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Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train
With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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Follow Gyeonggi.
Biển Hoàng Hải tuyệt đẹp trong cảnh hoàng hôn rực rỡ với những cánh đồng trải dài vô tận và những dãy núi hùng vĩ, tất cả đều chạy dọc theo con
đường mòn đi bộ. Lịch sử, kiến trúc, ẩm thực và văn hóa của tỉnh Gyeonggi-do kết hợp với phong cảnh thiên nhiên đáng kinh ngạc như vậy đó. Cảm
xúc về Gyeonggi-do được thể hiện tinh tế thông qua sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại, giao cảm của du khách với không gian
rộng mở. Một số điểm đến ở nơi đây đã được giới thiệu trong những bộ phim điện ảnh, phim truyền hình hoặc trở thành nơi truyền cảm hứng cho
âm nhạc. Nhờ những điểm đến du lịch này, Gyeonggi-do đã trở thành quê hương của phong trào K-Wave và lan tỏa sức hấp dẫn độc đáo.
Cảng Jeongokhang, một địa điểm đẹp như trong truyện cổ tích đã xuất hiện trên bìa album của ban nhạc AKMU, ở đó thể hiện một góc nhìn khác
của đại dương náo nhiệt trên kênh YouTube của rapper Young-ji. Du khách có thể dạo bước bên ngôi chùa cổ kính xinh đẹp, theo chân nữ chính
của một bộ phim truyền hình và có thể nghỉ ngơi trong khu vườn yên tĩnh và thanh bình. Hãy tận hưởng khoảng thời gian yên bình khác trong phòng
khách của ngôi nhà cổ. Nơi đây sẽ thì thầm với bạn rằng hãy sống chậm lại như những người dân địa phương. Trải nghiệm những điều kỳ diệu của
bốn mùa và ngân nga theo những bài hát của BTS trong Rừng Seohuri. Theo dõi Gyeonggi-do trên các trang mạng xã hội.
Khám phá những địa điểm tiềm ẩn vô giá và tự lên lịch cho chuyến du hành khắp 31 thành phố và quận thuộc Gyeonggi-do.
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31 thành phố và quận thuộc Gyeonggi-do đều có những câu chuyện độc đáo và những địa điểm hấp dẫn để khơi dậy mọi giác
quan của bạn. Đôi khi, những địa điểm này đã trở thành bối cảnh cho những bức ảnh tuyệt đẹp. Du khách có thể theo chân
các nhân vật chính yêu thích của họ để tìm hiểu những hình thức đi du lịch mới. Nơi tụ họp của những người dân địa phương
để giúp khách du lịch khám phá những địa điểm mới và các bài bình luận của những người có tầm ảnh hưởng sẽ giúp thuyết
trình thêm về những địa điểm này. Du khách sẽ có thêm cảm hứng khi khám phá những địa điểm hấp dẫn đó.

FOLLOW ME
Địa Điểm Du Lịch Truyền Cảm Hứng Cho Những Con Người Sáng Tạo
Chia sẻ các cuộc phỏng vấn với những người nổi tiếng của K-Wave, những người tiếp tục các hoạt động sáng tạo để thể hiện tính cách độc đáo của họ
rồi cùng du lịch khắp Gyeonggi-do với hai người có tầm ảnh hưởng vô cùng yêu thích chuyến thăm quan K-Wave ở Gyeonggi. Prae là một người có tầm
ảnh hưởng đến từ Thái Lan, cô từng học tiếng Hàn và hiện đang theo học tại đất nước này sau khi bị mê hoặc bởi các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.
Cô tìm lại những không gian lãng mạn mà những nhân vật chính của các bộ phim truyền hình từng đến thăm và ghi lại hành trình của mình.
Eric Warner – một người mẫu thời trang yêu thích cái đẹp, đã đến phía nam Gyeonggi-do để thực hiện chuyến du lịch ẩm thực. Anh trở lại cuộc sống
thường ngày với biết bao kỷ niệm vui vẻ.

CITY GUIDE
Nhắm Tới Các Địa Điểm K-Wave ở Gyeonggi
Khám phá nét quyến rũ của năm thành phố (Goyang, Paju-Yeoncheon, Yongin, Seongnam và Suwon) ở Gyeonggi-do. Điểm đáng chú ý là dễ dàng phân
tách rõ ràng các hạng mục “CHƠI”, “XEM”, “THƯỞNG THỨC” và “ĐẶT TRƯỚC” ở những thành phố ấy.
Bản đồ minh họa cho mỗi thành phố cũng giới thiệu các điểm đến du lịch trong khu vực xung quanh, giúp du khách tự cân nhắc lộ trình cho riêng mình.
Đọc bài viết LỜI KHUYÊN để tận hưởng tối đa những điểm đến du lịch này.

LIKE A LOCAL
Lời Khuyên Về Du Ngoạn Như Người Dân Bản Địa
Nếu bạn muốn đi du lịch khắp Gyeonggi-do theo cách mới, hãy nhớ đọc những điều sau đây. 10 chủ đề được thảo luận trong “Giống Người Dân Bản
Địa” gồm: “Hòa Mình Với Đại Dương ở Gyeonggi-do” của rapper thế hệ MZ Lee Young-ji, “Theo Chân BTS”, “Cảnh Đẹp Về Đêm” và
“Nơi Chụp Ảnh Đăng Instagram”. Bạn cũng có thể thấy háo hức khi đọc các bài bình luận của người dân địa phương liên quan đến từng chủ đề.

COLUMN
Tinh Hoa Ẩm Thực Hàn Quốc
Tìm hiểu về tính đa dạng của linh hồn ẩm thực Hàn Quốc – “kimchi”, đặc điểm của kim chi Gyeonggi-do, lịch sử về rượu Hàn Quốc và xem xét các gợi
ý đồ uống truyền thống có ở Gyeonggi-do. Khám phá những câu chuyện thú vị về hạt gạo và tìm hiểu các loại gạo của từng vùng miền Gyeonggi-do
mang những hương vị khác nhau.

GOOD STAY

Nơi Lưu Trú Đáp Ứng Mọi Sở Thích

Gyeonggi-do có nhiều địa điểm lưu trú. Đầu tiên là các điểm đến hanok cho những người muốn trải nghiệm không gian yên tĩnh và thanh bình cùng với
khung cảnh xinh đẹp xung quanh. Những khách sạn sang trọng tạo điều kiện tuyệt vời để tĩnh tâm. Nhà nghỉ dành cho những người muốn chia sẻ trải
nghiệm du lịch của mình, còn những khu rừng giải trí mang đến những màn trốn chạy thực tại trong thiên nhiên.

FOUR SEASONS
Gyeonggi-do Bốn Mùa
Chúng tôi sẽ giới thiệu một số địa điểm mà bạn có thể tận hưởng vẻ đẹp của bốn mùa, có thể kể đến những con đường hoa anh đào và khu nghỉ dưỡng
trượt tuyết phủ tuyết trắng xóa trên những cánh đồng.

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook
ggtour.en

Youtube

Website
en.ggtour.or.kr
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AKMU
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ⓒYG Entertainment

TAEMIN trong K-POP
Tôi bước lên sân khấu với một tâm thế không
ngại ngần thử thách một cái gì đó khác biệt.
Tôi thể hiện những gì tôi đã chuẩn bị một cách
nghiêm túc và chân thành.

5

6

Tôi hy vọng mọi người sẽ tò mò
về bản nhạc và vũ điệu nào mà
Taemin sẽ trình bày tiếp theo.

7

FOLLOW COVER STORY
TAEMIN INTERVIEW

NOW
&
THEN
Q Tae Min dạo này như thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng tôi
về công việc hàng ngày của bạn.

ĐẶT CÂU HỎI CHO TAE MIN
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.

hâm mộ thật nhiều bằng việc chia sẻ cuộc sống thường
ngày của mình. Còn chàng trai sinh năm 1993 Tae Min thích

A N hững ngày này, tôi dành thời gian để nhìn lại bản thân

các trò chơi vận động. Tôi thích chơi trò chơi với bạn bè và

mình. Tôi xem lại những đoạn băng ghi hình sân khấu

thích cả tập thể dục. Tôi cũng thích lưu giữ lại phong cảnh

biểu diễn trước đây và luyện tập đều đặn. Có thể nói rằng

mà tôi bắt gặp khi di chuyển để thực hiện lịch trình qua các

tôi đang dành thời gian chăm chỉ để điều chỉnh lại bản thân

bức ảnh chụp. Những trải nghiệm này thật sảng khoái đối

mình. Trước tiên, khi thức dậy vào buổi sáng, tôi bắt đầu

với tôi. Tôi nghĩ rằng nhờ vậy mà tôi có thể tỏa ra nguồn

một ngày mới bằng việc thả lỏng cơ thể và stretching (kéo

năng lượng mạnh mẽ khi trở lại làm ca sĩ Tae Min.

căng người). Giống như một thói quen vậy. Nếu tôi không
đều đặn thực hiện stretching, tôi cảm thấy như cơ thể mình

Q Gần đây, sân khấu cover ca khúc solo đầu tay của

trở nên chậm chạp hơn khi nhảy mà chính tôi cũng không

Tae Min là bài “Danger” trong chương trình 'Road to

nhận ra, do đó tôi luôn cố gắng thực hiện và không bao giờ

Kingdom' (Đường Tới Ngôi Vương) đã trở thành chủ đề

quên. Tôi thường xem Youtube trước khi ngủ. Tôi liên tục

nóng. Bạn có nhớ địa điểm quay video âm nhạc (MV)

nghiên cứu xem xu hướng gần đây là gì. Xu hướng thay đổi

bài 'Danger' không? Đó là ở Trung tâm Hòa bình Thế giới

rất nhanh, có thể trước đây tôi sẽ nhảy như thế này, nhưng

Cheongshim (Cheongshim World Peace Center) nằm tại

hiện tại có kiểu nhảy khác đang thịnh hành hơn. Đúng là

tỉnh Gyeonggi-do. Chắc hẳn bạn có những cảm xúc rất

những điều chúng ta tích lũy dần và thực hiện qua nhiều

khác biệt khi chuẩn bị cho ca khúc solo đầu tiên này...

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

Bầu không khí tại trường quay như thế nào?
A V ì đây là bài hát solo đầu tay của tôi, tôi nghĩ nó tràn đầy

thục. Vậy nên, tôi thường cố gắng trong cuộc sống hàng

đam mê hơn bao giờ hết. Tôi đã dành rất nhiều tình cảm

ngày để cùng đi theo dòng chảy mới một cách tự nhiên.

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

Q Chúng tôi muốn được nghe về những điều yêu thích của

đầu tiên tôi ra solo, do đó tôi cũng đã rất căng thẳng, đồng

bạn gần đây. Sở thích của ca sĩ Tae Min và sở thích của

thời cũng cảm nhận được gánh nặng lớn. Tôi đã rất chăm

chàng thanh niên Tae Min sinh năm 1993 là gì vậy?

chỉ đến mức không hề cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn khi

A L à một ca sĩ, tôi đương nhiên thích giao lưu với người hâm

hoàn thành. Nhưng khi quay MV 'Danger', có lẽ vì tôi quá

hội (Instagram), tự mình chọn rồi đăng tải ảnh lên. Tôi cảm

tập trung nên thời gian cứ thế trôi qua trong nháy mắt, đến

thấy rất vui và thú vị khi người hâm mộ xem những bức ảnh

mức tôi phải tự hỏi "Chưa gì đã kết thúc rồi sao?".

đó và thích chúng. Tôi đang cố gắng giao tiếp với người
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quay MV, thường sẽ phải thức trắng đêm trong vài ngày để

mộ thông qua âm nhạc. Tôi đã tạo một tài khoản mạng xã

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

người hâm mộ có cùng phong cách du lịch như tôi có thể
lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Gyeonggi-do.

tượng đối với bạn?
A V ideo âm nhạc bài hát 'Danger' là đáng nhớ nhất với tôi.

Q Thời gian gần đây, có rất nhiều phim truyền hình và

Tôi nghĩ đó là cơ hội để tạo ra bản sắc mới của riêng tôi.

video ca nhạc (MV) được quay ở Gyeonggi-do. Vì vậy,

Bầu không khí ở địa điểm ghi hình cũng rất vui, và đó là

có nhiều người hâm mộ cũng trực tiếp tìm đến nơi đây.

lần đầu tiên tôi lao đầu vào ăn kiêng để chuẩn bị cho ngày

Nhưng nếu có người hâm mộ đang lên kế hoạch cho

đó. Tất nhiên cũng có thể là vì đó là bài hát solo đầu tiên

chuyến du lịch đến Gyeonggi-do, tôi rất tò mò muốn biết

của tôi (cười). Thời điểm đó, biên đạo nhảy nổi tiếng Ian

bạn sẽ giới thiệu địa điểm nào cho họ?

Eastwood là người phụ trách vũ đạo cho 'Danger'. Vũ đạo

A C á nhân tôi có kỷ niệm về món lẩu budaejjigae (Lẩu quân

của bài hát thực sự rất đẹp. Quá trình tạo ra một sân khấu

đội kiểu Hàn Quốc) đã được ăn ở thành phố Uijeongbu

mới theo phong cách của tôi rất vui và thú vị. Vậy nên đối

rất ngon. Tôi muốn giới thiệu món ăn này cho người hâm

với tôi đây là ký ức đáng nhớ. Có lẽ thậm chí khi vài năm

mộ. Nước lẩu thực sự tuyệt đỉnh. Nước dùng của món

nữa trôi qua thì vẫn sẽ để lại ký ức như vậy trong tôi.

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

Q Tôi cho rằng các buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn

lịch chẳng phải chính là du lịch đến những quán ăn ngon

vòng quanh thế giới cũng giúp bạn phát triển hơn. Bạn

sao? Tôi đã từng đến Gapyeong để quay MV cho bài hát

có thể chia sẻ câu chuyện đặc biệt hay một trải nghiệm

'Danger'. Gapyeong vốn đã là một địa điểm du lịch rất nổi

đáng nhớ không?

tiếng ở Gyeonggi-do. (cười) Tôi thực sự muốn giới thiệu

A C ó đôi lúc tôi làm một điều gì đó mỗi lần có buổi biểu

nơi đó cho những người hâm mộ thích thiên nhiên như

diễn ở nước ngoài. Như đi mua sắm hoặc đi tham quan.

tôi. Trong số đó, 'Garden of Morning Calm' của Gapyeong

Những trải nghiệm mới mẻ đó cuối cùng đều để lại kỷ

là nơi bạn có thể vừa đi tản bộ vừa ngắm cảnh thiên

niệm trong tôi. Những phong cảnh hoàn toàn khác so

nhiên. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thực sự tốt cho những người

với Hàn Quốc mang đến sự thần kỳ cho tôi. Màu sắc của

cần chữa lành tâm hồn. Ngoài ra, Gapyeong còn có nhiều

bầu trời cũng khác nhau, và không chỉ thời tiết tôi cảm

môn thể thao giải trí sẽ làm hài lòng những bạn thích trò

nhận được, mà ngay cả đồ ăn, cách giao tiếp cũng khác.

chơi vận động. Sẽ rất tuyệt vời khi có được trải nghiệm

Mỗi lần như vậy, tôi lại nhận ra rằng hóa ra thế giới mà tôi

sảng khoái và nghẹt thở về các môn thể thao giải trí

không biết lại rộng lớn đến thế. Nếu dư dả thời gian, tôi

dưới nước cùng gia đình và bạn bè giống như trong các

muốn thử nhiều trải nghiệm mới mà tôi chưa làm được.

chương trình giải trí trên TV.

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

Q Bạn thường làm gì ở địa điểm du lịch?

đường ở một đất nước xa lạ, nơi tôi đặt chân đến lần đầu

A T ôi cố gắng trải nghiệm mọi thứ tôi có thể làm. Tôi đi

là một điều rất kỳ diệu và kích thích tôi. Trải nghiệm đó

trekking (đi bộ dài ngày), tham gia các hoạt động ngoài

mỗi lần dường như đều trở thành một bước ngoặt. 'À!

trời. Sau đó nếu cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ dừng chân lại

Ngay cả ở những nơi mình không biết, vẫn có người dõi

ở địa điểm có thể thư giãn hồi phục để nghỉ ngơi. Nếu có

theo và dành tình yêu cho mình nữa', tôi đã mang theo

điều gì có thể học hỏi được, tôi sẽ cố gắng học hỏi và tôi

suy nghĩ đó và quyết tâm phải nỗ lực nhiều hơn.

nghĩ mình có xu hướng đi du lịch khi quan tâm đến những
thứ có thể trở thành trải nghiệm mới cho bản thân.

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 M ột chuyến du lịch về với thiên nhiên! Những nơi như
núi, thung lũng và biển. Tôi thích tận mắt chiêm ngưỡng

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 T ôi muốn xây dựng một bản sắc vững chắc hơn mang

những cảnh vật và phong cảnh do Mẹ Thiên nhiên tạo

tên 'Tae Min'. Tôi muốn tạo ra một sân khấu với âm nhạc

ra và thu chúng vào tầm mắt của mình. Nếu đi sâu vào

và bản sắc của riêng mình chứ không phải chạy theo một

trong lòng thiên nhiên, chắc chắn sẽ đánh thức nhiều suy

ai đó. So với việc tạo nên 'âm nhạc có tính Tae Min', tôi có

nghĩ trong tôi. Nó cũng giúp ích rất nhiều trong việc sáng

mơ ước tạo ra một con đường mới của riêng tôi mà chưa

tạo ra một điều gì đó mới. Và ở tỉnh Gyeonggi-do cũng

từng có ai đi qua. Tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy tò

có cả núi, thung lũng và biển. Ngoài ra còn có nhiều hoạt

mò, liệu rằng 'Tae Min' của lần tới sẽ tạo nên âm nhạc và

động chúng ta có thể thực hiện trong thiên nhiên. Những

sân khấu nào.
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LOCATION & TRIP
RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"

Chuyến du lịch đặc biệt cùng với
Red Velvet
# 1
L o v e l y

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

#1 Màu hồng đáng yêu và

#2 huyền bí lấp lánh

Hồ bơi nước mặn công viên Siheung Baegot Hanul

Hang động Gwangmyeong

Hãy bắt đầu cuộc chuyến du lịch của bạn trong không gian

Hãy thoát ra khỏi thời gian của hiện thực, dạo quanh hang

kỳ ảo được tạo bởi sự hài hòa của hàng cây cọ với ánh nắng

động như bơi trong vũ trụ và đắm chìm trong bầu không

mặt trời lung linh.

khí huyền bí.

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

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.
	 142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
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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.

# 3
A r t i s t i c

# 4
M o d e r n

#3 đánh thức cảm xúc nghệ thuật

#4 Hiện đại và hợp thời trang

Công viên nghệ thuật Anyang

Bảo tàng ánh sáng Yangju

Hãy đánh thức cảm xúc đã bị lãng quên của một du khách

Wrap up your trip with Red Velvet at a museum shedding

bằng các tác phẩm điêu khắc kích thích trí tưởng tượng.

light on the history of lighting.

Nơi những trái nho ngọt lịm mọc dọc theo con suối

Ở đây bạn có thể thấy mọi thứ về ánh sáng. 'Bảo tang ánh

Samseong núi Gwanak. Cánh đồng nho biến mất và nơi

sáng Yangju' là bảo tàng ánh sáng duy nhất ở Hàn

đó trở nên đông đúc bởi du khách leo núi muốn tận hưởng

Quốc. Nhờ có khu chiếu sáng truyền thống, khu chiếu sáng

không khí trong lành. Tuy nhiên, từ năm 2005 “Chương trình

cận đại và khu chiếu sáng hiện đại, bạn có thể khám phá

nghệ thuật công cộng Anyang” bắt đầu. Những tác phẩm

quá khứ, hiện tại và thậm chí cả tương lai của ánh sáng.

nghệ thuật hài hòa với tự nhiên xung quanh được đặt ngay

Không chỉ vậy, bạn có bắt gặp các tác phẩm tương tác theo

trong thiên nhiên và biến đây trở thành không gian của các

chủ đề trong không gian tưởng tượng của ánh sáng. Ngoài

nghệ sĩ rất đặc biệt. Nếu thưởng thức các tác phẩm của 52

ra, nghệ thuật chiếu sáng cổ điển của Châu Âu cũng đang

tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước, các bạn sẽ thấy tại

thu hút nhiều không gian khác nhau. Bạn sẽ kết túc chuyến

sao thời gian trôi đi nhanh vậy. Các tác phẩm này không

du lịch một ngay ở Gyeonggi- do với trải nghiệm thay đổi

chỉ thưởng thức một cách đơn thuần mà sẽ được trực tiếp

không khí tùy thuộc vào ánh sáng.

chạm và đi vào.
	 Yesulgongwon-ro, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

	 235-48, Gwangjeok-ro, Gwangjeok-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
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K-LOCATION
JOURNEY TO GYEONGGI

12

THE
SENTIMENTAL
OF TRAVEL
Trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấn tượng khi thuật lại
chuyến ngao du lãng mạn và thơ mộng. Nhập tâm thành người
dẫn chuyện để dẫn mở mọi không gian và thời gian.

13

Đắm Mình Trong Không Gian Và Thời Gian Huyền Ảo Trong
“Wolhwawon”
Vào một buổi sáng yên bình, Prae ghé thăm “Wolhwawon”,
một khu vườn mang phong cách Trung Hoa tại Hàn Quốc,
đây cũng chính là bối cảnh phim đầu tiên trong chuyến
thăm quan. Nổi danh là nơi ghi hình của bộ phim “Người
Tình Ánh Trăng”, địa điểm mà hai nhân vật chính Lee Jieun (hay còn gọi là “IU”) và Lee Joon-gi lần đầu chạm mặt
nhau trong hoàng cung. Đó cũng chính là nơi Kang Ha-neul
thổ lộ tình cảm của mình với Lee Ji-eun. Sau khi khám phá
khung cảnh diễm lệ của Wolhwawon được xây dựng theo
phong cách truyền thống của Quảng Đông, Trung Quốc,
hãy chụp một tấm ảnh kỷ niệm lấy góc sân và cây cầu làm
phông nền. Tiếp theo, thong thả dạo bước quanh Công Viên
Hyowon, chính là nơi Wolhwawon tọa lạc, để tận hưởng
cảm giác thư thái sâu lắng.
3
 99, Dongsuwon-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
1899-3300
09:00-22:00 các ngày trong tuần
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Ánh nắng len lỏi xuyên qua Wolhwawon
qua những tán cây mùa hè vào lúc sớm mai
Tản bộ trên cây cầu xinh đẹp của Wolhwawon
và ngắm nhìn vẻ đẹp kiến trúc bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.
Các địa điểm quay phim ở Gyeonggi-do mà chúng tôi sẽ ghé qua
trong chuyến đi này
thực sự bộc lộ được hết những nét tinh tế nơi đây.
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Nguyện cầu cho mọi người.
Như ngày mà Kim Shin
thả chiếc đèn ước cho người em gái yêu
quý của anh và nhà vua trong trong phim
“Yêu Tinh”
Khi làn gió mùa hè mát mẻ từphía bên
kia của ngọn núi thổi sang,
An Ancient Temple With Beautiful Stone Staircases
Seoknamsa Temple,
Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm giác tâm linh Phật Giáo Hàn
Quốc, chúng tôi khuyên bạn đến thăm Chùa Seoknamsa
nằm trên Núi Seounsan. Là một Phật tử, Prae nôn nóng tới
nơi đây nhất, trong số các địa điểm quay phim. Ngôi chùa
tọa lạc trên sườn núi tĩnh lặng và yên ả tạo cảm giác thanh
tịnh nơi tâm hồn. Trong bộ phim truyền hình “Goblin (Yêu
tinh)”, nhân vật chính Gong Yoo đã viết tên của em gái mình
và Vua Triều Goryeo lên một chiếc đèn ước rồi thả đèn bay
đi. Cầu thang đá từ lối vào Sảnh Chờ Daeungjeon đẹp đến
king ngạc. Xây dựng dưới thời trị vì của Vua Munmu Vương
triều Silla, ngôi chùa thể hiện được lịch sử và tiếng tăm lâu
đời nhờ cấu trúc. Ngôi chùa cũng có sứ mệnh cầu mong
thịnh vượng và hạnh phúc cho dân tộc trong thời kỳ đầu
Triều đại Joseon.

những chiếc chuông treo trên đầu mái
hiên Chùa Seoknamsa ngân lên dịu dàng.

3-120, Sangchonsaemal-gil, Geumgwang-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
031-676-1444
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Phục Hồi Năng Lượng Từ Thảm Thực Vật ở
Café Orangerie
Orangerie là quán cà phê đã được giới
thiệu trong các bộ phim truyền hình và
quảng cáo nhờ cảnh quan độc đáo xây
dựng bằng các loài thực vật nhiệt đới.
Trong bộ phim truyền hình “Bạn Trai Tôi
Là Hồ Ly”, đây chính là nơi Kim Bum bỏ
thuốc vào cà phê của Lee Dong-wook
để tăng tính gay cấn cho cốt truyện. Vị
trí mà nhiều người ao ước được ngồi là
ở trên tầng 2 và lúc nào cũng chật kín
người từ sáng sớm vì cảnh sắc nên thơ.
Nếu bạn có hứng thú với cây cối, chúng
tôi thực sự khuyên bạn nên ghé qua nơi
đây vì họ cũng bán cả cây cảnh nữa.
Prae như được tiếp thêm sinh lực trước
bức tranh tươi xanh hiện ra trước mắt.
4
 23-19, Gisan-ro, Baekseok-eup,
Yangju-si, Gyeonggi-do
070-7755-0615
11:00-21:00 hằng ngày, Mở cửa quanh năm
A
 mericano: 8.000 KRW,
Sinh tố xoài dừa: 12.000 KRW
@orangerie_official
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Đến giờ thưởng thức tách trà bên trong
nhà kính khổng lồ.
Ngắm nhìn xung quanh sau khi cảm
nhận hương thơm của trà,
ngắm nhìn tất cả các loại cây cận
nhiệt đới tươi xanh
bao gồm cây dù lùn, cây bạch thược
và cây bạch tuộc.
Dành buổi chiều ở Orangerie giúp khởi
tạo nguồn năng lượng xanh
và tận hưởng “hạnh phúc”.
19

Cầu Treo Sông Hantan
Khi hoàng hôn buông, chúng tôi đến
Cầu Treo Sông Hantan, địa điểm quay
phim cuối cùng của chuyến đi. Nổi tiếng
nhờ xuất hiện trong một cảnh phim "Hạ
Cánh Nơi Anh", nơi Hyun Bin và Son Ye
Jin cùng nhau băng qua, cây cầu mang
đến cảm giác thót tim vì nó vẫn rung
rung ngay cả khi chỉ mình bạn băng
qua. Khi bạn bước lên đoạn đường treo
lát kính được lắp dựng giữa cầu, bạn
sẽ có cảm giác như đang lơ lửng giữa
không trung. Tuy nhiên, bạn có thể cảm
nhận sự an toàn vì cây cầu được thiết
kế chắc chắn, cho phép 1.500 người
lớn đi qua cùng một lúc.
2
 07, Bidulginang-gil, Yeongbuk-myeon,
Pocheon-si, Gyeonggi-do
09:00-18:00
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Thánh Địa Mirinae
Thánh Địa Mirinae là chốn linh thiêng nhất của Giáo Hội
Công Giáo ở Hàn Quốc. Đây là điểm thu hút nhất trong bộ
phim truyền hình “Yêu Tinh”. Khu thánh địa có lăng mộ của
Andrew Kim Taegon – vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc
- được UNESCO công nhận là Di Tích Thế Giới vào năm
2021. Nhà thờ tưởng niệm 103 người Hàn Quốc đã tử vì
đạo bên trong thánh địa cũng xuất hiện trong phim “Yêu
Tinh”, đây cũng là nơi Kim Go-eun triệu hồi Gong Yoo. Kiến
trúc phong cách gothic tuyệt đẹp đã góp phần không nhỏ
trong khung cảnh diễm lệ ấy.
 16, Mirinaeseongji-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, Gyeonggi-do
4
031-674-7762
09:00-17:00
www.mirinai.or.kr

NGƯỜI CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG. Prae

HIPRAE

BABOPRAE

Prae - cô gái đến từ Thái Lan - là người đã chia sẻ những chuyến đi đến Hàn Quốc cũng như nội dung văn hóa và cuộc sống thường nhật với 640.000 người đăng
ký kênh YouTube “Hi Prae” của cô. Gần đây, cô cũng đang hoạt động với vai trò là một diễn viên và nghệ sĩ giải trí khi xuất hiện trong bộ phim hài “Ước Gì Ngày Mai
Tận Thế” của Netflix và chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc “Người Nước Ngoài Ở Hàn Quốc”. Chúng tôi đã đến các điểm quay phim ở Gyeonggi-do
cùng với Prae, người nổi tiếng với lối dẫn dắt vui vẻ khi giới thiệu những điểm đến đẹp mê hồn ở Hàn Quốc.
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K-TASTE
JOURNEY TO GYEONGGI

THE
TASTE OF
TRAVEL
Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm tầng bậc hương vị Hàn Quốc và bước chân khám phá
thế giới ẩm thực không chỉ thơm ngon mà còn đẹp mắt.
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Thú vui đi du lịch nằm ở chỗ đi thong thả.
Bạn có thể rảo bước từ tốn hơn
hoặc ngồi nhâm nhi bữa ăn lâu hơn.
Đồ ăn ở Doosoogobang
được làm từ các nguyên liệu nắm bắt
chuẩn xác những thay đổi nhỏ theo mùa.
Hãy thưởng thức đồ ăn thật chậm rãi
và suy nghĩ về cuộc sống đã gạt bỏ đi
những gánh nặng.

Thay Đổi Ẩm Thực Theo Mùa
Doosoogobang
Thực phẩm chay là nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Hàn
Quốc, đặc trưng cho những món Hàn bổ dưỡng, mang lại
sức mạnh dẻo dai cho người thưởng thức nhờ các nguyên
liệu có nguồn gốc tự nhiên cũng như chất chứa tâm tư
tình cảm vào từng bữa ăn. Doosoogobang là nơi bạn có
thể trải nghiệm những bữa ăn chay truyền thống của Hàn
Quốc thể hiện triết lý của nhà sư Jeong Kwan, bậc thầy
về ẩm thực chay. Vì không có chất tạo hương vị tổng hợp
và năm loại thảo mộc cay nồng (tỏi, hành lá, hẹ, tỏi tây và
hưng cừ) nên các món chay mang đến hương vị nguyên
bản của các thành phần bổ dưỡng theo mùa, khiến chúng
trở thành lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn bữa trưa.
Doosoogobang là nơi để chỉ không gian cho các nhà sư
hành khất, xin khất thực như một phương pháp tu luyện
và tích trữ thức ăn thừa để chia sẻ cho những người thiếu
thốn. Các món không theo thực đơn sẵn, vì thực đơn có
tên gọi đơn giản là “Hôm Nay Ăn Gì” và thay đổi tùy thuộc
vào các thành phần theo mùa và thời điểm trong năm.
80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
(3F, Around Life)
031-548-1912
11:30-20:00 hằng ngày
“Hôm Nay Ăn Gì” 18.000 KRW
@doosoogobang
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Shilla Galbi, Bữa Ăn Sưởi Ấm Trái Tim
Chúng tôi quyết định thử món sườn bò Suwon cho một
bữa ăn thịnh soạn. Trong số rất nhiều nhà hàng sườn bò ở
Suwon, Shilla Galbi là một trong ba quán nướng galbi quy
mô lớn, nổi tiếng với món sườn bò tươi hanwoo Hạng 1
được chế biến ngay và không để đông lạnh. Sườn bò được
tẩm ướp vừa khẩu vị với người nước ngoài vì không quá
cay, được ủ muối để giữ được hương vị độc đáo của sườn
bò tươi, đồng thời được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng giúp tạo
hương vị cho miếng thịt. Mặc dù theo truyền thống Hàn
Quốc, món sườn bò được ăn kèm với rau nhưng chúng tôi
khuyên bạn nên chấm miếng thịt tươi với muối để nhâm
nhi hương vị thơm ngon và tươi sạch ở Shilla Galbi. Những
miếng sườn bò được tẩm ướp cũng ngon đáo để khi ăn với
rau củ dầm chua ngọt.
 38, Dongsuwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
5
031-212-2354
11:00 - 22:00 hằng ngày. Đóng cửa vào các ngày lễ
Sườn Bò Hảo Hạng (1 Người) 49.000 KRW,
Sườn Bò Tẩm Ướp Hảo Hạng (1 Người) 46.000 KRW,
Sườn Bò Hanwoo Hảo Hạng 69.000 KRW,
Sườn Bò Hanwoo Hảo Hạng 53.000 KRW
www.shillagalbi.co.kr

25

Saesori Mulsori,
Chế Biến Bằng Nhiệt Độ Thấp và Ổn Định
Trong Một Ngôi Nhà Cổ Hanok
Quán cà phê được xây dựng ở một nơi duy
tu từ giữa triều đại Joseon, khi ông cố 14
đời của chủ nhà còn sống. Xung quanh căn
hanok làcây zelkova 300 năm tuổi, sảnh
đường bát giác, ao và giếng, tất cả đều khiến
du khách có cảm giác như đang lạc đến một
nơi nào đó thật xa xôi. Cháo đậu ngọt có độ
mềm và ngọt thích hợp, giúp làm ấm cái bụng
đói. Người ta rắc lên cháo quả óc chó, hạt dẻ,
hạt thông, hạt bạch quả và bột quế để tạo vẻ
nhìn tươi tắn và tăng hương vị cho món ăn.
1
 0, Oyanam-ro 38beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do
031-723-7541
11:00-22:00 hằng ngày. Đóng cửa vào các ngày lễ
Cháo Đậu Ngọt 11.000 KRW, Trà Táo Tàu 10.000 KRW,
Trà Quả Mọng Ngũ Vị Uống Lạnh 10.000 KRW,
Khay Bánh Gạo Viên Gyeongdan 5.000 KRW
solicafe.site123.me
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Buổi sáng trong căn nhà cũ
bắt đầu với những tia nắng
chiếu qua đỉnh mái hiên.
Đậu Azuki được chủ nhà chế
biến kỹ lưỡng,
đun nhỏ lửa và khuấy thật lâu
để nấu thành cháo đậu ngọt
ấm nóng sưởi ấm trái tim.
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Eedoga, Quyến Rũ Nhờ Những Món Tráng Miệng Tinh Tế
Kể từ khi chương trình giải trí “Căn Bếp Của Youn” của đài
TVN được phát sóng ra nước ngoài, ngày càng có nhiều
người quan tâm đến các món tráng miệng của Hàn Quốc.
Chúng tôi đã ghé qua Eedoga để thưởng thức những món
tráng miệng truyền thống của Hàn Quốc và học cách làm
bánh gạo, đồ ngọt và bánh quy truyền thống. Hai chị em
này hy vọng có thể làm được những món tráng miệng Hàn
Quốc bổ dưỡng đích thực mà ngay cả trẻ em cũng có thể
ăn được, năm 2013 họ chung tay mở các lớp học làm bánh
gạo, đồ ngọt và bánh truyền thống. Khi chúng tôi ghé qua,
Eric đã tham gia vào một lớp quan sát hướng dẫn cách làm
bột bánh gạo hình trăng khuyết và đính hoa lên món bánh
gạo mùa hè gọi là jeungpyeon. Lớp học này dạy chúng
tôi những nguyên tắc cơ bản của việc chuẩn bị bánh gạo
và kiến thức chuyên sâu về các món bánh làm từ bột gạo
hay bột gạo nếp. Chúng tôi xin giới thiệu lớp học này cho
những ai quan tâm đến đồ ngọt truyền thống của Hàn Quốc
và muốn tự tay làm những món ăn vặt lành mạnh và bổ
dưỡng.
2
 6-3, Seongbok 2-ro 76beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
(Phòng 211, Tòa Tháp Ước Mơ)
010-9772-2730
www.eedoga.co.kr

NGƯỜI CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG. Eric Warner

ERIC94KOREA

Chúng tôi đã đến phía nam Gyeonggi-do cùng với người mẫu thời trang Eric. Là người yêu thích cái đẹp, Eric đã nếm thử hương vị nguyên bản của các nguyên liệu
và trải nghiệm nhiều cách chế biến món ăn Hàn Quốc. Nụ cười rạng rỡ của Eric trước khi dùng bữa cho thấy trải nghiệm này cũng khiến trái tim anh ngập tràn hạnh
phúc. Một ngày trải nghiệm hương vị ẩm thực Hàn Quốc! Từ nơi đây, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc đó.
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CITY GUIDE

GOYANG
Trải Nghiệm Một Ngày Đặc Biệt Với Biết
Bao Hoạt Động Thú Vị ở Goyang
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4

Bảo Tàng Nghệ
Thuật Mimesis

Quận Ilsandong-gu

Ga Tanhyeon

Quận Ilsanseo-gu

2

5
3
7

Tòa Thị Chính Thành Phố
Goyang

6

1

Trạm Xe Bus
Goyang

Goyang là một thành phố huyên náo và tràn đầy
năng lượng, tại đây có muôn ngàn điều hay để bạn
khám phá. Nơi đây có trụ sở của đài truyền hình SBS
và MBC cùng với những trường quay ở Ilsan. Goyang
cũng nổi tiếng vì là nơi ghi hình cho nhiều chương
trình giải trí và phim truyền hình. Hãy dành một ngày
đặc biệt ở Goyang, nơi đang được ghi nhận là thánh
địa truyền hình nhờ Thung Lũng K-Culture phát triển.
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Ga Daegok

Neunggok
Station

POINT SPOT
❶ Khu Phức Hợp Thể Thao Sports Monster Goyang ─ 4,8 km (14 phút đi bằng ô tô) ─ ❷ Trang Trại Đua Ngựa Let’s Run Farm Wondang ─
21 km (30 phút đi bằng ô tô) ─ ❸ Thủy Cung Aqua Planet Ilsan ─ 9,7 km (20 phút đi bằng ô tô) ─
❹ EAT Bếp Ăn Kiểu Ý Italy Oven ─ 9,8 km (20 đi phút) ─ ❺ Hyundai Motorstudio Goyang – 1,3 km (4 phút đi bằng ô tô) ─
❻ ENJOY Công Viên Hồ Ilsan ─ 3,4 km (7 phút đi bằng ô tô) ─ ❼ STAY Sono Calm Goyang
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DO IT

Sân Chơi Thể Thao Trong Nhà,
Goyang Sports Monster 
Nơi này thường được gọi là “quán cafe trẻ em dành cho người lớn”. Công viên chủ
đề trong nhà này được thiết kế cho tất cả mọi người vui chơi và du khách có thể trải
nghiệm các hoạt động thể thao như bắn cung, bóng rổ, bóng đá và leo núi. Ngoài ra,
còn có các máy tập luyện thể dục thực tế ảo và những trò đu dây hào hứng. Trong
sảnh khách có bán đồ ăn và thức uống cho du khách cần nghỉ ngơi. Vì thời gian hoạt
động có giới hạn nên mọi người hãy lựa chọn trò chơi mình yêu thích nhất.
1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do (4F)
02-1668-4832 10:00-21:00 hằng ngày
(Vé vào cửa trong 2 tiếng) Người lớn 25.000 KRW, Thanh Thiếu Niên/Trẻ Em 20.000 KRW
www.sportsmonster.co.kr
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Đồng Bằng Ở Goyang, Nơi Đàn Ngựa
Được Mặc Sức Chạy
Lets’ Run Farm Wondang 
Một đồng cỏ rộng lớn dần dân hiện ra khi bạn sải bước qua
một con đường bí mật rợp bóng cây. Ở trang trại với cảnh
đẹp thôn quê ấn tượng này, bạn sẽ thấy những chú ngựa
đang thong dong dạo chơi hoặc gặm cỏ. Nhờ cảnh quan
thiên nhiên tươi đẹp mà người ta đã ghi hình bộ phim “Quý
Ngài Ánh Dương” tại đây. Vì Let’s Run Farm Wondang là
không gian được sử dụng để đào tạo các ứng cử viên đua
ngựa, chúng tôi khuyên du khách nên tản bộ chậm rãi và
tận hưởng những khoảng thời gian suy tư. Trong khu vực
chụp ảnh ngoài thiên nhiên, bạn có thể lấy đồng cỏ làm
phông nền để chụp ảnh. Vào cuối tuần, người ta tổ chức
cho trẻ em cưỡi ngựa theo trình tự đến trước thì cưỡi trước.
Nếu bạn quan tâm đến hoạt động này, hãy liên hệ với cơ sở
trước khi đến.
233-112, Seosamneung-gil, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
02-509-2672
Nghỉ vào Thứ Hai và Thứ Ba, Mở cửa vào Thứ Tư-Chủ
Nhật, 09:00-17:00
Vào cửa dự do
krafarm.kra.co.kr

Ngắm Nhìn Các Loài Động Vật Biển trong
Aqua Planet Ilsan ở Goyang 
Chú cá mập khổng lồ há to miệng ở lối vào chào đón du
khách và khơi nhiều cảm hứng cho du khách. Thủy cung
huyền bí và thơ mộng này chứa đựng tinh hoa của đại
dương khiến du khách vô cùng thích thú. Bạn có thể nhìn
cận cảnh cá mập, chim cánh cụt, hải cẩu voi, cá sấu, rái
cá và rùa. Các loại hình biểu diễn dưới nước được tổ chức
trong bể chính khổng lồ, còn tại Ocean Arena trên tầng 3,
bạn cũng có thể thấy linh vật của đại dương– một chú hải
tượng. Đây là một nơi tuyệt vời cho những người yêu động
vật đến thăm bởi lẽ nơi đây cũng là ngôi nhà của gấu trúc,
hải ly, khỉ và cầy vằn cùng các loài động vật biển.
282, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
1833-7001
10:00-18:30 hằng ngày (dừng bán vé lúc 17:30)
(vé ngày thường) Người lớn 25.000 KRW, Trẻ em, Người cao tuổi
(dưới 13 tuổi, trên 65 tuổi) 23.000 KRW / (vé cuối tuần) Người lớn KRW
31.000, Trẻ em, Người cao tuổi (dưới 13 tuổi, trên 65 tuổi) 28.000 KRW
www.aquaplanet.co.kr/index.do
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Bảo Tàng Nghệ Thuật
Mimesis ở Paju

Những Pha Kịch Tính Để Tạo Nên Một Chiếc Xe
Hoàn Hảo,
Hyundai Motorstudio Goyang 
Phòng triển lãm ô tô này do Công ty Hyundai Motor xây dựng và cũng là công viên
chủ đề ô tô lớn nhất Hàn Quốc với 9 tầng trên mặt đất và 5 tầng hầm. Ở đây, bạn
có thể quan sát các quy trình sản xuất như nấu chảy thép, chế tạo thân xe, lắp ráp,
phun sơn và hoàn thiện các bộ phận. Khách thăm quan có thể nhìn, nghe, chạm
và trực tiếp trải nghiệm toàn bộ quá trình tạo ra một chiếc ô tô Hyundai. Quá trình
hợp tác giữa con người và robot trong quá trình sản xuất ô tô trở thành truyền
cảm hứng học tập cho trẻ em còn quá trình nghiên cứu cách thức gió và chuyển
động ảnh hưởng đến hoạt động của xe và tạo ra âm thanh sẽ kích thích các giác
quan của trẻ. Nếu bạn muốn ghé thăm triển lãm thông thường “Into the Car (Thử
ngồi vào xe)” thì cần đặt lịch trước. Ngoài ra, còn có một phân xưởng dành cho trẻ
em để có thể tìm hiểu về ô tô thông qua vui chơi. Đăng ký chuyến thăm quan có
hướng dẫn viên nói tiếng Anh để được thuyết minh hoàn toàn bằng tiếng Anh. Giờ
bán vé đến 5:30 chiều.

Nơi đây là tòa nhà lớn với những
đường cong vút có màu trắng nhẹ
nhàng. Cấu trúc nổi bật trong khu
phức hợp xuất bản đều là các tòa
nhà hình vuông. Bên trong tòa nhà,
ánh sáng tự nhiên lan tỏa trên những
bức tường màu trắng xóa, tạo nên
bầu không khí huyền bí và sâu lắng.
Mimesis là công ty do “Open Books”
thành lập và chuyên xuất bản các ấn
phẩm nghệ thuật liên quan đến nghệ
thuật, thiết kế, kiến trúc, phim hoạt
hình, phim, nhiếp ảnh và sách chuyên
đề. Ngồi bên cửa sổ của quán café
đọc sách ở tầng một, thưởng thức
tách café, đọc vài cuốn sách, sau
đó chụp những tấm ảnh kỷ niệm với
bãi cỏ được chăm sóc chu đáo bên
ngoài ô cửa kính lớn làm phông nền.
253, Munbal-ro, Paju-si, Gyeonggi-do
031-955-4100
M
 ùa Xuân/Thu 10:00-18:00, Mùa Đông
10:00-17:00, Mùa Hè 10:00-19:00
Người lớn 5.000 KRW, Học sinh 4.000 KRW
www.mimesisart.co.kr

217-6, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
1899-6611
Triển Lãm Thông Thường 10:00-19:00, Thông Tin Về Lái Xe Thử Nghiệm 10:00-17:00, Nghỉ vào Tết
Dương Lịch, Ngày Tết Nguyên Đán và ngày hôm sau, Tết Trung Thu Chuseok và ngày hôm sau
Người lớn 10.000 KRW, Thanh thiếu niên 7.000 KRW, Trẻ em/Người cao tuổi 5.000 KRW
motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do
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PAJU &
YEONCHEON
Những Thành Phố Hòa Bình Có Lịch Sử Chia Cắt:
Paju và Yeoncheon

Ga Baengmagoji
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Ga Daegwang-ri

Quận
Yeoncheon-gun
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jingan
Sông Im
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Văn Phòng
Quận
Yeoncheon
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ang
Hang
Sông
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Trung Tâm
Bán Lẻ
Cao Cấp
Paju
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POINT SPOT

Thành Phố
Paju-si

Tòa Thị
Chính
Thành Phố
Paju

Hàn Quốc là quốc gia duy nhất trên thế giới còn bị chia cắt.
Do đó, Paju và Yeoncheon ở phía bắc tỉnh Gyeonggi-do là
những thành phố đóng vai trò vừa có ý nghĩa về mặt lịch sử
vừa có ý nghĩa về mặt sinh thái. Những thành phố này cho
thấy đường biên giới hiện tại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên,
đồng thời làm cầu nối cho chúng ta dịch chuyển theo thời
gian từ quá khứ đến tương lai. Vùng đất Pyeonghwa Nuri
12-Gil ở Yeoncheon có khu phi quân sự (DMZ) được xây
dựng từ sau Chiến Tranh Triều Tiên. Nhiều người đạp xe
đến đây để khám phá những khía cạnh đa dạng của DMZ.

❶ Đài Quan Sát Imjingak ─ 143 m (2 phút đi bộ) ─ ❷ Công viên Pyeonghwa Nuri ─ 28,54 km (28 phút đi bằng ô tô) ─ ❸ ENJOY Khu Rừng
Thông Thái ở Paju ─ 13,20 km (17 phút đi bằng ô tô) ─ ❹ EAT Bàn Ăn Nông Trang Farmer’s Table ở Paju ─ 47 km (49 phút đi bằng ô tô) ─
❺ Tháp Nước ─ 18 km (23 phút đi bằng ô tô) ─ Đường Hầm Bỏ Hoang ở Daegwang-ri (chỏm băng) ─ 21,55 km (40 phút đi bằng ô tô) ─
❻ Công Viên Chủ Đề Thiên Điểu ─ 13 km (24 phút đi bằng ô tô) ─ ❼ STAY Khu Cư Trú Hoàng Gia Joseon Royal Residence
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Nhìn Lại Lịch Sử Chia
Cắt tại Đài Quan Sát
Imjingak ở Paju 
Imjingak là điểm đến cho những
khách du lịch quan tâm đến vấn đề
thống nhất và an ninh, nơi đây có Nhà
Tưởng Niệm Bắc Triều Tiên, Công
Viên Thống Nhất và nhiều công trình
khác. Imjingak nằm gần Bình Nhưỡng
hơn so với Seoul, là nơi đặc biệt để
du khách có thể trực tiếp quan sát và
tìm hiểu lịch sử chia cắt ở Hàn Quốc.
Khi leo lên đài quan sát, bạn có thể
tận mắt chứng kiến vùng kiểm soát
dân sự và khung cảnh thiên nhiên
Triều Tiên. Imjingak gợi nên cảm giác
u buồn, dù cho khung cảnh thoáng
đãng và thơ mộng, bạn vẫn nhận thấy
một điều rằng Triều Tiên thật gần gũi
mà cũng thật xa xôi.
148-53, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si,
Gyeonggi-do (This is the address of the parking
lot in front of the observatory. The observatory
itself has no official address)
031-953-4744
09:00-20:00
Thăm quan đài quan sát miễn phí
(kính viễn vọng 500 KRW)
www.imjingak.co.kr
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Xinh Đẹp và Tinh Tế
Công Viên Paju Pyeonghwa
Nuri 
Công Viên Imjingak Pyeonghwa Nuri là nơi
hội tụ của những cơn gió Hàn Quốc và Triều
Tiên, tạo thành biểu tượng cho sự hòa giải,
chung sống và hòa bình giữa hai miền bán
đảo nam - bắc. Nằm cách phía nam của
đường phân giới quân sự 7 km, công viên
này khác biệt với Panmunjeom ở chỗ nó mở
cửa cho du khách thăm quan mà không yêu
cầu thủ tục thăm quan phức tạp. Imjingak là
công trình kiến trúc chính được xây dựng vào
năm 1972 dành cho những người di cư của
Triều Tiên. Đó là một nơi gợi nhớ về lịch sử
bi thương nhưng mang phong cảnh ấm áp.
Những chiếc cối xay gió trên Đồi Gió là hình
ảnh biểu trưng của công viên và là địa điểm
quay phim nổi tiếng.
618-13, Majeong-ri, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
031-956-8300
Mở cửa quanh năm
Vào cửa tự do
www.imjingak.co.kr
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Điểm Khởi Nguồn Của Hệ Sinh Thái
DMZ,
Công Viên Chủ Đề Thiên Điểu ở Hồ Chứa
Phòng Chống Lũ Lụt Gunnam 

Nơi Lưu Lại Dấu Tích của Chiến Tranh
Triều Tiên
Tháp Nước 
Được xây dựng làm nguồn cấp nước nhưng Tháp Nước
không còn hoạt động vào năm 1967 và được bảo tồn
nguyên trạng dưới dạng Tài Sản Văn Hóa được đăng ký số
48. Kết cấu Tháp Nước tạo nên tạo tác lịch sử với những
bức tường nham nhở dấu vết bom đạn từ Chiến Tranh Triều
Tiên. Cây thường xuân hoang dại mọc um tùm trên tháp
nước cho ta cảm giác biết bao thời gian đã trôi qua. Hãy
lưu lại bức ảnh kỷ niệm trước đầu máy hơi nước ở dưới tháp
nước hoặc cạnh bức tranh tường vẽ đầu máy xe lửa.

Hồ chứa phòng chống lũ lụt nằm ở khu vực biên giới, chỉ
cách đường đình chiến 6 km. Công trình được xây dựng
vào tháng 10 năm 2011 để ngăn chặn lũ lụt gây thiệt hại
cho khu vực sông Imjin và ngăn chặn xả thải trái phép từ
Triều Tiên. Đập làm bằng bê tông có chiều cao 26 m, dài
658 m, tổng dung tích hồ chứa đạt 70 triệu tấn. Điều đáng
chú ý trong thiết kế là lần đầu tiên áp dụng một đường đi tự
nhiên của cá, cho phép cá di chuyển tự nhiên theo hướng
ngược dòng và xuôi dòng. Môi trường xung quanh là môi
trường sống của các loài chim di cư và là khu bảo tồn quốc
gia để cho phép hơn 200 loài chim trú đông điển hình ở
Hàn Quốc, sếu, sếu cổ trắng và sếu mào bay về mỗi năm.
Khu sinh thái tự nhiên trong lành này là nơi sinh sống của
nhiều loài động thực vật quý hiếm như rái cá, nai sừng tấm,
cá thần tiên. Công viên giải trí với chủ đề chim hạc, biểu
tượng của hòa bình, nằm ngay cạnh Hồ Chứa Phòng Chống
Lũ Lụt Gunnam. Khi leo lên đỉnh của đài quan sát ở lối vào,
bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh con đập và sông Imjin.
614-9, Seongok-ri, Gunnam-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-839-2061

34-373, Chatan-ri, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-839-2561
Vào cửa tự do

Bí Ẩn Của Thiên Nhiên
(Chỏm Băng Ngược)
tại Đường Hầm Bỏ Hoang ở
Daegwang-ri 
Khi mùa gió lạnh ập đến, bạn có thể ngắm nhìn những tác
phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp ở Hàn Quốc do mẹ thiên nhiên
tạo nên. Không giống như những cột băng thường chảy
xuống theo hướng từ trên trần xuống sàn, những chỏm
băng bí ẩn này nhú lên từ mặt đất với nhiều kích cỡ khác
nhau. Hằng năm, những cột băng này thu hút du khách
thăm quan nhờ những dáng hình dị biệt, mang đến cho mọi
người niềm vui khi suy diễn nguồn gốc của chúng bằng trí
tưởng tượng. Vì những chỏm băng có thể gây ra tai nạn
ngoài ý muốn, du khách chỉ được ngắm nhìn khung cảnh từ
bên ngoài mà không vào trong đường hầm bỏ hoang.
San 173, Daegwang-ri, Sinseo-myeon, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
Vào cửa tự do
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YONGIN

Thành Phố Giải Trí Tràn Đầy Năng Lượng: Yongin

Ở Yongin, có sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và thiên nhiên, giữa thành thị và nông
thôn. Ở thành phố này, bạn có thể trải nghiệm cảm giác hồi hộp của công viên giải trí. Làng
Dân Gian Hàn Quốc mang nét văn hóa truyền thống sống động, đậm đà bản sắc Hàn Quốc.
Everland là địa điểm nhất định phải ghé thăm để tham gia những cuộc diễu hành vui nhộn và
những chuyến đi đầy phấn khích! Yongin là một nơi hoàn hảo để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt
hàng ngày và tận hưởng một ngày vui vẻ.
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Khách Sạn
Ramada
Yongin

6

Núi Taewha

1

Quận Cheoin-gu,
Thành Phố Yongin-si
Núi Mubong
Công Viên Chủ Đề
Nông Thôn Yongin

7

POINT SPOT
❶ Làng Dân Gian Hàn Quốc ─ 28,02 km (42 phút đi bằng ô tô) ─ ❷ Khu Đu Dây Zip Line Yongin ─ 7,8 km (19 phút đi bằng ô tô) ─

❸ ENJOY Vịnh Caribbe ─ 1 km (18 phút đi bộ) ─ ❹ Everland ─ 8,09 km (22 phút đi bằng ô tô) ─ ❺ STAY Hyojongdang ─ 7,94 km (22 phút đi
bằng ô tô) ─ ❻ EAT Gà Hầm Sâm Songjeong kèm Cơm Chiên ─ 31,58 km (48 phút đi bằng ô tô) ─ ❼ Công Viên Dae Jang Geum
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Thưởng Thức Diễn Xướng Dân Gian
ở Làng Dân Gian Hàn Quốc 
Nếu bạn muốn trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc từ thời xa
xưa, chúng tôi khuyên bạn nên đến thăm Làng dân gian Hàn
Quốc ở Yongin. Nơi đây không chỉ đơn thuần là trung tâm trải
nghiệm văn hóa truyền thống. Như thể các nhân vật trong
truyện cổ tích Hàn Quốc đang sống ở đó, màn nhập vai của
các nhân viên thành thần núi, quan huyện, gã ăn xin bảnh
bao và cáo chín đuổi cũng giúp tăng phần thú vị. Làng Dân
Gian Hàn Quốc tự hào khi đưa ra được các chương trình trải
nghiệm khác nhau theo mùa, trong đó có cả nhuộm tự nhiên.
Nơi đây nổi tiếng là phim trường của nhiều bộ phim cổ trang
khác nhau như “Chuyện Tình Ở Sungkyunkwan” và “Mặt
Trăng Ôm Mặt Trời” và có vô vàn hoạt động để du khách đến
thăm quan và thưởng thức quanh năm.
90, Minsokchon-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-288-0000
09:30-19:00
Vé vào cửa 15.000–20.000 KRW, Vé miễn phí (Người lớn)
28.000 KRW, (Thanh thiếu niên) 25.000 KRW
www.koreanfolk.co.kr
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Miền Đất của Ước Mơ và Hy Vọng,
Everland 
Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để dừng chân cả ngày và
vui chơi mà không cần phải suy nghĩ về lịch trình du lịch
thì công viên giải trí này là sự lựa chọn hoàn hảo. Bất cứ
nơi nào bạn hướng mắt đến đều có rất nhiều thứ để ngắm
nhìn, thậm chí chờ đợi chuyến xe theo ý bạn cũng là một
trải nghiệm thú vị. Cuộc diễu hành lộng lẫy được tổ chức
vào những thời điểm cụ thể trong ngày sẽ là điểm nhấn
cho chuyến thăm quan của bạn. Các sự kiện đặc biệt
được tổ chức hàng quý, chẳng hạn như lễ hội hoa tulip và
Halloween, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đến thăm vào
những thời điểm đặc biệt này. Vé vào cửa thay đổi tùy theo
thời tiết. Vui lòng kiểm tra lịch hoạt động trên trang web
trước khi bạn ghé qua.
199, Everland-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-320-5000
10:00-21:00
Vé vào cửa Người lớn/Thanh thiếu niên 50.000–69.999 KRW, Trẻ em/Người
cao tuổi 40.000-48.999 KRW
www.everland.com

Bay Lượn Trong Rừng Rậm
Zipline Yongin 
Trò đu dây zipline là hình thức giải trí sinh thái mà bạn có
thể tận hưởng ngay sau khi nghe hướng dẫn đơn giản chứ
không cần tới đào tạo chuyên sâu. Tên gọi “zip line” bắt
nguồn từ âm thanh “zip” khi di chuyển trên dây. Ở Khu Đu
Dây Zipline Yongin, bạn có thể trải nghiệm một đường dây
đu năng động dài 1.238 m, được vận hành bất kể mùa hay
thời tiết, mang lại cảm giác sảng khoái khi bay trên bầu trời
và giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày.
Nằm ở độ cao 562 m ở phía nam của núi Jeonggwangsan,
sáu đường đu dây zipline trong Rừng Giải Trí Tự Nhiên
Yongin giúp cho du khách chiêm ngưỡng những khung
cảnh vô cùng diễm lệ. Mỗi đường đu dây có một điểm
nhấn khác nhau mang lại niềm vui phấn chấn. Đường đu
dây đưa đến khung cảnh lộng lẫy nhất là đường thứ ba,
với tốc độ và độ khó cao nhất. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi
lúc đầu, nhưng khi tăng dần từ số 1 lên số 5, bạn sẽ nhanh
chóng có được sự tự tin. Khi đu dây số 6, bạn sẽ cảm thấy
thoải mái đến mức có thể chào và vẫy tay với những người
đi trên đường mòn.
220, Chobu-ro, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
1588-5219
09:00-19:00 (Mùa Đông 17:00)
Người lớn, trẻ em, người cao tuổi 35.000 KRW
www.ziplineyongin.co.kr

© Everland
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Nhảy Dù Trong Nhà ở Trạm Bay

Bối Cảnh Phim Trường Cổ Trang Hoành Tráng Nhất
Hàn Quốc,
Công Viên Dae Jang Geum Ở Yongin 
Đây là bối cảnh mở để ghi hình cho nhiều bộ phim cổ trang như “Truyền Thuyết
Jumong”, “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời”, “Chuyện Tình Nàng Dong Yi”, “Lee San, Triều
Đại Chosun” và “Nữ Hoàng Seondeok”. Toàn bộ khu vực rộng 2,77 triệu m2, là
công trình lớn nhất ở Hàn Quốc. Du khách có thể trở về quá khứ nhờ khung cảnh
tái hiện những phong cách kiến trúc và không gian sống từ thời Tam Quốc cho đến
thời Joseon. Nếu bạn là người yêu thích phim cổ trang, hãy chiêm ngưỡng từng
không gian và chụp ảnh khi diễn lại những cảnh quay trong các bộ phim truyền
hình nổi tiếng. Bạn cũng sẽ có thể tạo nên những kỷ niệm đặc biệt ở khu chụp
ảnh, đồng thời chương trình trải nghiệm trang phục hoàng gia cũng được nhiều
du khách nước ngoài lựa chọn khi đến thăm quan K-Wave (Làn sóng Hàn Quốc).
Hoạt động có thể bị tạm ngưng tùy theo tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19,
vì vậy hãy bạn nên kiểm tra thông tin trên trang web trước khi đến.
330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-337-3241
09:00-18:00 (Mùa đông 17:00)
Vé vào cửa Người lớn 9.500 KRW, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 8.000 KRW,
trẻ 48 tháng tuổi–học sinh tiểu học 7.000 KRW, 48 tháng tuổi trở xuống: Miễn phí
djgpark.imbc.com

Điều tuyệt vời nhất mà trạm bay
mang lại là bất kỳ ai cũng có thể
dễ dàng tận hưởng cảm giác nhảy
dù trong nhà một cách an toàn mà
không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tận
hưởng cảm giác lơ lửng trên không
trung mà không cần máy móc khi
được cưỡi cơn gió với tốc độ tối đa
360 km/h ở trong một đường hầm
gió an toàn. Chỉ hơi lơ lửng thôi cũng
đủ khó đối với những người mới bắt
đầu, thế nên mọi người rất ấn tượng
khi dân chuyên nghiệp trình diễn
các tư thế nghệ thuật rất khó. Mỗi
chuyến đi thử nghiệm chỉ giới hạn
cho 12 người và thời gian cách nhau
sau 30 phút, vì vậy có thể khó trải
nghiệm vào cùng thời gian đăng ký
tại chỗ, vì vậy cần đặt chỗ trước trên
trang web. Nơi đây nhanh chóng trở
thành phim trường ghi hình thường
xuyên của các chương trình giải trí
nổi tiếng như “Sự Trở Lại Của Siêu
Nhân” trên KBS 2TV và “Lần Đầu Tới
Hàn Quốc?” trên MBC Every1. Chính
vì vậy, Trạm Bay đã nhận được rất
nhiều khán giả quan tâm.
5
 21, Seongsan-ro, Pogok-eup, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do
1855-3946
1
 0:30-19:30 hằng ngày, 10:30-20:30 cuối
tuần và các ngày nghỉ lễ
Ngày thường 66.000 KRW, Cuối tuần 76.000 KRW
www.flystation.kr
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CITY GUIDE

SEONGNAM
2

1

3

Suối Tanchun

Thành Phố Công Nghệ
Thông Tin Hàng Đầu
Hàn Quốc, Seongnam

4

5

Ga Imae

Pangyo – quận hàng đầu thành phố
Seongnam, được ví như Thung Lũng
Silicon của Hàn Quốc bởi vì nơi đây
tập trung các công ty CNTT đại
diện mọi lĩnh vực: trò chơi điện tử,
công cụ tìm kiếm và mạng xã hội.
Các công ty có trụ sở ở Seongnam
bao gồm Naver, Kakao– một mạng
truyền thông chủ quản KakaoTalk,
và cả Nexon và NCSoft đều được
biết bao thế hệ game thủ yêu thích!
Seongnam – ở thành phố công nghệ
cao này đã từng diễn ra biết bao
chương trình chạy thử nghiệm các
loại dịch vụ mới. Hãy hướng đến
tương lai tươi sáng của Hàn Quốc
khi đi bộ dọc theo những con đường
lề lối trên Pangyo.

Khu Phố
Baekhyeondong,
Thành Phố
Seongnam-si

Su
ối T
an
chu
n

Ga Pangyo

6

Ga Seohyeon

Khu Phố
Jeongja-dong,
Thành Phố
Seongnam-si
Ga Jeongja

7
8

POINT SPOT
❶ Văn Phòng Kakao Pangyo ─ 537 m (9 phút đi bộ) ─ ❷ Nexon ─ 248 m (4 phút đi bộ) ─ ❸ Neowiz – 414 m (9 phút đi bộ) ─ ❹ NCSoft ─
147 m (2 phút đi ô tô) ─ ❺ STAY Courtyard Marriott Seoul Pangyo ─ 1,8 km (7 phút đi ô tô) ─ ❻ Phố Café Baekhyeon-dong (Redish Brown,
Open Coffee, Coffee Stone, I’m Home) ─ 3,4 km (8 phút đi ô tô) ─ ❼ EAT Phố Ẩm Thực Food Alley ─ 981 m (5 phút đi ô tô) ─ ❽ Naver
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Một Công Ty Thân Thuộc Hiện Hữu
Trong Cuộc Sống Hằng Ngày Của Bạn
Kakao 
Kakao khởi nghiệp với dịch vụ nhắn tin qua mạng xã hội và
hiện được xếp hạng là công ty CNTT hàng đầu cung cấp
các dịch vụ hàng ngày trong lĩnh vực cổng thông tin, dịch
vụ mạng xã hội, mua sắm, webtoon, trò chơi cho đến cả
dịch vụ taxi và ngân hàng. Được trang trí với các nhân vật
Kakao Friends, tầng 7 của Văn phòng Kakao có một quán
cafe mở cửa cho cả du khách thập phương. Nội thất phản
ánh văn hóa doanh nghiệp thoải mái của công ty. Ngoài ra,
có một cửa hàng đồ chơi và một khu vực nghỉ ngơi đã cũng
được dựng lên để thể hiện tinh thần hiện đạicủa các công
ty CNTT Hàn Quốc.
235, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do (H Square
Building N)
1899-1326
www.kakaocorp.com/page/

Vương Quốc Trò Chơi
Nexon 
Nexon là công ty sản xuất ra các trò chơi huyền thoại của
Hàn Quốc như Kart Rider và Crazy Arcade. Ngay cả những
người không chơi những trò chơi này chắc hẳn cũng biết
gương mặt quen thuộc của Dao và Bazzi từ trò chơi Kartrider,
hoặc biểu tượng hình nấm từ Maple Story. Sau khi bắt đầu với
những trò chơi thông thường dễ điều khiển với các nhân vật
dễ thương, công ty tiếp tục giới thiệu những trò chơi được giới
game thủ ủng hộ nhiệt tình như The Kingdom of the Winds,
Sudden Attack, Mabinogi, Elsword và Final Fantasy.
7, Pangyo-ro 256beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
1588-7701
company.nexon.com

© Neowiz

Bậc Thầy Điêu Luyện Của Các Trò Chơi
Neowiz 
Công ty này nổi danh với trò chơi Guitar Girl, một trò giải tỏa
căng thẳng gắn liền với những màn biểu diễn guitar thư giãn;
Skul - một trò chơi hành động theo phong cách pixel art 2D gợi
lên sự hoài cổ, và Bless Unleashed, vừa chơi được bằng bộ
điều khiển vừa chơi được trên máy tính. Pmang New Matgo –
một trò chơi nổi tiếng khác của Neowiz, là phiên bản trực tuyến
của bài hoa Hàn Quốc, một trò cực kỳ phổ biến thường được
người dân chơi trong các ngày lễ. Trong số các công ty CNTT
ở Pangyo, công ty này nổi tiếng với thiết kế văn phòng độc đáo
nên có biệt danh “tòa án” cũng như nổi tiếng về chuyên môn
trong các trò chơi bằng bộ điều khiển console.
14, Daewangpangyo-ro 645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8023-6600
www.neowiz.com/neowiz
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Công Ty Công Nghệ Thông Tin Toàn
Cầu
Naver 

Có Lượng Người Hâm Mộ Đông Đảo
Ủng Hộ
NCSoft 
NCSoft là công ty mà không một game thủ nào có thể phớt
lờ. Thiết kế của tòa nhà là biểu trưng cho chữ “N” trong
NCSoft, một điểm mốc mang tính biểu tượng ở Pangyo. Nội
thất nơi đây cũng khá cao cấp. Tòa nhà có phòng tắm hơi
chỉ dành cho nhân viên, ngoài ra còn có cả trung tâm thể
dục, trung tâm chăm sóc trẻ em và trung tâm y tế. Nếu bạn
tò mò về một tòa nhà văn phòng đã được xây dựng nhằm
khuyến khích nhân viên đưa ra những ý tưởng sáng tạo, hãy
đăng ký chương trình thăm quan được tổ chức cho thanh
thiếu niên. Nếu bạn là du khách, bạn có thể thưởng thức
một tách cafe ở quán cafe tầng 1 và hân hoan ghé thăm
ngôi nhà tạo hình nên những nhân vật game bạn yêu thích.
12, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do (NCSoft)
02-2186-3300
kr.ncsoft.com/kr/index.do
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Naver – dịch vụ cổng thông tin số một của Hàn Quốc, là
một công ty CNTT toàn cầu đang dẫn đầu xu hướng kỹ
thuật số toàn cầu thông qua các dịch vụ đào tạo học thuật
và webtoon của mình. Thư viện và quán cafe của Naver, nơi
thể hiện màu xanh của Naver bằng thực vật, mở cửa cho
người ngoài thăm quan. Nếu bạn muốn mua đồ lưu niệm,
hãy ghé thăm cửa hàng bán các sản phẩm nhân vật Line
dễ thương như Brown, Sally và Cony. Hiện tại, thư viện ở
tầng 1 của trụ sở Naver đã tạm dừng hoạt động và không
nhận khách thăm quan do tình hình diễn biến của đại dịch
COVID-19.
6, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
10:00-19:00
www.navercorp.com

1588-3830

TIP

CAFÉ PICK

Sống Chậm Lại Mỗi Ngày
Những Quán Café Trên Phố Baekhyeon-dong
CAFÉ PICK 1 Redish Brown
Đây là quán cafe đầu tiên trên Phố
Café Baekhyeon-dong. Quán cafe có
nội thất cực bắt mắt từng xuất hiện
trong bộ phim truyền hình “Bước Chạy
Tới Trái Tim” với sự tham gia của hai diễn viên Shin Sekyung và Yim Si-wan. Để giữ chân thực khách bằng hương
vị tuyệt vời, chủ quán sử dụng những nguyên liệu hảo
hạng và pha chế những công thức phù hợp. Đặc trưng của
thực đơn ở đây là đá bào bingsu đậu đỏ. Cafe được pha
từ hạt cafe rang chín cũng để lại hương vị khó quên. Đá
bào bingsu sử dụng đậu ngọt Hàn Quốc nhưng lại lưu giữ
hương vị ban đầu của đậu mà không bị quá ngọt.
30, Pangyoyeok-ro 18beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8016-2055
12:00-21:00, Nghỉ Vào Các Thứ Hai
@redish_brown_

CAFÉ PICK 3 Open Coffee
Open Coffee nổi tiếng là tiệm rang xay
ở Pangyo. Những khách hàng thân thiết
ghé thăm nơi đây để mua cafe hạt và
cafe túi lọc trứ danh có hương vị ngon
tuyệt. Tầng một được trang trí bằng đá
cẩm thạch đen trắng, còn tầng 2 có nội
thất quyến rũ, vừa giống một hiệu sách
vừa giống một phòng trưng bày. Có thể phóng tầm nhìn ra
công viên khi đứng trên ban công. Đặc trưng nơi đây là cafe
bản địa và cafe latte, ngoài ra, cortado hoặc các dạng pha
tương tự cũng là lựa chọn rất hay.
15, Pangyoyeok-ro 14beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do
070-4633-0691
10:00-22:00 Thứ Hai - Thứ Năm, 10:00-23:00 Thứ Sáu - Chủ nhật
@opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 2 Coffee Stone
Rất nhiều người ngạc nhiên khi đến quán cafe này bởi bên
trong rộng hơn nhiều so với những gì bạn tưởng khi nhìn
từ bên ngoài. Nội thất được xây dựng bằng gỗ tự nhiên
màu nâu và mỗi khu vực có một chủ đề khác nhau, điều
này cho thấy chủ quán đã rất chăm chút và trang trí cầu
kỳ cho quán. Việc chọn và rang hạt cafe do đích thân chủ
quán thực hiện. Bạn có thể uống thêm
một tách Americano miễn phí. Cafe
rang được chia thành cafe túi lọc, cafe
espresso và cafe Hà Lan, ngoài ra còn có
các loại đồ uống khác như trà, sinh tố và
nước ép trái cây tươi.
8, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do
031-8017-0529
11:00-23:00

CAFÉ PICK 4 I’m Home
Quán cafe này có không gian nội thất hấp dẫn với nhiều màu
sắc sặc sỡ khiến bạn có cảm giác như đang bước vào một
quán ăn nhanh ở nước ngoài. Cánh cửa màu tím ở lối vào là
khu chụp ảnh, chúng tôi khuyên bạn nên chụp vài kiểu ảnh
rồi mới vào. Khi bước vào bên trong, bạn sẽ thấy mọi người
đang trò chuyện trong bầu không khí ấm cúng. Quán cafe
này nổi tiếng với bữa ăn nửa buổi, bạn có thể thưởng thức cả
bữa ăn và một món tráng miệng. Nếu bạn muốn dùng bữa,
hãy chọn salad, mì ống hoặc bánh mì sandwich. Nếu bạn
đến để thưởng thức món tráng miệng, chúng tôi khuyên bạn
nên dùng bánh kếp, pudding chuối, bánh hạnh nhân hoặc đá
bào sữa.
3-1, Pangyoyeok-ro 10beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do
070-4418-0415
10:00-23:00 Thứ Hai Thứ Năm, 10:00-24:00 Thứ Sáu-Chủ Nhật
@imhomecafe
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SUWON
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Suwon, Thành Phố Biểu Trưng cho
Văn Hóa và Lịch Sử

1
6
2

Ở Suwon, những nét truyền thống
xưa giờ lại trở thành xu hướng
mới nhất và những không gian
mới đang được xây dựng dựa
theo lịch sử của thành phố. Thành
Hwaseong ở trung tâm Suwon
được UNESCO công nhận là Di Sản
Thế Giới là địa điểm thu hút những
du khách muốn tìm hiểu về lịch
sử. Khung cảnh ban đêm nhìn từ
Nhà Chòi Banghwasuryujeong có
thể khiến trái tim của những đôi
uyên ương xao xuyến. Toàn bộ con
phố bán gà rán là nơi bạn có thể
thưởng thức hương vị nguyên bản
của món gà galbi từng xuất hiện
trong bộ phim “Phi Vụ Bá Đạo”.
Còn khu Haengridan-gil gần Thành
Hwaseong là địa điểm tụ tập của
dân địa phương thích huyên náo
và nhộn nhịp.

4
7
8

Thành Hwaseong

Làng Haenggung-dong,
Thành Phố Suwon-si

3

Đường
Haengnidan-gil
Cổng
Paldalmun

POINT SPOT

Chợ Truyền
Thống
Ngoài Cổng
Paldalmun

❶ Trung Tâm Văn Hóa Truyền Thống Suwon ─ 155 m (2 phút đi bộ) ─ ❷ Thành Hwaseong ở Suwon ─ 1,07 km (16 phút đi bộ) ─
❸ EAT Phố Gà Rán Suwon ─ 924 m (14 phút đi bộ) ─ ❹ Haengridan-gil (Jung Jiyoung Coffee Roasters, Haenggung 81.2, Café 7209,
Paterson Café) ─ 1,65 km (25 phút đi bộ) ─ ❺ Khinh Khí Cầu Suwon ─ 1,03 km (16 phút đi bộ) ─ ❻ Nhà Chòi Banghwasuryujeong ─
753 m (11 phút đi bộ) ─ ❼ Onsaemiro ─ 139 m (2 phút đi bộ) ─ ❽ STAY Nhà Nghỉ Hanok Stay Goyoo
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Tìm Hiểu Nghi Thức và Tinh hoa Hàn
Quốc
ở Trung Tâm Văn Hóa Truyền Thống
Suwon 
Nếu bạn muốn trải nghiệm di sản của Suwon, hãy xem các
chương trình trải nghiệm văn hóa truyền thống đang được
tổ chức ở trung tâm. Người lớn có thể học cách ghép vải
phong cảnh, ghép vải viền gương, tết vòng và kẹp sách, còn
trẻ em có thể học nghi thức truyền thống, cách chào hỏi và
làm quen bảng chữ cái ở Trường Làng Hongjae. Chương
trình Hwajungjibyeong là một lớp học làm bánh mà bạn có
thể làm chiếc bánh gạo và gắn hoa đầy màu sắc rồi thưởng
thức cùng trà. Ấn tượng năm ngoái thuộc về Cuộc Thi Bậc
Thầy Âm Nhạc (Master Singer) vì mang đến cho du khách
cơ hội lắng nghe các bậc thầy pansori. Các chương trình
trải nghiệm trực tuyến như “Gugak Play at Home” được
tổ chức thường xuyên do đại dịch COVID-19. Các chương
trình thay đổi theo mùa hoặc theo tháng, vì vậy hãy truy cập
trang web của trung tâm để biết trước lịch trình.

Bảo Tồn Di Sản của Vua Jeongjo
Thành Hwaseong ở Suwon 
Thành Hwaseong được UNESCO công nhận là Di Sản Thế
Giới vào năm 1997, là thành phố mới đầu tiên được quy
hoạch trên thế giới và hoàn thành sau 2 năm 6 tháng nhờ
cách kết hợp chặt chẽ công nghệ dưới triều đại Vua Jeongjo
Triều Joseon. Thành có tháp canh Dongbukgongsimdon
để quan sát kẻ địch 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 dọc
theo dốc lên Thành Hwaseong, bạn có thể nhìn ngắm toàn
cảnh thành phố Suwon. Đặc biệt, đừng bỏ lỡ khung cảnh ban
đêm nơi đây bởi chính khung cảnh đó được đưa vào danh
sách 100 điểm thăm quan không thể bỏ qua của Hàn Quốc.
320-2, Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-290-3600
Tháng Ba-Tháng Mười 09:00-18:00, Tháng Mười MộtTháng Hai 09:00-17:00
Trẻ em 500 KRW, Người lớn 1.000 KRW
www.swcf.or.kr

18-11, Jangan-dong, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-247-5613
09:00-18:00 (Nghỉ vào các Thứ Hai)
“Hwajungjibyeong: Bánh Trong
Tranh Vẽ” Fee KRW 3.000, Giá Khóa “Giáo Dục Công Dân Cơ Bản” 50.000
KRW trong khoảng 2 tiếng
www.swcf.or.kr
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EAT IT

Mang Đến Cảm Giác Ấm Cúng
Nhà Hàng Kết Hợp “Onsaemiro” 
Nằm trong một con hẻm có những ngôi nhà thấp mái,
Onsaemiro là một nhà hàng kết hợp theo phong cách Hàn
Quốc do hai mẹ con điều hành. Nhà hàng mới được khai
trương vào tháng ba này và trồng những loại hoa và thảo
mộc trang trí bữa ăn trong một khoảnh sân nhỏ. Khoảnh
sân còn là nơi phơi các nguyên liệu dưới ánh nắng mặt trời
vào những ngày chủ nhật. Để mua những nguyên liệu tươi
ngon nhất cho món bò tái và cá hồi, đầu bếp Lee Dae-han
sẽ đi chợ sáng mỗi ngày và chuẩn bị bữa ăn trong ngày. Có
bốn món chính và ba món phụ trong thực đơn nhưng đầu
bếp luôn đưa ra những ý tưởng mới. Có tổng cộng 13 bàn,
bao gồm cả các bàn ngoài trời. Những món phổ biến nhất
trong thực đơn là risotto sốt kem fulvescens rong biển,
bibimbap bò tái và hamburger bít tết phô mai.
1F, 6, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-244-5424
Hamburger Bít Tết Phô Mai 16.500 KRW, Bò Tái và
Bibimbap Nhân Bơ 13.000 KRW
11:00-22:00 Thứ Ba-Chủ Nhật, Nghỉ vào
Thứ Hai (Không có thời gian nghỉ, Dừng gọi món sau 9h tối)

Ao Nước Bí Ẩn Có Rồng Thiêng
Chòi Banghwasuryujeong 
Nếu bạn dạo quanh tường Thành Hwaseong, bạn sẽ đến
được Chòi Banghwasuryujeong, một địa điểm dã ngoại nổi
tiếng. Nhiều du khách mang theo đồ dã ngoại ngồi quanh
ao nước mang vẻ đẹp nên thơ này. Nếu bạn dừng chân
ở Chòi Banghwasuryujeong, hãy nhớ ngắm nhìn toàn bộ
khung cảnh trước mắt. Mặc dù cảnh quan ban ngày cũng
rất tươi đẹp, nhưng cũng sẽ thật thú vị khi dạo quanh vào
lúc màn đêm buông xuống và ánh đèn bắt đầu nhấp nháy.
Lúc đó, bạn sẽ cảm giác như mình là vị đế vương nào đó
đang chầm chậm tản bộ sau một ngày thiết triều mệt mỏi.
44-6, Suwoncheon-ro 392beon-gil, Baldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-290-3600
Vào cửa tự do
Mở cửa quanh năm, 24 giờ mỗi ngày

Chiêm Ngưỡng Toàn Cảnh Thành Phố
Bằng Khinh Khí Cầu Suwon 
Đây là một phương tiện hấp dẫn để ngắm nhìn toàn bộ Thành
Hwaseong ở Suwon từ độ cao tối đa 150 m so với mặt đất.
Khinh khí cầu nạp heli có thể chở tối đa 30 người và được vận
hành bởi một phi công đào tạo bài bản để đảm bảo an toàn.
Khinh khí cầu đã qua kiểm duyệt an toàn theo Quy Chế Hàng
Không Chung (JAR21) của Cơ Quan An Toàn Hàng Không Liên
Minh Châu Âu (EASA) và được phê duyệt từ Bộ Đất Đai, Cơ Sở
Hạ Tầng và Giao Thông Vận Tải. Khinh khí cầu cũng được kiểm
tra vào sáng thứ Hai hàng tuần để đảm bảo độ an toàn tuyệt
đối. Mua vé khi lên khinh khi cầu và mỗi chuyến bay kéo dài
khoảng 10 phút. Hoạt động vận hành được quyết định tùy theo
thời tiết và tốc độ gió, nghĩa là chuyến đi có thể bị hủy bỏ mà
không được báo trước nếu thời tiết thay đổi đột ngột.
697, Gyeongsu-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-247-1300
Người lớn 18.000 KRW, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
17.000 KRW, học sinh tiểu học 15.000 KRW (cư dân Suwon được giảm giá
nếu họ xuất trình giấy tờ tùy thân).
www.flyingsuwon.com
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TIP

CAFÉ PICK

Những Cách Độc Đáo để Ghé Thăm Cung Điện Cổ Kính
Khám Phá Cafe Trên Con Đường Haengnidan-gil
CAFÉ PICK 1 Café 7209
Quán cafe này đặc biệt nổi tiếng với bộ dã ngoại, bao
gồm bánh sandwich, đồ uống và một tấm thảm được
chuẩn bị trong giỏ mây. Một buổi dã ngoại ở Chòi
Banghwasuryujeong cách quán cafe 10 phút đi xe sẽ để lại
kỷ niệm đáng nhớ cho bạn. Bánh mì kẹp dâu tây và bánh
mì nướng hình đám mây không chỉ có hương vị thơm ngon
mà còn được bày biện trên một chiếc đĩa đẹp
mắt tạo nên vật phẩm hoàn hảo để ghi lại
và đăng lên Instagram. Vui lòng nhắn
tin trực tiếp qua Instagram cho cửa
hàng để được đặt chỗ.
54, Sinpung-ro 23beon-gil, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
031-302-1111
12:00-22:00, Nghỉ vào Thứ Năm
@cafe7209

CAFÉ PICK 3 Jung Jiyoung Coffee Roasters
Trải nghiệm phong cách cổ điển và bầu không khí ấm cúng
tại một quán cafe được dựng lên nhờ tu sửa ngôi nhà cũ.
Khách du lịch liên tục ghé thăm nơi đây bởi những tách
cafe thơm ngon và chất lượng ổn định. Tầng một có quầy
phục vụ, không gian nướng bánh và rang cafe; tầng hai có
cấu trúc độc đáo với các phòng theo nhiều chủ đề khác
nhau. Điểm nổi bật của nơi này là
tầng thượng có tầm nhìn bao quát ra
Cổng Janganmun và tường thành.
13, Jeongjo-ro 905beon-gil, Paldal-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do
031-302-1111
12:00-22:00, Nghỉ vào Thứ Hai
@jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 2 Haenggung 81.2
Đây là quán cafe rộng lớn và lý
tưởng dành cho những người
thích ngắm nhìn hoàng hôn buổi
chiều muộn và tận hưởng thời
gian thư giãn. Nhiều du khách
say mê chụp ảnh và chìm trong
không gian mê đắm này đến nỗi
quên mất cả ly nước. Đặc trưng
trong thực đơn là sinh tố sữa chua dâu tây ngọt ngào và
cafe Einspänner. Các món tráng miệng cũng được bán
kèm đồ uống có thể kể đến là bánh ngọt, bánh madeleine
và bánh nướng.
56, Sinpung-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
031-257-0812
10:00 - 22:00 hằng ngày
@haenggung_81.2

CAFÉ PICK 4 Paterson Coffee
Quán café có dòng chữ tiếng Anh ấn
tượng được ghi trên bức tường bên
ngoài của một tòa nhà bốn tầng màu
trắng là ‘Paterson Coffee’. Những
tách café, sách báo, loa lớn và đĩa CD
với những kiểu dáng khác nhau được
được bày biện một cách hài hòa, làm
hài lòng trực quan của du khách. Nếu may mắn, bạn có
thể được nghe buổi biểu diễn nhạc jazz trực tiếp ở một góc
của quán. Món tráng miệng của quán có tên là “Món Tráng
Miệng Hôm Nay” nên luôn được thay đổi hàng ngày.
33, Hwaseomun-ro, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
070-4257-0515
12:00-22:00
@patersoncoffee
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Hot Beaches
LỰA CHỌN của Lee Youngji!
Bãi Biển Tỉnh Gyeonggi-do Dạo Này Thật Nóng Bỏng

Đừng chỉ dừng chân mà ngắm nhìn biển cả. Các
hoạt động giúp bạn cảm nhận trọn vẹn mùi biển
sẽ khiến bạn nhận ra giá trị đích thực của biển
cả bao la. Rapper Lee Youngji, một thần tượng
của thế hệ MZ, đã có chuyến thăm vùng biển ở
tỉnh Gyeonggi-do. Dưới đây là những bãi biển ở
tỉnh Gyeonggi-do do Youngji giới thiệu.

Mini Interview
Rapper Lee Youngji
“Tôi luôn đi biển mỗi khi hè đến, nhưng năm nay, do
dịch COVID-19 nên tôi không đi đâu được. Biển ở
tỉnh Gyeonggi-do là nơi hàn gắn tâm hồn tôi, vì đây
là nơi tôi có thể ngẫu hứng ghé qua dù có bận rộn
đến đâu đi nữa. Thật tuyệt khi chỉ cần nhìn ngắm đại
dương, ngoài ra bạn có thể tận hưởng một chuyến đi
thời thượng khi tham gia vào các chương trình làng
chài với hoạt động câu cá, chèo thuyền kayak và
hoạt động ở bãi bồi.”
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Các Hoạt Động Năng Động Ở Bãi Bồi thuộc Làng Chài Baengmi-ri
Nằm ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi-do, Làng Baengmi-ri là thị trấn đánh cá xinh đẹp ngay cạnh đại dương xanh rì và bãi bồi trải dài
vô tận. Nhiều du khách say mê vẻ yên tĩnh và thanh bình của ngôi làng này nên thường xuyên quay trở lại. Hoạt động phổ biến
nhất là câu cá thòi lòi. Xe bãi bồi là một loại xe đầu kéo chở được tối đa 40 người đến địa điểm hoạt động cách đó hơn 1 km.
Ngôi làng tổ chức nhiều chương trình trải nghiệm bao gồm câu cá, thu gom vỏ sò, chèo thuyền kayak, quây rào cá và đánh lưới.
Đây là cơ hội tuyệt vời để làm quen với hệ sinh thái biển, điều khó có được ở thành phố. Người ta sẽ phát tờ rơi giới thiệu bằng
tiếng Anh và tiếng Trung cho du khách nước ngoài.
210-35, Baengmi-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-357-3379
Người lớn (Học sinh trung học cơ sở trở lên): 8.000 KRW, 30 tháng–học sinh tiểu học: 5.000 KRW, Phí thuê: Bốt (2.000 KRW) / Cuốc (1.000 KRW)
www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce
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Làng Chài Tando Có Cảnh Hoàng Hôn Đẹp Đến Nao Lòng
Trải nghiệm ở bãi bồi là hoạt động lạ lùng nhưng đáng nhớ mà bạn có thể tận hưởng khi du lịch Hàn Quốc. Tạo nên những kỷ
niệm khi tung tăng ngoài trời khiến bạn cảm thấy như được quay trở lại thời thơ ấu. Trả 10.000 KRW cho người lớn và 8.000
KRW cho trẻ em để thuê găng tay, túi xách, cuốc và ủng. Sau đó, bạn có thể tản bộ đến địa điểm vui chơi mà không bị giới hạn
thời gian hoặc hạn chế di chuyển. Ngoài trải nghiệm ở bãi bồi, ngôi làng còn tạo cơ hội cho cả gia đình nghỉ ngơi, ăn uống và vui
chơi, có thể kể đến trò làm vòng cổ bằng vỏ sò và tìm hiểu về các sinh vật ở Cảng Tandohang với bản đồ bãi bồi. Các nhân viên
thông thạo tiếng Anh sẽ hướng dẫn tận tình cho du khách nước ngoài. Hơn hết thảy, hoàng hôn buông lộng lẫy sẽ khiến nhiều
du khách không ngừng chộp lấy từng khoảnh khắc.
17-34, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
032-885-3745
00:00-23:00 hằng ngày *Giờ hoạt động có thể thay đổi do lịch thủy triều hàng ngày
www.tando.or.kr

Người Lớn 9.000 KRW, Trẻ em/Người Cao Tuổi 7.000 KRW
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Night View
Điểm Hò Hẹn Lãng Mạn Khi Màn Đêm Buông Xuống Huyền Ảo
Ban đêm là thời gian để tạm ngừng nghĩ ngợi và thư thả ngắm cảnh. Khi đêm xuống, hãy ngắm cảnh đêm
tuyệt đẹp để kết thúc chuyến đi trong ngày và bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới. Bạn sẽ có thể tạo nên
những kỷ niệm đẹp khi hẹn hò trong bầu không khí lãng mạn hơn.

01

Mini Interview
Tạp Chí National Geographic
Traveler (Ấn Bản Hàn Quốc)
@natgeotravelkor

Bạn không thể bỏ lỡ khung cảnh
hoàng hôn rực rỡ khi đặt chân tới
Gyeonggi-do. Hình ảnh mặt trời lặn đỏ
rực tại Cảng Gungpyeong cùng ánh
tím và ánh cam hòa quyện với nhau
tại Đài Quan Sát Hoàng Hôn Ansan
khiến biết bao nhiếp ảnh gia say đắm.
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Khung Cảnh Mặt Trời Lặn Đầy Ấn Tượng Ở Cảng
Gungpyeonghang
Cảng Gungpyeonghang có cảnh hoàng hôn đỏ rực rỡ trải dài sau chợ cá. Đây
là nơi lý tưởng để thông thả câu cá hoặc đi dạo dọc theo bãi biển gần Cảng
Gungpyeonghang. Ngắm nhìn những con sóng và những chú mòng biển lướt trên
mặt nước sẽ giúp bạn cảm thấy thư thái hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn
vẹn nhất. Lang thang trong làng chài trước khi mặt trời lặn để có thể nhặt vỏ sò
hay tham gia các hoạt động ở bãi bồi, đào ngao, đi xe trượt trên bãi bồi, câu cá
thòi lòi hay cả những trò chơi dưới nước khác nữa.
Gungpyeong Fishing Village Information Center, 1049-24, Gungpyeonghang-ro, Seosin-myeon,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-356-7339

Chợ Osan Tự Hào Năm Sắc Màu Với
Truyền Thống 100 Năm

Bước Vào Khu Rừng Ánh Sáng Ở
Ansan Starvillage Photoland

Khu chợ này được mệnh danh là khu ngũ sắc bởi sự kết hợp
của năm con phố mang những đặc trưng khác nhau: Phố Chợ
Đêm bán quần áo và các mặt hàng thời trang, Chợ Thực Phẩm
bán nguyên liệu tươi sống, Phố Nguyên Liệu có bột ớt đỏ, dầu
mè và bánh gạo. Khu Mổ Thịt bán thịt bò và thịt lợn, còn Phố
Của Mẹ có mọi món ăn bổ dưỡng và nhiều thứ để ngắm nhìn.
Chợ đêm được tổ chức vào thứ Sáu và thứ Bảy, mang đến cho
du khách những món ăn từ khắp nơi trên thế giới.

Khung cảnh như cổ tích hiện ra trong bóng tối ở Ansan
Starvillage. Chụp ảnh theo các chủ đề khác nhau cùng hơn
200 mô hình động vật. Cây cối và mô hình được trang trí bằng
ánh sáng nhiều sắc màu đẹp mắt như đỏ, xanh lục, đỏ và xanh
lam giúp tăng thêm vẻ quyến rũ. Các khu chụp ảnh xuất hiện
khắp muôn nơi và ánh sáng phát ra rõ hơn trong bóng tối và
tỏa sáng rực rỡ cho dù bạn chụp ảnh ở bất cứ góc nào.

22, Osan-ro 272beon-gil, Osan-si, Gyeonggi-do
www.5colormarket.com

1723, Suin-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
031-484-5050
16:00-23:00 Thứ Hai-Thứ Sáu, 15:00-24:00 Thứ Bảy và Ngày Lễ
Vé Vào Cửa Người Lớn 7.000 KRW, Trẻ Em 5.000 KRW,
Người Khuyết Tật và Người Cao Tuổi 5.000 KRW
www.ansanstar.net

02 03

ⓒinstagram.com/sensibility-seain
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Itaewon ở Pyeongtaek,
Chợ Trung Tâm Quốc Tế Pyeongtaek

Đài Quan Sát Hoàng Hôn Ansan
Có Cảnh Hoàng Hôn Đẹp Mê Hồn

Chợ Trung Tâm Quốc Tế Pyeongtaek tràn đầy sức sống khi
mở chợ đêm “Chợ Song Francisco” vào ngày cuối tuần. Nhà
hàng bánh mì kẹp thịt tự làm “Hamburger Cô Lee” rất nổi
tiếng với món bánh mì kẹp có lớp thịt dày dặn và nguyên liệu
tươi ngon. Nhà hàng nức tiếng với cả người nước ngoài ở Căn
Cứ Quân Đội Hoa Kỳ gần đó và du khách phương xa. Chợ là
một địa điểm nổi tiếng ở phía nam tỉnh Gyeonggi-do, nơi bạn
có thể thưởng thức các món ăn đa dạng của Thái Lan, Thổ
Nhĩ Kỳ, Mông Cổ, Brazil, Châu Phi và Châu Âu cũng như ghé
thăm các quán cafe và nhà hàng mới khai trương.

Đây là đài quan sát mà bạn có thể chiêm ngưỡng cảnh
hoàng hôn huyền diệu và Cầu Incheondaegyo từ Biển Tây.
Nếu bạn nhìn thấy ngọn hải đăng đỏ và tác phẩm điêu khắc
hình mặt trời ẩn trong đám mây thì bạn đã đến đúng chỗ
rồi đấy. Du khách ngồi trong ô trung tâm của tác phẩm điêu
khắc để tạo dáng và chụp ảnh trong bối cảnh hoàng hôn và
đại dương. Hãy đến vào buổi chiều trước khi mặt trời lặn để
thư thái chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan từ đài quan sát.
San 23, Daebubuk-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

11-4, Jungangsijang-ro 25beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
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Your Viewfinder
Không Gian Cho Instagram
Nếu bạn muốn phủ kín bảng tin của mình bằng những nội dung chất lượng hơn các quán cafe hay nhà hàng
thời thượng trong thành phố mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào thì hãy cùng thăm thú những chốn tiềm năng
mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây để đăng tải lên Instagram.

01

Mini Interview
Instagrammer Kim Nam-hee
@namhee_in_stars

Cảnh sắc “Dreamy Camera” khiến
một nhiếp ảnh gia như tôi thấy hứng
thú. Tôi sử dụng bức ảnh giấc mơ
mình nhận được sau khi tham gia
Sự Kiện Lập Danh Sách Giấc Mơ làm
dấu trang. Bất cứ khi nào tôi nhìn
vào tấm ảnh, tôi cảm thấy được ấm
áp và vỗ về.
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Café “Trong Ngày” ở Namyangju Có Góc Nhìn Lỗng
Lậy Ra Phía Sông
Quán cafe có sân thượng ngoài trời trên tầng 2 với tầm nhìn bao quát sông Hàn.
Khu vườn ngoài trời được cắt tỉa cẩn thận với cỏ cây hoa lá mọc tốt tươi khắp nơi,
rất thích hợp để dạo quanh. Các cửa sổ bên trong quán rất rộng, từ bất cứ góc
nào cũng có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh đẹp như tranh của Sông Hàn. Các
món bán chạy trong thực đơn là Bánh Quế Hồng Kông ăn kèm với trái cây tươi
theo mùa và kem sữa, rồi cả dâu tây uống kèm sữa dâu làm từ sữa hữu cơ của
trang trại Sangha nữa. Nếu muốn thưởng thức một bữa ăn hảo hạng khi mặt trời
lặn, bạn có thể thử món sườn nướng làm từ sườn tươi của Úc.
232-24, Gosan-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do
031-576-2505
10:00-22:00 hằng ngày
Bánh Quế Hồng Kông 12.000 KRW, Sữa Dâu 7.000 KRW, Sườn Nướng 19.800 KRW

Yangpyeong Dumulmeori
- Nơi Hai Nhánh Sông Hàn Giao Hòa

Camera Café
Biến Giấc Mơ Thành Hiện Thực

Dumulmeori trở nên đặc biệt thu hút hơn khi có làn sương
mù ẩm ướt. Nơi đây có một con đường mòn lý tưởng cho
những ai muốn lang thang tản bộ. Con phà từng đưa 30 con
tàu qua sông giờ đang ở nguyên hiện trạng. Khung cảnh có
cặp đôi chính trong phim “Cô Nàng Xinh Đẹp” quay cảnh hôn
nhau cũng là một khu chụp ảnh nổi tiếng. Dumulmeori Lotus
Hotdog – nhà hàng nổi tiếng ở Yangpyeong mà bạn nhất định
phải ghé thăm, chính là nơi có món xúc xích làm từ bột có ủ
trong lá sen. Bạn có thể chọn lựa vị nhẹ nhàng hoặc vị cay.

Chủ quán Dreamy Camera Café tin rằng những giấc mơ có
thể trở thành hiện thực bằng cách ngắm nhìn những bức
ảnh mỗi ngày và tự nhủ với lòng mình theo đuổi những
ước mơ. Chủ quán chia sẻ cách hiện thực hóa ước mơ của
chính mình cho khách. Nếu viết một danh sách lên những
tấm giấy được chuẩn bị sẵn trong quán thì bạn sẽ có trải
nghiệm độc đáo khi được in miễn phí “những bức ảnh trong
mơ” chụp bằng máy Polaroid.
35, Hansol-gil, Yongmun-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-771-3264
11:00-18:00 Thứ Ba-Chủ Nhật, Nghỉ vào Chủ Nhật, Thứ
Hai và ngày lễ
Cappuccino và Café Latte 4.500 KRW, Trà KRW 5.000
dreamycamera.synology.me

ⓒCamera Café

Yangsu-ri, Yangseo-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-1001

02 03
04 05

Khu Du Lịch Đặc Biệt Dongducheon
Dành Cho Khách Nước Ngoài
Các nhà hàng từ khắp nơi trên thế giới được dựng lên
quanh một khu đất trống có tên là Quảng Trường Văn Hóa
Hàn - Mỹ. Các quầy hàng ăn được dựng trên một bên vỉa
hè của con phố chuyên cung cấp bữa ăn mang đi và ăn
trong nhà, đồng thời bán rất nhiều món khác như gimbap,
tteokbokki, bít tết, mì ống, thịt rán, xúc xích và thịt nướng.
Hình vẽ graffiti sặc sỡ tô điểm các bức tường dưới chân các
tòa nhà đã trở thành một khu chụp ảnh nổi tiếng ngập tràn
khắp các bảng tin Instagram của nhiều người sành điệu.
571-31, Saengyeon-dong, Dongducheon-si, Gyeonggi-do

Công Viên Nghệ Thuật Anyang
Được tái sinh nhờ “Dự Án Nghệ Thuật Công Cộng Anyang”
bắt đầu vào năm 2005, công viên có đầy đủ các yếu tố khơi
gợi trí tưởng tượng. Công trình cơ sở gồm các tác phẩm
của 52 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc và nước ngoài,
tất cả được dựng ở nhiều góc khác nhau của công viên.
Những tác phẩm nghệ thuật hài hòa với thiên nhiên xung
quanh được sắp đặt khắp mọi không gian, nơi đây quả thực
trở thành một studio đặc biệt của nghệ sĩ. Bước chân lên
cấu trúc xoắn ốc của Đài Quan Sát APAP để chụp những
bức ảnh nghệ thuật thấp thoáng đỉnh núi và Con Đường
Công Viên Nghệ Thuật.
San 21, Seoksu-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
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Winery Tour
Du Lịch Thưởng Rượu ở Tỉnh Gyeonggi-do
Nguồn nước chất lượng cao và mảnh đất giàu dinh dưỡng là những điểm khởi đầu cho một loại đồ uống
ngon tuyệt. Rượu bia ở Gyeonggi-do mang hương vị hảo hạng nhất vì kết hợp các nguyên liệu địa phương
theo tỷ lệ tối ưu. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số địa điểm mà bạn có thể dừng chân lựa chọn rượu
makgeolli, bia hoặc rượu.

01

Mini Interview
Instagrammer Kim Hyun-jung
@insta_train95

Cánh cửa gỗ nặng trịch dẫn đến
đường hầm ủ rượu tại trang trại
Sanmeoru giống như một lối đi
bí mật ngược dòng về thời Trung
cổ. Đoạn đường tràn ngập mùi
thơm của thùng gỗ sồi tạo nên
bầu không khí huyền bí. Điểm
nổi bật của chuyến thăm quan
là được thưởng thức nho rừng
Hàn Quốc.
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Sansawon, Bảo Tàng Đồ Uống Đặc Trưng Với Đồ Uống
Truyền Thống Của Hàn Quốc
Với trọng tâm là bảo tồn và giới thiệu các loại đồ uống truyền thống của Hàn Quốc,
Sansawon là thiên đường dành cho những người đam mê đồ uống ngon. Không
gian trưng bày được dựng sẵn nhằm nâng cao hiểu biết về “Gayangju”-một thức
uống truyền thống của Hàn Quốc, đồng thời bán các sản phẩm liên quan. Du khách
có thể thưởng thức hơn 30 sản phẩm do Nhà Máy Bia Baesangmyun sản xuất, bao
gồm rượu trái cây, rượu thuốc và rượu mạnh. Ngoài ra, có thể thử các loại đồ uống từ
cửa ra vào rồi chọn mua loại mình thấy thích. Nếu có quá nhiều đồ uống để lựa chọn,
du khách cũng có thể tham khảo danh sách đồ uống bán chạy hàng tháng.
25, Hwadong-ro 432beon-gil, Hwahyeon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-532-9300
08:30-17:10, Nghỉ Vào Các Ngày Nghỉ Lễ Toàn Quốc và Cuối Tuần
Người lớn 4.000 KRW, Đi Theo Nhóm (40 người trở lên) 3.500 KRW
www.soolsool.co.kr

Nhà Máy Rượu Grand Coteau
trong Trang Trại trên Đảo Daebudo

Niềm Tự Hào Của Đồ Uống Hàn Quốc,
Nhà Máy Bia BHD

Đảo Daebudo có nghĩa là “ngọn đồi lớn” trong tiếng Hàn
và Grand Cotteau trong tiếng Pháp. Khoảng 40 trang trại
đã tham gia vào hợp tác xã và bắt đầu sản xuất rượu vào
năm 2000. Ghé thăm sảnh trưng bày để nếm thử rượu,
thăm quan nhà máy rượu hoặc tận hưởng spa rượu. Trên
đảo Daebudo, rượu được làm từ nho Campbell – loại nho
thường được dùng như một món ăn nhẹ - và nho Cheongsu.
Dự kiến trong năm nay, loại Rượu Cheongsu cổ điển 20
năm tuổi sẽ được tung ra thị trường.

Nhà Máy Bia BHD là nơi sản xuất ra makgeolli hàng đầu, nơi đây
duy trì cách làm thức uống truyền thống suốt ba thế hệ. Các sản
phẩm tiêu biểu có thể kể đến Ugok Draft và Tiger Draft. Ugok
Draft – loại đồ uống có cồn đoạt giải trong Cuộc Thi makgeolli,
đặc biệt hơn cả vì loại rượu mạnh này được làm theo cách truyền
thống mà không cần thêm một giọt nước nào. Đặc biệt, rượu
makgeolli cao cấp ‘Bja Series’ là sản phẩm nâng tầm chất lượng
của thương hiệu gạo từ tỉnh Gyeonggi-do. Bạn có thể đến thăm
một nhà máy sản xuất đồ uống truyền thống để mua trực tiếp.

107, Ppeokkuksan-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
032-886-9873
09:00-18:00 Thứ Hai-Thứ Bảy, Nghỉ Vào Chủ Nhật
Thăm Quan & Nếm Rượu 10.000 KRW
www.grandcoteau.co.kr

835, Seobong-ro, Jeongnam-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-354-9376
08:00-16:00 các ngày trong tuần, Có mở cửa cho du
khách thăm quan
Rượu Ngô Makgeolli 1.500 KRW, Tiger Draft 2.300 KRW
www.baedoga.co.kr
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Thưởng Thức Bia tại
Nhà Máy Bia Kraemerlee

Rượu Làm Từ Nho Rừng Hàn Quốc ở
Trang Trại Sanmeoru thuộc Paju

Tại nhà máy ủ bia thủ công này, bạn có thể vừa thưởng thức
một ly bia vừa phóng tầm mắt nhìn nhắm núi non xanh rì.
Bạn cũng có thể thấy máy nấu bia khổng lồ ngoài cửa sổ,và
quan sát được quá trình sản xuất bia. Có nhiều cách ủ bia thủ
công, đồng nghĩa với việc các chủng loại sẽ đa dạng. Loại bia
bạn chọn sẽ được rót trực tiếp từ máy. Hãy đặt chỗ trước để
thăm quan nhà máy bia, nơi bạn có thể quan sát các xưởng
sản xuất bia, nếm bia và thưởng thức đồ ăn đi kèm.

Trang trại này bắt đầu trồng nho rừng của Hàn Quốc từ năm
1979. Nơi đây cho ra đời những trái nho thơm ngọt để làm nước
ép nho và rượu vang. Trang trại có tiếng nhờ những chuyến thăm
quan nhà máy rượu vang và du khách thường xuyên lui tới để
nếm thử loại rượu nho rừng truyền thống. Du khách cũng được
thoải mái thăm quan phòng ủ rượu, hầm rượu, phòng trưng bày
rồi cả đường hầm nho rừng. Bạn có thể tự túc thăm quan để
có thể nhìn sơ bộ về quy trình sản xuất. Ngoài ra, bạn có thể trải
nghiệm làm socola, mứt nho rừng hay xà phòng, và cả gia đình
cùng thưởng thức những trái nho rừng thơm ngon.

429, Cheonggun-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-585-5977 11:00-22:00 các ngày trong tuần (Dừng nhận gọi đồ từ 21:00)
Bia Lúa Mì Kraemerlee 8.000 KRW, Bia Pilsner Kraemerlee 7.000 KRW
www.instagram.com/kraemerlee

441-25, Witbaeuni-gil, Jeokseong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-958-9558
09:00-17:00
Làm Rượu Từ Nho Rừng + Thăm Quan
Nhà Máy Rượu + Nếm Rượu 22.000 KRW
www.sanmeoru.com
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Be Pretty!
Ngắm Nghía Mỹ Phẩm
Nếu bạn là du khách quan tâm đến K-Beauty, đừng bỏ qua những thông tin hữu
ích này. Chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề về mỹ phẩm thuần chay, sản phẩm
thân thiện với môi trường, mỹ phẩm phương Đông cho đến vẻ đẹp nội tâm.

01 02

The Belle Spa, Spa Mang Phong Cách
Phương Đông Sang Trọng

Say Mê Vẻ Đẹp Nội Tâm Đích Thực ở
Miranda Hotel Spa Plus

Kỹ thuật đặc trưng ở spa này là sử dụng bộ dụng cụ bằng đồng
truyền thống của Hàn Quốc. Với phần tay cầm được làm ấm
theo thân nhiệt khách hàng, động tác mát-xa bằng dụng cụ xoa
dịu tối đa các cơ căng cứng chẳng hạn như cổ và cơ lưng. Nét
lần xoa bóp dễ chịu, những đôi tay mềm mại và sự rung cảm
độc đáo của The Belle Spa sẽ khiến bạn cảm thấy như đang
được chăm sóc đặc biệt. Spa hoạt động thông qua việc đặt
trước và có thể đặt trọn gói cả phòng.

The Miranda Hotel là spa có suối nước nóng chứa natri
ngay ở trong nhà và hoạt động quanh năm. Nơi đây còn có
bể bơi, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi truyền thống.
Bạn cũng có thể chăm sóc làn da trong bồn tắm ngoài trời
nhờ nguồn nước có chứa các thành phần tự nhiên như hoa
cúc, hoa diên vĩ và rượu vang. Thùng gỗ cứng có chứa nước
nóng thảo dược với giấm pha loãng, giúp da mềm mại và
ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả.

902, Deogyeong-daero, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do (The Belle Spa, 2F,
Novotel Ambassador Suwon)
031-547-6708 (Novotel Suwon Branch)
10:30-20:00 hàng ngày, Nghỉ vào Thứ Hai của tuần thứ 3
Massage Toàn Thân Kiểu Hàn Quốc, 90 phút, 195.000 KRW, Liệu Pháp
Chườm Đá Xông Tinh Dầu, 90 phút, 195.000 KRW
www.bellespa.co.kr

45, Jungnicheon-ro 115beon-gil, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-639-5000
Giờ hoạt động chung 06:00-18:00 (kiểm tra trang web để xem giờ đặt riêng)
Khu Vui Chơi Dưới Nước (Bể Tắm Lớn + Công Viên Nước) Người lớn
44.000 KRW, Trẻ em 38.000 KRW
www.mirandahotel.com/renewal/index.asp
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Hot Beauty
Item 5

Chúng tôi sẽ
giới thiệu đến
bạn những
mặt hàng mỹ
phẩm đỉnh
nhất ở Chicor.

Bộ Sưu Tập Chicor
[Bảng Màu Mắt Hoàn
Thiện #Hot Date]

Urban Decay
[All Night Makeup
Setting Spray]

Lagom
[Cellup Micro Foam
Cleanser]

Onoma
[Wonder Tomorrow
Essence]

Klairs
[Freshly Juiced Vitamin
Drop]

Một bảng màu mắt gồm
24 ô màu để giúp bạn
thoáng tay lựa chọn đủ
màu sắc. Từ phong cách
sử dụng thông thường
hàng ngày cho đến phong
cách rực rỡ để tạo điểm
nhấn vào một ngày đặc
biệt. 21g, 49.000 KRW

Đây là chai xịt thần thánh
mà chị em trong giới mộ
điệu ít nhất đã từng nghe
qua. Nếu bạn xịt nhẹ sau
khi trang điểm, sản phẩm
sẽ giúp lớp phấn tiệp vào
da, đồng thời bảo vệ các
lớp trang điểm cầu kỳ.
118ml, 40.000 KRW

Hệ thống giữ ẩm kép
không gây kích ứng giúp
tăng cường hàng rào bảo
vệ da, đồng thời duy trì
độ ẩm cho da sau khi rửa
mặt. Giúp làm sạch sâu
với lớp bọt mềm mịn.
150 ml, 18.000 KRW

Thoa nhẹ nhàng trên da
bởi đây là tinh chất dạng
dầu có nồng độ đậm
đặc. Tinh chất cung cấp
độ ẩm và các dưỡng chất
giúp dưỡng ẩm cho hàng
rào bảo vệ da, đồng thời
duy trì khả năng phục hồi.
35 ml, 52.000 KRW

Đây là một loại serum
chứa vitamin C tinh khiết
đã qua tinh chế ổn định,
ít gây kích ứng, phù hợp
với cả da nhạy cảm. Kết
cấu trong suốt thấm sâu
vào da khiến da căng
mướt, mịn màng.
35 ml, 21.900 KRW

03 04

Dành Cho Những Người Yêu Môi Trường:
Trạm Refill Amore Gwanggyo
Một không gian mà bạn có thể trải nghiệm cách thức làm
đẹp thân thiện với môi trường cũng như bảo vệ môi trường.
Bạn có thể đổ đầy dầu gội và sữa tắm từ một chiếc máy lớn
được làm từ vỏ dừa bỏ đi và khoáng chất giúp giảm thiểu
30% lượng nhựa. Cửa hàng được thiết kế với nhiều không
gian trải nghiệm khác nhau. Các dịch vụ phổ biến có thể kể
đến như Dịch Vụ Chọn Tông Màu giúp bạn tìm ra màu phấn
nền hoàn hảo và Khu Gwanggyo trong cửa hàng là nơi để
bạn dùng thử tất cả các mẫu mỹ phẩm đến từ Amore Pacific.
80, Gwanggyohosugongwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
(Rooms 134-137)
031-212-5659
10:00-22:00 hằng ngày, Nghỉ vào thứ Hai của tuần thứ tư trong tháng

Goyang Starfield Chicor, Cửa Hàng
Làm Đẹp Tuyển Chọn Nhiều Thương
Hiệu (Sản Phẩm Trang Điểm)
Nếu bạn thích mỹ phẩm, bạn sẽ muốn ghé thăm một không
gian cụ thể để có thể xem xét tất cả các loại mỹ phẩm.
Chicor có sẵn cả các cửa hiệu ngoài đường và các cửa
hàng bách hóa sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh và phân tích.
Ngay cả những thương hiệu mới nổi thường xuất hiện trên
mạng cũng có sẵn để thỏa mãn sự tò mò của khách hàng.
Nơi đây có tất cả các dòng sản phẩm trang điểm nên bạn
có thể thử và cân nhắc để tìm ra loại nào hợp nhất với mình.
1955, Goyang-daero, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do (Chicor, 2F,
Starfield Goyang)
031-5173-1555
10:00-22:00 hằng ngày
www.chicor.com
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BTS
Theo Chân BTS
Hàng ngàn ARMY trên khắp thế giới đang tìm đến Hàn Quốc để tham gia BTS tour. Đây là chuyến thăm quan
khám phá những địa điểm được chọn để chụp ảnh bìa album và quay video âm nhạc của BTS. Sau đây, chúng
tôi sẽ giới thiệu bốn địa điểm nổi bật trong chuyến du lịch theo chân BTS ở tỉnh Gyeonggi-do để giúp những
người hâm mộ vừa thêm phần háo hức vừa tăng cường tình đoàn kết.

01 02

Tận Hưởng Cảm Giác Tương Tự ở
Ga Ilyeong

Đảo Ueumdo Là Vùng Đất Bằng
Phẳng, Hùng Vĩ và Rộng Lớn

Ga Ilyeong Ilyeong là nhà ga đã đóng cửa, các đoàn tàu
không còn hoạt động và cũng là cảnh bắt đầu cho video âm
nhạc “Ngày Xuân” 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 “Ngày Xuân”
của BTS, vừa đi bộ dọc theo đường ray xe lửa và suy ngẫm
về cảnh quay trong video âm nhạc. Khi lắng nghe các bài hát
trong danh sách phát nhạc, hãy ngồi xuống một chiếc ghế
trống và lên kế hoạch cho phần còn lại của chuyến đi.

Nơi này được đặt tên là Đảo Ueumdo, vì có hình dạng giống
con bò hoặc vì người ta có thể nghe thấy tiếng bò kêu từ
đất liền. Ngắm nhìn xung quanh để khám phá cảnh quan
tuyệt đẹp được tạo nên bởi cánh đồng lau sậy rộng lớn và
những hàng cây cô đơn. Tất cả đều phù hợp với tâm trạng
mơ hồ trong video âm nhạc “Ngày Xuân”. Nơi này phù hợp
với cả trẻ em vì có thể khám phá cột mốc địa lý, tìm hiểu về
hệ sinh thái và nó cũng nổi tiếng với hóa thạch của trứng
khủng long. Nơi đây còn được chỉ định là Đài Tưởng Niệm
Thiên Nhiên Số 414, vậy tại sao bạn không ghé thăm để trải
nghiệm sự bao la bát ngát của thiên nhiên.

327, Samsang-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do
031-855-5582

Gojeong-ri, Songsan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
Ueumdo Ecoteering 031-355-8610
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Mini Interview
Instagrammer Hong Da-young
@youtube_twinmix

Là những thành viên của cộng đồng ARMY, tôi cùng em gái mình đã đến thăm Công Viên Dae Jang
Geum, nơi đây Suga đã quay video âm nhạc của anh. Chúng tôi đã chụp những bức ảnh làm quà
lưu niệm và khiêu vũ theo các cảnh quay như trong video âm nhạc. Ngai vàng ở Sảnh Injeongjeon
được che phủ bởi những tấm mành xếp ở hai bên hay còn gọi là Irworoakdo gợi cho chúng tôi nhớ
đến hình ảnh Suga múa kiếm trong lúc đang khoác lên mình áo hoàng bào. Khung cảnh ấy còn thể
hiện sự lộng lẫy và sang trọng khiến chúng tôi vô cùng xúc động!

03 04

Công Viên Dae Jang Geum, Quê Hương
Của Các Bộ Phim Cổ Trang Hàn Quốc

Đường Mòn Yên Bình Trong
Rừng Seohuri ở Yangpyeong

Phân đoạn ấn tượng của Suga BTS mặc hoàng bào trong
video âm nhạc ‘Daechwita’ và con đường gồ ghề nơi anh
dạo bước được quay tại Công Viên Dae Jang Geum. Là
một phim trường của các bộ phim cổ trang, công viên cũng
nổi tiếng là nơi ghi hình cho các bộ phim truyền hình, phim
điện ảnh và quảng cáo. Bạn có thể ngắm các bối cảnh từng
xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Cung Điện
Donggung và Sảnh Junggungjeon, chính là nơi nhà vua và
hoàng hậu sinh sống.

Nếu bạn là thành viên của ARMY – cộng đồng những người
yêu thích nhóm nhạc BTS - thì Rừng Seohuri quyến rũ với
những tán cây rậm rạp là nơi hoàn hảo để bạn nghỉ ngơi
và theo chân BTS. Các thành viên ban nhạc từng chụp ảnh
theo chủ đề nghỉ ngơi thoải mái bên những hàng thông và
bạch dương này. Lắng nghe tiếng lá xào xạc trên những
rặng cây cao vút và dạo bước xung quanh giúp hấp thụ
phytoncide vào cơ thể.

330, Yongcheon-ro, Baegam-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
031-337-3241
(Tháng Mười Một-Tháng Hai) 09:00-17:00 hằng ngày,
(Tháng Ba-Tháng Mười) 09:00-18:00 hằng ngày
Người lớn 9.500 KRW
djgpark.imbc.com

200, Geobukbawi 1-gil, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-774-2387
09:00 - 18:00 hằng ngày (dừng bán vé từ 05:00 chiều)
(Nghỉ vào các ngày thứ Tư, hoạt động bình thường vào thứ Tư là ngày lễ)
Giá vé vào cửa 7.000 KRW, Trẻ em 5.000 KRW
www.seohuri.com
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10 Điểm Đến trong Phim Truyền Hình & Video Ca Nhạc
Nếu bạn muốn tận hưởng chuyến đi từ một góc nhìn mới, chúng tôi khuyên bạn nên ghé thăm những địa điểm
từng làm bối cảnh cho phim truyền hình hoặc video ca nhạc. Hãy du lịch đến những địa điểm từng xuất hiện
trong những khung cảnh ấn tượng để đắm chìm trong những cảm xúc và câu chuyện ẩn chứa bên trong.
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Ngưỡng Mộ Tinh Thần Người Dân Goguryeo ở
Làng Rèn Goguryeo
Nơi đây được bao quanh bởi ngọn núi khiến bạn có cảm giác như đang bước vào
một khu rừng mặc dù Seoul cách đó không xa. Làng Rèn Goguryeo được tái hiện
dựa trên cấu trúc của những ngôi nhà được vẽ trên các bức tranh tường từ Thời
Goguryeo. Đây cũng là một công viên chủ đề lịch sử giúp làm sáng tỏ nền văn hóa
đồ sắt dưới thời Goguryeo. Nơi đây nổi bật trong các bộ phim truyền hình “Bốn Vị
Thần” và “Giai thoại về Hong Gil-dong”. Không chỉ vậy, ngôi làng còn tổ chức các
khu trưng bày ngoài trời như lò rèn, sảnh tụ họp, Nhà của Yeon Hogae và Nhà của
Damdeok cùng với các phòng triển lãm hiện vật lịch sử và trung tâm nghiên cứu
để du khách được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống.
41, Uminae-gil, Guri-si, Gyeonggi-do
031-550-2363
09:00-18:00 vào ngày thường, 09:00-19:00
vào cuối tuần và ngày lễ
Vào cửa tự do
www.guri.go.kr/main/gbv
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Công Viên Sinh Thái Gaetgol
với Rừng Sậy Nổi Tiếng

Vườn Byukchoji Mang Vẻ Đẹp Của
Phương Đông Và Phương Tây

Đây là nơi duy nhất ở tỉnh Gyeonggi-do để bạn có thể cảm
nhận được dấu vết của lưu vực thủy triều và trang trại muối
cũ. Các loại thực vật và nhiều loài cá và lưỡng cư chịu mặn
đều sinh sống ở đây. Địa điểm này được chỉ định là khu bảo
vệ đất ngập mặn quốc gia vào năm 2012. Khi có gió thổi,
khung cảnh toàn bộ rừng sậy rung chuyển thật khiến người
ta thổn thức. Đài Quan Sát Heundeul, nơi Park Bo-gum và
Song Hyegyo cùng nhau nắm tay trong bộ phim truyền hình
“Gặp Gỡ”, cũng là một địa điểm không thể bỏ qua.

Trong Khu Vườn Thực Vật Byukchoji, có khu vườn kiểu phương
Tây khiến bạn cảm thấy như một vị thần trong thần thoại và
khu vườn kiểu phương Đông trang nhã xuất hiện trong bộ phim
“Cô Hầu Gái” và “Khách Sạn Ma Quái”. Ở đây, bạn có thể chiêm
ngưỡng tổ hợp 27 khu vườn phương Đông và phương Tây
được chia theo sáu chủ đề. Các khu vườn được quản lý chặt
chẽ và đều có không gian thơ mộng vừa phù hợp hàn gắn tâm
hồn vừa phù hợp để tản bộ vu vơ. Sau khi ngắm cảnh, bạn có
thể mua hoa thơm ở nhà triển lãm hoa và đồi hoa.

287, Dongseo-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do
031-488-6900
10:30-17:00 (vì mỗi hoạt động có giờ khác nhau, vui lòng xem trên trang
web của công viên)
Trung Tâm Thử Nghiệm Nước Biển 4.000 KRW, Xe
Điện 2.000 KRW,
www.siheung.go.kr

242, Buheung-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-957-2004
09:00-19:00 hàng ngày (Tháng Tư-Tháng Chín) (dừng
bán vé vào từ 18:00)
Người lớn 9.000 KRW, Thanh thiếu niên 7.000 KRW
www.bcj.co.kr

©Byukchoji Garden

02 03
04 05

Hang Động Gwangmyeong, Một Thế
Giới Bên Trong Hang Động Bí Ẩn

Đài Tưởng Niệm Thiên Nhiên Số 537,
Thác Bidulginangpokpo ở Pocheon

Công viên giải trí hang động này nổi tiếng trong cảnh quay
trong bộ phim truyền hình “Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là
Gumiho” và chương trình thực tế “Running Man”. Bước vào
Quảng Trường Hố Giun để ngắm nhìn các lối đi theo chủ đề.
Không Gian Ánh Sáng là nơi có các tác phẩm nghệ thuật hấp
dẫn rực rỡ trong bóng tối. Từ đây, bạn có thể quan sát một
không gian được trang hoàng lộng lẫy bằng nghệ thuật ánh
sáng. Ngoài ra còn có Vườn Ươm Trong Hang với cây cối
xanh tươi mọc um tùm và Thế Giới Nước Trong Hang chính là
hồ nước ngầm trong hang với biết bao nhiêu loại cá.

Nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp, nơi đây từng xuất hiện
trong các tác phẩm như “Vương Triều Xác Sống” và “Cậu
Bé Người Sói”. Đi bộ xuống những bậc thang để ngắm
nhìn thung lũng ngọc lục bảo đẹp đến nín thở. Thác
Bidulginangpokpo được tạo ra do xói mòn theo dòng chảy
của sông và hang động cũng ngày càng rộng ra khi quá
trình xói mòn vẫn tiếp diễn. Phong cảnh tráng lệ của cột nối
xung quanh thác nước giúp hoàn thiện bức tranh tâm trạng
sâu lắng và huyền bí.

142, Gahak-ro 85beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
070-42778902
09:00-18:00 hằng ngày (dừng bán vé vào từ 17:00, Nghỉ vào các ngày
thứ Hai)
Giá vé vào cửa Người lớn 6.000 KRW, Quân Nhân 4.000 KRW,
Trẻ em 3.500 KRW
www.gm.go.kr/cv

415-2, Daehoesan-ri, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-538-3030
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Mini Interview
Instagrammer Hyun Hye-won
@oneday.hyun

Những người lướt sóng chia sẻ rằng chẳng có hai con sóng nào giống nhau. Tuy nhiên, tại “Công Viên
Sóng Nước”, những con sóng trong suốt luôn ào vào bờ theo khuôn hình y hệt nhau. Khi bạn sẵn sàng,
tất cả những gì bạn cần làm là lướt trên những ngọn sóng tuyệt đẹp ấy. Vào lúc hoàng hôn, ánh đỏ từ
phía trời Tây lấp lánh trên mặt nước sẽ khiến bạn cảm thấy như đang lướt trên những con sóng trong mơ.
Những người lướt sóng từ vùng đô thị có thể sẽ tìm thấy niềm vui ở đây.
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Thư Viện Cộng Đồng với Thiết Kế Nghệ Thuật,
Khu Rừng Thông Thái ở Paju
Nếu bạn yêu thích sách, chúng tôi khuyên bạn nên ghé thăm Khu Rừng Thông
Thái, một không gian học tập chung đồng thời là một không gian văn hóa phức
hợp ở Paju. Paju nổi tiếng là khu liên hợp xuất bản. Đặc biệt, Khu Rừng Thông Thái
có vô vàn những cuốn sách do các học giả, nhà trí thức, viện nghiên cứu và công
ty xuất bản quyên tặng, tất cả đều được phân thành các thể loại và trưng bày cho
mọi đối tượng độc giả. Đặc biệt, Library Stay Jijihyang nổi tiếng là phim trường của
bộ phim truyền hình “Xuất Bản Tình Yêu” – một bộ phim về công ty xuất bản sách.
	145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Trung Tâm Văn Hóa & Thông Tin Xuất Bản Châu Á)
031-955-0082
10:00-18:00 hàng ngày
Vào cửa tự do
forestofwisdom.or.kr
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Nước Pháp Thu Nhỏ,
Nước Pháp Thu Nhỏ ở Hàn Quốc

Tầng Thượng Ấn Tượng của
Phòng Trưng Bày Cafore

Người ta đã quay cảnh khóa môi kinh điển giữa Kim Soohyun
và Jun Jihyun trong bộ phim truyền hình “Vì Sao Đưa Anh
Tới” ở đây. Trong một không gian ấm cúng như một ngôi làng
nhỏ ở Pháp, người ta tổ chức các buổi biểu diễn đa dạng như
múa rối Guignol và các buổi trình diễn orgel. Gần đây người
ta còn khai trương cả Làng Ý.

Phòng Trưng Bày Cafore có kiến trúc ấn tượng, là địa điểm quay
bộ phim truyền hình “Linh Cẩu”. Quán cafe của phòng trưng bày
là nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật khác nhau
gồm nhiều tranh, ảnh và tác phẩm điêu khắc. Vì quán cafe tập
trung vào ý tưởng ngắm cảnh nhàn nhã nên bạn sẽ nhận được
đồ uống miễn phí khi mua vé vào đây. Từ sân thượng tầng 4,
bạn có thể ngước nhìn lên bầu trời bao la huyền ảo, và bạn cũng
có thể cúi xuống thả hồn vào dòng sông Namhan.

1063, Hoban-ro, Cheongpyeong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-584-8200
09:00-18:00 hằng ngày. Mở cửa quanh năm
Vé vào Người lớn 10.000 KRW, Thanh thiếu niên 8.000 KRW, Trẻ em 6.000 KRW
www.pfcamp.com

458, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-775-5342
10:00-20:00 hằng ngày
Vé vào phòng trưng bày Người lớn 8.000 KRW
cafore.co.kr

02 03

ⓒPetite France

04 05

ⓒWave Park

Lướt Sóng Quanh Năm ở
Công Viên Sóng Nước
Công viên này nổi lên khi trở thành nơi quay phim “Ký Sự Thanh
Xuân” với sự tham gia của Park Bogum và Park Sodam. Công
Viên Sóng Nước là công viên lướt sóng nhân tạo lớn nhất thế
giới và bạn có thể chơi hết mình với các môn thể thao dưới
biển mà trước đây tưởng chừng chỉ có ngoài đại dương. Công
viên là nơi lý tưởng cho những dân chơi không thích lướt sóng
vào mùa lạnh nhờ hệ thống sưởi khoang lướt sóng luôn duy trì
nước ở nhiệt độ trung bình.
42, Geobukseomdulle-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do
031-431-9600
10:00-18:00 các ngày trong tuần
Vé vào công viên 40.000 KRW, Khóa Học
Cho Người Mới Bắt Đầu 100.000 KRW, Khóa Học Dành Cho Trẻ Em 100.000 KRW
www.wavepark.co.kr

© Baegot Hanwool Park

Sảnh Trải Nghiệm Nước Biển trong
Công Viên Baegot Hanwool,
Hồ Bơi với Cảnh Quan Kỳ Lạ
Đây là không gian độc đáo xuất hiện trong video âm nhạc
"Naughty" của Red Velvet. Du khách có thể tận hưởng hình
thức vui chơi trong hồ bơi nước muối như ở biển thực thụ.
Không giống như các hồ bơi trước bãi biển, bạn chỉ được
phép bơi ở một số khu vực hạn chế trong hồ bơi nhỏ xinh. Sự
kết hợp của mặt trời như thiếu như đốt và cây cối nhiệt đới
mang đến một cảnh quan kỳ thú. Tùy thuộc vào mực nước,
hồ bơi được chia thành khu vực dành người lớn hay trẻ em để
đảm bảo an toàn cho cả người lớn đi cùng các bạn nhỏ.
2590, Jeongwang-dong, Siheung-si, Gyeonggi-do
Thứ Sáu
Vé Vào Cửa 4,000 KRW

Nghỉ vào Thứ Hai và

67

K-LOCATION
LIKE A LOCAL 8

Fly High
Thử Thách Gan dạ Với Đường Chân Trời Xa Tít
Hoạt động này được khuyến khích cho những du khách muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật và thử một
điều gì đó mới lạ. Nếu bạn vượt qua được những giới hạn của bản thân và thành công trong thử thách này,
bạn sẽ cảm thấy tự hào vì mình đã trưởng thành hơn so với trước đây.

01

Chụp Ảnh Thiên Nhiên Từ Dù Lượn Trên Cao ở Núi
Yumyeongsan thuộc Yangpyeong (Paralove)
Núi Yumyeongsan là địa điểm chơi dù lượn cao nhất ở Hàn Quốc. Xuất phát từ
điểm cao nhất ở đây và hạ cánh sau khi ngắm nhìn khung cảnh sông Bukhan tuyệt
đẹp. Thu sang lá vàng ngập tràn khắp muôn nơi, đông tới tuyết trắng bao phủ hết
lối đi cũng là một khung cảnh không thể bỏ lỡ. Ở đây, các nhóm dù lượn tiêu biểu
của Hàn Quốc đã tham gia môn thể thao này từ hơn 30 năm trước. Paralove là
công ty có đội ngũ hướng dẫn viên giỏi nhất, những người giữ kỷ lục cao nhất về
việc xuất hiện trên truyền hình công chúng, kể cả trong các bộ phim truyền hình và
chương trình truyền hình thực tế.
49, Dongmak-gil, Okcheon-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do (Paragliding landing site)
010-4255-1102
07:00-19:00 hằng ngày (có thể thay đổi tùy theo thời tiết)
Thử Nghiệm Cơ Bản
110.000 KRW, Bay Theo Cặp Đôi (1 Người) 150.000 KRW
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Mini Interview
Instagrammer Jung Hyun-yoon
@rubieonni

Tôi đã do dự rất nhiều trước khi tham gia thử thách leo lên "Sky-Rail" vì tôi sợ độ cao. Tuy nhiên,
sau khi mặc đồ bảo hộ, tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lúc đầu, tôi nhắm chặt mắt, nhưng sau
đó tôi lấy hết can đảm để mở mắt ra. Một khung cảnh tuyệt vời trải dài ngay phía dưới chân tôi.
Trong lúc còn đang chiêm ngưỡng Hồ Wangsong và Công Viên Resolre, tôi đã đến điểm cuối trong
chớp mắt! Tôi chắc chắn sẽ thử "Sky-Rail" một lần nữa.

02 03

Trải Nghiệm Năng Động Với
Xe Đạp Bốn Bánh Gapyeong
Chiếc xe đạp bốn bánh độc đáo này cho phép bạn hóng gió
trong lúc thưởng ngoạn phong cảnh bằng tầm nhìn thoáng
đãng. Đặc biệt, Gapyeong Station Leisure chuyên cung cấp
các loại xe bốn bánh chạy được bon bon trên những địa
hình khác nhau như núi, ruộng và cả nước. Tốc độ đạp sẽ
làm tăng cảm giác phấn chấn và khiến bạn hài lòng. Các
khóa học được chia thành các cấp độ sau: sơ cấp, sơ cấp
1, trung cấp, nâng cao và thành thạo. Khóa học ngắn nhất
kéo dài 40 phút và khóa học dài nhất kéo dài 120 phút, tùy
thuộc vào mức độ khó.
627-1, Daljeon-ri, Gapyeong-eup, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
010-9616-0081
09:00-18:00, Mở Quanh Năm
Cơ Bản Thông

Vươn Tới Trời Cao, Uiwang Sky-Rail
Cách nhanh chóng để đi xuống từ độ cao của một tòa nhà
15 tầng không có thang máy là lên đường ray Uiwang SkyRail. Bạn vừa được lướt nhanh qua 350m đường ray và đến
nơi ngay lập tức nhờ vận tốc 80 km/giờ, vừa được thưởng
ngoạn quang cảnh ấn tượng của Hồ Wangsong. Nếu bạn
không muốn đi một mình thì bạn có thể khởi hành cùng
nhóm của mình vì có sẵn ba tuyến. Nếu bạn đủ can đảm thì
hãy mở mắt và chiêm ngưỡng toàn cảnh.
307, Wangsongmotdong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do
031-8086-7372
(Tháng 3-Tháng 10) 09:00-18:00 hằng ngày, (Tháng 11-Tháng 2) 10:00-17:00
hằng ngày, Nghỉ vào thứ Hai đầu tiên của tháng
15.000 KRW
uiwangpark.uuc.or.kr

Thường (Sơ Cấp) 40 phút 25.000 KRW, Ngồi Sau (Trung Cấp) 40.000 KRW,
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Tasty Road
Chuyến Du Ngoạn Đường Phố Ẩm Thực Độc Đáo
Ẩm thực là cách dễ nhất và nhanh nhất để tìm hiểu về văn hóa. Không cần
phải tiếp cận ẩm thực như một môn học khó khăn. Hãy thưởng thức bằng
trái tim rộng mở và bạn sẽ thấy mình tán thưởng món ăn ngay lập tức.

01

Mini Interview
Instagrammer Park Ji-woo
@eenomsiki

Khi chọn một nhà hàng trên “Phố
Gà Rán Suwon”, bạn nên tính đến
đặc điểm của từng cửa hàng. Chỗ
thì có thể có nước sốt cho sườn non
nướng tuyệt hảo, hay chỗ thì mời bạn
thưởng thức món mề gà xuất sắc,
cũng có hàng sẽ bán cho bạn món
chân gà nướng! Tất nhiên, món gà
rán cỡ to được chế biến từ bí quyết
hàng chục năm mới là món chính.
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Ẩm Thực Thế Giới Chỉ Tại Một Địa Điểm,
Phố Ẩm Thực Đa Văn Hóa Ansan
Thành phố Ansan là nơi sinh sống của người dân thuộc nhiều quốc tịch khác
nhau. Đặc biệt, ở Khu Làng Đa Văn Hóa Ansan, cứ ba cư dân thì có hai người là
người nước ngoài. Sở dĩ khu chợ này được ưa chuộng đều là nhờ tới đồ ăn. Vào
cuối tuần, chợ bày bán thực phẩm từ khắp nơi trên thế giới như Trung Quốc, Nga,
Ấn Độ và Việt Nam. Người dân Hàn Quốc thích thăm quan đường phố vì điều này
khiến họ có cảm giác như được đi du lịch đến một đất nước khác. Có bánh hành
chiên Trung Quốc, trái cây nhiệt đới và thậm chí cả siêu thị bán nguyên liệu từ
nước ngoài. Bạn nên lên danh sách đồ ăn trước khi ghé thăm và quyết định xem
bạn muốn thử những món gì.
870, Wongok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Không Phải Ngon Mà Là Quá Ngon,
Phố Gà Rán Suwon

Khu Chợ Mộc Mạc Mang Cảm Xúc
Chân Thực, Yangpyeongsijang-Gil

Phố Gà Rán là một điểm thăm quan tiêu biểu ở Suwon. Vào
những năm 1970, có khoảng chục cửa hàng gà rán đổ dầu
vào một chiếc nồi sắt lớn xuất hiện trên đường phố, dần
dần hình ảnh ấy cũng trở nên nổi tiếng. Ba nhà hàng gà
rán nổi tiếng nhất là Yongseong Chicken, Jinmi Chicken và
Nammun Chicken, mỗi nhà hàng đều chiên gà theo cách
đặc biệt của riêng mình. Mặc dù trước đây, con phố đã
được yêu thích nhưng giờ lại càng trở nên nổi tiếng hơn sau
khi xuất hiện trên phim điện ảnh “Phi Vụ Bá Đạo”.

Du khách thường lui tới khu chợ vì đây là nơi bạn có thể
thưởng thức đặc sản cũng như các món ăn nhẹ của đất
nước này. Yangpyeongsijang-gil là khu chợ truyền thống
của Hàn Quốc, ở đây bạn có thể được đón chào bằng lòng
hiếu khách của người dân Hàn Quốc. Có rất nhiều món ăn
ngon, chẳng hạn như bánh hotteok mới nướng, bánh kếp lá
vừng và bánh kếp kiều mạch thơm ngon, tất cả sẽ khơi gợi
khứu giác và thị giác của bạn. Một điểm hay nữa là bạn có
thể mua những vật dụng thú vị mà bạn không thấy trong
cuộc sống hàng ngày.

Near the 16, Jeongjo-ro 800beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Khoảng 16.000 KRW một phần gà rán

11-1, Yangpyeongsijang-gil, Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do

02 03
04 05

Đường Kalguksu Lúa Mì Nội Địa
Ansan, Nơi Tập Trung Các Nhà Hàng
Kalguksu Chất Lượng

Thực Phẩm Chay Mềm Mịn và Tốt
Cho Dạ Dày của Làng Đậu Phụ
Unaksan ở Gapyeong

Đây là con phố có rất nhiều nhà hàng chuyên về kalguksu
sử dụng lúa mì Hàn Quốc. Đặc biệt, bạn có thể thưởng thức
món kalguksu với hương vị đậm đà của hải sản tại Nhà hàng
Woorimil Kalguksu. Hải sản tươi ngon vì quán nằm gần biển,
đồng thời bạn có thể ăn thoải mái vì họ sử dụng lúa mì Hàn
Quốc không thuốc trừ sâu. Hương vị không quá nồng và nước
dùng thanh nhẹ. Khi nước dùng sôi, cho mì vào nấu chín. Một
cách thưởng thức món mì hoàn hảo chính là gọi một chiếc
pajeon hải sản giòn bên ngoài và dai bên trong để ăn kèm.

Sau khi đi bộ đường dài, tôi luôn nghĩ đến thức ăn để no
bụng. Những ai đi bộ lên núi Unaksan nhớ ghé qua ngôi
làng này. Khi vào làng, bạn sẽ tìm thấy một loạt cửa hàng
đậu phụ đặc sản. Khi bước vào quán, bạn có thể tìm thấy
các món ăn làm từ đậu phụ như lẩu đậu phụ tự làm, đậu
phụ kho, đậu phụ mềm mịn và kim chi đậu phụ. Mọi người
đều yêu thích đậu phụ vì kết cấu mềm và hương vị thơm
ngon, đậu phụ cũng có thể coi là bữa ăn thịnh soạn giúp
bạn no nê sau những chuyến đi bộ đường dài.

1361, Daebuhwanggeum-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (Woorimil
Kalguksu)
032-884-9083
09:00-21:00 hằng ngày, Mở quanh năm
Woorimil Kalguksu Ngao 9.000 KRW, Woorimil Kalguksu Hải Sản 18.000 KRW

14, Hyeondeungsa-gil, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
070-7719-7763
Lẩu Đậu Phụ 20.000-39.999 KRW
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Happy Bread
Thăm Quan Bánh Mì
“Thăm Quan Bánh Mì” chính là chuyến du ngoạn tới cứ nơi nào có bán bánh ngon. Hãy cùng khám phá thế
giới của những tiệm bánh đã mê hoặc thành công cả người Hàn Quốc lẫn người nước ngoài.
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Mini Interview
Instagrammer Park Sun-ah
@sunah_c

Vừa thưởng thức bánh mì nướng
tự làm theo phong cách Âu kết hợp
cùng cà phê thơm lừng trong rừng
xanh, vừa lắng nghe tiếng chim hót
thì thật là hoàn hảo. Nhờ có "The
Fore", tôi trở về nhà với cảm giác thư
giãn trọn vẹn.
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Scone Landmark ở Uijeongbu, Eunbee’s Bread
Quán cafe này bán các loại bánh nướng mang hương vị đặc biệt như phô mai kem
tỏi, caramel với quả vả, các loại quả mọng với kem, bơ matcha hai tầng và vụn táo.
Bánh nướng có hương vị sang trọng và đậm đà được làm bằng bơ Pháp, muối biển
và đường không tinh luyện. Món đặc trưng là cakone, một loại bánh nướng được
nghiền nhỏ và phủ kem cùng nhiều lớp nguyên liệu bề mặt khác. Có các vị cakone
chuối socola, cakone bánh gạo ngải cứu và cakone dâu tươi. Thực đơn luôn có thể
thay đổi. Đồ uống ở đây gồm cafe Hà Lan không chứa caffein, sữa dâu tươi và trà
sữa đóng sẵn trong chai. Trà sữa được pha bằng lá trà Mariage Frères của Pháp.
10-3, Pyeonghwa-ro 483beon-gil, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do
010-4017-2322
12:00-22:00 Thứ 4-Thứ 6, 12:00-20:00 Thứ 7-Chủ Nhật (Nghỉ Thứ Hai & Thứ Ba)
Sữa Nguyên Kem 7.800 KRW, Bánh Hạnh Nhân 2.500 KRW

Tiệm House, Quán Cafe Hanok Yên Tĩnh
và Thanh Bình

Tiệm Bánh Ryoo Jaeeun, Nơi Bán Những
Chiếc Bánh Mì Bơ Tỏi Thơm Ngon

Đây là một tiệm bánh nổi bật với khu vườn được chăm chút cẩn
thận. Nơi đây mang phong cách rất hanok. Mỗi góc đều là một
điểm chụp ảnh lý tưởng bởi lối kiến trúc hanok truyền thống
tồn tại song song cùng nội thất hiện đại. Có rất nhiều loại bánh
trang trí xinh xắn đến nỗi bạn không nỡ ăn, có thể kể đến bánh
sừng bò phủ trái cây tươi và kem, bánh nướng và bánh mì kẹp
có thể dùng trong bữa chính.

Đây là tiệm bánh nổi tiếng từng được giới thiệu trên chương
trình truyền hình “Delicious Guys (Các Chàng Trai Khám
Phá Ẩm Thực)”. Tiệm nổi tiếng nhất với món bánh mì
nướng giòn được ướp đẫm trong tỏi. Hương vị ngọt ngào,
mềm thơm thật không thể cưỡng lại. Các món bánh phổ
biến khác có thể kể đến castella làm bằng gạo Hansuwi
sản xuất ở Paju, bánh mì làm từ đậu Jangdan, đặc sản Paju
hay bánh mì đậu ngọt tự làm.

338-1, Munho-ri, Seojong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-772-8333
10:30-21:00 các ngày trong tuần, 9:00-21:00 cuối tuần,
09:00-22:00 ngày lễ (giờ hoạt động có thể thay đổi vào các ngày nghỉ lễ toàn
quốc)
Café House 7.000 KRW, Sinh Tố Xoài Chính Hiệu 9.900 KRW

265, Yopung-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 031-939-8493
09:00-22:00 hằng ngày
Bánh Mì Bơ Tỏi 8.500 KRW, Bánh Mì Ngọt Nhân
Quả Khô 13.500 KRW, Bánh Mì Đậu Ngọt 2.500 KRW
www.instagram.com/ryoojaeeunbakery
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We Bake, Tiệm Bánh Bên Thung Lũng
Tiệm bánh mì café này nằm ở Pháo Đài Namhansanseong.
Bánh mì được bán ở tầng 1, còn tầng 2 là không gian để
khách thảnh thơi nhâm nhi ly cafe. Cái hay của We Bake
chính là những chiếc bàn ngoài trời. Từ những chiếc bàn có
mái che kê dưới tán cây rậm rạp, bạn có thể vừa nhìn xuống
thung lũng mát mẻ vừa nghe tiếng nước chảy hay hơn bất
kỳ bản nhạc nào. Bạn cũng có thể xuống nước và mang
theo thú cưng của mình.
59-3, Namhansanseong-ro, Namhansanseong-myeon, Gwangju-si,
Gyeonggi-do
031-798-0959
Mở quanh năm từ 10:30-21:00
Bánh Nhỏ 6.500 KRW, Bánh Quy 3.000 KRW, Bánh Kẹp Kem 4.000 KRW,
Americano 5.500 KRW
www.instagram.com/webake_namhansanseong

The Fore Lấy Cảm Hứng Từ Một
Trang Trại Châu Âu
‘The Fore’, một nông trang du lịch khai trương vào ngày 14 tháng
6 năm 2020, là một quán cafe có trang trại bánh được mô phỏng
như một ngôi làng nhỏ trong rừng do những người nông dân trẻ
tuổi vận hành. Đây là một không gian văn hóa quy mô lớn với diện
tích 26.446 m2 được xây dựng giống một cabin gỗ, tạo cảm giác
của một điểm dừng chân ấm cúng bên trong khu rừng. Americano
Đá là món bán chạy nhất quanh năm suốt tháng. Trong các tiệm
bánh, những mặt hàng bán chạy khác phải kể đến hotteok ngũ
cốc ngọt thập cẩm, bánh sừng bò socola và bánh nướng.
49-13, Dureongbawi-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
031-352-9291 10:00-21:00 hằng ngày, Mở cửa quanh năm
Americano 5.500 KRW, Nước Ép Bưởi 7.800 KRW
www.instagram.com/thefore_4
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HOT &
SPICY
Kimchi: Linh Hồn Ẩm Thực của Người Hàn Quốc
Trong những bộ phim truyền hình về các gia đình đông con, chúng ta thường thấy mọi người cùng nhau làm
kimchi. Họ vừa xát gia vị lên cải thảo muối trong một chậu lớn, vừa hàn huyên vui vẻ. Có lẽ chính quá trình chế
biến đó đã khiến món kimchi trở nên đặc biệt. Đôi khi chúng ta coi đó là điều hiển nhiên, nhưng kimchi vẫn là
một trong những linh hồn ẩm thực nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Hãy tưởng tượng một miếng kimchi để lên
miếng cơm nóng hổi trong lúc chúng ta cùng tìm hiểu một số thông tin thú vị về kimchi.
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Hồi Ức Làm Kimchi
Ở phương Tây có "súp gà là linh hồn ẩm thực" thì ở Hàn Quốc có kimchi.
Điều này không chỉ bởi kimchi là một trong nhiều loại thực phẩm truyền
thống của Hàn Quốc, hay vì chứa nhiều chất dinh dưỡng như axit lactic,
khoáng chất và vitamin mà chúng tôi gọi kim chi là “linh hồn ẩm thực” vì
những kỷ niệm gắn liền với món ăn này.
Ngày nay, mua kimchi quanh năm là chuyện bình thường, nhưng vài năm
trở về trước, gimjang hay còn gọi là công đoạn làm kimchi đã trở thành
truyền thống hàng năm. Vào tháng 11 hoặc tháng 12, các bà các mẹ sẽ
chọn một ngày thích hợp để làm kim chi. Vào ngày hôm đó, cả gia đình
xúm vào mang cải thảo ra, cắt nhỏ củ cải và trộn đều gia vị để làm kimchi.
Quá trình làm kim chi diễn ra liên tục từ sáng đến chiều, nhưng thật thú vị
khi phết lớp gia vị kimchi mới trộn lên trên lá cải thảo và cắn một miếng.
Một khi cải thảo muối đã được xếp chồng ngăn nắp, mùi thơm của thịt lợn
hấp sẽ bắt đầu tỏa đi khắp nhà. Điều này có nghĩa là phần việc nặng nhọc
đã kết thúc. Khi thịt lợn chín tới, các bà mẹ sẽ cuốn thịt với kimchi và đút
cho các con ăn. Nhờ ký ức này, chỉ cần nghĩ đến gimjang cũng khiến chúng
tôi ứa nước bọt. Khoảnh khắc hạnh phúc khi hương vị của kimchi cay và
thịt hấp hòa quyện vào nhau tạo nên kỷ niệm mãi in sâu trong tâm trí. Đặc
biệt, chúng tôi nhớ tới hương vị của món kimchi đặc biệt do mẹ và bà mình
chuẩn bị và đút cho chúng tôi ăn. Đối với người Hàn Quốc, kimchi là món
ăn thể hiện tính hoài cổ và tình cảm ấm áp cũng như mang nhiều ý nghĩa
đặc biệt.

Lý Do Tại Sao Mỗi Nhà Lại Có Vị Kimchi
Khác Nhau
Việc mỗi nhà có một vị kimchi khác nhau cũng góp phần khiến kimchi trở
thành linh hồn ẩm thực. Hương vị của kimchi tùy thuộc vào người làm và
vùng sản xuất. Kimchi là loại thực phẩm lên men, giúp mọi người được ăn
rau tươi ngay cả giữa mùa đông lạnh buốt. Phương pháp bảo quản thay đổi
tùy thuộc vào môi trường xung quanh và khí hậu, tức là độ mặn và nguyên
liệu cũng khác nhau. Ở miền nam ấm áp, kimchi có vị mặn và cay để bảo
quản được lâu. Tuy nhiên, ở miền Bắc lạnh giá, kimchi không dễ lên men
nên được cho ít muối và ớt đỏ và gia vị nêm nếm nhạt hơn, mang lại hương
vị nhẹ nhàng. Kimchi cũng có hương vị khác biệt tùy thuộc vào vùng quê,
sở thích và tay nghề của người làm. Ở tỉnh Gyeonggi-do, nguyên liệu làm
kimchi đa dạng hơn vì thể dễ tìm rau rừng trên núi và hải sản dồi dào ở
vùng biển Hoàng Hải gần đó. Về mặt địa lý, Gyeonggi-do nằm ở miền trung
của đất nước nên hương vị không quá mặn hay nhạt.

Ngay Cả Người Hàn Quốc Cũng Không Biết Hết
Các Loại Kimchi
Có bao nhiêu loại kimchi? Ngay cả một người Hàn Quốc cũng không thể trả
lời được câu hỏi này. Các loại kimchi khác nhau tùy theo khu vực, nhưng
cũng có thể đưa ra những ý tưởng mới để chế biến ra loại mới.
Nói chung, kimchi được làm bằng các loại rau như cải thảo, củ cải, củ cải
non, dưa chuột, lá tía tô, mù tạt, cải bẹ xanh và tỏi tây, đồng thời sử dụng
ớt đỏ, muối, đường, gừng, tỏi, hành lá và hải sản muối làm gia vị. Các loại
kimchi phổ biến nhất có thể kể đến kimchi cải thảo, kimchi củ cải, kimchi
lá củ cải non, kimchi củ cải non, kimchi cải bẹ xanh, kimchi hành lá, kimchi
nước củ cải và kimchi dưa chuột.

Thử Làm Kimchi Ở Đây!
Làng Kimchi Choseong
Tọa lạc tại Cheongsan-myeon,
Yeoncheon-gun, tỉnh Gyeonggi-do, Làng
Kimchi Choseong là nơi giới thiệu món
kimchi truyền thống của Hàn Quốc. Du
khách có thể tìm hiểu về lịch sử và văn
hóa của xứ sở kimchi trong công viên
chủ đề kimchi rộng 22.000m2. Nơi đây
có phòng triển lãm thể hiện lịch sử và
văn hóa của xứ sở kimchi và phòng
quảng bá hình ảnh kimchi. Hoạt động
phổ biến nhất trong làng là chương trình
làm kimchi sử dụng các sản phẩm địa
phương. Ngoài kimchi cải thảo, bạn có
thể làm nhiều loại kimchi ngon khác như
salad cải thảo, kimchi dưa chuột, kimchi
củ cải non và kimchi củ cải cắt hạt lựu.
	209, Pyeonghwa-ro, Cheongsan-myeon,
Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-835-0381
0
 0:00-24:00 hằng ngày (Mở cửa linh hoạt)
C
 hương Trình Một Ngày tại Làng Kimchi Choseong:
35.000 KRW, Chương Trình Salad Kimchi: 15.000
KRW, Làm Đậu Phụ: 8.000 KRW
https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi
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DRINK
Tìm Hiểu Về Đồ Uống Của Hàn Quốc Trước Khi Bước
Vào Chuyến Ngao Du “Đồ Uống Hàn Quốc”
Rượu là một chủ đề thú vị tạo thêm hứng khởi cho chuyến đi. Tìm hiểu về lịch sử và văn hóa đồ uống Hàn
Quốc để cảm nhận trọn vẹn trải nghiệm du lịch này.
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Lưu Truyền Lịch Sử Qua Văn Hóa Dân Gian
Câu chuyện đầu tiên bàn đến rượu được ghi lại trong Tam Quốc Di Sự, bộ
sách nổi tiếng với câu chuyện về Quốc Vương Jumong lập ra vương quốc
Goguryeo. Theo thần thoại, Haemosu – con trai của Thiên Đế - đã chuốc
say Yuhwa – con gái cả của Thủy Thần Habaek - và cùng ân ái rồi sinh
ra Jumong. Tuy chỉ là câu chuyện thần thoại nhưng có thể thấy lịch sử về
rượu ở Hàn Quốc đã có từ rất lâu đời.

Đồ Uống Hàn Quốc Khác Biệt theo Phương
Pháp Chế Biến
Rượu Hàn Quốc được làm từ ngũ cốc như gạo, lúa mì và lúa mạch, và có
thể được chia thành bốn loại. “Makgeolli” có nghĩa là mới chắt, đây là một
thức uống có màu đục. Loại rượu chắt đến độ trong suốt thì được gọi là
“yakju” hoặc “cheongju”, trong đó điểm khác biệt lớn nhất giữa yakju và
cheongju là lượng men làm chất gây men. Nếu hàm lượng men ít hơn
1% và sử dụng nguyên liệu từ gạo thì tạo loại Cheongju, còn nếu sử dụng
men truyền thống thì tạo loại yakju. Nói một cách đơn giản, loại rượu có
màu trong suốt với các thành phần thảo mộc không phải là ngũ cốc được
gọi là yakju và rượu có màu trong suốt chỉ làm bằng ngũ cốc được gọi là
cheongju. Cuối cùng là “soju”. một loại rượu có được nhờ chưng cất makgeolli, yakju và Cheongju. Rượu soju này khác với loại rượu soju trong chai
màu xanh lá cây mà bạn có thể mua ở siêu thị.

Thức Ăn Đi Kèm Với Đồ Uống Hàn Quốc
“Mariage” trong tiếng Pháp có nghĩa là hôn nhân, cũng được sử dụng để
mô tả sự kết hợp hài hòa giữa thức ăn và đồ uống. Điều này cũng đúng khi
nói đến ẩm thực Hàn Quốc. Tất nhiên, sở thích ăn uống cá nhân của bạn
có thể thay đổi mọi thứ, nhưng có một số cách kết hợp cơ bản giúp tăng
hương vị của đồ uống và thức ăn. Những kết hợp khác nhau có thể được
thực hiện tùy theo việc bạn thích mùi vị nào hơn. Ví dụ, nếu bạn thiên về
hương vị và mùi thơm của đồ uống, hãy chọn thức ăn nhẹ, không có mùi
nồng; hoặc nếu bạn muốn đồ uống hợp vị với thức ăn, hãy chọn loại đồ
uống theo đặc tính của thức ăn. Các món ăn cay như kimchi om hoặc hải
sản hầm rất hợp với đồ uống ngọt có nồng độ cồn thấp. Đối với những
thức ăn nhiều dầu mỡ như thịt lợn xối mỡ thái miếng, hãy chọn đồ uống có
nồng độ cồn cao hoặc những loại có tính axit để làm sạch khoang miệng.
Với các món tráng miệng của Hàn Quốc,đồ uống ngọt là sự lựa chọn hợp
lý hơn đồ uống nhẹ. Điều này là do uống rượu nhẹ sau khi ăn đồ ngọt có
thể khiến bạn cảm thấy đắng miệng. Đối với thực phẩm có tính axit mạnh
như salad lạnh chua ngọt, hãy kết hợp nó với đồ uống có tính axit để tăng
hương vị.

Nghi Thức Uống Rượu
Để uống rượu đúng cách, trước hết bạn nên tìm hiểu về văn hóa. Ở Hàn
Quốc, nghi thức uống rượu được đặc biệt coi trọng từ thời cổ đại. Một ví
dụ điển hình về nghi thức liên quan đến rượu được lưu truyền từ Hàn Quốc
là Nghi Thức Uống Rượu (Hyang-eum-ju-rye). Trong vương triều Joseon,
các học giả và các nhà nho giáo tề tựu ở một Trường Nho Giáo để cùng
nhau mở tiệc đàm đạo và thưởng rượu. Trong Nghi Thức Uống Rượu, người
đứng đầu vương triều làm chủ lễ, mời những người có học thức, phẩm
hạnh cao đến dự. Các nghi thức rót và uống rượu được ghi chép trong một
cuốn sách nói về Nghi Thức Uống Rượu. Hàn Quốc được mô tả là một nền
văn hóa cùng nhau uống rượu, tức là người này rót rượu cho người kia hoặc
đổi ly. Tục lệ này vẫn được duy trì tới tận ngày nay. Có những nghi thức cần
tuân theo khi uống rượu với người hơn tuổi. Khi rót rượu, người ít tuổi rót
vào ly cho người hơn tuổi và rót chỉ khoảng 70-80% ly chứ không phải rót
đầy. Khi là người ít tuổi hơn, tốt hơn là bạn nên nhận ly bằng cả hai tay và
cầm ly thấp hơn người hơn tuổi khi nâng ly chúc mừng. Khi bạn là người ít
tuổi hơn uống rượu, việc hơi hơi quay đầu và lấy bàn tay còn lại che miệng
và ly được coi là hành động lịch sự.

Bộ Sưu Tập Rượu Gyeonggi-do

Rượu Honeymoon
Rượu được làm từ mật ong
thu hoạch trực tiếp từ 20 trang
trại nuôi ong ở tỉnh Gyeonggi
và nguồn nước sạch từ
Yangpyeong. Mùi thơm của mật
ong lan tỏa nhẹ nhàng trong
vòm miệng. Hương thơm và
mùi vị cam quýt trong rượu kích
thích cảm giác thèm ăn nên
thường được sử dụng như món
rượu khai vị.
Nồng Độ Cồn: 10,0%
Nhà Sản Xuất: iBee Agricultural Union
Corporation

Rượu Gạo Makgeolli
Anseong-Machum
Rượu makgeolli này được làm
từ gạo Anseong-machum, một
loại gạo mới thu hoạch đã được
thành phố Anseong đảm bảo
chất lượng. Đây là thành phẩm
của Lee Seong-ja, một nghệ
nhân có kỹ năng làm “songjeolju”
và được chính quyền thành phố
Seoul công nhận là di sản văn
hóa phi vật thể quan trọng. Sản
phẩm có hương thơm sảng
khoái và thoang thoảng mùi sữa
chuối.
Nồng Độ Cồn: 6,0%
Nhà Sản Xuất: Hanju Brewery

Moonbaesool Heritage
Năm 2000, Tổng Thống Kim
Dae-jung và Cựu Chủ Tịch Ủy
Ban Quốc Phòng Kim Jong-il đã
nâng ly chúc mừng tại Hội Nghị
Thượng Đỉnh Triều Tiên bằng đồ
uống này. Đây là loại rượu trong
vắt và tao nhã từng được dâng
lên hoàng đế trong Vương Triều
Goryeo. Moonbaesool Heritage
hiện được điều chế bởi Nhất Đại
Tông Sư Lee Gi-chun, vị Nhất
Đại Tông Sư thứ 7 của Ẩm Thực
Truyền Thống Hàn Quốc.
Nồng Độ Cồn: 23,0%
Nhà Sản Xuất: Công ty Moonbaeju
Brewery

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 chin 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.
Nồng Độ Cồn: 40.0%
Nhà Sản Xuất: The JSUL Liquor,
Agricultural Corporation
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RICE
Tâm Huyết Thực Sự với “Gạo”
Người Hàn Quốc chúng tôi coi trọng gạo đến mức có một câu thành ngữ nói rằng “sống nhờ
năng lượng từ gạo”. Khi nói về chuyện coi trọng, tôi muốn chia sẻ rằng gạo không chỉ thể hiện là
một món ăn đơn giản mà còn là động lực cho cuộc sống. Tìm hiểu thêm về lý do tại sao chúng
tôi yêu thích gạo và tìm hiểu về các loại gạo khác nhau ở Hàn Quốc.
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Gạo Quan Trọng Hơn Tất Thảy Mọi Thứ
Gạo dùng để chỉ thực phẩm được làm từ tất cả các loại ngũ cốc luộc và
nấu chín được bằng cách cho chúng vào nồi sau khi vo sạch và thêm
một lượng nước thích hợp – có thể kể đến gạo trắng, gạo lứt, lúa mạch,
kê và cao lương. Vì gạo là lương thực chính nên bạn có thể nghĩ rằng gạo
quan trọng là lẽ đương nhiên, nhưng bạn đã bao giờ nghe người phương
Tây nói câu “sống nhờ năng lượng của bánh mì” hay “bánh mì là biệt
dược chưa?” Người Hàn Quốc chúng tôi đặc biệt coi trọng “gạo”. Người
lớn chuẩn bị từng bữa ăn một cách cẩn thận, họ nói rằng gạo là một loại
thuốc và từ “bapsim (nghĩa đen nghĩa là năng lượng từ gạo)” xuất hiện
trong từ điển tiếng Hàn để chỉ sức mạnh có được sau khi ăn cơm. Có lẽ
chúng tôi rất coi trọng gạo vì sự phổ biến của gạo trong chế độ ăn uống
của mình. Gạo khi chín là cơm được dùng chung với các thức ăn khác
như súp hoặc các món ăn phụ, bất kể số lượng và các loại thức ăn được
thay đổi thì nào thì chúng tôi vẫn luôn có cơm. Nói cách khác, chế độ ăn
uống của người Hàn Quốc tập trung vào cơm.

Ăn Cơm Mỗi Ngày Mà Chẳng Bao Giờ Chán
Vì việc ăn cơm rất quan trọng nên có rất nhiều loại gạo. Đây là lý do tại
sao chúng tôi không cảm thấy chán kể cả bữa nào cũng ăn cơm.
Loại gạo cơ bản nhất là “gạo trắng”. Cơm trắng nấu chín có độ tơi mềm,
phù hợp để ăn với mọi loại thức ăn. Cơm thay đổi vị tùy thuộc vào loại
gạo, loại nồi nấu và lượng nước. Nhiều loại ngũ cốc khác nhau cũng được
thêm vào cùng gạo trắng như cao lương, gạo nếp cẩm và kê để tạo thành
“gạo ngũ vị”. Đôi khi, người ta cho cả đậu hoặc các nguyên liệu theo mùa
như khoai tây hoặc ngô để tạo nên một bữa ăn đặc biệt. Cơm trắng có
thể được với rau, trứng chiên và thịt, trộn với tương ớt đỏ và dầu mè để
làm bibimbap. Bibimbap ăn rất ngon cho dù được làm với bất kể nguyên
liệu nào. Cơm hầm nhừ thành canh được gọi là "gukbap." Đây là một món
ăn riêng bạn có thể dùng mà không cần nhiều món ăn kèm. Tên gọi được
thay đổi tùy thuộc vào từng loại canh. Khi nhồi gạo với các loại lòng lợn
thì được gọi là canh dồi tiết và khi dầm cơm với giá đỗ thì lại được gọi là
canh giá đỗ.
“Cơm bát đá” là cơm được nấu trong bát đá cùng nấm, hạt dẻ và hạt
bạch quả. Cơm mới nấu xong cho vào bát rồi đổ nước vào bát đá và
thưởng thức cơm đã được ngâm trong bát đá. Khi nấu cơm, hãy thử
thêm giá đỗ hoặc hàu và trộn cùng nước tương pha sẵn để tạo nên một
bữa ăn thật đặc biệt. Khi đi dã ngoại, hầu hết các hộp cơm trưa của các
bạn học sinh đều có đầy 'gimbap'. Gimbap là món cơm cuộn rong biển
được làm bằng cách trải cơm trắng lên trên rong biển và thêm cà rốt, rau
bina, trứng và giăm bông, cuộn lại rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Đây là
món khoái khẩu của các bạn nhỏ vì vừa đẹp mà vừa ngon.

Bạn Nên Chọn Loại Gạo Nào?
Cơm là một trong những yếu tố quan trọng nhất của bất kỳ bữa ăn nào
cũng bởi cơm mới quyết định được vị. Chúng tôi khuyên bạn nên mua
gạo mới thu hoạch, vì gạo cũ có độ ẩm thấp, có nghĩa là gạo khi nấu có
thể bị khô và mất đi một phần chất dinh dưỡng. Điều tiếp theo cần kiểm
tra là ngày xát gạo. Đảm bảo chọn gạo mới xát trong vòng hai tuần. Cuối
cùng, hãy tìm hiểu đặc điểm của các loại gạo. Chucheong có hạt nhỏ và
dính, còn Singdongjin có hạt tơi. Hạt gạo Koshihikari trong suốt và bóng
khi nấu chín. Gold Queen có vị mặn và độ xốp của hạt tẻ và hạt nếp khác
nhau. Samgwang có hàm lượng protein thấp nên kết cấu mềm và dính.
Đây là một trong những giống được Cục Phát Triển Nông Thôn chứng
nhận có chất lượng cao nhất. Odae có đặc điểm là dẻo dai và có vị ngon
ngay cả khi nguội.

Gạo Gyeonggi-Do
Mang Hương Vị Vùng Miền Khác Nhau
“Gạo Anseong-Machum”
của Anseong
Đây là loại gạo Chucheong duy nhất
được trồng ở vùng đất dinh dưỡng và
màu mỡ bằng cách sử dụng phương
pháp canh tác lúa mạch đen. Qua việc
sử dụng các máy móc và thiết bị tiên
tiến của nhà máy chế biến gạo, chỉ
những hạt gạo có hình dáng hoàn hảo
mới được chọn lựa và đóng gói để duy
trì chất lượng cao. Giống gạo Koshihikari
cũng được trồng tại đây.
“Daewangnimpyo” của Yeoju
Yeoju là một vùng đất sét đỏ giàu chất
dinh dưỡng và có biên độ nhiệt hàng
ngày lớn thích hợp để sản xuất gạo chất
lượng cao. Loại gạo này được phát triển
ở Hàn Quốc và từng được cung tiến lên
nhà vua. Độ tơi của gạo mềm và dẻo,
đồng thời hút ít nước hơn các loại gạo
khác.
“Gạo Tiến Vua Icheon” từ Icheon
Giống gạo Icheon là một loại nhanh thu
hoạch được xuất hiện vào đầu và giữa
Triều Đại Joseon. Loại này được dâng
lên vua nhờ hương vị thơm ngon của nó.
Bạn có thể bắt gặp các loại gạo nội địa
như Chucheong, Alchanmi và Haedul.
“Suhyangmi” của Hwaseong
Đây lại loại gạo được trồng bằng giống
Gold Queen 3. Nó xuất hiện sau khi
người ta nghiên cứu về các giống lúa
cổ xưa và các loại ngũ cốc truyền thống
của vùng Himalaya. Loại này đặc trưng
bởi hương vị bỏng ngô ngọt ngào khi
nấu chín.
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TRADITION
Vẻ Đẹp Yên Bình và Tĩnh Mịch Đầy Lôi Cuốn #Nhà Trọ Hanok
Nếu bạn đang kiếm tìm một không gian yên tĩnh để tránh xa đám đông náo nhiệt thì hãy cân nhắc đến nghỉ
dưỡng ở ngôi nhà truyền thống hanok mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc. Hãy hòa mình trong một không gian
trường tồn theo thời gian mang lại sự tĩnh tâm và tận hưởng những điều tinh túy trong từng khoảnh khắc.

Nhà Trọ Hanok Mang
Lại Trải Nghiệm
Riêng Tư
Hanok Stay Hui


Hanok Stay Hui là làng hanok rộng lớn với diện tích 9.918 m2. Hãy tận hưởng hết
mình khi dừng chân ở nhà nghỉ cao cấp này. Xây dựng bằng vật liệu truyền thống,
đồng thời mang đậm các yếu tố nghệ thuật tinh xảo, nơi đây được bao quanh bởi
những con suối chảy từ Pháo Đài Namhansanseong và những rặng thông đã bám
rễ suốt trăm năm. Tất cả để tôn lên những rung cảm êm dịu của một hanok yên
tĩnh. Du khách sẽ được thư giãn thoải mái trong bầu không khí cổ kinh sâu lắng
chỉ có thể hiện hữu trong những ngôi nhà hanok truyền thống của Hàn Quốc.
	39, Saeogae-gil, Gwangju-si, Gyeonggi-do 031-766-9677
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
180.000–240.000 KRW
www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

Nơi Truyền Thống Xưa Cũ Ngự Trị
Và Tồn Tại,
Royal Cabana ở Yeoncheon 
Yeomgeundang là công trình tái thiết Đại Sảnh
Yeomgeundang từ thời hoàng tộc Joseon nằm ở Yeoncheongun, Gyeonggi-do. Tòa nhà mô phỏng chính xác nơi diễn
ra các nghi lễ hoàng gia xa xưa ở Đền Jongmyo được khởi
nguồn từ năm 1807 và duy trì cho đến giai đoạn Đế Quốc Đại
Hàn. Dừng chân ở buồng nghỉ hoàng gia Joseon sẽ khiến
bạn tưởng như mình đang trở thành một nhân vật lịch sử.
Bạn sẽ thấy yên bình biết bao khi dạo bước trên thảm cỏ
được cắt xén tỉ mỉ, và bạn có thể thấy cả những cây thông và
hàng loạt chum vại ở góc sân hài hòa với căn nhà hanok.
339-10, Hyeonmun-ro, Yeoncheon-eup, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
031-834-8383
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
242.000–495.000 KRW
www.chosun1807.com
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Hiện Thân Của Vẻ Đẹp Hàn Quốc,
Suwon Goyoo 
Goyoo được xây dựng để lưu giữ vẻ đẹp “độc nhất vô nhị”
(“goyoo” trong tiếng Hàn) của Hàn Quốc. Tòa kiến trúc tạo
nên sự hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại này nằm
trong một con hẻm yên tĩnh và thanh bình ở Suwon. Tòa nhà
hanok mang vẻ sang trọng và trang nhã với kiến trúc xẻ tầng
khác lạ, trần cao lộng lẫy, và tầng áp mái thấp hơn. Có hai loại
phòng nghỉ: căn thông tầng và phòng studio. Mỗi ngày chỉ có
thể cho một nhóm lưu trú nhất định. Chủ nhà là dân kiến trúc
đã tự tay thiết kế không gian này. Nhờ kết cấu không gian
mở nên bạn có thể nhìn thấy cả phần nội thất bên trong. Bạn
cũng có thể trải nghiệm thơi gian ở lại phòng hanok.
34, Hwaseomun-ro 42beon-gil, Paldal-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
010-4893-6056
Giờ nhận phòng 16:00, Giờ trả phòng 11:00
250.000–320.000 KRW
goyoo2020.modoo.at

Hòa Vào Thiên Nhiên ở ,
Trung Tâm Nghệ Thuật
Gapyeong Chwiong 
Trung Tâm Nghệ Thuật Chwiong là cơ sở lưu trú hanok được
chứng nhận về chất lượng của Tổ Chức Du Lịch Hàn Quốc
(KTO). Một khu vườn truyền thống, một cái ao nhỏ xinh và
những mái nhà được lát gạch tạo nên bầu không khí yên tĩnh
và thanh bình. Chọn một phòng nghỉ độc đáo phù hợp với
mục đích của bạn như cả căn riêng, nơi bạn có thể đọc sách
và thiền định hay căn phòng nâu vàng với hương thông nồng
nàn, một căn phòng đậm chất thiên nhiên gợi nhớ đến chiếc
giường êm ái ở nhà hoặc một căn phòng biệt lập với tầm nhìn
tuyệt vời trông ra Nhà Chòi Cheongryujeong và bảo tàng.
	300, Sumogwon-ro, Sang-myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do
031-585-8649
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
88.000–286.000 KRW
site.onda.me/20419

Lắng Nghe Lời Thì Thầm Của Trái
Tim ở ,
Yooseonjae 
Yooseonjae là ngôi nhà cổ mang đậm nét văn hóa vùng
miền đã được bảo tồn suốt hơn 100 năm kể từ thời Joseon.
Nơi đây chính thức được Bộ Văn hóa và Du lịch cấp
phép là Mô Hình Kinh Doanh Trải Nghiệm Hanok. Cái tên
Yooseonjae có nghĩa là “chữa lành hoàn toàn”. Ngôi nhà
gồm nhiều phòng nghỉ mang nhiều phong cách đa dạng:
phòng trà truyền thống để trò chuyện hoặc đọc sách thưởng
trà, phòng khách gợi nhớ đến một ngôi nhà thôn quê và một
căn phòng yên tĩnh có thể chứa tối đa năm người qua đêm.
Đèn vàng bật lên trong đêm khiến căn hanok trở nên hấp
dẫn bội phần. Khi sắp kết thúc chuyến đi, hãy dừng chân ở
đây để tận hưởng cảm giác hồi phục năng lượng.
	89-11, Jangmandae-gil, Yangdong-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
010-2311-4366
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
380.000–450.000 KRW
www.yooseonjae.com

81

GOOD STAY

LUXURY
Phục Hồi Năng Lượng Trong Môi Trường Hoàn Hảo
#Khách Sạn & Khu Nghỉ Dưỡng Sang Trọng

ⓒSono Calm Goyang

Du lịch có nhiều hình thức. Nếu bạn muốn tận hưởng tất cả ngay tại chỗ ở mà không phải tìm kiếm nhà hàng
và không bỏ lỡ một khung cảnh tuyệt đẹp hay rời xa chiếc giường êm ái thì bạn nên ở khách sạn hoặc khu
nghỉ dưỡng. Chúng tôi xin gợi ý những khách sạn độc đáo sau để giúp bạn trải nghiệm những điều kể trên.

Khách Sạn 5 Sao Duy Nhất ở Phía
Bắc Tỉnh Gyeonggi,
Sono Calm Goyang 

Phòng Đặc Biệt Dành Riêng Cho
Trẻ Em,
Yangpyeong Bloomvista 

Một khách sạn thể hiện truyền thống Hàn Quốc theo cách
hiện đại, chẳng hạn như đèn lồng cheonsachorong xanh đỏ,
đèn dầu và trang phục hanbok. Sono Calm Goyang có bể
bơi ngoài trời, câu lạc bộ thể dục thể hình, trung tâm dịch vụ
kinh doanh, nơi bạn có thể vừa làm việc vừa tắm hơi. Các
nhà hàng được coi là một yếu tố quan trọng của khách sạn,
có thể kể tên một vài nơi như nhà hàng tự chọn Cucina M,
nhà hàng Trung Quốc Jukrim và Café Il Lago. Tại bữa tiệc
buffet sang trọng Chef’s Chicken, du khách có thể thưởng
thức các món ăn bổ dưỡng của Hàn Quốc, Nhật Bản và các
món tráng miệng với mức giá hợp lý.

Tên của khách sạn này có nghĩa là “nơi tuyệt vời để phục
hồi sức sống, nhận ra tiềm năng và khám phá tầm nhìn
mới”. Nội thất trang nhã và ấn tượng đến nỗi một trong
những căn phòng sang trọng này đã được ghi hình làm nơi
ở của nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình về giới
thượng lưu. Tuy nhiên, căn phòng đặc trưng của khách sạn
này có những nhân vật hoạt hình mà các bạn nhỏ yêu thích.
Lấy cảm hứng từ các bộ hoạt hình nổi tiếng như Tobot, Búp
Bê Secret Jouju và Cô Bé Kongsuni, không gian này sẽ để
lại những kỷ niệm khó quên cho các em.

	20, Taegeuk-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
031-927-7700
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 12:00
192.600–241.900 KRW (Xe buýt có hướng dẫn viên theo chủ đề), giá vé
khứ hồi trả thêm 10.000 KRW
www.mvlhotel.com/goyang
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	316, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do
031-770-8888
Giờ nhận phòng 14:00, Giờ trả phòng 11:00
231.000–495.000 KRW
www.bloomvista.co.kr

Khách Sạn
Thiên Đường ,
Eden Với Khu Vườn Xinh Đẹp 
Khách sạn này được xây dựng trên một khu đất rộng
36.000 m2 dưới chân núi Dodeuramsan. Thiết kế tinh tế và
lộng lẫy này là sáng tạo của ông Choi Si-yeong – kiến trúc
sư hàng đầu Hàn Quốc. Vườn địa đàng rộng 11.000m2 với
hơn 200 loài hoa và thực vật. Cả khu vườn được trang trí
theo một số chủ đề khác nhau như vườn hồ, vườn thiền tịnh
và vườn việt quất. Nhờ giá cả hợp lý nên khách sạn thường
xuyên được lựa chọn là nơi lưu trú có chi phí dễ chịu. Du
khách phương xa cũng tới tận quán trà nơi đây để thưởng
thức trà thơm hảo hạng dùng kèm với bánh nướng tự làm.
	449-79, Seoicheon-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do
031-645-9100
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 12:00
Lưu trú 150.000–600.000 KRW
www.edenparadisehotel.com

Ngắm Toàn Cảnh Sông
Namhangang,
The Hill House 
Tọa lạc ở Jeonsu-ri, Gangha-myeon, Yangpyeong, Gyeonggido, ‘The Hill House’ là khách sạn cao cấp được xây dựng
theo phong cách Châu Âu với một khu vườn đẹp nao lòng.
Quang cảnh sông Namhangang và những hàng thông xanh
trồng trên bãi cỏ xanh mướt mang đến cảm giác vỗ về an
ủi của mẹ thiên nhiên. Các phòng nghỉ được chia thành dãy
phòng sang trọng và dãy phòng có hệ thống sưởi cùng các
nhà hàng bên trong khách sạn cung cấp thực đơn phong
phú. Khách sạn từng trở thành dinh thự lớn của các nhân
vật chính trong bộ phim truyền hình “Những Người Thừa
Kế” và “Thiên Tài Lang Băm”.
	489, Gangnam-ro, Gangha-myeon, Yangpyeong-gun 031-771-0001
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00 Vui lòng gọi điện để được báo giá
www.thehillhouse.co.kr

ⓒRamada Encore Pyeongtaek

Khách Sạn Đẹp Nhất ở
Pyeongtaek,
Ramada Encore Pyeongtaek 
Ở Ramada Encore Pyeongtaek, bạn có thể ngắm nhìn cầu
Seohaedaeeyo và bến cảng Pyeongtaekhang trên nền đỏ
rực rỡ của hoàng hôn. Là một trong những địa điểm lưu trú
hàng đầu ở Pyeongtaek, khách sạn này thu hút rất nhiều
đoàn khách du lịch nhờ nội thất ấm cúng. Đặc biệt, phòng
suite rộng hơn các phòng khác và có nội thất vô cùng sang
trọng. Từ căn phòng này, bạn có thể chiêm ngưỡng bức
tranh diễm lệ qua khung cửa sổ rộng mở. NĐừng quên bạn
có bữa sáng tự chọn miễn phí khi nghỉ qua đêm vào các
ngày trong tuần.
	3-10, Pyeongtaekhang-ro 184beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do
031-229-3600
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
Giá lưu trú 330.000–400.000 KRW
www.ramadaencorepyeongtaek.com
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EXPERIENCE
Chia Sẻ Trải Nghiệm Du Lịch #Nhà Nghỉ

Một Kỳ Nghỉ Đặc Biệt
Vùi Mình Trong Sách ở
Paju Jijihyang 

Jijihyang là nhà nghỉ có những giá sách xinh xắn mang mùi thơm của những
cuốn sách cũ. Nội thất bằng gỗ còn lưu dấn ấn của vân gỗ và bộ trải giường
bằng vải cotton giúp tăng cảm giác thoải mái cùng thiên nhiên. Không những
thế, không gian nơi đây giúp bạn dành thời gian chiêm nghiệm và thiền định
bởi bạn sẽ được đọc sách trên kệ thay vì xem tivi. Vì nhà nghỉ liên kết với Trung
Tâm Văn Hóa & Thông Tin Xuất Bản Châu Á nên du khách cũng được thoải mái
sử dụng các cơ sở hỗ trợ đào tạo hiện đại như phòng họp lớn và hội trường đa
năng cũng như Khu Rừng Tri Thức – một không gian mở để đọc sách và tham
gia các hoạt động văn hóa.
	145, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do (Trung Tâm Văn Hóa & Thông Tin Xuất Bản Châu Á)
031-955-0090
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
KRW 77,000–88,000
www.jijihyang.com
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ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

ⓒJijihyang

Nếu bạn tin rằng niềm vui thực sự trong những chuyến du lịch nhờ gặp gỡ và làm quen với những người lạ
vậy thì tại sao không đặt trước một chỗ ở nhà nghỉ nhỉ. Các nhà trọ mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây là nơi
bạn có thể đọc sách trong bầu không khí nghệ thuật và thảo luận vui vẻ trong không gian sinh hoạt chung.

Một Đêm Thay
Đổi Định Mệnh,
Paju MOTIF1 
Tọa lạc trong Thung Lũng Nghệ Thuật Heyri, Paju,
Gyeonggi-do, MOTIF1 là nhà nghỉ với sách được sáng lập
bởi người cha - một nhà văn - và con gái ông - một diễn
viên sân khấu. Người cha cùng cô con gái đam mê nghệ
thuật đã lấy cái tên MOTIF với hy vọng những du khách
đến thăm quan nghỉ ngơi ở đây sẽ khám phá ra những tư
liệu và chủ đề giúp viết nên những tác phẩm vĩ đại nhất
trong cuộc đời mình. Khám phá 14.000 cuốn sách trong
thư viện hoặc ngồi lặng yên bên khung cửa sổ để lắng
nghe những điều trái tim mách bảo. Bạn hãy tự thưởng
cho mình một hành trình đặc biệt ấy!
	38-26, Heyrimaeul-gil, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do
031-949-0901
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
120.000–260.000 KRW
www.motifone.co.kr

Thiên Đường Cho Những Người
Đam Mê Sách ở Pyeongtaek,
Arca Books Bookstay 
Pyeongtaek Arca Books do một cặp vợ chồng đều là
giáo viên quản lý. Nơi đây có không gian nghỉ ngơi và đọc
sách trong một gian phòng biệt lập riêng có tên gọi là
“khu ẩn náu (nơi trú ẩn)” trong tiếng Ý. Dựa trên ý tưởng
“nhà là nơi vui chơi với sách”, đôi vợ chồng đam mê sách
ấy đã khơi dậy cảm xúc tương tự thông qua những cuốn
sách và những tấm thẻ cảm xúc được gửi tới các gia đình
nhằm khuyến khích họ tự thu xếp các buổi chuyện trò.
Không gian này không cho phép việc nấu nướng, ngoại
trừ lò vi sóng và ấm pha trà để đảm bảo du khách hoàn
toàn tập trung tận hưởng không gian. Để sử dụng bể bơi
trong sân thì bạn cần đặt chỗ trước. Các cuốn sách được
thay đổi hàng tuần và có thể được sử dụng riêng hiệu
sách của tòa nhà từ 6:30 chiều.
122-11, Deongmok 5-gil, Hyeondeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
010-3140-8695
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
Vui lòng gọi điện để được báo giá
www.instagram.com/arca_books/
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GOOD STAY

NATURE
Nghỉ Chân Cùng Thiên Nhiên #Khu Rừng Giải Trí
Nếu bạn nghĩ có thể hòa mình vào thiên nhiên và muốn suy ngẫm về bản thân, hãy rời xa trung tâm thành
phố và trải nghiệm thế giới thiên nhiên ngoài kia. Tản bộ xung quanh và ngắm nghía cảnh quan để những lo
lắng của bạn sớm tan biến.

Khu Tổ Hợp Thư Giãn
Paju Dong Wha Được
Bao Bọc Bởi Thiên
Nhiên và Động Vật 

Khu Tổ Hợp Thư Giãn Paju Dong Wha có không khí đặc biệt trong lành vì được
bao quanh bởi Đường Cây Thông Thủy Sam và những ngọn núi tâm linh. Nằm
trong thung lũng giữa núi rừng, tổ hợp được bao quanh bởi nhiều con đường
mòn đi bộ. Bất cứ khi nào bạn dạo bước theo lối mòn có các cây thông thủy
sam thì cơ thể và tâm trí của bạn đều thấy sảng khoái nhờ lượng phytoncide
được hấp thụ. Có ba con đường mòn cùng một vườn thú nhỏ, nơi các em nhỏ có
thể cho vẹt ăn. Khu lưu trú bao gồm các gian cắm trại cao cấp, cắm trại trong
rừng, toa xe moóc rải rắc khắp đồi và khu khách VIP trên các ngọn đồi, trong
rừng và trong thung lũng. Vào ban đêm, ánh sáng lung linh lấp lánh với nhiều
màu sắc khác nhau sẽ mang đến một khung cảnh quyến rũ khác với ban ngày.
	32-9, Papyeongsan-ro 363beon-gil, Papyeong-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do 031-952-2002
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 10:00 Glamping 79.000–295.000 KRW www.dwhealingcamp.com
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Tận Hưởng Buổi Tối Đặc Biệt ở
Khu Cắm Trại ,
Imjingak Pyeonghwa Nuri 

Trải Nghiệm Rừng Rậm trong Khu
Rừng Giải Trí Tự Nhiên ,
Barasan ở Uiwang 

Khu Cắm Trại Imjingak Pyeonghwa Nuri là nơi có những
cơn gió lồng lộng và các loài chim di cư tự do sải cánh
giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Không xa so với thành đô,
khu vực rộng lớn (34.000m2/150 myeon) này cho phép
du khách tận hưởng cảm giác cắm trại trong yên bình.
Các tiện nghi trong khu cắm trại có thể kể đến xe cắm
trại, khu thư giãn, ở đó, bạn có thể sử dụng sân thượng,
khu cắm trại sinh thái có đèn điện và ổ cắm điện, khu
cắm trại pyeonghwa và khu cắm trại nuri. Ngoài ra, còn
có khu caravan, nơi đây du khách có thể ở trong các toa
xe moóc. Hãy tận hưởng trải nghiệm cắm trại vui vẻ và
trọn vẹn ở khu vực theo lựa chọn của bạn.

Rừng Giải Trí Tự Nhiên Barasan do nhà nước quản lý, có
giá vé phải chăng nên trở thành điểm đến yêu thích của
người Hàn Quốc. Một lợi thế khác là nơi đây khá gần
Seoul và có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng.
Vì có quá nhiều người đăng ký thăm quan cho nên người
ta lựa chọn du khách được thăm quan dựa trên hình thức
rút thăm hàng tháng trên ứng dụng internet. Trải nghiệm
làm đồ gỗ, thuyết trình về rừng, giải tỏa căng thẳng trong
rừng và chương trình khám phá rừng dành cho trẻ em là
những hoạt động phổ biến nên nhanh chóng nhận lượng
đơn đăng ký quá tải. Ở khu cắm trại ngoài trời, du khách
có thể cắm trại bằng lều riêng của mình. Thật thư thái khi
được “thả hồn trong rừng” trên con đường mòn đi bộ nối
với Uiwangdaegan dẫn đến Cầu Thang Hy Vọng Bara 365
và đài quan sát.

	148-40, Imjingak-ro, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do
Giờ vào 14:00, Giờ ra 11:00
20.000–180.000 KRW
imjingakcamping.co.kr

1670-3856

	96, Bukgoran-gil, Uiwang-si, Gyeonggi-do 031-8086-7482
09:00-18:00 hằng ngày
Boong Ngoài Trời 14.000 KRW, Lều Dựng Sẵn 28.000 KRW / Phòng Nghỉ (4
người) Baegunsan-dong: Ngoài mùa cao điểm & Thứ 2-Thứ 6 49.000 KRW, Mùa
cao điểm & Thứ 7-Chủ Nhật 70.000 KRW một ngày
www.barasan.uuc.or.kr

Tận Hưởng Bầu Không Khí Cắm
Trại Cùng Gia Đình trong,
Rừng Giải Trí Tự Nhiên
Dongducheon 
Rừng Giải Trí Tự Nhiên Dongducheon đi vào hoạt động
từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và là một không gian giải
trí phức hợp giúp bạn có thể thư giãn và tận hưởng
nhiều trải nghiệm khác nhau trong rừng. Các phòng
nghỉ như “Nhà Trong Rừng” riêng tư, hay “Sảnh Giải Trí
Trong Rừng” dạng căn hộ phù hợp cho gia đình nhỏ và
du khách đi theo nhóm; còn “Sàn Ngoài Trời” dành cho
những người thích tận hưởng cái hay của hoạt động cắm
trại ngoài trời. Nếu bạn đi cùng trẻ em, hãy nhớ ghé thăm
“Khám Phá Rừng Rậm” nằm trong khu rừng giải trí. Các
nhân viên phụ trách khu rừng điều hành nhiều cơ sở vật
chất phục vụ cho các hoạt động mà ngay cả người lớn
cũng muốn trải nghiệm.
1, Tapdonggasan-ro, Dongducheon-si, Gyeonggi-do 031-860-3257
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
160.000–300.000 KRW
www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023
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SPRING
Con Đường Hoa Anh Đào ở Tỉnh Gyeonggi-do

©Gunpo City Hall

©Bucheon County Office

Khi xuân đến, hoa anh đào nở rộ khắp tỉnh Gyeonggi-do tạo thành những đường hầm đầy hoa.
Vào thời điểm này, lễ hội mùa xuân lãng mạn bắt đầu.

Đường Hoa Anh Đào ở Ga
Geumjeong thuộc Gunpo-si 

Lễ Hội Hoa Anh Đào trên Núi
Dodangsan ở Bucheon-Si 

Địa điểm này sẽ giúp bạn có trải nghiệm lý thú nhất khi
xuân về trên Gunpo. Đó là Đường Hoa Anh Đào Gunpo
cạnh Ga Geumjeong, nơi tuyến tàu điện ngầm số 1 và số
4 giao nhau. Con đường này được xếp hạng 5 trong số 8
cảnh đẹp của Gunpo khi những bông hoa anh đào trắng
nở rộ dọc theo ga Geumjeong, tạo thành bức tranh tuyệt
diệu bắc qua đường ray xe lửa.

Những cây hoa anh đào nở rộ vào mỗi mùa xuân trên núi
Dodangsan ở Wonmi-gu, Bucheon, tỉnh Gyeonggi-do. Khung
cảnh rực rỡ của hơn một nghìn cây hoa anh đào đã bám rễ
suốt gần 40 năm dễ biến nơi đây thành lễ hội hoa hàng đầu ở
Bucheon, một lễ hội được rất nhiều người yêu thích.

	Geumjeong-dong, Gunpo-si, Gyeonggi-do
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	Dodang-dong, Bucheon-si, Gyeonggi-do

©Yongin City Hall

©Uiwang City Hall

Đường Hoa Anh Đào Gasil ở Yongin-si

Đường Hoa Anh Đào cạnh Tòa Thị
Chính Uiwang 

Đường Hoa Anh Đào Gasil ở
Yongin-si 

Con đường cạnh Tòa Thị Chính Uiwang chật cứng người
dân đến ngắm hoa anh đào nở vào mùa xuân. Xuống xe
tại điểm dừng ở Tòa Thị Chính Uiwang và tận hưởng bầu
không khí lãng mạn, với những cây hoa anh đào cao ở hai
bên đường biến con phố thành một đường hầm mộng mơ.

Hằng năm, trên Đường Hoa Anh Đào Gasil thuộc cung
đường đến Bảo Tàng Nghệ Thuật Ho-Am ở Yongin,
Gyeonggi-do, có một lễ hội hoa anh đào được tổ chức
với sự phối hợp giữa Yongin-si, Bộ Chỉ Huy Quân Sự 3 và
Everland. Con đường nổi tiếng với hàng ngàn cây hoa anh
đào kết hợp hài hòa với làn nước hồ trong vắt.

	11, Sicheong-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do (Uiwang City Hall)

	190-14, Gasil-ri, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do
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SUMMER
Trò Chơi Dưới Nước Đầy Hoài Niệm
Du lịch xuyên suốt Gyeonggi-do và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của biển Hoàng Hải và đường kênh chảy
qua trung tâm thành phố. Đại dương không chỉ là các bãi biển và bãi bồi. Hãy tiếp tục khám phá nếu bạn
muốn tìm cách tạo nên những kỷ niệm đẹp về những dòng nước mùa hè.

Gimpo Ara Marina 
Quan sát khung cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp dọc theo Kênh
Ara ở Gimpo, nơi tổ chức lễ hội bắn pháo hoa vào tối thứ
Bảy. Đây là bến cảng lớn nhất trong khu vực đô thị, ở đây du
khách có thể mua sắm trong Cửa Hàng Cao Cấp Hyundai.
Ở bến tàu, bạn có thể đi tàu du lịch hoặc lên du thuyền. Khi
lên tàu du lịch vào thứ Bảy, bạn có thể xem bắn pháo hoa
và các buổi biểu diễn trên tàu từ những chỗ ngồi tốt nhất.
Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để tạo nên những kỷ niệm về
một ngày đặc biệt với những người thân yêu của mình.
	Jeonho-ri, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do 031-999-7800
Du thuyền 30.000 KRW
www.waterway.or.kr
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Nhà Thuyền Gold Waterway

Nhà Thuyền Gold Waterway 
Ghé thăm Nhà Thuyền Gold Waterway để ngắm nhìn La
Veniche, Venice của Hàn Quốc. Thuyền trăng được thiết kế
giống như mặt trăng trên bầu trời đêm khi thuyền di chuyển
trên mặt nước, trông thật thi vị khi mặt trăng đó bắt đầu lơ
lửng. Tối đa là ba người có thể lên thuyền trăng và vé chỉ
được bán ở phòng vé tại chỗ. Nếu bạn định để cả nhà ghé
qua thì cũng có sẵn loại thuyền gia đình. Trong khi chờ đợi,
hãy chiêm ngưỡng khu chụp ảnh tuyệt đẹp ở khu công viên
ven hồ và xem chương trình biểu diễn ở đài phun nước vào
những thời gian cố định.
	2001-1, Janggi-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do 070-4242-0340
13:00~22:00 hằng ngày, 16:45~17:45 tạm nghỉ
Thuyền trăng 20.000 KRW, Thuyền gia đình 25.000 KRW

Trải Nghiệm Du Thuyền ở Cảng
Jeongok 
Trung Tâm Trải Nghiệm Du Thuyền Jeongok-ri là trung tâm du
thuyền điển hình của Biển Hoàng Hải, nơi có khoảng 270 du
thuyền neo đậu. Tháng 6 hằng năm, lễ hội du thuyền được tổ
chức ở trung tâm này dành cho những người yêu thích nước
cùng gia đình. Đặc biệt, Du Thuyền Vui Chơi là một chiếc du
thuyền cao cấp được sản xuất ở Pháp, thường xuyên được
một số chương trình phát thanh truyền hình và những người
nổi tiếng sử dụng. Du thuyền tự hào về thiết kế sang trọng với
hai tông màu, và chỉ có thể đặt trước trực tuyến. Du Thuyền Vui
Chơi có thể chở tối đa 12 hành khách, có thể thoải mái câu cá
trên thuyền và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.
	15-5, Jeongokhang-ro 50beon-gil, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do
010-3763-4424
09:00 - 21:00 hằng ngày. Hoạt động hàng ngày cho đến
30 phút trước khi mặt trời lặn
Khóa học 1 giờ đến khóa học 1 ngày, 250.000
KRW một tiếng
www.playacht.modoo.at
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AUTUMN
Chuyến Diễu Hành Đầy Màu Sắc Của Tán Lá Mùa Thu

©Yangju City Hall

©Yeoncheon County Office

Khi cái nóng của mùa hè dịu dần đi cũng là lúc những tán lá thu rực rỡ ùa về cùng làn gió mát rượi. Những
chiếc lá bạch quả màu vàng, những chiếc lá phong màu đỏ và những bông lúa chín vàng óng trên khắp các
cánh đồng. Cuộc diễu hành sặc sỡ này dệt thành những sắc màu kì diệu cho khung cảnh mùa thu. Chúng tôi
gợi ý một số địa điểm tuyệt vời để bạn chiêm ngưỡng những cảnh đẹp mùa thu ở tỉnh Gyeonggi-do.

Lá Phong trong Thung Lũng
Songchu ở Yangju 

Thung Lũng Yeoldugaeul ở
Yeoncheon 

Thung Lũng Songchu nằm ở Yangju, phía bắc tỉnh Gyeonggido. Có thể dễ dàng đi lại từ khu vực đô thị nên thung lũng
này nổi tiếng suốt bốn mùa. Vào mùa thu, du khách thập
phương kéo đến để ngắm những chiếc lá phong rực rỡ sắc
màu. Khu rừng rậm dưới thung lũng có dòng nước chảy
qua nhuộm màu đỏ của lá phong tạo thành bức tranh tráng
lệ. Tản bộ dưới đường hầm lá phong rực rỡ để trải nghiệm
trọn vẹn cảm xúc mùa thu. Còn có cả sân chơi cho trẻ em,
khung cảnh hoa sắc thiên nhiên và một khu chụp ảnh dưới
dạng mô hình thu nhỏ của Đỉnh Obong, tất cả được bao
quanh bởi công viên quốc gia.

Thung Lũng Yeoldugaeul có nguồn gốc từ thuở xa xưa, khi
còn chưa có cầu, lúc ấy bạn phải băng qua 12 thung lũng
để đi từ Beopsu-dong đến Deokdun-ri ở Yeoncheon. Núi
non, cây cối và thung lũng kết hợp hài hòa tạo nên một
cảnh quan đẹp như tranh vẽ. Thung lũng được dọn dẹp cẩn
thận và sạch sẽ vì Thống Đốc Tỉnh Gyeonggi-do chỉ định nơi
đây là dòng chảy khu vực Cấp 2. Hãy ngồi xuống, vừa lắng
nghe tiếng gió thổi trong thung lũng vừa chiêm ngưỡng
những tán lá mùa thu đầy màu sắc để được hòa mình vào
thiên nhiên.

	Uldae-ri, Jangheung-myeon, Yangju-si, Gyeonggi-do (Songchu Valley)
ok.yangjusarang.com
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Choseong-ri, Cheongsan-myeong, Yeoncheon-gun, Gyeonggi-do
(Yeoldugaeul Valley) 031-839-2065

©Yeoju City Hall

Mùa Thu ở Ngôi Đền Sinreuksa dọc Sông Namhan

Công Viên Ven Sông
Geumeunmorae 
Đây là công viên sinh thái lớn nhất Hàn Quốc. Khi đi bộ trên
con đường mòn, bạn sẽ để ý thấy những tán lá đỏ vào thu báo
hiệu mùa thu đã ghé qua và bao phủ khắp những ngóc nhỏ
của công viên bằng sắc rực đỏ của hoàng hôn. Đường dành
cho xe đạp và đường đất sét đỏ nằm dọc theo vùng ngoại
biên công viên. Công viên cũng nổi tiếng là điểm ngắm hoa
vào mùa thu ở Yeoju. Du khách có thể ngắm nhìn hoa cúc ngũ
sắc, hoa túy điệp, cúc chuồn tím và hoa chuồn chuồn vàng bên
ngoài Quảng Trường Platanus cho đến hết tháng 10. Ngoài
ra, nhiều danh lam thắng cảnh và địa điểm thăm quan lịch sử
khác cũng hiện hữu khắp công viên, có thể kể đến khu lăng
mộ, Cung Điện Anhakgung và Lăng Mộ Đại Tướng.
	164, Gangbyeonyuwonji-gil, Yeoju-si, Gyeonggi-do
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WINTER
Khu Nghỉ Dưỡng Trượt Tuyết Được Phủ Trong Hoa Tuyết

©Gonjiam Resort

©Jisan Forest Resort

Nếu bạn muốn đặt chân vào thế giới của tuyết trắng, không đâu khác mà chính là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Chọn ván trượt tuyết hoặc một tấm ván để lướt trên cánh đồng tuyết trắng rộng lớn và tận hưởng trải nghiệm
cảm giác trượt dốc thú vị. Ngoài ra, bạn có thể tham gia một chuyến du lịch mùa đông ấm cúng với những
tiện nghi đa dạng bên trong khu nghỉ dưỡng.

Khu Nghỉ Dưỡng
Gonjiam ở Gwangju 

Khu Nghỉ Dưỡng
Rừng Jisan ở Icheon 

Trượt ván và trượt tuyết trở nên phổ biến vào mùa đông.
Nếu bạn là người mới của những môn này, hãy đăng ký một
số khóa học trượt tuyết. Khu nghỉ mát khá rộng với sức
chứa là 5.000 người, thời gian chờ lên cáp treo cũng khá
nhanh, đảm bảo mang lại trải nghiệm trượt tuyết thú vị. Một
lợi thế khác là khách du lịch có thể trượt tuyết dễ dàng nhờ
dịch vụ như Me-Time Pass và Slope Quota System. Thăm
quan Rừng Hwadam với bồn tắm ngoài trời, sân gôn và một
chung cư gần Khu Nghỉ Dưỡng Trượt Tuyết Gonjiam. Nơi
đây cách Gangnam ở Seoul 40 phút đi ô tô. Cũng thuận tiện
để thăm quan vì có tàu điện ngầm nối Pangyo với Yeoju.

Khu Nghỉ Dưỡng Rừng Jisan mở cửa ở Icheon vào năm
1996, nơi đây nổi tiếng là địa điểm trượt tuyết trong ngày vì
chỉ cách Yongin 40 phút đi đường. Có sẵn xe đưa đón miễn
phí cho du khách đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, giúp bạn
dễ dàng thăm quan. Các sườn dốc tạo thành những góc từ
7 độ đến 36 độ và được chia thành các cấp độ: thấp, trung
bình và cao, ngay cả những người trượt ván cũng được
phép sử dụng những đường trượt này. Ngoài ra, còn có
trường dạy trượt tuyết dành cho trẻ em và cả cơ sở cắm trại
dành cho thanh thiếu niên. Thậm chí còn có một con dốc
dành riêng cho trường dạy trượt tuyết.

	278, Docheogwit-ro, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do
02-1661-8787 07:30~23:00 (vui lòng kiểm tra giờ chính xác cho mỗi cơ sở)
Chỉ hoạt động trong mùa trượt tuyết và có thay đổi giá cả ngoài mùa cao

	267, Jisan-ro, Majang-myeon, Icheon-si, Gyeonggi-do 031-644-1200
Tháng 12 - tháng 3 Ngày thường & Cuối tuần 9:00~16:30, Tối 18:00~22:30
Cáp treo, Phí thuê ván trượt tuyết & ván trượt: 21.000–80.000 KRW,

điểm/vào mùa cao điểm cho mỗi phòng khách / Vé đi Cáp treo 2 tiếng vào
Ngày thường Người lớn 55.000 KRW, Trẻ em 40.000 KRW / Cuối Tuần Người lớn
65.000 KRW, Trẻ em 48.000 KRW
www.konjiamresort.co.kr
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Thuê quần áo: 15.000–25.000 KRW, Phí giữ đồ: 60.000–280.000 KRW
www.jisanresort.co.kr

©Bearstown

©One Mount

Khu Nghỉ Dưỡng Gonjiam ở Gwangju

Bearstown ở Pocheon 

Công Viên Tuyết One Mount 

Bearstown ở Pocheon – khu nghỉ dưỡng trượt tuyết lớn nhất
trong khu vực đô thị, là địa điểm tuyệt vời dành cho các gia
đình và những người mới bắt đầu trượt tuyết, nơi đây có
tổng cộng 12 đường trượt. Bắt đầu với đường trượt “Gấu
Con” dành cho người mới bắt đầu, du khách cũng có thể
tận hưởng năm đường trượt được chứng nhận quốc tế, bao
gồm đường trượt cấp trung bình có tên “Gấu Bố”. Mỗi ngày
mở một con dốc khác nhau để mang lại niềm vui và cảm
giác phấn khích cho những người trượt tuyết, còn những
đường dốc hiểm hóc cũng rất phổ biến. Ngoài khu nghỉ
dưỡng trượt tuyết, còn có các hoạt động khác như chơi gôn,
trượt ván trên tuyết, xe trượt tuyết, sân trượt băng, sân chơi
trong rừng tự nhiên, hồ bơi ngoài trời và xe lượn Kart Buggy.

One Mount nổi bật với một sân trượt băng để bạn có thể đi
xe trượt tuyết và trượt băng, nhưng cũng chào mời các hoạt
động liên quan đến tuyết như không gian trượt tuyết tốc độ
cao và khu vực đánh bi đá trên băng với bảy chủ đề. Các hoạt
động vui chơi khác có thể kể đến phố ảnh lấy cảm hứng từ
Làng Ông Già Noel ở Phần Lan, phòng biểu diễn trong nhà,
nơi tổ chức nhiều buổi biểu diễn khác nhau và trải nghiệm
kéo xe trượt tuyết với những chú chó kéo xe khỏe mạnh,
được ăn đủ chất dinh dưỡng và được đảm bảo nghỉ ngơi ba
lần một ngày, giới hạn cho mỗi lần kéo xe là 50 người. Sẽ là
một ngày hoàn hảo nếu đến phút cuối khi bạn lên đu quay để
thưởng ngoạn quang cảnh của công viên tuyết.

	27, Geumgang-ro 2536beon-gil, Naechon-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do
031-540-5151
Giờ nhận phòng 15:00, Giờ trả phòng 11:00
Giá vé trong tuần Người lớn 77.000 KRW, Trẻ em 57.000 KRW
(Giá vé khác nhau cho vé buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm)
www.bearstown.com

	300, Hallyu world-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 1566-2232
Tạm thời đóng cửa từ Ngày 1 tháng 3 năm 2021 (mở cửa vào mùa đông)
Giá thường vào Ngày thường / Cuối tuần 18.000 KRW, Thuê Giày trượt 5.000 KRW
www.onemount.co.kr

95

INFORMATION

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.

Xe buýt du lịch thành phố
Siheung

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.
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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 070-7813-5000, 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 Suwon-Gwanggyo) Tháng
ba~Tháng mười Thứ bảy, Khởi hành 09:50 (Tour cả ngày Suwon-Yonggunneung) Chủ nhật,
Khởi hành 09:30 Phí tour 11000-14900 KRW Liên hệ 031- 256-8300, 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
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

Tuyến đường đi
Công viên chủ đề Lotus – Chợ Sammi hoặc Công viên Water King Reservoir – Gaetgol
Ecological, Oui-do
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

Xe Buýt Thăm Quan Thành Phố
Icheon
Thành Phố Icheon tổ chức các chuyến thăm
quan thành phố suốt bốn mùa. Hãy chiêm
ngưỡng những cây anh đào Cornelian vào
mùa xuân, đi bộ đường dài trên những ngọn
núi xanh mát vào mùa hè, hay thăm thú
những cánh đồng lúc vàng ươm vào mùa thu
rồi trượt tuyết trên những ngọn đồi vào mùa
đông. Ngoài ra, có thể tận mắt quan sát các
loài động vật tại Bảo Tàng Lợn hay Trang Trại
Wawoo.

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.

Xe bus tham quan thành phố
Gapyeong
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.

Lộ trình 1: Ga Icheon ― Icheon Cerapia ― Công Viên Nông Trại Icheon và Ăn Trưa ― Công Viên
Khủng Long Deokpyeong ― Ga Icheon
Lộ trình 2: Ga Icheon ― Bảo Tàng Lợn ― Trải Nghiệm Ngôi Làng và Ăn Trưa (chọn một trong số
Làng Buraemi, Làng Seogyeongdeul hoặc Làng Umusil) ― Công Viên Tưởng Niệm Phong Trào
Dân Chủ Hóa ― Ga Icheon
Lộ trình 3: Ga Icheon ― Công Viên Ye ― Làm Gốm ― Bữa Ăn Đủ Món Hàn Quốc Làm Từ Gạo
Icheon ― Công Viên Chủ Đề Seohee ― Spa Termeden ― Ga Icheon
Điểm xuất phát: Ga Icheon
Giờ hoạt động: Mở cửa quanh năm
Giá: 19.900 KRW –31.500 KRW (giá cả khác nhau tùy theo lộ trình)
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ: 031-636-2723 (2724), www.2000green.com

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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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

INFORMATION

AIRPORT
ACCESS
AIRPORT LIMOUSINE

AIRPORT 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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KOREAN
FOLK VILLAGE
four seasons

KOREA
FOLK VILL

Traditional Cultural Theme Park,
with traditional performance
throughout the year.

KOREAN
FOLK VILLAGE
Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvill

Experience traditional culture and

the various colors of the four seasons in
Korea through the Korean Folk Village

AD-korea folk village.indd 1

Weibo
龙仁民俗村KoreanFolkVillage

Instagram
@withkoreanfolkvillage

Facebook
@withkoreanfolkvillage

Youtube
youtube.com/koreanfolkvillage

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train
With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.

min

GYEONGGI-DO HALLYU TOURISM GUIDE

GYEONGGI-DO
HALLYU
TOURISM
GUIDE

#GYEONGGI-DO
#K-FOOD
#K-LOCATION
#K-BEAUTY

RUSSIAN

JOURNEY TO
INSPIRATION
Русский

