cho thấy quá trình
thực hiện nhiệm vụ chống lại Zombies và giành được vé miễn phí cho người hâm mộ của họ, mang đến
tiếng cười lớn. Tập Zombies này đã được quay tại công viên Everland, nơi có tổng cộng năm công viên chủ
đề, với rất nhiều thứ để xem khiến bạn không biết ngày trôi qua như thế nào. Đừng quên trải nghiệm sở thú
ở Zootopia và gặp hai chú gấu trúc đang bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới - Ai Bao và Le Bao.
199 Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 031-320-5000
Mở cửa Thứ Hai~Chủ Nhật 10:00-22:00
www.everland.com

BEST PICK

1

ONE MOUNT, GOYANG Chạy nhanh vun vút như các chàng trai BTS
Đây là địa điểm quay tập 13 'The Return of the Spy' và tập 16 'Snow Park - Winter Olympic Games' của chương trình
<Run BTS!>. Các tập phim được quay tại ngọn đồi trượt tuyết và sân băng ở One Mount, nơi các thành viên của BTS
đã chơi các trò chơi vui nhộn như tìm kiếm gián điệp ẩn nấp hay các môn thi đấu Thế vận hội mùa đông. Trưởng
nhóm RM của BTS là người sinh ra và lớn lên ở Ilsan, do đó anh ấy đã đặc biệt bùng nổ. Ngoài Water Park và Snow
Park, còn có nhiều lễ hội khác nhau, vì vậy nơi đây cũng nổi tiếng như một không gian trải nghiệm. Ngoài ra còn có
một câu lạc bộ thể thao và trung tâm mua sắm, nơi bạn có thể thưởng thức các nền văn hóa khác nhau.
300, Hallyu World-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 1566-2232 (Water Park) + Thứ Hai~Thứ Sáu - Trong nhà 10:00-18:00 /
Ngoài trời 12:00-17:00 + Thứ Bảy~Chủ Nhật - Trong nhà 10:00-20:00 / Ngoài trời 11:00-19:00 (Snow Park) + Thứ Hai~Thứ Sáu - Trong nhà
10:00-18:00 + Thứ Bảy~Chủ Nhật - Trong nhà 10:00-19:00
onemount.co.kr
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BEST PICK

5

#RUNNIG MAN
Bảy thành viên của chương trình giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc 'Running Man' đã quay trò chơi đua xe khi đi
khắp mọi nơi ở Gyeonggi-do. Hãy đi theo họ và tận hưởng cuộc phiêu lưu nhé!
01

02

OIDO ARCHAEOLOGICAL SITE,
SIHEUNG
Địa điểm quay tập 'Cuộc đua gia
đình của các thành viên biến
thành 8 anh chị em'
Di vật thời kỳ cổ đại có thể được
nhìn thấy tại di tích vỏ sò thời kỳ
đồ đá mới. Có một khu vực sách
pop-up để làm đồ trang trí thời tiền
sử và các di vật thời đồ đá mới, và
một phòng trải nghiệm của trẻ em
và các chương trình giáo dục khác
nhau.
113-27, Seohaean-ro, Siheung-si,
Gyeonggi-do
031-310-3460
oidomuseum.siheung.go.kr
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KOREAN FOLK VILLAGE,
YONGIN
Địa điểm quay tập 'Vì sao đưa anh
tới: Hãy tìm chìa khóa và lên tàu
vũ trụ'
Công viên chủ đề văn hóa truyền
thống tiêu biểu của Hàn Quốc. Đây
là nơi tái hiện những ngôi nhà và
ngôi làng truyền thống thể hiện
phong cách kiến trúc của triều đại
Joseon, đồng thời tổ chức các buổi
biểu diễn và trò chơi truyền thống,
do đó bạn có thể thưởng thức các
buổi biểu diễn đầy thú vị trong suốt
cả năm. Đồng thời bạn có thể gặp
gỡ những người nổi tiếng đặc biệt
và linh hồn Joseon của làng dân
gian Hàn Quốc.

GWANGMYEONG CAVE
Địa điểm quay tập 'Cuộc đua đồ chơi: Tìm kiếm
các món đồ chơi đã biến mất'
Nơi đây được người Nhật phát triển vào năm 1912
để khai thác tài nguyên, sau khi dừng khai thác
năm 1972 thì được sử dụng như một kho chứa
tôm trong 40 năm. Năm 2011, chính quyền thành
phố Gwangmyeong đã mua lại hang động và biến
chúng thành công viên chủ đề hang động mang
đến trải nghiệm kinh dị và trải nghiệm công nghệ
VR, giúp các gia đình tìm hiểu thêm về văn hóa và
lịch sử địa phương.
142 Gahak-ro, 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
070-4277-8902
www.gm.go.kr
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HERB VILLAGE, YEONCHEON
Địa điểm quay tập 'Bí mật của các loại thảo mộc
trong nhà kính'
Ngoài khu vườn ngoài trời nơi tổ chức Lễ hội hoa oải
hương vào mùa xuân và Lễ hội Angelonia vào mùa thu,
nhà kính thảo mộc rộng khoảng 1238m² cũng rất nổi
tiếng. Trồng bên trong nhà kính là khoảng 100 loại thảo
mộc và khoảng 20 loại cây có nguồn gốc từ vùng cận
nhiệt đới, trong đó 5 cây ô liu khoảng 300 năm tuổi, là
loại lâu đời nhất tại Hàn Quốc.

LE PETITE FRANCE, GAPYEONG
Địa điểm quay 'Tìm áo của Hoàng
tử Bé cùng 2PM'
Bên cạnh không gian xinh xắn dễ
thương, bạn có thể trải nghiệm
nhiều buổi biểu diễn khác nhau
như múa rối Guignol, biểu diễn rối
dây (marionette), trình diễn hộp
nhạc, hay trải nghiệm thực tế ảo
(VR) gặp Hoàng tử bé và Khu vực
chụp ảnh Amor Blue, tái hiện bức
tường tình yêu của ngọn đồi Montmartre, Pháp.
1063 Hoban-ro, Cheongpyeongmyeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-584-8200
www.pfcamp.com

09

HAPY LAND WATER PARK,
HWASEONG
Địa điểm quay "Theo dòng truyện
cổ tích của nữ thần nước Hapinile"
Địa điểm bao gồm suối nước
nóng, công viên nước và công viên
thảm thực vật sử dụng nước suối
nóng tự nhiên 100%. Công viên
nước có hồ bơi trong nhà, ngoài
trời và bồn tắm lộ thiên để bạn có
được nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên,
hãy chắc chắn kiểm tra trước khi
đến vì giờ hoạt động khác nhau
tùy theo mùa như mùa cao điểm
và mùa thấp điểm.
888, Sicheong-ro, Paltan-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do
1577-5752
www.hapyland.co.kr

222, Buksam-ri, Wangjing-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-833-5100 herbvillage.co.kr

90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yonginsi, Gyeonggi-do
031-288-0000 www.koreanfolk.co.kr

04

05

KOREAN COMICS MUSEUM, BUCHEON
Địa điểm quay tập 'Cuộc đua đặc biệt năm mới với
Lee Seo Jin, Lee Seung Gi và Moon Chae Won'
Ở đây có kho sách với hơn 20000 bản gốc trước những
năm 1970 và khoảng 6000 cuốn sách một tập, khu vực
trải nghiệm sử dụng chất liệu truyện tranh, phòng tài
liệu chuyên ngành và một phòng chiếu phim hoạt hình
4D có 70 chỗ ngồi. Nếu bạn yêu thích truyện tranh, hãy
chắc chắn đến nơi này.
1, Gilju-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do
www.komacon.kr/comicsmuseum

032-310-3090

217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do 1899-6611
motorstudio.hyundai.com/goyang
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HYUNDAI MOTOR STUDIO, GOYANG
Địa điểm quay tập 'Cuộc đua ông
vua booking'
Hyundai Motor Studio thực hiện một
chương trình thử nghiệm với nhiều chủ
đề khác nhau như lái thử xe mới và trải
nghiệm xe limousine, ngoài ra còn có
các chương trình giáo dục như workshop cho trẻ em, tour du lịch cho trẻ
em và lớp học an toàn giao thông cho
trẻ em cho những giấc mơ về nghề nghiệp tương lai.

ONE MOUNT, GOYANG
Địa điểm quay tập 'Kỳ nghỉ dưỡng
của các thành viên Running Man'
Đây là công viên chủ đề bao gồm
công viên nước, công viên tuyết,
địa điểm lễ hội ánh sáng, câu lạc
bộ thể thao và trung tâm mua sắm.
Các cơ sở được trang bị tốt như
khu ăn uống và phòng điều dưỡng.
Vì vậy, nó là một nơi hoàn hảo để
ghé thăm không chỉ cho một nhóm
bạn mà còn cho các gia đình có
con nhỏ.
300, Hallyu World-ro, Ilsanseo-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do 1566-2232
onemount.co.kr

10

CHOSUN-WANGGA (KHU NHÀ Ở HOÀNG GIA),
YEONCHEON
Địa điểm quay ‘Game of Thrones’
Yeomgeundang, vốn nằm bên cạnh Văn Miếu Myeongnyun-dong, đã được chuyển nguyên trạng đến vị trí
hiện tại, trở thành một danh thắng, nơi tất cả mọi người
có thể trải nghiệm lịch sử và văn hóa trong một không
gian vốn chỉ dành riêng cho hoàng gia và những người
có đặc quyền.
339-10, Hyunmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun,
Gyeonggi-do 031-834-8383 www.chosun1807.com

JEONGOK PREHISTORY MUSEUM, YEONCHEON
Địa điểm quay 'Lúc này đây
chúng ta sẽ đến thời tiền sử'
Đây là một bảo tàng được xây dựng
tại khu vực đá cổ Jeongok-ri (Jeongokri ruins), nơi phát hiện chiếc rìu
đá đầu tiên kiểu Acheulian tại Đông
Á và viết lại lịch sử thời kỳ đồ đá thế
giới. Có nhiều chương trình và sự
kiện giáo dục được tổ chức tại đây,
do đó hãy cân nhắc tham gia.
2, Gyeonggi-ro, 443beon-gil, Jeongokeup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-830-5600 jgpm.ggcf.kr

12

HERB ISLAND, POCHEON
Địa điểm quay tập 'Bắt đầu trò chơi
cùng các ngôi sao Olympics'
Bảo tàng thực vật thảo dược lớn
nhất thế giới, nơi bạn có thể chiêm
ngưỡng và thưởng thức các loại
thảo mộc quanh năm, giúp thư giãn
cả tâm trí và cơ thể của bạn. Có xe
buýt đưa đón khởi hành từ Seoul
vào buổi sáng và buổi chiều, và bạn
có thể đặt vé online.
35, Cheongsin-ro, 947beon-gil, Sinbukmyeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-535-6494
www.herbisland.co.kr
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Một điểm du lịch độc đáo nơi bạn có thể thưởng
thức văn hóa Hallyu truyền thống

Nơi tuyệt vời để bước vào trong thiên nhiên và để
lại những kỷ niệm về một chuyến du lịch đặc biệt

BEST PICK
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BEST PICK
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THÀNH NAMHANSANSEONG Tòa thành trên núi đại diện
của Hàn Quốc với lịch sử 1000 năm
Khi bộ phim 'The Fortress' thành công và được bán cho 28 quốc
gia trên thế giới, Namhansanseong cũng được cả thế giới biết
đến. Nơi đây là một thành đại diện cho Hàn Quốc, vẫn còn gìn
giữ hình dáng vốn có trong suốt hơn 1000 năm. Lộ trình khám
phá có 5 hành trình kéo dài từ 1 giờ đến 3 giờ 20 phút. Namhansanseong-gil là một con đường núi dốc, mặc dù nó không hiểm
trở, nhưng bạn vẫn nên mang giày thể thao thoải mái chân và
mang theo đồ ăn nhẹ và nước có thể ăn đơn giản.

CHOSUN-WANGGA (KHU NHÀ Ở HOÀNG GIA), YEONCHEON Ngôi nhà cổ hoàng thất của triều đại Joseon, được
xây dựng vào năm 1807
Đây là nơi ở của hoàng thất cuối cùng trong triều đại Joseon,
và là ngôi nhà cổ hoàng gia duy nhất của Hàn Quốc. Gia đình
hoàng thất Yeomgeundang, ở tại Myeongnyun-dong, Jongno-gu, Seoul kể từ năm 1807 đã được chuyển nguyên vẹn đến
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do. Đây vẫn là ngôi nhà thuộc sở
hữu của hoàng thất, đã được khôi phục tỉ mỉ từng cột nhà một,
và hiện tại đã trở thành nhà của hoàng gia Joseon với 125 gian.
Không chỉ có phòng khách nơi bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp
của kiến trúc Hanok với khung cảnh của đồng bằng Yeoncheon,
mà còn có một khu cắm trại cao cấp (glamping) có thể được sử
dụng từ mùa xuân đến mùa thu. Điều này khiến nơi đây trở nên
riêng tư hơn những nơi khác.

731, Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju, Gyeonggido
031-743-6610 Cung điện Namhansansung Haenggung (Tháng 4 đến
Tháng 10) Thứ hai~Chủ nhật mở cửa 10:00-18:00 / (Tháng 11 đến Tháng 3) Thứ
hai~Chủ nhật mở cửa 10:00-17:00 www.gg.go.kr/namhansansung-2

28, Daishindu-gil, Gongdo-eup, Anseong-si, Gyeonggi-do 031-8053-7979
Tháng 2~Tháng11 mở cửa 10:00-18:00, Tháng 12~Tháng 1 mở cửa 10:0017:00
nhasfarmland.com
BEST PICK
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618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
Mở cửa tất cả các ngày trong năm
imjingak.co.kr

ANSEONG FARM LAND
Sự thưởng thức tuyệt vời nhất là tự mình làm thử
Đây là một công viên chủ đề trang trại trải nghiệm với một hồ
bơi và khu vui chơi. Bạn có thể thưởng thức buổi biểu diễn gia
súc, và trải nghiệm cho ăn, cưỡi ngựa, vắt sữa bò, và làm đồ thủ
công. Ở Farmland, hạt cải dầu, lúa mạch đen, hoa hồng, hoa
sen, hoa cúc vạn thọ tây, v.v ... nở rất đẹp theo từng thời kỳ trong
suốt tháng 4 đến tháng 11. Tuy nhiên, một số khu vực có thể có
giờ sử dụng khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra trang web trước khi
ghé thăm.

166-1, Changman-ri, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-957-2004 09:00-18:00 www.bcj.co.kr

339-10, Hyunmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-834-8383 (Khách sạn) Nhận phòng lúc 15:00, Trả phòng lúc 11:00
www.chosun1807.com

IMJINGAK PYEONGHWA-NURI PARK, PAJU
Công viên hòa bình nơi những cơn gió của Hàn Quốc và Triều
Tiên gặp nhau
Nơi đây được tạo ra như một biểu tượng của sự hòa giải, chung
sống và hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong Lễ hội Hòa
bình Thế giới năm 2005. Nằm cách 7km về phía nam của ranh
giới phân định quân sự và không giống như Bàn Môn Điếm, bạn
có thể đến đây thăm mà không cần thủ tục chấp thuận phức
tạp. Tòa nhà chính - Imjingak, được xây dựng vào năm 1972
dành cho những người di tản Bắc Triều Tiên. Có Tour DMZ giúp
bạn có thể đến Imjingak và cả ranh giới cấm không cho người
dân qua lại. Cũng có tour đến đài quan sát Dorasan, nơi bạn có
thể nhìn thấy Thành phố Kaesong của Triều Tiên và tham quan
Đường hầm thứ 3 do quân đội Triều Tiên đào.

10

©Anseong Farmland
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BYEOKCHOJI CULTURE ARBORETUM(GARDENS),
PAJU
Địa điểm quay phim của các bộ phim truyền hình và
điện ảnh nổi tiếng
Địa điểm này nổi tiếng là nơi quay quảng cáo, các bộ phim
điện ảnh và truyền hình như < Hậu duệ mặt trời > hay <
Phụ lục tình yêu>. Được bắt đầu xây dựng vào năm 1996
và được tạo dựng để chứa đựng tâm trạng của Hàn Quốc
và châu Âu trong 10 năm. Ở đây có các lễ hội theo mùa
trong suốt cả năm, với lễ hội hoa tulip vào mùa xuân, lễ
hội hoa bulb vào mùa hè, lễ hội lá đỏ hoa cúc vào mùa thu
và lễ hội ánh sáng vào mùa đông. Bạn cũng có thể tham
gia vào các chương trình trải nghiệm hòa mình vào thiên
nhiên như làm gốm, nhuộm màu đất vàng và thu hoạch
khoai lang vào mùa thu.

POCHEON ART VALLEY
Sự biến đổi tuyệt đẹp của mỏ đá bỏ hoang
Mỏ đá bị bỏ hoang từ năm 2003, đã được tái sinh thành một
không gian nghệ thuật đa văn hóa. Nếu bạn đi xe đường ray
monorail từ phòng vé để đi lên, bạn sẽ tìm thấy Cheonjuho. Đó là
một hồ nước được hình thành bởi dòng nước suối và nước mưa
chảy vào một cái vũng xuất hiện khi con người đào đất khai thác
đá granit. Độ sâu tối đa của hồ nước là 20m. Có đài quan sát,
phòng triển lãm, quán cà phê ở xung quanh đó, nơi bạn có thể
trải nghiệm hàng thủ công và nghệ thuật thủ công. Tuy nhiên
việc vào cổng có thể kết thúc 1 đến 2 giờ trước khi đóng cửa.
234, Artvalley-ro, Sinbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do 031-538-3483
Tháng 3~Tháng10 mở cửa Thứ Ba~Chủ Nhật 10:00-22:00 / Thứ hai 09:0019:00 Tháng 11~Tháng 2, sớm lên 1 tiếng mỗi khung giờ
artvalley.pocheon.go.kr

DUMULMEORI, YANGPYEONG
Khu vực chụp ảnh phải đứng xếp hàng đợi
Sau cảnh hôn tuyệt đẹp của nhân vật nam nữ chính của bộ phim
<Cô nàng xinh đẹp>, nơi này càng trở nên nổi tiếng hơn. Do vậy
tại khu vực chụp ảnh, bạn sẽ phải đứng xếp hàng để chụp khung ảnh được đặt ở đó. Các món ăn ở khu vực xung quanh cũng
rất nổi tiếng. Đặc biệt, Yeonip Hot Dog (xúc xích bọc lá sen), kẹo
Dalgona, kẹo bông cầu vồng là những món ăn vô cùng được ưa
thích. Sau bữa ăn đơn giản nhẹ nhàng, hãy thuê một chiếc xe tay
ga di động và đi một vòng quanh Dumulmeori nhé. Ngoài ra còn
có một đường ray dành cho các gia đình có trẻ em vui chơi. Nếu
có sương mù, bạn có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp của Vườn thực vật
Semiwon.
Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-1001 Mở cửa tất cả các ngày trong năm
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Những không gian có chủ đề được hoàn thiện làm
tăng thêm cảm xúc nghệ thuật
BEST PICK
©Le Petite France

14

LE PETITE FRANCE, GAPYEONG
Thế giới như cổ tích được tạo nên từ ánh đèn
Đây là công viên giải trí có chủ đề Pháp duy nhất tại Hàn Quốc.
Bạn có thể tận hưởng biểu diễn và trải nghiệm văn hóa đa dạng
của châu Âu như đất nước Pháp. Tiêu biểu là chương trình biểu
diễn múa rối Guinol, biểu diễn Marionette, trình diễn hộp nhạc
Orgel. Ngoài những không gian nhỏ nhắn, bạn có thể trải nghiệm nhiều màn trình diễn đa dạng như biểu diễn múa rối Guinol, biểu diễn Marionette, trình diễn hộp nhạc Orgel và trải nghiệm thực tế ảo (VR) để gặp Hoàng tử bé và khu chụp ảnh Blue
Amor tái hiện bức tường “I Love You” trên ngọn đồi Montmartre.

FIRST GARDEN, PAJU Đêm tỏa sáng với 5 triệu ánh đèn
Có các cơ sở giải trí, hội trường cưới, nhà hàng nằm trong khu
vườn Adonis với 23 chủ đề. Bạn sẽ có một bức ảnh để đời của
riêng mình với lễ hội ánh sáng được tạo nên từ 5 triệu chiếc đèn
vào lúc hoàng hôn buông xuống. Các lễ hội theo mùa khác như
Halloween, Chrismas cũng đều được tổ chức ở đây. Lễ hội nhạc
Jazz cũng được mở vàoThứ bảy và Chủ nhật. Vào những ngày
này bạn có thể đặt nhà bulgalow để vừa ăn BBQ vừa nghe nhạc
Jazz. Tuy nhiên, việc bán vé sẽ kết thúc vào 9h tối nên bạn hãy
chú ý để sử dụng.
260, Tapsakgol-gi, Paju-si, Gyeonggi-do
10:00-22:00 www.firstgarden.co.kr

BEST PICK
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8-7, 926 beon-gil, Gyeonggang-ro, Wabu-eup, Namyangju-si, Gyeonggi-do
031-771-3264 Thứ hai~Chủ nhật 11:00-24:00

BEST PICK

16

4F, Pyeongchon-jeom, trung tâm mua sắm Lotte, Simin-daero, Dongan-gu,
Anyang-si, Gyeonggi-do 031-8086-9457
Thứ hai~Thứ năm 10:30-20:00, Thứ sáu~Chủ nhật 10:30-20:30
monamiconcept.com

56
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FOR A DAY PALDANG, NAMYANGJU
Cảnh đêm ở Bulgalow ngoài trời
Đây là nơi bạn có thể dành thời gian ở Bulgalow ngoài trời. Tùy
theo điều kiện thời tiết có thể nâng hoặc hạ tất cả tấm chắn ở 4
phía, bạn có thể tận hưởng sự ấm áp ở ngoài trời trong thời tiết
se lạnh bởi ghế đã được trang bị thêm tấm đệm sưởi. Món Waffle Hong Kong ở đây là đặc biệt nhất. Các loại hoa quả theo mùa
được đặt kẹp ở giữa bánh Waffle. Hương vị khi vừa ăn vừa ngắm
sông Hàn lấp lánh ánh nắng vào ban ngày và thưởng thức cảnh
đêm vào buổi tối thực sự là một mỹ vị nhân gian. Nếu bạn uống
một ly Einspanner hay một ly sữa dâu bạn sẽ thấy cơ thể cũng
như tâm hồn mệt mỏi của mình được thả lỏng.

031-957-6861

MONAMI STORE, PYEONGCHON Thương thiệu văn phòng
phẩm tiêu biểu của Đại Hàn Dân Quốc có truyền thống 50 năm
Monami Store sẽ mang đến một trải nghiệm mới về “Viết”. Bạn
được thể hiện sở thích cá nhân một cách triệt để trên công cụ ghi
chép nhỏ thông qua việc lắp bút ngay tại chỗ, tìm màu mực của
riêng mình và khắc tên lên đó.

BEST PICK

FOREST OF WISDOM, PAJU Không gian
văn hóa đọc sách được tạo nên bởi người
dân và những người tri thức
Đúng như cái tên của nó là Khu rừng của
tri thức nơi này có khoảng 150 nghìn cuốn
sách trên giá sách cao 8m. Không gian 1 là
những cuốn sách được tặng bởi các học giả,
nhà tri thức, viện nghiên cứu, không gian 2 là
những cuốn sách được xuất bản bởi những
nhà xuất bản nổi tiếng, không gian 3 là sảnh
lễ tân của Guest House JIJIHYANG và có
những cuốn sách từ Viện bảo tàng, Viện mỹ
thuật. Đặc biệt ở tầng hầm 1 có “Viện bảo
tàng in bản in nổi”nơi có nhiều bản in nhất
trên thế giới nên nhận được rất nhiều sự
quan tâm từ những người yêu sách.
Trung tâm thông tin văn hóa xuất bản châu Á 145
Hwadong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do
031-955-0082 Không gian 1 và không gian 2
10:00-20:00, Không gian 3 00:00-12:00
forestofwisdom.or.kr

Tour café Gyeonggi-do dễ được yêu thích nhất

1063 Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-584-8200 09:00-18:00
www.pfcamp.com

#CAFE
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©Namyangju For a Day

BEST PICK

©Yangpyeong chiếc máy ảnh mơ ước

35 Hansol-gil, Yongmun-myun, Yangpyeong-gu, Gyeonggi-do
031-771-3264 Thứ ba~Thứ bảy 11:00-18:00,
Nghỉ chủ nhật, thứ hai và các ngày lễ
dreamycamera.synology.me

ORANGERIE CAFE, YANGJU Quán cà phê
vườn thực vật xoa dịu tâm hồn
Quán cà phê có cây, đá, con suối và ao cá nhỏ
cho những chú cá bơi lội. Quán cà phê nằm ở
bên trong vườn thực vật đã trở nên nổi tiếng nhờ
chủ đề mới lạ độc đáo. Vì nằm trong Orangerie
Botanical Garden nên quy mô của quán cà phê
cũng rất lớn. Nếu bố mẹ và con cái cùng đến đây
sẽ thấy rất thích.
423-19 Gisan-ro, Baekseok-eup, Yangju-si, Gyeonggi-do
070-755-0615 Thứ hai~Chủ nhật 11:00-21:00
©OrangeriE CAFE, Yangju

#ARTISTIC
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CHIẾC MÁY ẢNH MƠ ƯỚC, YANGPYEONG
Mong rằng ước mơ của bạn sẽ thành sự thật!
Chủ nhân của nơi này tin rằng mỗi ngày khi nhìn và
những bức ảnh, giấc mơ của bản thân lại được khắc
sâu vào tâm trí nhờ vậy ước mơ có thể biến thành sự
thật. Chủ quán đang truyền tải quá trình và bí quyết để
giấc mơ trở thành sự thật đến các khách hàng. Nếu
viết danh sách những điều muốn làm lên giấy đã được
chuẩn bị sẵn ở quán cà phê thì sẽ được chụp “Bức ảnh
ước mơ” bằng máy ảnh chụp lấy ngay.

BEST PICK
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SUWON CLOUD 8 Món ăn tươi ngon trên sân thượng
Đây là một quán Bar lớn nhất ở Suwon nằm trên sân thượng có quy mô khoảng
495m². Hàng ngày bạn có thể thưởng thức các món ăn được làm từ nguyên liệu
tươi ngon và cocktail làm từ trái cây tươi, thảo mộc. Bạn sẽ được nghỉ ngơi thoải
mái với ghế túi đậu ở giữa sân thượng. Ở đây bạn còn có thể có chụp được một
tấm ảnh để đời đặc biệt vào lúc hoàng hôn nên sân thượng chật kín khách từ lúc
mở cửa. Tuy nhiên quán có thể đóng cửa sớm do hết nguyên liệu nên nếu đến
muộn bạn nên kiểm tra trước.
53, 446 beongil, Gyeongsu-daero, Paldang-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Thứ hai~Chủ nhật 12:00-02:00 m.blog.naver.com/2000tammy

031-221-3090
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3 ON THE STAIRS Brasserie nơi tập trung 3 nét thu hút
Đây là nhà hàng bạn có thể thưởng thức pizza, pasta với các loại
rượu nhẹ và cũng là quán cà phê nơi bạn sẽ được thưởng thức
bánh trứng nướng ngay tại cửa hàng cùng với trà hữu cơ. Ngoài
ra còn có một cửa hàng được kết nối bằng một cầu thang bán vật
phẩm thân thiện với môi trường như nến sáp đậu lành, xà phòng,
lọ tinh dầu thơm.

564-3 Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-701-8899 (Ngày thường) 11:00-01:00, (Cuối tuần) 11:00-02:00

3 JUNG JIYOUNG COFFEE ROASTERS
Quán cà phê tầng thượng mang cảm xúc
New-tro

13 Jeongjo-ro 905beon-gil, Jangan-dong,
Paldal-gu, Suwon, Gyeonggi-do 070-7773-2017
12:00-22:00, Nghỉ chủ nhật

CỔNG JANGAN

JUNG JI
YOUNG COFFEE
ROASTERS

Con đường cà phê Pangyo nơi có các cửa hàng bán phụ kiện độc đáo và những quán
cà phê thời thượng.Nơi đây thường xuyên xuất hiện trong bối cảnh các bộ phim lãng
mạn như <Tôi cần lãng mạn> đến <Vì sao đưa anh tới>.

3-1, 10 beongil, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
070-4418-0415 10:00-24:00 (Hàng ngày)

33 Hwaseomun-ro, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do 070-4257-0515 12:00-22:00

NGÃ TƯ
SUNAE

Con đường cà phê Baekhyun-dong, Seongnam

I’M HOME Bối cảnh trong các bộ phim
Quán cà phê bắt mắt với màu sắc bên ngoài là màu kem ấm
áp, cửa màu xanh da trời và biển hiệu màu vàng. Menu ăn sáng,
sandwich và bánh tart rất được yêu thích. Xin giới thiệu thêm món
Bingsu sữa đậu đỏ được làm từ sữa, bột đậu, mochi gạo nếp đặt
trên lớp đậu đỏ tự làm.

2 PATERSON COFFEE
Quán cà phê hiện đại đầy cảm xúc

54 Hwaseomun-ro 17beongil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
010-6221-8728

I’M HOME
CAFE

1

54 Singpung-ro 23 beongil, Paldal-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do 031-302-1111
12:00-22:00, Nghỉ thứ 5

2 O’BROTHERS CAFÉ & BABBER Quán cà phê và baber
shop được cải tạo từ một nhà dân 2 tầng
Đây là một quán cà phê rất thú vị với cấu trúc chia thành nhiều
phòng giữ nguyên trạng ngôi nhà. Phòng lớn nhất được sử dụng
là Baber Shop, có thể gọi cafe ở tầng 2. Quán nằm ngay phía
trước con đườg bao quanh Suwon Hwaseong nên có thể nhìn
thấy phong cảnh thành quách thông qua cửa kính.

THÀNH
HWASEONG

BEST PICK

1 CAFÉ 7092
Tận hưởng chuyến dã ngoại
cảm xúc của một cô gái

2F, Hwaseomun-ro 17beongil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
070-8844-2624 12:00-19:00, nghỉ thứ 4

PANGYOYEOK-RO 50 BEONGIL
PANGYOYEOK-RO 10 BEONGIL

CÔNG VIÊN
WATERDROP
(GIỌT NƯỚC)

YO
PANG

TRƯỜNG CẤP II
SINBAEKHYEON

DONG

ON THE
STAIRS
RESTAURANT
& BAR

SEE Page 13: KHÁM PHÁ CÀ PHÊ TRÊN CON
ĐƯỜNG HAENGNIDAN-GIL

1 FLOWER CHEOVANG
Thả hồn vào những bông hoa ở địa điểm du lịch
Cửa hàng hoa 2 tầng giống như một căn gác xép. Phong cảnh
tĩnhh mịch bên ngoài cửa sổ của Hwaseomun hiện ra ngay
trước mắt. Cửa hàng này rất nổi tiếng vì mỗi khi khách hàng
mua hoa cửa hàng bọc gói thật cẩn thận bằng giấy gói màu
trắng trông như vỏ túi thuốc. Tin vui cho khách du lịch là ngoài
các lớp học chính quy còn có các lớp học trong ngày.

N-G I L

4

3

PANGYOYEOK-RO 18 BEONGIL

Đi bộ dọc con đường và tăng thêm cảm xúc với trào lưu Hanlyu.

#STREET

TÀU ĐIỆN
NGẦM
SINBUNDANG
LINE
TRẠM PANGYO

WILLIAM’S BURGER Nhà hàng làm burger chuẩn nhất
Nhà hàng sẽ làm đồ ăn ngay sau khi khách gọi món, thông thường
phải đợi 15~20 phút. Nước sốt phong phú đậm đà từ pa tê và thịt xông
khói, hương vị kết hợp của 3 loại phô mai sẽ là sự đền đáp tốt nhất cho
khoảng thời gian chờ đợi của bạn.
2

5

CÔNG VIÊN
JANGAN

TÀU ĐIỆN NGẦM
TUYẾN 1 TRẠM
SUWON

2

CỔNG HWAHONG

O’BROTHERS
CAFÉ & BABER
PATERSON
COFFEE

1
FLOWER
CHEOVANG

NGÃ

4

579-4 Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8016-7676 (Ngày thường) 12:00-21:00, (Cuối tuần) 11:00-21:00, (Giờ
nghỉ) 15:00-17:30

T
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Haengnidan-gil, Suwon

3

4 HOW’S HOUSE Thưởng thức phong cách châu Âu
Chủ nhà hàng từng là một copywriter của công ty quảng cáo, vì
quá yêu thích những đồ vật sinh hoạt nên đã mở một cửa hàng
theo sở thích của bản thân. Nơi đây tràn ngập những đồ vật sinh
hoạt từ châu Âu như sản phẩm linen được chuyển đến từ Pháp và
Hà Lan hay bát ăn từ Ba Lan với nhiều màu sắc rực rỡ.

62-1 Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8016-5662 10:00-20:00 (Nghỉ chủ nhật) www.howshouse.co.kr

TRUNG TÂM VĂN
HÓA TRUYỀN
THỐNG SUWON

CAFÉ 7209

Haengnidan-gil mang lại bầu không khí
New-trovới nhà hàng và quán cà phê được
cải tạo từ những ngôi nhà lâu đời.
Đặc biệt bạn sẽ thấy rất thú vị khi ngồi trên
quán cà phê tầng thượng ngắm trọn vẹn
Hwasunghaenggung.
Ở đây cũng nổi tiểng là một địa điểm quay
phim bởi khung cảnh yên tĩnh của nó.

HWASEONG
HAENGGUNG

TƯỢNG VUA JEONGJO

CỔNG PALDAL

58

59

K-FOOD
YEONCHEON MIRACLE TOWN HANOK CAFÉ
Một ngày thư giãn tận hưởng ở Hanok
Diện tích ở đây khá lớn đủ để bạn liên tưởng đến một cung điện
nhỏ. Khi bước vào cửa bạn sẽ thấy nhà Hanok nằm ở nơi cao
nhất và có rất nhiều những cái vại lớn. Chiếc ghế bên cạnh tấm
bảng hiệu nhỏ trở thành khu vực chụp ảnh đặc biệt. Nhất định
bạn phải thử streusel bread được nướng trong ngày cùng với
Yulmu Sikhye, nước hoa quả, ameriacano ở đây. Sau khi đi dạo
bạn có thể nghỉ ngơi ở khu vực ngâm chân. Tuy nhiên, vào ngày
nghỉ bạn nên thông báo và kiếm tra với nhà hàng qua Instagram
trước khi đến.

#EAT
Hành trình với những món ăn ngon trải dài Gyeonggi-do

132 Gunjung-ro, Gunnam-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
010-2292-7011 Thứ hai~Thứ sáu 12:00-19:00, Thứ bảy, chủ nhật, ngày
lễ 11:00-19:00
www.instagram.com/yunchun__watch

BEST PICK
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CASA MEAL, PAJU
Bữa Brunch ở một không gian tươi đẹp
Nhà hàng nằm trong cửa hàng của thương
hiệu đồ dùng nội thất Casamia Outlet, bạn có
thể thưởng thức pizza, pasta đa dạng cùng với
menu Brunch như bánh mì nướng kiểu Pháp hay
trứng ốp lết. Sau khi xoa dịu cơn đói bạn nên đi
dạo ngắm nhìn không gian cửa hàng 3 tầng và
qua đó có thể thấy được xu hướng nội thất của
những người địa phương yêu thích nội thất gia
đình.
127 Munbal-dong, Paju-si, Gyeonggi-do
031-8035-6622 Ngày thường 11:00-20:00(Bữa trưa
11h~14h, Bữa Brunch đến 14h) Cuối tuần 11:00-20:00
(Trừ bữa trưa cuối tuần)

FOREST GARDEN, GOYANG
Nhà hàng biến thành rừng xanh
Nhà hàng gây ấn tượng mạnh khi nội thất
từ cửa vào cho đến bên trong được làm như
một khu rừng. Nơi này có nhiều ô cửa kính
to giúp nhà hàng hoàn hảo đến cả ánh sáng
chiếu vào. Nhà hàng nổi tiếng là địa điểm
quay phim và quảng cáo khi bất cứ nơi nào
camera chiếu đến cũng có thể trở thành
khu vực chụp ảnh. Ngoài chữ ký của RM để
chứng minh rằng trưởng nhóm RM của BTS
sống gần đây đã đến đây thì còn rất nhiều
chữ ký của các ngôi sao khác. Các món
Brunch ở đây cũng rất nổi tiếng, tuy nhiên
bạn nên ăn thử Pasta ppaeswe ttukbaegi
cay với nước sốt đặc biệt.

BEST PICK
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BEST PICK

FARMER’S TABLE, PAJU
Ở nơi này có rượu ngon hơn hoa
Nơi này được biết đến là nhà ăn trường học trong phim
<Vườn sao băng> của KBS. Nhà hàng nằm trong
tòa nhà Heyri Artinus, tòa nhà này còn có nhà hàng, quán
cà phê, phòng trưng bày nên rất thích hợp để đi dạo. Không
gian rộng rãi được lấp đầy bởi cây và đá, vườn trong nhà
tạo nên phong cách khác biệt. Menu được ưa thích là pizza
nướng lò và bít tết. Theo sau rượu vang là bia tự làm cũng
ngày càng được yêu thích.
1F Artinus 59-77, Làng Heyri-gil, Tanhyeon-myeon,
Paju-si, Gyeonggi-do
031-948-6225 Thứ ba~Chủ nhật 11:30-21:00
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JAYEONKONG, UIWANG
Đậu phụ tươi ngon được làm vào buổi sáng
Jayeonkong nằm ở dưới chân núi Moraksan gần hồ Baekwoon
là nhà hàng chuyên về các món đậu phụ. Bạn có thể làm đậu
phụ vào mỗi buổi sáng bằng những hạt đậu từ Mungyeong và
Sangju và thưởng thức các loại rau trồng trong vườn vào mùa
xuân. Đây là địa điểm thích hợp với tụ tập nhiều người như họp
mặt gia đình, liên hoan công ty, họp hội đồng môn. Menu tiêu
biểu là món truyền thống về đậu nành tự nhiên, bạn có thể
thưởng thức với các món như sondubu, dububossam, dubutangsu, bijijjigae.
163 Munhwayesul-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do
031-422-0059
Thứ hai~Chủ nhật 11:30-21:30
jykong.modoo.at

ETALY HWA-DEOK, GOYANG
Pizza nướng lò ở Hanok
Đây là nơi bạn có thể thưởng thức pizza nướng lò trong Hanok
với nội thất hiện đại. Nhà hàng này chỉ mua một lượng nguyên
liệu nhỏ để làm pizza và pasta. Ở đây trực tiếp nhào bột để đế
bánh không quá dày tạo độ giòn đặc trưng của Pizza nướng
lò. Pasta được đặt lên những chiếc đĩa đặc biệt bạn chưa từng
thấy bao giờ sau đó nướng phô mai ở trên đó. Hương vị đọng lại
trong miệng sẽ khiến những người đã từng đến đây phải tìm đến
một lần nữa.

28

8-8 Mugunghwa 141 beongil, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do
031-918-1186 Thứ hai~Chủ nhật 10:00-24:00
forestgarden70.modoo.at

1F Hanok 26-47 Gobong-ro 770 beongil, Ilsandong-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do 031-977-4013
Thứ ba~Chủ nhật 12:00-21:00, Nghỉ thứ hai
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#SNACK

#HOTHOTHOT

Cuộc chiến snack của cửa hàng tiện lợi
#Đồ ăn vặt thế hệ mới của cửa hàng tiện lợi #Sữa vị chuối thật tuyệt #Đặc sản của cửa hàng tiện lợi bánh
Mochiroll #Lựa chọn vị hạnh nhân theo sở thích

Thử thách với những món cay nào? Những món cay sẽ cho các bạn thấy vị cay của người Hàn Quốc là gì.
#Nói đến Hàn Quốc là nói đến vị cay # Buldak Series #Vị cay cũng có nhiều mức độ
#Update sản phẩm được ưa thích

Nếu có quá nhiều sự lựa chọn khiến bạn phân vân vậy hãy thử những sản phẩm được giới thiệu ở dưới đây. Editor có kinh nghiệm 10 năm về
cửa hàng tiện lợi đã phải rất vất vả để lựa chọn ra những đồ ăn khiến bạn phải chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi khi thấy cần bổ sung thêm đường,
khi cần lấp đầy cái bụng đói hay khi muốn thử một thứ gì đó đặc biệt. Có lẽ bạn sẽ thấy rất tiếc nuối nếu bỏ qua một sản phẩm đặc biệt chỉ có ở
cửa hàng tiện lợi. Để tham khảo thêm, các cửa hàng CU, GS25, 7-Eleven và Emart 24 là cửa hàng tiện lợi tiêu biểu ở Hàn Quốc.

Các thử thách ăn món cay của Hàn Quốc trên Youtube rất được yêu thích, nói đến món cay là gợi nhớ đến Hàn Quốc. Thương hiệu đại diện cho
vị cay này là Buldak Series của Samyang Foods, món ăn thì có ttokbokki và cơm trộn. Vị cay cũng có nhiều mức độ nên trước khi mua bạn hãy
kiêm tra kỹ xem đây là vị cay nhẹ nhàng hay vị cực kỳ cay. Với những người lần đầu tiên thử món cay nên chọn sản phẩm có vị cay nhẹ nhàng
hoặc có kèm theo phô mai hay mì. Nếu thử ăn cay bạn nên ăn uống sữa trước khi ăn, sau khi ăn xong bạn có thể uống đồ uống thật ngọt như
Cool Peace hay sữa chua
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Sữa vị chuối được yêu
thích và bán chạy liên tục

Yogurt Aid có thể mua
tại 7-Eleven, sữa chua
chua chua ngọt ngọt là
một trong những đồ uống
được yêu thích với nhiều
hương vị

Yogurt Jelly vốn dĩ yogurt
đã được yêu thích giờ còn
có thêm vị jelly

Viyott bạn sẽ chìm vào
sự thích thú khi trộn nhiều
loại topping vào sữa chua
để ăn

Kẹo sữa dâu Malang Cow
mềm mềm được yêu
thích trên toàn thế giới với
cảm giác mềm mại đặc
biệt

Buldak Ramen Samyang Foods.
Buldak Spicy Series đã trở thành chủ đề nóng
với video thử thách trên Youtube. Dù món ăn có
cay như thế nào thì hiện tại mỳ gói và mì cốc vẫn
đang bán rất chạy.

Buldak Wanggyuja Samyang Foods
là món Buldak Ramen tràn ngập nước sốt.
Cảm giác như lửa cháy trong miệng khi đang ăn
mandu.

Bokkeumbap Cheolpan Geopchang Spicy
Cheongjungone. Xuất hiện phương pháp nấu
đơn giản tăng thêm vị cay cho món gopchang
được người Hàn Quốc yêu thích

Toms Honey Butter
Almond có lớp mật ong
ngọt ngào trên hạnh nhân
tan chảy tạo vị ngọt, bùi
thơm

Amond Ttokbokki Taste
giờ đã có thêm cả vị
ttokbokki

Bánh chocopie biểu tượng
chữ Tình của Hàn Quốc
đã được làm mới. Bánh
kem tươi có kem tươi hòa
quyện với vị caramel ngọt
dịu và đậm đà

Ghana Creamy Chew
Là sự hòa quyện của
kem socola mềm với lớp
mochi dai dai và socola
đậu phộng để tạo một
loại bánh giòn giòn, dai
dai và ngọt ngào.

Mochi Roll Cake Plain là
bánh của Koryodang, bên
trong lớp bánh ấm áp là
lớp kem chou ngọt ngào
và mềm mại

Tokkbokki Gukmul Original Mimine. Tokkobokki
trung thành với hương vị cơ bản

Trader’s Wheat Dakgangjeong Emart.
Với kiểu gà rán của Hàn và vị ngọt cay cay ngọt
ngọt món Dakgangjeong rất phù hợp để làm
món nhậu

Octopus Bokkeumbap.
Thử thách với món Octopus Bokkeumnap cay
được người Hàn Quốc yêu thích

Bim bim có vị của sườn
và gà rán. Return Outer vị
sườn và gà rán, một loại
snack của Lotte

Somjeolmi một loại
snack được làm từ
nguyên liệu truyền thống
injeolmi và có vị thơm
ngon của injeolmi. Món
này chỉ có thể mua ở
Emart 24

Friend Kwangcheon Kim
Jaerae Kim kết hợp với
các nhân vật Kakao để
làm tăng thêm 1 bậc sự
vui vẻ cả khi ăn và khi
nhìn

Mat-sal Creamy được
biết đến thông qua SNS,
các du khách Trung Quốc
đặc biệt yêu thích món
này

Kết hợp kẹo Impact Mint
có vị tươi mát với nhân
vật kakao. Impact Mint
tốt hơn khi không chứa
đường.

Samgyeoksal Gochujang Pajae No Brand
có cách nấu rất đơn giản và tiện lợi khi di chuyển
vì được đóng gói hút chân không. Tận hưởng
BBQ kiểu Hàn Quốc một cách đơn giản.
SEE Page 32: Nấu ăn thật là dễ!

Jikhwa Geopdeagi No Brand
là món nhậu rất được người Hàn Quốc yêu thích
SEE Page 32: Nấu ăn thật là dễ!

Jjolbokki Cheese
có jjolmyeon cùng với phô mai béo ngậy làm dịu
vị cay
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#DRINK

#KOREAN FRUITS

Bộ sưu tập rượu địa phương của Gyeonggi-do
#Vị của rượu truyền thống #Rượu trái cây tươi ngon #Makgolli thơm ngon #Sở thích của bạn là gì?

Không thể thiếu mua sắm hoa quả trong hành trình thăm quan chợ truyền thống
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Nước tốt sẽ làm ra được rượu ngon. Sự kết hợp của những nguyên liệu tốt tạo ra hương vị tốt nhất. Nguồn nước tốt và nguyên liệu từ vùng núi
của Gyeonggi-do đã tạo ra rượu địa phương mang hương vị hài hòa. Gần đây những người chủ của xưởng làm rượu được trẻ hóa, họ có những
thử thách thú vị để mang đến hương vị đa dạng cho rượu. Phạm vi lựa chọn theo sở thích của từng du khách đã được mở rộng. Đây có thể coi là
sự phân vân hạnh phúc.
(*Giá cả có thể thay đổi tùy theo từng nơi bán)

Rượu trái
cây ngọt
ngào

Grand coteau Rose Wine
Cho lớp vỏ nho vào lên men
rồi ủ thích hợp sau đó loại
bỏ lớp vỏ chỉ lấy phần thịt.
Rượu có màu hồng nhẹ và
mềm mại nên được gọi là
rượu của tráng miệng hay
là rượu của những cặp đôi.
Vị tươi mát và Tannin mềm
mịn.
Độ rượu: 12%
Giá cả: 21000 KRW
Công ty sản sản xuất: Green
Agriculture Association Co., Ltd

Saeng
Makkolli
ở vùng cao

Honey Wine
Rượu được làm từ
nước tinh khiết của
Yangpyeong và mật ong
thu hoạch trực tiếp từ 20
trang trại ở Gyeonggi-do.
Hương hoa của mật ong
từ từ lan tỏa. Hương thơm
và vị tươi mát sẽ kích
thích sự thèm ăn nên nó
được sử dụng rất nhiều
như một loại rượu nhẹ
trước khi ăn.
Độ rượu: 10.0%
Giá cả: 35000 KRW
Công ty sản sản xuất: Ibee
Agriculture Association Co., Ltd

1932 Pocheon Idong
Saengssal Makkolli
Ở Pocheo có nhiều đơn
vị quân đội, khi các quân
nhân xuất ngũ họ không thể
quên được vị của Pocheon
Idong Saengssal Makkolli
nên rất nhiều người đã quay
trở lại đây và khiến nó trở
lên nổi tiếng. Rượu được
làm ra với phương pháp
sản xuất độc đáo có truyền
thống 85 năm và nước tinh
khiết dưới lòng đất của núi
Cheonggye. Vị nhẹ nhàng
và mềm mại như đám mây
Độ rượu: 6.0%
Giá cả: 1700 KRW
Công ty sản sản xuất: Pocheon
Idong Makkolli Co., Ltd

Anseong Machum
Saeng Makkollo
Rượu sử dụng loại gạo mới
Ansungmachum đảm bảo
chất lượng. Rượu được
làm bởi Lee Jung Ja là
chủ sở hữu công thức của
“Songjeolju”, loại rượu được
công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể của Seoulsi. Hương vị nhẹ nhàng rất
đặc trưng và thoang thoảng
hương của sữa chuối.

Độ rượu: 25.0%
Giá cả: 25000 KRW
Công ty sản sản xuất: Kuksundang
Yeojumyeongju Co., Ltd

Moonbaesool Heritage
Đây là loại rượu mà Tổng
thống Kim Dae Jung và Cựu
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng
Kim Jung Il đã từng cụng
ly trong cuộc họp thượng
đỉnh năm 2000. Loại rượu
này thanh mát và trong lành
được dùng để dâng vua thời
Goreo. Hiện tại nó được sản
xuất bởi nghệ nhân Lee Gi
Chun, nghệ nhân ẩm thực
truyền thống số 7.
Độ rượu: 23.0%
Giá cả: 50000 KRW
Công ty sản sản xuất: Moonbaesool
Brewery Co., Ltd
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Mir 25
Lên men bằng loại men
lúa mì tự làm mà không
thêm bất cứ phụ gia gì.
Thực hiện theo phương
thức truyền thống sử
dụng sojugori. Hương
thơm ngào ngạt và vị ngọt
rất tinh tế. Rất hợp với
samgyepsal.
Độ rượu: 25.0%
Giá cả: 18000 KRW
Công ty sản sản xuất: Sulseam

Lê được gọi bằng cái tên K-Pear
Lê của Hàn mát và vị ngọt phong
phú, cảm giác khi ăn mềm mại
nên rất được yêu thích. Nó còn
được gọi là K-PEAR và thu hút cả
thể giới.

Chanel của giới nho, nho xanh
Shinemuscat
Nho Shinemuscat là loại nho
cao cấp có giá cả khá đắt, được
gọi là Hermes của giới nho hay
Chanel của giới nho. Là loại nho
xanh không hạt có thể ăn cả vỏ.

Đại diện của các loại nho đen, nho
Campbell
Loại nho đen và lớn được gọi là
Nho Campbell có kích thước to,
hạt rất nhỏ, mọi người thường
ăn vào giữa mùa hè. Namwon,
Yeondong, Songsan, Daebu là
những nơi trồng nho chủ yếu.

Loại quả quốc dân của mùa
đông, quýt
Loại quả sẽ giúp bạn lấy lại vị
giác vào mùa đông với vị chua
chua ngọt ngọt và hàm lượng
vitamin C cao. Đây là loại quả
quốc dân của Đại Hàn Dân
Quốc được người dân yêu thích
hơn 1000 năm và chủ yếu được
trồng ở Jeju-do.

Red Hyang loại quả hot nhất
trong các loại quýt
Đây là loại quả được yêu thích
khi mang biếu tặng vào dịp lễ
của Hàn Quốc. Cảm giác khi
ăn giòn giòn, to gấp đôi các
loại quýt khác, vỏ dễ bóc và
có màu cam đậm hơn. Mùa
của loại quýt này từ tháng 1
đến tháng 3 hàng năm.

Đứng giữa cam và quýt,
Hallabong
được chú ý với vẻ ngoài sần sùi,
mọng nước, hàm lượng đường
cao và mềm mại, đây là loại hoa
quả quý để mua làm quà nếu
đến Jeju-do.

Táo Pusa ngọt ngào như mật ong
khi chín bên trong
Loại táo phổ biến và thân thuộc
nhất với người Hàn Quốc chính là
Pusa. Nó còn được gọi là táo Fuji.
Khi bên trong chuyển sang màu
vàng nó sẽ ngọt như được bôi một
lớp mật ong lên. Bạn có thể bắt
đầu ăn từ mùa thu và có thể bảo
quản trong thời gian dài để ăn.

Loại quả nhỏ được yêu thích,
táo mini
Táo mini dễ thương, đáng
yêu chỉ vừa miệng đã xuất
hiện. Táo mini được phát
triển cho những hộ độc thân,
Phần vỏ táo có nhiều chất
dinh dưỡng nên có thể ăn cả
vỏ sau khi rửa sạch.

Khác với cảm giác cứng khi ăn,
dưa vàng Seongju
Đại diện của dưa vàng Hàn Quốc
chính là dưa vàng Seongju được
trồng ở vùng Seongju. Dưa vàng
Seojung không chỉ được yêu thích
ở Hàn Quốc mà cũng rất nổi tiếng
ở nước ngoài. Nó cứng và giòn
hơn Melon, hàm lượng đường
cũng cao hơn nên liên tục được
đặt mua

Mới xuất hiện. Dưa hấu táo
Đã xuất hiện loại dưa hấu gọt
vỏ để ăn, nhẹ và nhỏ như quả
táo. Nó còn được gọi là Dưa
hấu mini có kích thước bằng
1/4 quả dưa hấu thông thường,
hàm lượng đường cao, lớp vỏ
mỏng, đây sẽ là sản phẩm mới
trong giới dưa hấu.

Đặc sản của Hàn Quốc, hồng khô
Yeondong
Hồng được yêu thích từ rất lâu đến
mức chúng thường xuyên xuất hiện
trong truyện cổ tích của Hàn Quốc.
Từ quả hồng khô được cắt từ quả
hồng tươi rồi để nguyên sấy khô
cho đến những miếng hồng khô
được làm bằng cách cắt quả hồng
thành 3-4 phần rồi sấy tạo cảm giác
dai dai đều là món ăn vặt yêu thích
của người Hàn Quốc

Jipyeong Saeng ssal
Makkolli
Sản phẩm tiêu biểu
của ‘Jipyeongjujo’ tự
hào với lịch sử 90 năm
Rượu tươi mát và
mềm mại dễ uống,
nổi bật với sự kết hợp
ngọt ngào tinh tế.
Độ rượu: 5.0%
Giá cả: 1650 KRW
Công ty sản sản xuất:
Jipyeongjujjo

Độ rượu: 6.0%
Giá cả: 2000 KRW
Công ty sản sản xuất:
Hanjuyangjo

Soju dạng
chưng cất
đa dạng

Ryeo (驪) Goguma Soju 25
Loại rượu này tự hào với
hương thơm từ 100% khoai
của núi Yeongju qua chưng
cất và ủ nồi đất càng được
đậm đà hơn, cảm giác uống
rất mềm mại.

BTS của giới hoa quả, dâu tây
Dâu tây của Hàn Quốc ngọt hơn,
to hơn và chắc hơn nên là loại hoa
quả được khách du lịch ưa thích
nhất. Nó còn được gọi là K-berry
và được công nhận là loại quả
cao cấp đại diện cho Hàn Quốc.

Cheonbihyang Hwaju
Rượu Cheonbihyang được
chưng cất với áp suất
thường để làm ra loại rượu
chưng cất tốt nhất. Hương
thơm của gạo được ủ chín
bay lên ngào ngạt. Tuy không
quá kích thích nhưng nó
cũng làm cho bạn thấy như
có lửa cháy trong miệng.
Rượu này rất hợp với món vịt.

Hanju Yuri Package
Rượu được làm từ Lee Jung
Ja người nắm giữ công thức
“Songjeolju” di sản văn hóa
phi vật thể thứ 2 của Seoul.
Khi uống hương vị mạnh mẽ
sẽ ngay lập tức bay lên. Ưu
điểm là mang lại cảm giác
tươi mát lâu dài. Phù hợp
với thức ăn làm từ thịt heo
đậm đà.

Độ rượu: 40.0%
Giá cả: 50000 KRW
Công ty sản sản xuất: Agricultural
Co., Ltd Joeun Sul

Độ rượu: 35.0%
Giá cả: 16800 KRW
Công ty sản sản xuất: Hanjuyangjo
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K-BEAUTY

#COSMETICS

#SPA

Những thông tin sẽ khiến khách du lịch quan tâm đến làm đẹp của Hàn Quốc tiếc nuối nếu bị bỏ lỡ

Spa và tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào tại địa điểm du lịch

OLIVEYOUNG
Drugstore Health & Beauty
Cửa hàng bày bán từ sản phẩm
chăm sóc da đến sản phẩm cho
cơ thể, tóc, đương nhiên còn có
cả dụng cụ làm đẹp theo từng
thương hiệu. Không chỉ vậy ở
đây có tất cả mọi thứ như đồ bổ
dưỡng cho sức khỏe, đồ ăn vặt,
đồ uống. Ưu điểm là cửa hàng
có tất cả mọi thứ, nhược điểm là
vì có đầy đủ mọi thứ nên bạn sẽ
muốn mua cả những thứ không
cần thiết.

02
MEDIHEAL Masking Layering
Ampoule Essence Toning Shot
Đây là loại Ampoule nồng độ đậm đặc
giúp cải thiện nếp nhăn và làm trắng
cho da. Sản phẩm có chứa chiết xuất
cây tràm trà, chiết xuất rau má nên
hiệu quả làm dịu và giữ ẩm rất tốt.

BEST PICK
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11000 KRW, Mediheal

03
Phyto Niacin Whitening Mask Pack
Sản phẩm có độ bám dính cao, miếng
mặt nạ hình tròn mềm mịn như nhung
chứa đầy tinh chất làm trắng

Spa Zone & Water Park Zone, 2 Jomaruro, Wonmi-gu, Bucheon city,
Gyeonggi-do Thứ hai – Chủ nhật 10:00-21:00, Khu vực trượt Thứ
hai – Chủ nhật 10:00-20:00, Khu Sunny Park Thứ hai -Chủ nhật 11:0018:00
1577-5773 www.playdoci.com

25g, 50000 KRW 10 miếng, NACIFIC

©CJ Olivenetworks

01

04

04
THE SAEM Eco Soul Sparkling Eye
Trang điểm của các thần tượng ngày
càng được yêu thích nên các sản
phẩm làm đẹp lấp lánh cũng được
quan tâm đến nhiều hơn. Sản phẩm
được giới thiệu là Liquid Glitter tạo
đôi mắt long lanh lấp lánh trong thời
gian dài như người nổi tiếng.

©Bucheon Woongjin Play City

BEST PICK

8000 KRW, The Saem

02

05

01
POWDER4ROOM Water Glow
Makeup Setting Fixx
Sản phẩm được giới thiệu là Fixx
giúp tạo lớp trang điểm sáng bóng.
Sản phẩm giữ ẩm cho da trước,
sau makeup giúp lớp makeup luôn
căng bóng và giữ được lâu.

05
Keep Cool Soothe Cooling Foot
Spray
Xin được giới thiệu cho những người
có đôi chân nhạy cảm. Khi xịt lên đôi
chân mệt mỏi của bạn không chỉ giúp
tinh thần thấy sảng khoái mà còn giữ
cho đôi chân khô thoáng và thoải
mái. Nếu đôi chân đã mệt mỏi vì phải
đi bộ nhiều hãy xịt nhẹ lên nó.
100ml, 12000 KRW, Adaline

18000 KRW, Sonnatural

03

06

06
APLIN Baekseolgi Cream
Sản phẩm giúp cải thiện nếp nhăn và
làm trắng cho da, khi bôi lên da bạn
có thể thấy hiệu quả trắng sáng của
khuôn mặt. Tone up tự nhiên và thuận
tiện để bôi.

WOONGJIN PLAY CITY, BUCHEON
Từ Spa thư giãn suối nước nóng đến làm đẹp da
Đây là công viên chủ đề bao gồm công viên nước và spa
diện tích khoảng 19,239m² trong nhà, 3,960m² bên ngoài
có quy mô lớn nhất trong khu vực đô thị, một sân tập golf
có 200 chỗ đánh 329m. Spa sẽ có các loại bader pool
mát xa thủy lực đặc biệt, spavill là nơi thư giãn riêng tư
của gia đình hay các cặp đôi, spa thư giãn nơi bạn có thể
tận hưởng ánh nắng tự nhiên qua các ô cửa sổ lớn. Bạn
cũng có thể được thư giãn và làm đẹp da ở Spa phù hợp
với bản thân.

MIRANDA SPA PLUS, ICHEON
Thư giãn cho làn da với suối nước nóng tự nhiên
Đây là một nơi nổi tiếng về suối nước nóng từ lâu đời nên bạn có
thể tận hưởng công viên nước, khu vực spa, phòng tắm hơi bằng
nước khoáng tại đây. Đặc biệt Spazone được cung cấp nước
nóng tốt nhất suốt 4 mùa. Nơi này bao gồm bồn tắm nước nóng
to, Bader Pool, bể bơi cho trẻ em, bồn tắm đặc biệt gồm hoa
cúc, xương bồ, rượu vang, nho xanh, hạt tiêu, bể tắm Aroma, bể
sục. Là nơi mà gia đình hay cặp đôi có thể thoải mái tận hưởng
kỳ nghỉ và làm đep da.

36

45, Jungnicheon-ro 115beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do
Spa ngoài trời 09:00-19:00, Bồn tắm nước nóng lớn
Thứ hai – Thứ sáu 06:00-19:00 Thứ bảy -Chủ nhật 06:00-20:30
031-639-5116 www.mirandahotel.com

©Icheon Spa Plus

50ml, 29000 KRW, Aplin
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CHICOR Sân chơi làm đẹp của riêng bạn
Đối với những người yêu thích làm đẹp Chicor giống như một sân chơi. Đây là kiểu cửa hàng
chuyên làm đẹp tạo ra các bộ sưu tập làm đẹp được lựa chọn cẩn thận bằng những con mắt tinh
tế và nhạy bén. Bạn còn được trải nghiệm các dụng cụ làm đẹp đa dạng ngoài các sản phẩm
makeup, chăm sóc da, tóc, cơ thể hay sản phẩm làm móng. Đặc biệt không gian bắt mắt trong
cửa hàng chính là ‘Beaty Stage’ khu vực tự làm đẹp có gương xunh quanh và ánh đèn makeup
chiếu sáng. Cửa hàng trưng bày các sản phẩm đa dạng từ những sản phẩm nước ngoài chỉ mua
được online cho đến những sản phẩm bán chạy trong nước.
Cửa hàng Goyang: 2F Starfield Goyang, 1955 Goyang-daero, Deokyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
031-5173-1555 10:00-22:00 (Hàng ngày)
Cửa hàng Hanam: 1F, Starfield Hanam, 750 Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-do
031-8072-1735 11:00-21:00 (Nghì vào ngày nghỉ của trung tâm mua sắm)
www.chicor.com/chicor
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ROMAN BATH, YONGIN
Từ suối nước nóng tự nhiên cho đến chăm sóc da, làm đẹp
Đây là hệ thống suối nước nóng gần Seoul nhất. Bạn sẽ
thấy sảng khoái khi được mát xa thể thao và thư giãn ở
suối nước nóng hay phòng xông hơi tại tầng 1 của tòa
nhà. Ngoài ra còn có thêm khu vực để bạn vẽ móng.
Tầng 2 có phòng băng, phòng oxy, phòng ngọc, phòng
thạch anh tím. Tầng 3 có phòng than, phòng Gecmani và
nơi để chăm sóc da. Vì có thể đặt trước phòng đá nóng,
bungalow ở ngoài trời nên lịch trình 2 ngày 1 đêm để
chăm sóc da và làm đẹp rất được yêu thích.
Oncheon Yeongjin Theme Park 470 Jisam-ro, Cheoin-gu, Yonginsi, Gyeonggi-do Thứ hai -Chủ nhật 00:00-24:00
031-335-1118 romanbath.co.kr
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MERCHANDISE

#SHOPPING
Mua sắm nhân vật hoạt hình quên thời gian trôi
#Kakaofriends #Linefriends # Sở thích của bạn là gì?

BEST PICK

BEST PICK
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KAKAO FRIENDS CỬA HÀNG PANGYO HYUNDAI DEPARTMENT STORE, SEONGNAM Ra mắt sản phẩm kết hợp TWICE
Kakao Friends là một nhóm các mặt hàng đa dạng kiểu life style bao gồm văn phòng phẩm, bộ đồ ăn và phụ kiện nội thất, rất được ưa
chuộng ở Hàn Quốc và nước ngoài. Từ tháng 10 sẽ ra mắt các sản phẩm hợp tác với nhóm nhạc nữ toàn cầu TWICE. Thương hiệu có 6 cửa
hàng ở Gyeonggi-do. Trong số đó, cửa hàng Pangyo ở Seongnam Hyundai Baekhwajeom là cửa hàng trendy nhất, ở đây bạn có thể gặp các
sản phẩm đang hot nên cửa hàng được những người đam mê nhân vật này yêu thích trong một thời gian dài.
4F, Hyundai Department Store Pangyo UPLEX, 8, Pangyoyeok-ro 146beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
10:30-20:00
store.kakaofriends.com

01
Băng đô rửa mặt thoải mái
Băng đô rửa mặt có cảm giác mềm
mại, không gây cảm giác thắt chặt
đầu. Băng đô đầu với độ dày 8CM sẽ
giúp bạn không bị ướt một sợi tóc nào
khi rửa mặt.
Băng đô rửa mặt Apeach 12000 KRW
02
Plastic Model Ryan do chính mình tự
làm ra
Sự thú vị khi lắp ráp ~ Bạn có thể lắp ráp
mà không cần keo dán, mỗi một tấm sẽ
có một miếng ghép đầu hình thỏ của Muji,
đầu hình đôi giày của của Tube và 3 set
cánh tay.
Plastic Model Ryan (Muji & Tube)
15000 KRW
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031-5170-2451

199 Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
10:00-22:00 store.linefriends.com

03

Móc treo chìa khóa kéo dài ~
Các nhân vật kakao dễ thương bay trên
bầu trời. Với Flying Keyring kéo dãn
thoải mái bằng chuỗi dây cuộn bạn có
thể treo ở bất cứ đâu bạn muốn.
Flying Keyring_Apeach 8000 KRW

01

03

04
Thời gian uống trà vui vẻ, cốc gốm
Bạn sẽ thời gian uống trà vui vẻ với
Ryan và Apeach dễ thương. Lazy
Sunday Mug có sẵn hai loại thiết kế là
Little Ryan và Little Apeach

02

04

Little Apeach bằng gốm 12000 KRW

LINE FRIENDS, EVERLAND-SHOP, YONGIN Nơi đầu tiên đặt chân tới ở Everland
Cửa hàng Line Friends có tại hai nơi là Yongin Everland và Gimpo Hyundai Outlet ở Gyeonggi-do. Ở Hàn Quốc, cửa hàng Line Friends tại Yongin Everland rất phổ biến với du khách trong
và ngoài nước. Xét đến tính chất của Everland là một công viên giải trí ngoài trời nên những
sản phẩm từ đồ dùng ngoài trời như áo mưa với nhiều phong cách khác nhau cho đến các
loại sản phẩm và búp bê mà trẻ em yêu thích đều bán rất chạy.

01
Mỗi lần nhìn Brown là sẽ xinh đẹp hơn
Khi mở nắp hình mặt của Brown chiếc
gương và lược bị giấu kín sẽ xuất hiện.
Kích thước nhỏ vừa vặn để cho vào túi
quần/áo hay túi trang điểm nên có thể
mang đi bất cứ đâu.
Brown Face Handy Combo 14000 KRW
02
Đưa bạn vào một giấc ngủ ngon
Phần chạm vào mắt làm 100% từ bông
nên đôi mắt được thoải mái và mềm
mại. Túi dây kéo kiêm túi bọc để tấm
bịt mắt được sạch sẽ mà không bị dính
bụi.
BT21 half sleep eye patch
11000 KRW

031-320-9108

03
Mesh Slipper nhẹ nhàng uyển chuyển
Đôi dép được làm từ chất liệu mesh
nhẹ nhàng và thoáng mát với hình ảnh
Chimmy mặc áo hoodie màu vàng và
luôn cố gắng hết mình.
BT21 Chimmy Slipper 13000 KRW

01

03

04
Bottle Hana xinh đẹp chắc chắn và
nhẹ nhàng
Sản phẩm được làm từ tritan vật liệu
thân thiện môi trường có đầy đủ ưu
điểm của thủy tinh và plastic nên rất nhẹ
và chắc chắn. Bình còn có lớp vỏ được
trang trí theo các nhân vật giúp tay bạn
không bị ướt khi cầm đồ uống lạnh.

02

04

BT21 SHOOKY Tritan Bottle
15000 KRW
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©Dong Wha Healing Camp

Bắt đầu và kết thúc một ngày trải
nghiệm ở nơi du lịch

BEST PICK

DONG WHA HEALING CAMP, PAJU
Thế giới cổ tích được tạo từ ánh đèn
Con đường đến mặt trăng nhân tạo là một hàng cây metasequoia chạy dài
vô tận khiến bạn cảm nhận sự trong lành mỗi khi hít thở. Vào ban đêm nơi
đây trở thành vương quốc ánh sáng và một vườn thú nhỏ nơi bạn có thể
chơi với những chú vẹt, cừu, meerkats và sóc. Một đêm tại Glamping bạn
sẽ thấy cả cơ thể như được gột rửa bởi thiên nhiên tĩnh lặng và trong lành.

BEST PICK
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BARASAN RECREATIONAL FOREST, UIWANG Sanrimyok (Chăm sóc sức khỏe trong
rừng) trong lều
Uiwang Barasan Recreational Forest là con
đường đi dạo dài 4.2km, kết nối với khu cắm
trại và đường leo núi. Đường leo núi Barasan
dài 1,8 km bao gồm Bậc thang 365 Hope
Bara và đài quan sát Barasan. Có 27 điểm
cắm trại trong khu vực này trong đó 14
điểm dành cho lều cố định có thể đặt trước.
Ngoài ra, có khoảng 2km đường rừng trị liệu
và khu vực trải nghiệm rừng cho trẻ em nên
rất thích hợp cho gia đình.

SINPUNGJAE, SUWON Chuyến du lịch do chủ nhà giới thiệu
Guesthouse Hanok được xây bằng những cây thông và hoàng thổ
chắc chắn. Nếu ghé qua đây chủ nhà sẽ giới thiệu cho bạn một
tour thăm quan. Sau khi đã trải qua hành trình Seojangdae, Hwahongmun, Banghwa Suryujeong bạn nên thử ăn ở nhà hàng Suwon Yeonpogalbi hay Dongheung cho menu buổi tối. Đặc biệt căn
gác xép tầng rất được yêu thích nên đặt trước rất khó. Tầng 1 cũng
có phòng có đầu bếp nấu riêng nên rất phù hợp cho các gia đình
đến ăn.
34, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-242-5897, 010-4144-9339 Check in 14:00, Check out 11:00
sinpungjae.modoo.at

96, Bukgolan-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do
031-8086-7482 09:00-18:00
barasan.uuc.or.kr

KHU CẮM TRẠI IMJINGAK PYEONGHWA-NURI, PAJU
Cắm trại mà không có lều
Khu cắm trại nằm gần Paju Imjingak Pyeonghwanuri. Là một khu cắm trại tổng hợp có
quy mô 34000m². Nó bao gồm các khu cắm
trại theo chủ đề khác nhau nên bạn có thể
tận hưởng theo cách bạn muốn. Đặc biệt,
không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì trong
khu cắm trại cho thuê này nên bạn có thể
đến chơi một cách thoải mái cả về cơ thể
lẫn tinh thần. Vào mùa cao điểm và ngày lễ
sẽ nhận phòng bắt đầu từ lúc 3:00 chiều, vì
vậy hãy kiểm tra kỹ sử dụng dịch vụ.

32-9 Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-952-2002 Check in 15:00, Check out 11:00
www.dwhealingcamp.com

BEST PICK
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613-1, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
1670-3856 Check in 14:00, Check out 11:00
imjingakcamping.co.kr

SS RESORT, GAPYEONG
Biệt thự riêng sang trọng
Nội thất sang trọng, đồ dùng cổ và giường ngủ màu
trắng làm cho bạn cảm thấy như đang ở trong một
biệt thự riêng sang trọng hơn là một khu nghỉ dưỡng.
Mặc dù chỉ là một khu nghỉ dưỡng nhỏ với 10 phòng
nhưng lại khiến nhiều du khách châu Âu và châu
Mỹ say đắm không khí ở đây khi nhìn thấy khu nghỉ
dưỡng trên Expedia và đã tìm đến đây. Tất cả các
phòng đều có hướng nhìn ra sông. Bạn nhất định
phải thử Brunch và BBQ ở đây một lần. Người chủ đã
từng đi du học ở nước ngoài nên sẽ không có bất cứ
sự bất tiện gì về giao tiếp.
494 Bukhangangbyeon-ro, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun,
Gyeonggi-do 070-8808-9514
Check in 15:00, Check out 11:00
ssresort.co.kr
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THE MVL HOTEL, GOYANG
Khách sạn cao cấp đầu tiên khu vực
Bắc Gyeonggi
Đây là khách sạn sang trọng duy
nhất ở phía bắc của Gyeonggi-do.
Khách sạn gần với trung tâm khi chỉ
cách Seoul 50 phút. Dù là một vùng
ngoại ô yên tĩnh nhưng chỉ cách
One Mount và Aqua Planet 5 phút
đi bộ, trung tâm thương mại Hyundai và E-Mart Shoppingmall 5 phút
lái xe. Khách của khách sạn được
giảm giá 10% tại nhà hàng buffet
Cucina M, nhà hàng Trung Quốc
Jukrim, quán Café Il Lago và giảm
giá 50% tại phòng tắm hơi.
20, Taeguk-ro, Ilsan-dong, Goyang-si,
Gyeonggi-do 031-927-7632
Check in 15:00, Check out 11:00
www.mvlhotel.com/goyang

ⒸForest of Wisdom

JIJIHYANG, PAJU Một đêm cùng với những cuốn sách
Thay vì bật TV bạn sẽ mở một cuốn sách đặt trên giá sách và
chìm vào trong suy nghĩ. Phòng theo phong cách nhỏ gọn chủ
yếu theo cấu trúc phòng twin, triple, ondol và được gắn tên các
tác giả tiêu biểu của Hàn Quốc. Nội thất bằng gỗ và giường bông
giúp bạn cảm nhận được sự thoải mái của tự nhiên. Đây là một
nơi tuyệt vời để yên lặng thư giãn xoa dịu cơ thể cũng như tinh
thần mệt mỏi giữa hàng ngàn cuốn sách và kệ sách tươi đẹp.
Asian Publishing Culture Information Center 145, Hoedong-gil, Paju-si,
Gyeonggi-do Check in 15:00, Check out 11:00 031-955-0090
www.jijihyang.com

THE BLOOMVISTA, YANGPYEONG Rovi là một phòng trưng bày nhỏ
Bloomvista giúp bạn cảm nhận sự thoải mái độc đáo của phong
cảnh Nam Hankang và khu nhà biệt thự liền kề. Rovi là một phòng
trưng bày nhỏ giới thiệu các nghệ sĩ trẻ từ Yangpyeong và các tác
phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới Lee Jae-hyo. Phòng Signature ở đây là phòng nhân vật được tạo ra bởi hợp đồng độc quyền
với thương hiệu đồ chơi tiêu biểu của Hàn Quốc Young Toys. Trẻ em
rất yêu thích phòng này vì nó được trang trí làm phòng nhân vật như
một khu vui chơi với Secret Jouju, Kongsuni, Tobot.
316, Gangnam-ro, Gangmyeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-8888 Check in 14:00, Check out 11:00 www.bloomvista.co.kr

HERB VIILAGE, YEONCHEON 365 ngày, lễ hội của thực vật
Ở đây tổ chức lễ hội hoa oải hương vào mùa xuân và lễ hội Angelonia vào mùa thu. Eco Theme Park Herb Village được xây dựng
trên diện tích khoảng 57000m² và bao gồm hệ thống cơ sở hạ
tầng lưu trú “Club Flora” như nhà kính lớn, vườn ngoài trời, khu
nướng BBQ, bể bơi ngoài trời và các hệ thống phụ trợ khác như
nhà hàng Ý “Farmers Table”. Herb Village Pension có tổng cộng
40 phòng diện tích từ 13 đến 32 pyeong với các kiểu phòng như
phòng gia đình nhiều tầng, phòng một tầng, phòng gia đình và
phòng kiểu Hàn Quốc.
222, Buksam-ri, Wangjing-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-833-5100 Check in 15:00, Check out 11:00 herbvillage.co.kr
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#EASY ACCESS
Cùng tìm hiểu địa điểm du lịch xunh quanh ga tàu điện ngầm chính của Gyeonggi-do
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©THE AK TOWN

©Lotte Outlet Gwanggyo

GA PANGYO: Avenue France
Trung tâm mua sắm kiểu đường phố đầu tiên của
Hàn Quốc. Là trung tâm mua sắm phức hợp tràn
ghập hơi thở Paris với văn hóa ẩm thực theo chủ đề
và quán cà phê sân thượng trải dọc sang 2 bên.

BEST PICK

GA KWANGGYO JUNGANG: Lotte Oulet Kwanggyo Shop
Bạn có thể mua các thương hiệu nổi tiếng của các Trung tâm mua
sắm với giá cả hợp lý được giảm giá 30 ~ 70% ở trung tâm giao thông
thuận tiện và gần.

50

©THE AK TOWN

Tàu điện ngầm tuyến số 1, điểm dừng KTX iTX
10, Docheong-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 031-8064-2500
Thứ Hai~Thứ Năm 11:00-21:00, Thứ Sáu~Chủ Nhật / Ngày lễ 11:00-22:00
www.lotteshopping.com

GA SUWON: AK Plaza
Là khu vực mua sắm được thiết kế theo concept
Aeon đầu tiên của Hàn Quốc. Là một tòa nhà như
một nền tảng môi trường bao gồm năng lượng mặt
trời, lắp đặt năng lượng và công viên sinh thái trên
sân thượng.
Tàu điện ngầm tuyến 1, điểm dừng KTX iTX
AK Plaza Suwon, 924 Deokyoung-daero, Paldal-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do 1661-1114 Thứ Hai~Thứ Sáu 10:3020:00, Thứ Bảy~Chủ Nhật 10:30-20:30 www.akplaza.com
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GA DAEHWA: KINTEX
Nếu Gangnam có COEX trung tâm triển lãm quy mô lớn thì Ilsan
có KINTEX. Đây là trung tâm triển lãm và hội nghị thứ tư ở châu
Á với diện tích triển lãm 100000 m2, được thiết kế để sử dụng
năng lượng tái tạo mới mang đến hiệu quả giảm lượng khí thải
nhà kính mỗi năm hơn 4000 tấn.

GA MUNSAN:
Pyeonghwwa Land, Imjingak, Pyeonghwanuri Park
Nếu đi bộ khoảng 7 phút từ ga Imjingang bạn có thể thấy các
điểm du lịch Imjingak như Pyeonghwwa Land, Pyeonghwanuri Park và Imjingak. Đặc biệt Imjingak là biểu tượng của mong
muốn hòa bình được xây dựng về phía nam cách 7km so với
đường phân giới quân sự vào năm 1972. Tại Pyeonghwa Land
bạn có thể tận hưởng những trò chơi như xe lửa hòa bình và xe
đụng.
Tuyến Gyeongui-Jungang
Pyeonghwa Land
148-33, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
031-953-4448
Mùa hè 11:00-18:30, Mùa đông 11:00-17:30
Pyeonghwa-Nuri Park
618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do

Tàu điện ngầm tuyến 3 217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si,
Gyeonggi-do 031-810-8114 www.kintex.com
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031-956-8300
©Pyeongtaek Lake Art Center
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Tuyến Sin Bundang, Tuyến Gyeonggang
25, Dongpangyo-ro 177beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do 031-8016-0101
11:00-22:00
www.avenuefrance.co.kr

GA GWANGMYEONG: IKEA, Lotte Outlet
Khoảng 15 phút đi bộ từ Ga Gwangmyeong của KTX,
tuyến tàu điện ngầm số 1, bạn sẽ thấy thương hiệu trang
trí nội thất IKEA và trung tâm mua sắm Lotte Outlet giá
cả hợp lý. Vì cùng nằm trong một khu vực nên rất tiện để
đi thăm thú.
Tàu điện ngầm tuyến 1, điểm dừng KTX iTX
IKEA
17 Iljik-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 1670-4532
10:00-22:00, Nghỉ vào các ngày lễ
www.ikea.kr
Lotte Outlet
17 Iljik-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
Thứ Hai~Thứ Năm 11:00-21:00, Thứ Sáu~Chủ Nhật / Ngày lễ
11:00-22:00, Nghỉ vào ngày lễ
02-6226-2500 www.lotteshopping.com
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©Seoul Land

GA GWACHEON: Seoul Land
Công viên chủ đề đầu tiên của Hàn Quốc khai trương vào năm 1988, ở
đây bạn có thể chơi 50 loại trò chơi như VR Gate, Viking. Trong cả năm sẽ
tổ chức lễ hội theo mùa và lễ hội ánh sáng Luna Park.
Subway Line 4 Tàu điện ngầm tuyến số 4 181, Gwangmyeong-ro, Gwacheon-si,
Gyeonggi-do 02-509-6000
Thứ Hai~Thứ năm 10:00-21:00, Thứ Sáu~Chủ Nhật 10:00-22:00
www.seoulland.co.kr
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GA PYEONGTAEK: Trung tâm nghệ thuật hồ Pyeongtaek-ho,
Hồ Pyeongtaek-ho, Cảng Pyeongtaek
Cảng Pyeongtaek là một cảng có giá trị sử dụng cao do tuyến
đường trực tiếp mở với Trung Quốc. Trung tâm nghệ thuật hồ
Pyeongtaek nằm trong Khu phức hợp du lịch hồ Pyeongtaek,
là một tòa nhà hình kim tự tháp được sử dụng như một phòng
triển lãm và hội trường đa năng, du khách có thể vào miễn phí.
Tàu điện ngầm tuyến 1, điểm dừng KTX iTX
Trung tâm PR Cảng Pyeongtaek
98, Pyeongtaekhang-ro, Poseung-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
031-686-0632
Thứ Hai~Thứ Bảy 10: 00-18: 00, Nghỉ Chủ nhật / Ngày lễ
Khu phức hợp du lịch hồ Pyeongtaek
159 Pyeongtaekho-gil, Hyundeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
031-8024-8687
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CITY TOUR BUS
Đi bộ dọc con đường và tăng thêm cảm xúc với trào lưu Hallyu.

XE BUÝT DOSIRAK SEONGNAM
Lịch trình du lịch văn hóa của Seongnam nơi bạn
có thể trực tiếp thưởng thức đồ ăn, ngắm nhìn các
điểm thăm quan và tham gia những trải nghiệm
khác nhau một cách thoải mái chỉ trong một ngày
bằng cách đi xe buýt. Hướng dẫn viên sẽ vui vẻ giải
thích cho bạn về từng địa điểm, bạn có thể hiểu hơn
về Seongnam. Lịch trình này được vận hành vào thứ
bảy hàng tuần, mỗi tuần các điểm đến sẽ khác nhau.
Các điểm đến đến được chia từ tuần 1 đến tuần 5.
Chi phí của lịch trình cũng được chia thành 3 loại,
tuy nhiên phí của người lớn và trẻ con bằng nhau.

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ SUWON
Tìm hiểu về lịch sử bằng cách đi thăm quan Bảo
tàng lịch sử Suwonhwaseong, cung điện Hwaseong
Haenggung, Hwahongmun và Janganmun nơi bạn
có thể khám phá cuộc sống và thành tựu của Triều
đại Joseon. Bạn có thể trải nghiệm văn hóa truyền
thống như bắn cung, làm bánh ttok, mặc thử quần
áo truyền thống và thăm quan Suwon Hwaseong là
thành phố mới thời Joseon nơi cùng tồn tại truyền
thống và hiện đại.

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ
HWASEONG
Đây là tour du lịch thành phố thăm quan các nhà máy
lần đầu tiên tại Hàn Quốc và cần phải đặt trước. Bạn
sẽ đi bộ hơn 1 tiếng, mang theo khăn tay, cốc và hạn
chế sử dụng sản phẩm dùng một lần để giảm thiếu khí
thải Cacbon, bạn còn được trải nghiệm các vùng nông
hải sản khi đến thăm chợ truyền thống, cửa hàng thực
phẩm địa phương. 1% phí tham gia sẽ tham gia đóng
góp cho xã hội bằng hệ thống quyên góp tự động.

TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
TUẦN 1: Namhansanseong Sueojangdae – Ăn trưa (Bữa trưa tự do) –
Bảo tàng Pangyo – Trường Maengsan Firefly Nature
TUẦN 2: Namhansanseong Sueojangdae – Ăn trưa (Bữa trưa tự do) –
Vườn thực vật Shingu – Bảo tàng Pangyo
TUẦN 3: Jangseogak – Yuldong Ecological Learning Center – Ăn trưa (Bữa trưa tự do) –
Đường Shinhaecheol – Bảo tàng âm nhạc Orfeo
TUẦN 4,5: Namhansanseong Sueojangdae – Trải nghiệm gốm và cơm hộp với sandwich –
Bảo tàng Pangyo
ĐIỂM KHỞI HÀNH 08:00 Ga Tòa thị chính Seoul Lối ra 3, 08:30 Ga Gyodae Lối ra 9, 09:00
Tòa thị chính Seongnam THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Thứ bảy, mỗi tuần một lộ trình.
CHI PHÍ TOUR Tuần thứ 1: 11000 KRW, Tuần thứ 2: 11000 KRW, Tuần thứ 3: 13000 KRW,
Tuần thứ 4: 17000 KRW PHÍ ĐÃ BAO GỒM PHÍ TOUR Phí vào cửa, phí trải nghiệm, phí xe
buýt riêng, hướng dẫn viên chung, bữa trưa sandwich (tuần 4 và 5) PHÍ CHƯA BAO GỒM
PHÍ TOUR Bảo hiểm du lịch, phí cá nhân, các bữa ăn (Tuần 1,2,3) LIÊN HỆ 070-78135000, www.seongnamtour.com
TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
LỘ TRÌNH 1: Ga Suwon – Haewoojae - Cổng thành Hwaseomun - Cổng thành Janganmun
- Cung điện Hwaseong Haenggung - Cổng thành Hwahongmun – Yeonmudae - Bảo tàng
Suwon Hwaseong - Ga Suwon
LỘ TRÌNH 2: Ga Suwon – Haewoojae - Cung điện Hwaseong Haenggung – Yeonmudae
- Ăn trưa (ăn uống tự do tại chợ Jidong) – Cổng thành Hwahongmun - Bảo tàng Suwon
Hwaseong - Công viên Hồ Gwanggyo - Ga Suwon
LỘ TRÌNH 3: Ga Suwon - Cổng thành Hwaseomun - Cổng thành Janganmun - Cổng thành
Hwahongmun - Cung điện Hwaseong Haenggung - Chợ Yeonmudae – Jidong - Cổng thành
Paldalmun - Đền Yonggeonneung - Đền Yongjusa - Ga Suwon
ĐIỂM KHỞI HÀNH Trung tâm thông tin du lịch Suwon trước lối ra số4 của ga Suwon-yeok
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG (Tour nửa ngày của Suwon-Hwaseong) Tháng 3-Tháng 10
Thứ ba-Chủ nhật (Nghỉ vào thứ bảy) Khởi hành vào 09:30, 13:50 (Tour cả ngày SuwonGwanggyo) Tháng ba~Tháng mười Thứ bảy, Khởi hành 09:50 (Tour cả ngày SuwonYonggunneung) Chủ nhật, Khởi hành 09:30 PHÍ TOUR 11000-14900 KRW LIÊN HỆ 031256-8300, www.suwoncitytour.co.kr
TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
Hơi thở của khủng long (Du lịch sinh thái), Hơi thở của Văn hóa (Lịch sử / Văn hóa), Hơi thở
của biển cả (Quan sát chim di cư / Bãi lầy / Trang trại muối), Hơi thở của thiên nhiên (Trải
nghiệm rừng / Thực vật tự sinh), Hơi thở của sóng biển (Đảo / Du lịch sinh thái), Tham quan
theo chủ đề (Trải nghiệm nông thôn / Cưỡi ngựa / Nông trại / Du thuyền / Lễ hội / Du lịch
tình nguyện), Du lịch Haruya (Nghỉ 2 ngày 1 đêm, Tham quan cắm trại), Good Haruya

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ
GWANGJU
Gwangju tự hào với khung cảnh tuyệt đẹp của sông
Nam Hankang và hồ Paldang-ho. Đây là một tour
thăm quan hấp dẫn nên nếu đã quyết định lịch
trình du lịch thì nên đặt trước sẽ tốt hơn. Hướng
dẫn viên sẽ giới thiệu về lịch sử Byeongjaho của
Namhansanseong nơi được công nhận là Di sản
Thế giới của UNESCO. Tour thăm quan này thay đổi
sáu tháng một lần vì vậy hãy kiểm tra trên trang web
trước khi lựa chọn.

XE BUS THAM QUAN THÀNH PHỐ
BUCHEON
Đây là chuyến đi ‘fun fun’ cùng với hướng dẫn viên
du lịch văn hóa đến thăm quan cơ sở hạ tầng văn
hóa phong phú của Bucheon, bao gồm phim hoạt
hình, điện ảnh và âm nhạc. Các tour du lịch cố định
bao gồm Pan, Ta, Ji và Ah và còn có các tour thành
phố Kwangyeok (Kwangmyeong Caves, Siheung
Gaetgol Festival) liên kết với các thành phố lân cận
nên bạn có thể lựa chọn theo sở thích của bản thân.
Tour vận hành theo kiểu đặt trước.

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ ANSAN
Tour thăm quan được tổ chức theo các tuyến nơi
bạn có thể trải nghiệm Ansan Galdaeseupji công
viên đầm lầy nhân tạo lớn nhất Hàn Quốc, Danwon
Museum với các tác phẩm nghệ thuật của Kim
Hong-do họa sĩ vĩ đại nhất của triều đại Joseon.
Ngoài ra, đây là một nơi du lịch nghỉ dưỡng, thư giãn
tuyệt vời vì ở đây có Daesongseupjido nơi bạn có
thể cảm nhận cuộc sống tự nhiên khi có 200.000
con chim di cư tìm đến mỗi năm.

ĐIỂM KHỞI HÀNH Ga Dongtan lối ra số 2, Trung tâm Midi Hwaseong, Chi nhánh thị chính
phía đông Hwaseong-si, đối diện Văn phòng Bongdam-eup, Văn phòng Hyangnam-eup,
trạm dừng xe buýt trước trung tâm Modunurim THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Thứ bảy~Chủ
nhật, 09:00-17:00 GIÁ TOUR 14000 KRW LIÊN HỆ 031- 366-4983, www.hscitytour.co.kr

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ
SIHEUNG

TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
Công viên chủ đề Lotus – Chợ Sammi hoặc Công viên Water King Reservoir – Gaetgol
Ecological, Oui-do

XE BUS THAM QUAN THÀNH PHỐ
GAPYEONG

Có một công viên sinh thái đầm lầy nơi bạn có thể
quan sát hình ảnh của các đầm lầy phía tây và cánh
đồng muối cũ. Đây là nơi duy nhất ở Hàn Quốc làm
ra ruộng muối Sorae từ năm 1934 đến 1936 trong
thời kỳ Nhật chiếm đóng. Cần phải đặt trước và nếu
bạn trả 10000 KRW, bạn sẽ nhận lại 8.000 won bằng
tiền địa phương Shiru, bạn có thể coi như mình đi du
lịch với giá 2000 KRW. Đây mới chính là du lịch giá
rẻ.

ĐIỂM KHỞI HÀNH 10:30, 14:00 Ga Oui-do THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Tháng Tư~Tháng
Mười, Thứ bảy~Chủ nhật PHÍ TOUR 10000 KRW bao gồm phí xe khứ hồi, phí trải nghiệm,
vé vào cửa, dịch vụ thuyết minh du lịch văn hóa, phí hướng dẫn. Chưa bao gồm bữa trưa
và bảo hiểm du lịch LIÊN HỆ 031-310-2902, www.siheung.go.kr

Tổng cộng có chín xe buýt chạy liên tục, thu hút
khách du lịch với thiết kế bên ngoài đầy cảm xúc
mang cá tính riêng. Bạn có thể tận hưởng các điểm
du lịch và lịch sử nổi tiếng như đảo Jara nơi tổ chức
Liên hoan nhạc Jazz hàng năm, đảo Nami trung tâm
của làn sóng Hallyu với bộ phim Bản tình ca mùa
đông, rail bike và du lịch giải trí bằng xe đạp. Vé mua
hôm đó có thể sử dụng tự do cho tất cả các tuyến
trong ngày nên rất thuận tiện.
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TUYẾN ĐƯỜNG ĐI (một số điểm dưới đây đã bao gồm trong tour thăm quan)
Namhansanseong Haenggung / Namhansanseong Sueojangdae
Shin Ik Hee Saeng Ga/ Bảo tàng Face / Bảo tàng Gyeonggi-do / Bảo tàng nghệ thuật
Yeongeun / Rừng Konjiam Hwadam / Công viên đầm lầy Gyeongancheon / Công viên
sương mù Paldang / Làng Sandureul / Vườn thực vật Yulbom
ĐIỂM KHỞI HÀNH 07:30 Ga Seoul City Hall Lối ra số 3, 08:00 Ga Kyodae Lối ra số 9,
09:00 Ga Gyeonggi Gwangju THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 7/6 (Thứ bảy)~11/16 (Thứ Bảy)
GIÁ TOUR 15000 KRW PHÍ ĐÃ BAO GỒM GIÁ TOUR Bao gồm phí xe khứ hồi, phí trải
nghiệm, phí cửa vào, dịch vụ thuyết minh du lịch văn hóa, phí hướng dẫn PHÍ CHƯA BAO
GỒM GIÁ TOUR Bảo hiểm du lịch và ăn trưa LIÊN HỆ 02-318-1664, www.gjcity.go.kr

TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
Pan (Du lịch môi trường), Ta (Du lịch khoa học), Ji (Du lịch lịch sử), Ah (Du lịch phim hoạt
hình), Guerrilla City Tour(Tour xe buýt hai tầng / Tour đêm / Tour Gwangyeok liên kết với
Gwangmyeong và Siheung)
ĐIỂM KHỞI HÀNH 10:00 Điểm lên xe bus tham quan thành phố bên cạnh Tòa thị chính
Bucheon THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 10:00-16:20, Thứ Bảy hàng tuần từ tháng 4 ~ tháng 11
PHÍ TOUR 10.000won LIÊN HỆ 032- 656-4306, www.bucheoncARM.or.kr

TUYẾN ĐƯỜNG
TUYẾN 1: Ga Jungang ― Choi Yong Sin Memorial Hall Seongho Memorial Hall (Botanical
Garden) ― Bữa trưa ― Unit Museum ― Ansan Reed Wetland Park ― Ga Jungang
TUYẾN 2: Ga Jungang ― Sihwa Lake Tidal Power Plant (Dal Observatory)―Daebu Haesol―
gil Tuyến 1―Bữa trưa― Tando Sea Route― Ga Jungang
TUYẾN 3: Trong thành phố, tạo thành tuyến theo mong muốn của bạn trong khu vực
Daebudo (Nhóm trên 20 người)
XE BUÝT 2 TẦNG THEO CHỦ ĐỀ: Ga Gwanghwamun, Sindorim ― Sihwa Lake Tidal Power
Plant (Dal Observatory) - Daebu Haesol-gil Tuyến 1 – Bữa trưa ― Tando Sea Route ― Ga
Gwanghwamun, Sindorim
ĐIỂM KHỞI HÀNH (Ansan) 10:00 Ga Jungang, (Xe buýt hai tầng Seoul) 09:30 Ga
Gwanghwamun, 10:00 Ga Sindorim THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG (Ansan) Thứ ba~Thứ bảy
10:00-17:00 (Xe buýt Seoul 2 tầng) Thứ hai 09:30-19:00 Giá vé 6000~18900 KRW
LIÊN HỆ 1899-7687, www.ansancitytour.com

TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
A: Ga Gapyeong - Gapyeong Rail Bike - Đảo Jara - Ga Gapyeong - Đảo Nami – Geumdaeri
- Bảo tàng nghệ thuật tương tác – Bukjangri Samgeori - Petite France - Homyeong-ri – Ga
Cheongpyeong
B: Ga Gapyeong - Ga Gapyeong - Đảo Nami - Bảo tàng nghệ thuật tương tác - Ga Seorak Làng Thụy Sĩ - Heegok-ri – Ga Cheongpyeong – Ga Cheongpyeong - Vườn ươm Morning
Calm
ĐIỂM KHỞI HÀNH 09:00-18:00 Gapyeong Terminal/ 09:50, 11:30, 15:50, 17:30 Mokdong
Terminal THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG 8.000 won (người lớn), 6.000 won (thanh thiếu niên),
chưa bao gồm phí vào cửa LIÊN HỆ 031- 580-2114, www.gptour.co.kr
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AIPRPORT ACCESS
AIPRPORT LIMOUSINE

XE BUS THAM QUAN THÀNH PHỐ
GOYANG
Thành phố Goyang là thành phố tồn tại văn hóa và
truyền thống, là nơi có Công viên lịch sử Haengju có
thể nhìn thấy gần Cửa hạ lưu sông Hàn nơi duy nhất
trong cả nước diễn ra biểu tình trên thuyền vào thời
điểm của cuộc vận động 3.1 năm 1919. Tour tham
quan thành phố Goyang vận hành với nhiều tuyến
khác nhau theo thứ trong tuần, bạn có thể ghé thăm
các địa điểm lịch sử của phong trào độc lập Hàn
Quốc với chi phí thấp khoảng 5000 KRW.

TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
ĐI BỘ TRẢI NGHIỆM VĂN HOÁ (PHẦN 1): Trung tâm văn hóa Mỹ Latinh - Goyang
Hyanggyo -Byeokjegwan
ĐI BỘ TRẢI NGHIỆM VĂN HOÁ THỨ BA (PHẦN 2): Bamgashichoga - Bamnidan-gil - Làm
bánh (thêm phí trải nghiệm)
LUXURY MOTOR SHOW THỨ TƯ (PHẦN 1): Hyundai Motor Studio (không bao gồm phí
vào cửa) -KINTEX
LUXURY MOTOR SHOW THỨ TƯ (PHẦN 2): Bảo tàng thiết kế ô tô Forma (không bao gồm
phí vào cửa) - Bảo tàng hàng không vũ trụ
PHIM TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT THỨ NĂM (PHẦN 1): Tư liệu Lịch sử Seosamneung – Trang trại
hoa Wondang (thêm phí trải nghiệm)
PHIM TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT THỨ NĂM (PHẦN 2): Chuyến tham quan sinh thái vùng đầm lầy
Janghang
PHIM ĐIỆN ẢNH ĐẶC BIỆT THỨ SÁU (PHẦN 1): Goyang Aqua Studio - Trang trại Let's
Run Farm Wondang
PHIM ĐIỆN ẢNH ĐẶC BIỆT THỨ SÁU (PHẦN 2): Ga Guilsan – EBS – Nhạc nước
NHÀ HÁT STAY CHỦ NHẬT / TOUR BUỔI TỐI: Thành Haengjusanseong - Công viên lịch
sử Haengju - Nhạc nước
TIN TỨC ĐẶC BIỆT / TOUR BUỔI SÁNG: Leo núi Bukhan - Đền Heungguksa
ĐIỂM KHỞI HÀNH 10:00,14:00 Ga Jeongbalsan Lối ra 2 THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Thứ
ba~chủ nhật hàng tuần (Nghỉ thứ hai) Phí tour 3000~6000 KRW Không bao gồm ăn trưa, phí
vào cửa, phí trải nghiệm LIÊN HỆ 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

XE BUÝT DU LỊCH THÀNH PHỐ PAJU
Có tổng cộng 13 chương trình du lịch đa dạng, bao
gồm 7 tour trong ngày, tour 2 ngày 1 đêm cuối tuần
có 4 tour (Oh / Gam / Man / Jok) và hai tour du lịch
ngắm sao 2 ngày 1 đêm. Thành phố xuất bản Paju là
khu vực xuất bản quy mô lớn nhất ở Hàn Quốc, ngoài
ra chuyến du lịch sẽ phong phú hơn với tài nguyên về
lịch sử, sinh thái, văn hóa như Byokcho Arboretum,
Woonong Tajomauel, Imjingak và Yulgok.

TUYẾN ĐƯỜNG
TOUR THỨ HAI: Đền Bogwangsa – Ăn trưa tự do - Cầu treo Hồ Majang - Vườn ươm
Byeokchoji
TOUR THỨ BA: Di tích Hwang Hee & Cầu Bangujeong - Cầu Thống Nhất - Ga Dorasan (Ăn
trưa tự do) - Đài quan sá Dora - Đường hầm thứ 3 / Rạp chiếu phim DMZ
TOUR THỨ TƯ: Honey Land - Chợ Geumchon Tongil (Ăn trưa tự do) - Nhà tưởng niệm quốc
gia về những kẻ bắt cóc trong Chiến tranh Triều Tiên 26 tháng 5 & Điểm tham quan Imjingak
- Công viên Imjingak Pyeonghwanuri
TOUR THỨ NĂM: Đi thuyền sông Imjin Hwangpo - Chợ truyền thống Jeokseong - Trang trại
Sanmeoru - Cầu đá Gamaksan
TOUR THỨ SÁU: Di tích lịch sử Paju Yi I và Học viện Nho giáo Jaunseowon - Chợ tự do
Munsan (Ăn trưa tự do) - Nhà tưởng niệm quốc gia về những kẻ bắt cóc trong Chiến tranh
Triều Tiên 26 tháng 5 & Điểm tham quan Imjingak - First Garden
TOUR THỨ BẢY: Paju Jangneung - Gyeonggi Future Education Paju Campus - Provence/
Paju Matgoeul (Ăn trưa tự do) - Paju Book City Service Area
TOUR CHỦ NHẬT: Cầu dập dềnh hồ Majang - Khu du lịch Vườn Thống Nhất - Đài quan sát
thống nhất Odusan
ĐIỂM KHỞI HÀNH 09:00 Ga Sadang Lối ra 1 Bãi đậu xe Gongyeongju, 09:30 Trạm Seoul
Lối ra 2 (Phía trước 284 Ga Munhwa, Seoul), 10:10 Ga Daehwa Lối ra 4, 10:30 Ga Unjeong
Lối ra 1 Trạm Unjeong
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Thực hiện theo ngày và chủ đề khác nhau GIÁ TOUR 16000 won
~ 77.000 won LIÊN HỆ 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr

XE BUÝT DU LỊCH DMZ YEONCHEON
DMZ (Khu phi quân sự) vừa mang ý nghĩa hòa bình
hóa giải chiến tranh vừa là nơi chứa đựng cả nỗi
đau của sự phân chia Bắc-Nam do cuộc Chiến tranh
6.25 gây ra. Cách Seoul 1 tiếng 30 phút nếu đi bằng
tàu hỏa, vì tốc độ không nhanh như KTX nên bạn có
thể tận hưởng từ từ khung cảnh bên ngoài. Sau khi
ngừng chiến, mọi người rất ít đến đây nên đây là một
nơi tốt để trải nghiệm văn hóa sinh thái, thư giãn với
thảo mộc.
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TUYẾN ĐƯỜNG ĐI
THÁNG 11- THÁNG 3: Thác Jaein - Trung tâm Văn hoá nước Sông Hantan - Đài quan sát
bão - Bảo tàng Tiền sử Jeongok - Ga Yeoncheon
ĐIỂM KHỞI HÀNH 09:27 Ga Seoul, 09:50 Ga Cheongnyangni, 10:28 Ga Uijeongbu
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG Thứ tư~Chủ nhật (Thứ Hai, Thứ Ba nghỉ) Thứ bảy, mỗi tuyến sẽ
khác nhau GIÁ TOUR 35000 KRW bao gồm vé xe khứ hồi, tour DMZ Dreaming Yeoncheon
(phí xe liên kết, các loại phí vào cửa, phí thực hiện) Không bao gồm ăn trưa, bảo hiểm du
lịch, các chi phí cá nhân khác
LIÊN HỆ 1544-7755, www.dmztourkorea.com

AIPRPORT ACCESS

XE LIMOUSINE SÂN BAY INCHEON

DỊCH VỤ LIÊN KẾT SÂN BAY

NƠI MUA VÉ
(Phòng vé bên trong) Phòng vé số Gate 4/21 Tầng 1 T1, Phòng vé số
Gate 9/48, Tầng 1 hầm T2
(Phòng vé bên ngoài) Trước Gate 4, 6, 7, 8, 11, 13 tầng 1 T1
Giờ làm việc của phòng vé: 06:00~22:00 (Phòng vé Gate 8:
06:00~22:40)
GIÁ VÉ: 5.000 won ~ 15.000 won
LIÊN HỆ: 032-743-7600, www.airportlimousine.co.kr

Dịch vụ liên kết sân bay ga Gwangmyeong
Dịch vụ liên kết sân bay là dịch vụ thuận tiện cho khách hàng cần di
chuyển giữa ga KTX Gwangmyeong và ga Yeongdeungpo. Nếu sử
dụng dịch vụ liên kết KTX và xe buýt sân bay, quý khách có thể được
giảm 20% giá vé xe bus sân bay (3.000 won). Không những thế, quý
khách có thể sử dụng xe bus sân bay một cách thuận tiện mà không
cần di chuyển hành lý sau khi làm thủ tục tại nhà ga sân bay trung
tâm thành phố.

TUYẾN ĐƯỜNG
Số 7000: Sân bay quốc tế Incheon-Ansan
Số 3200: Sân bay Quốc tế Incheon - Goyang / Wondang
Số 3300: Sân bay Quốc tế Incheon - Ilsan
Só 5300: Sân bay quốc tế Incheon - Seongnam
Số 7001: Sân bay Quốc tế Incheon - Bucheon
Số 8837: Sân bay Quốc tế Incheon -Ga Dongtan / Byeongjeom
Số 8852: Sân bay Quốc tế Incheon - Suji / Yongin
Số 8877: Sân bay Quốc tế Incheon - Suwon Gwanggyo / Làng dân
tộc Hàn Quốc
Số A4000: Sân bay Quốc tế Incheon - Dongsuwon
Số A4200: Sân bay Quốc tế Incheon - Anyang/Gunpo
Số A8834: Sân bay Quốc tế Incheon - Pyeongtaek / Anseong
Số 9000: Sân bay Quốc tế Incheon - Gimpo

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Giờ hoạt động (Xe bus đầu tiên) 05:30 Ga Yeongdeungpo, 06:23 Ga
KTX Gwangmyeong (Xe buýt cuối cùng) 22:00 Ga Yeongdeungpo,
22:52 (Thứ Hai - Thứ Sáu) / 22:55 (Thứ Bảy, Chủ Nhật, Ngày Lễ) Ga
KTX Gwangmyeong
TUYẾN ĐƯỜNG
(Tàu điện ngầm) Ga KTX Gwangmyeong - Ga Geumcheon-gu - Ga
Doksan - Ga Gasan Digital Complex - Ga Guro - Ga Sindorim - Ga
Yeongdeungpo
Liên hệ 1544-7788, www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/
station03.do

XE LIMOUSINE SÂN BAY GIMPO
NƠI MUA VÉ
(Nhà ga nội địa) Bên trong Gate 5 tầng 1
(Nhà ga quốc tế) Trạm dừng xe buýt số 6 trước Gate số 1 tầng 1,
mua từ nhân viên
Giờ làm việc của phòng vé: 06:00-22:00
GIÁ VÉ: 5.000~15.000 won
LIÊN HỆ: 02-2664-9898, www.airportlimousine.co.kr

XE LIMOUSINE SÂN BAY GYEONGGI
TUYẾN ĐƯỜNG
Số 4300: Suwon - Sân bay Gimpo
Số 4000: Dongsuwon - Sân bay quốc tế Incheon
Số 4100: Yeongtong - Sân bay quốc tế Incheon
Số 4200: Gunpo (Sanbon) - Sân bay quốc tế Incheon
Giá vé: 6.000 ~ 12.000 won
Liên hệ: 031-382-9600, www.ggairportbus.co.kr
* Thắc mắc khác về xe bus
Xe bus khu vực Seoul: Tổng đài Dasan (02-120)
Xe bus khu vực Gyeonggi: Tổng đài Gyeonggi (031-120)

TAXI
INTERNATIONAL TAXI SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON (CHỈ DÀNH
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)
VỊ TRÍ QUẦY VÉ
(Sảnh đến T1) 00:00 ~ 24:00, Quầy số 23 giữa Gate 4 và 5, 070-51021191/1195
(Sảnh đến T2) Quầy bên phải Gate A, 032-743-6805
LIÊN HỆ 1644-2255, www.intltaxi.co.kr
SMART TAXI SÂN BAY QUỐC TẾ INCHEON (CHỈ DÀNH CHO
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)
VỊ TRÍ QUẦY VÉ
(T1) Thời gian vận hành 07:00-23:00, quầy số 46 giữa Lối ra 8-9 tầng 1
(T2) Thời gian vận hành 14: 00-20: 00, Gần Lối ra 4 tầng 1
LIÊN HỆ 1661-9917, www.koreataxi.kr/koreataxi
INTERNATIONAL TAXI SÂN BAY QUỐC TẾ GIMPO (CHỈ DÀNH
CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)
VỊ TRÍ QUẦY VÉ
(Sảnh đến, tầng 1) 10:00-23:00, giữa GATE 1 và 2, 070-5102-1190
LIÊN HỆ 1644-2255, www.intltaxi.co.kr
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Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

