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Chương trình du lịch hồi phục sức khỏe kiểu Hàn Q uốc tại Jecheon và Cheonju ở Chungbuk

Jecheon và Cheongju là các thành phố nằm ở vùng trung du của Hàn Quốc 
với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và các điểm du lịch độc đáo. Là cái 
nôi của Đông Y Hàn Quốc, Jecheon chính là trung tâm mua bán các loại cây 
thuốc rừng cũng như là thủ phủ về chăm sóc và phục hồi sức khỏe với một 
trong 3 chợ thảo dược lớn nhất vào Triều đại Joseon. Trong tất cả những 
thứ có thể xem, theo dõi và thưởng thức tại khu vực này, du khách sẽ khám 
phá ra giá trị thật sự của nền Đông Y tại Jecheon cũng như cảm nhận sự yên 
bình ven bờ hồ Cheongpungho. Ở Cheongju, những con đường độc đáo, 
mang đậm phong cách Hàn Quốc chạy dọc thành phố, nơi sẽ tiếp thêm 
năng lượng cho du khách tại Cheongnamdae (từng là Dinh thự của Cựu 
Tổng thống) và khu văn hóa đặc biệt nơi Jikji (tập tài liệu cổ nhất in bằng 
khuôn kim loại trên thế giới) ra đời. Tại khu vực này, du khách cũng có thể 
ghé thăm Culture Factory C và Làng Bích họa Suamgol với các điểm tham 
quan nổi tiếng để tìm hiểu về các ngôi sao Hallyu.
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Cheongju

Sân bay Quốc tế Cheongju

Ga tàu hỏa Seoul/Cheongryangri

Sân bay Quốc tế Incheon

Sân bay Quốc tế Gimpo

Jecheon

Gangwon-do

Chungcheongbuk-doChungcheongnam-do

Gyeonggi-do

Daegu

Busan

Ulsan

Jeollanam-do

Gwang-ju

Gyeongsangnam-do

Gyeongsangbuk-do

Jeollabuk-do

Jeju

Ulleungdo Island

Dokdo Island

Sân bay Quốc tế Cheongju là sân bay quan trọng của vùng trung du Hàn Quốc và là điểm khởi hành nhanh nhất để đi đến Jecheon/
Cheongju ở Chungcheongbuk-do. Sau khi lên tàu Mugunghwa tại Ga sân bay Cheongju, du khách sẽ mất 18 phút để đến Ga Osong 
(Tuyến Chungbuk), và mất 1 giờ 15 phút để đến Ga Jecheon (Tuyến Jungang) sau đó. Nếu khởi hành từ Ga số 1 tại Sân bay Incheon, 
du khách sẽ mất 1 giờ 32 phút để đến Ga Osong (Tuyến Chungbuk) hoặc 1 giờ 57 phút để đến Ga Jecheon (Tuyến Jungang).

Tuyến đường nhanh nhất từ Sân bay 
đến Jecheon/Cheongju

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ
Jecheon & Cheongju

56 phút
* nếu đi vào hoạt 

động vào tháng 
12/2020

49 phút

Ga Seoul
(Tuyến Gyeongbu)

27 phút

18 phút

Ga Cheongnyangni
(Tuyến Jungang)

Ga Osong
(Tuyến Chungbuk)

Ga Jecheon 
(Tuyến Chungbuk)

tàu tốc hành 43 phút
tàu thường 59 phút

1 giờ 15 phút

Sân bay Quốc tế 
Cheongju

Ga Sân bay Cheongju
(Tuyến Chungbuk)

Sân bay Quốc 
tế Gimpo

Ga số 1 tại Sân 
bay Quốc tế 

Incheon

Tuyến tốc hành từ sân bay

Tuyến số 1 

KTX

Tàu hỏa quốc gia

18 phút

4

Sân bay Quốc tế

KTX
Đường sắt Quốc gia & KTX
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JECHEON

Tại Jecheon, thủ phủ của các loài thảo dược, có khoảng 60 loại thảo mộc từ Dãy núi Taebaek đang được 
chế biến và phân phối ra thị trường cùng với “Triển lãm Y Sinh Hàn Quốc” diễn ra vào tháng 10 hàng năm. 
Đặc biệt, nhờ sản lượng lớn rễ cây đậu tằm (Hwanggi) và cây bạch chỉ (Danggui), khách du lịch có cơ hội 
trải nghiệm nhiều chương trình phù hợp: thưởng thức các món ăn thảo dược, làm tinh chất dưỡng da theo 
phương pháp Đông Y và thư giãn tại spa thảo dược. Sau khi nếm các món ăn thảo dược và nạp năng lượng 
cho cơ thể, du khách có thể tiếp tục tham quan tất cả các địa điểm khác tại Jecheon.

Trong số 10 danh lam 
thắng cảnh tại Jecheon 
với khung cảnh tuyệt 
đẹp và có nhiều di 
sản văn hóa, du khách 
không nên bỏ qua 
những địa điểm sau: Hồ 
Uirimji, Đèo Bakdaljae, 
Quần thể Di sản Văn 
hóa Cheongpung, Núi 
Oksunbong và Thánh 
địa Baeron.

Chương trình khám phá y học cổ truyền Hàn Quốc tại Jecheon, 
thành phố nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe

76



 

 

“Thuốc Đông Y” và “Hồ Cheongpungho” chính là những từ khóa cho mọi chuyến đi đến Jecheon. Khi đi du lịch đến 
Jecheon, du khách cần phải trải nghiệm tham quan bằng cáp treo để ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của những hòn 
đảo trên Hồ Cheongpungho khi đi lên Đỉnh núi Bibongsan. Ngắm nhìn mặt Hồ Uirimji phẳng lặng trong gian nhà thơm 
nhẹ mùi gỗ thông. Ngoài ra, du khách có thể ngâm chân thư giãn tại Công viên Triển lãm Đông Y Jecheon, cũng như 
thưởng thức món bánh gạo hấp Hwanggi, món ăn nổi tiếng nhất tại Chợ Dongmun.

15 phút

1 giờ 22 phút

29 phút

Đi cáp treo đến Hồ Cheongpungho

Quần thể Di sản Văn hóa Cheongpung Đi thuyền trên Hồ Cheongpungho Nghỉ ngơi tại Làng Thảo dược Miền núi Jecheon

Chợ Dongmun

Công viên Triển lãm 

Đông Y Jecheon

Công viên Triển lãm 
Đông Y Jecheon

Chợ Yeokjeon 

Hanmaeum

Hồ Uirimji

Hồ Uirimji
Ga Jecheon

27 phút

3 phút

51 phút
9 phút 12 phút

1 phút

9 phút

7 phút

14 phút

Phục hồi sức khỏe và tinh thần bằng thuốc Đông Y 
Hàn Quốc và Lễ hội ngắm cảnh tại Hồ Cheongpungho

Ga Jecheon

1 giờ 22 phút

Ga Jecheon

Ga Jecheon

Hồ Cheongpungho còn có các hoạt động du lịch phổ biến khác: đi cáp treo, 
tàu leo núi, du thuyền (từ Bến Cheongpung đến Bến Janghoe) và chèo thuyền 
ca-nô/kayak tại Khu Trải nghiệm Susan

Ga Sân bay Cheongju 
(Tuyến Chungbuk)

Ga Sân bay Cheongju 

(Tuyến Chungbuk)

41 phút

Lộ trình một ngày

Lộ trình hai ngày

Ngày
1

Ngày
2
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Công viên Triển lãm Đông Y Jecheon
Công viên được xây dựng để tổ chức “Triển lãm Sinh học - Đông Y thế giới” vào năm 
2010. Khu vực Hanbang Maeul (Làng Đông Y) sẽ giúp du khách trải nghiệm ngâm 
chân và làm xà phòng trị liệu, còn Phòng Khoa học Y sinh Đông Y với các video 
hiệu ứng 4D cùng các quầy trải nghiệm thực tế ảo cho phép du khách tìm 
hiểu về cơ thể người và khoa học Đông Y. Đừng quên ghé thăm Bảo tàng Ủ 
men Quốc tế cũng như Vườn thảo mộc.

  19, Hanbang expo-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
 043-653-9550
 09:00–18:00 (10:00–17:00 vào mùa đông) * Đóng cửa vào thứ Hai 

  Chương trình trải nghiệm
Hanbang Maeul  
Làm xà phòng trị liệu / túi thơm thảo dược / tinh chất dưỡng ẩm  3.000won–10.000won
Phòng Khoa học Y sinh Đông Y  
Vẽ ly hoa mẫu đơn / Làm nến Đông Y / Bưu thiếp (bằng chất liệu Đông Y)  6.000won–10.000won
Bảo tàng Ủ men Quốc tế  
Chế biến trà hoa bia / Chăm sóc tay bằng hoa bia / Làm giấm lên men tự nhiên  10.000won–30.000won

Hồ Uirimji
Hồ Uirimji và Rừng Jerim tại Jecheon là một hồ chứa nước 
được xây đựng vào thời cổ đại và nổi tiếng với cảnh quan 
tuyệt đẹp. Đây là nơi đã được chính phủ chọn làm Danh lam 
thắng cảnh số 20. Khu rừng thông/liễu hàng trăm năm tuổi 
và gian nhà dọc theo bờ hồ tôn lên vẻ đẹp như tranh vẽ.

   33, Uirimji-ro, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
 043-651-7101

Làng Thảo dược Miền núi 
Jecheon
Khi đến vùng đất đại diện cho các liệu pháp Đông 
Y của Jecheon, du khách có thể sử dụng các loại 
cây thuốc rừng trên Núi Geumsusan để chế tạo mỹ 
phẩm tự nhiên và các túi thơm thảo dược. Suyuk 
(thịt lợn hầm thái lát) là món ăn bổ dưỡng với 
hương vị đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng 
dồi dào nhờ tẩm ướp thịt với lá thông và nhiều loại 
thảo mộc khác nhau.

  3, Oksunbong-ro 6-gil Susan-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do

 043-651-1357

Quán cà phê Boncho Dadam
Boncho Dadam là một quán cà phê đặc biệt phục vụ ngâm chân 
theo phương pháp Đông Y, tên gọi của quán có nghĩa là “một nơi 
để trải nghiệm thảo dược và thưởng thức trà”. Ngâm chân vào 
bồn nước trong khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và thư 
giãn bằng trà đạo phương Đông ủ từ các loại thảo dược như rễ 
hoa bìm bìm (Doraji) và rễ cây đậu tằm (Hwanggi).

  98, Uirim-daero 46-gil Songhak-myeon, Jecheon-si, 
 Chungcheongbuk-do

 043-645-2330 
 Đóng cửa vào thứ Hai
  Trải nghiệm ngâm chân với trà thảo dược: 9.000won (1 khách)

Cùng với Daegu và Jeonju, Jecheon là một trong 3 khu chợ thuốc hàng đầu vào Triều đại Joseon. Đó là lý do vì sao 
Jecheon trở thành điểm đến Đông Y nổi tiếng giúp khách du lịch có thể tái tạo năng lượng cho cơ thể và tinh thần. Thành 
công của Triển lãm Sinh học - Đông Y thế giới năm 2010 dẫn đến sự thành lập một công viên theo chủ đề về Đông Y. Hơn 
nữa, khách du lịch có thể nếm món ăn thảo dược tại các khu chợ truyền thống và tại Làng Thảo dược Miền núi Jecheon 
nằm nép mình dưới chân Núi Geumsusan, cũng như thư giãn nghỉ ngơi tại các spa Sasang hợp pháp trong các khu nghỉ 
dưỡng riêng ở khu vực.

Thư giãn nghỉ dưỡng tại Jecheon, thành phố Đông Y của thế giới

Resom Forest
Một khu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe tư nhân 
bao quanh bởi khu rừng nguyên sinh rậm rạp 
mang đến cho du khách liệu pháp spa độc đáo 
với 9 chủ đề khác nhau. Liệu pháp spa được thiết 
kế để đáp ứng nhiều điều kiện thể chất khác nhau 
cùng với trà thảo dược và Hồ bơi vô cực (khu vực 
spa ngoài trời) cũng rất được ưa chuộng tại đây.

  365, Geumbong-ro Baegun-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-649-6014
  www.resom.co.kr/forest

LỘ TRÌNH 1
DU LỊCH TRẢI NGHIỆM 
ĐÔNG Y HỌC
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Là thành phố nổi tiếng với các loại dược liệu đa dạng như rễ cây đậu tằm (Hwanggi), cây bạch chỉ (Danggui), rau rừng và 
nhiều loại ngũ cốc khác, Jecheon có đầy đủ các loại thực phẩm lành mạnh với nhiều ứng dụng đặc biệt. Du khách có thể 
tìm thấy bánh hấp/thạch ngọt/bánh rán nhân thuốc bắc tại các chợ truyền thống và thưởng thức trọn vẹn các món ăn 
tốt cho sức khỏe như gà rán cay với rễ đậu tằm hay bò tẩm thảo dược Bulgogi trên Phố ẩm thực Yakseon. Đừng quên gọi 
thêm chả cá cay và bánh gạo nếp nhé.

Thưởng thức các món ăn đặc sản và thảo dược tại các chợ 
truyền thống của Jecheon

Làng tranh Dân gian Gyo-dong
Ngôi làng này bao quanh Jecheon Hyanggyo (ngôi trường 
Nho giáo tại khu vực) với các bức tường được trang trí 
bằng những bức tranh giấy gấp truyền thống theo 7 chủ 
đề. Mỗi bức tranh đều rất hài hước và thú vị, thể hiện nét 
độc đáo với màu sắc phong phú và lộng lẫy. Đó là: tranh 
một con chim ác và một con hổ (những hình ảnh biểu 
tượng trong nghệ thuật dân gian Hàn Quốc), Munjado 
(tranh vẽ chữ bằng chỉ thêu), Pungsokdo (tranh phong 
cảnh văn hóa) phác họa đời sống thường nhật của người 
dân Joseon và nhiều bức tranh khác. Ngoài ra, các công 
xưởng nhỏ tại đây còn mang đến cho du khách những 
chương trình trải nghiệm vẽ tranh dân gian trên quạt giấy 
và làm ấm chén gốm.

  18, Yongducheon-ro 20-gil, Jecheon-si
 010-4877-3275 / 010-8007-7736
  www.jecheonfolk.modoo.at 

 Xưởng vẽ tranh dân gian 
Biển hiệu cửa, khăn tay, túi vải, quạt giấy

 30–40 phút
 10.000won (1 khách) 
Tranh gỗ, khắc chữ, sách cắt dán in màu

 40 phút 
 5.000won–10.000won (1 khách)
 Xưởng gốm mỹ nghệ
Trải nghiệm làm gốm sứ (ly cốc)

 30–40 phút
 10.000won (1 khách) 
 Lớp học nấu ăn
Trải nghiệm nấu ăn (bánh quy / thức ăn giải nhiệt)

 30–40 phút
 10.000won (1 khách)

Các khu chợ truyền thống tại Jecheon
3 khu chợ (Chợ Jungang / Naeto / Dongmun) chỉ cách 10 phút đi xe 
hơi từ Ga Jecheon. Trong khi thử món chả cá cay như màu đỏ bên 
ngoài, du khách nên ăn kèm với đồ chiên và cơm cuộn gimbap như 
những món ăn phụ. Bánh gạo hấp Hwanggi (nấu bằng nước cây đậu 
tằm và gạo thu hoạch từ các vùng quanh Hồ Uirimji) và bánh gạo nếp 
nhà làm là những đặc sản khác mà du khách nên thử trải nghiệm.

Chợ Jecheon Jungang 
  108, Pungyang-Ro, Jecheon-Si, Chungcheongbuk-Do 
 Đóng cửa vào Chủ Nhật thứ 1 / thứ 3 hàng tháng

Chợ truyền thống Naeto
  5, Yongducheon-Ro 11-Gil, Jecheon-Si, Chungcheongbuk-Do

Chợ Jecheon Dongmun
  22-6, Uirim-Daero 16-Gil, Jecheon-Si, Chungcheongbuk-Do

Chợ Yeokjeon Hanmaeum
Khu chợ này nổi bật ở ngay phía trước Ga Jecheon với nhiều món ăn làm từ 
các đặc sản/thảo dược tại địa phương. Du khách có thể thử món Yanggaeng 
ngọt (món thạch truyền thống làm từ đậu đỏ hoặc hạt dẻ) với lá dâu tằm 
và cây bạch chỉ, bánh rán mặn chứa rễ cây đậu tằm và bánh trung thu 
Songpyeon (một loại bánh gạo hình trăng khuyết) chứa nhiều loại hạt sau 
khi dạo quanh các cửa hàng đặc sản địa phương ngay tại lối vào chợ.

  3-1, Naeto-ro 28-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
Chợ mở cửa hàng ngày / chợ phiên

 Mở cửa vào những ngày có chữ số cuối là 3 hoặc 8

Phố ẩm thực Yakseon
Thưởng thức bàn ăn đầy đủ các món tốt cho sức khỏe làm 
từ thảo mộc. Gà xào cay (Dak-galbi), bò Bulgogi với cây 
đậu tằm Jecheon, cơm trắng với bồ công anh, cơm 
trộn giàu dinh dưỡng ăn với khoai lang/đậu/hạt bạch 
quả và nhiều món ăn khác giúp cân bằng giữa khẩu 
vị và sức khỏe.

  Giữa đường Doksun-ro 11-gil và đường Uibyeong-
daero 13-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
  Thực đơn phổ biến nhất : Hwanggi Dakgalbi, Bò 
Bulgogi Yakseon, gạo nếp nấu với bồ công anh 

LỘ TRÌNH 2
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Tại Hồ Cheongpungho, còn được biết đến là “biển nội địa”, du khách có vô số cách để thư giãn. Du khách có thể leo Núi 
Bibongsan bằng cáp treo để thưởng ngoại toàn cảnh hồ rộng lớn từ trên cao. Du khách có thể đi du thuyền để ngắm nhìn 
kỹ hơn khung cảnh ven hồ. Du khách có thể thử cảm giác hồi hộp chóng mặt bằng cách nhảy Bungee trên bờ hồ, hoặc tận 
hưởng không gian riêng tư nhiều hơn bằng cách đi ca-nô/chèo thuyền kayak băng qua các tảng đá trên mặt hồ.

Thiên nhiên tươi đẹp cùng các hoạt động thư giãn sảng 
khoái tại Hồ Cheongpungho

Cáp treo Skyway ở Hồ Cheongpungho 
(cáp treo ven hồ)
Cáp treo tại hồ đi lên Núi Bibongsan và lên đến đỉnh sau 9 phút. 
Một đài quan sát gần đó sẽ giúp du khách quan sát bao quát Hồ 
Cheongpungho và các địa điểm lân cận, nơi tầm nhìn toàn cảnh 
càng trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi ngắm nhìn. Tại Ga Multaeri, 
điểm khởi hành của cáp treo, du khách có thể tìm thấy nhiều 
điểm du lịch hấp dẫn, bao gồm Bảo tàng Huyền ảo (có các khu 
chụp ảnh trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ảo ảnh quang học) 
và Rạp chiếu phim 360 (Phòng trải nghiệm thực tế ảo).

  166, Munhwajae-gil Cheongpung-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do

 043-643-7301
  www.cheongpungcablecar.com

Vùng đất Cheongpung
Hãy thử đi tàu bay trên không lượn xuống Hồ Cheongpungho từ 
toàn tháp cao 62 m, cho bạn cảm giác bay như chim lượn. Ngoài 
cú nhảy Bungee đầy cảm xúc, nhiều trò chơi mạo hiểm và chóng 
mặt hơn đang chờ đón bạn: trò Xích đu trên không (Big Swing) đưa 
bạn bay lượn trên không như con lắc đồng hồ, còn trò Ghế phóng 
(Ejection Seat) sẽ bắn bạn lên không trung trong chớp mắt với tốc 
độ 120 km/h để bay lượn tự do trên không.

  6, Cheongpungho-ro 50-gil Cheongpung-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-648-4151
  10:00–18:00 * Đóng cửa vào thứ Hai / Thời gian đóng cửa thay đổi theo mùa
  Nhảy bungee: 40.000won
Tàu lượn: 35.000won
Ghế phóng: 20.000won

Cầu treo Oksunbong (hoàn thành 
vào cuối năm 2020)
Một cây cầu treo dài 220 mét nối khu vực Cầu 
Oksundaegyo với Đỉnh Oksunbong sẽ trở thành địa 
điểm nổi tiếng mới ở Jecheon. Khi bước đi trên 
cầu, du khách sẽ nhìn thấy khung cảnh của Hồ 
Cheongpungho và cảm thấy như một phần trong 
bức tranh phong cảnh phương Đông. Nếu muốn 
đi thoải mái hơn, du khách có thể sử dụng đường 
đi từ cầu treo đến Đỉnh Oksunbong.

  Khu vực Cầu Oksundaegyo (Goegok-ri, Susan-
myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do)

Làng trải nghiệm Susan: Thành phố chậm rãi
Du khách có thể tận hưởng trải nghiệm chèo thuyền dọc Hồ 
Cheongpungho, dẫn đến những địa điểm có khung cảnh đẹp như 
tranh vẽ: Oksunbong nơi những tảng đá có hình thù kỳ lạ uốn lượn 
hùng vĩ, Đỉnh Gudambong giống một con rùa và Cầu Oksundaegyo 
bên cạnh hai địa danh này. Trường Bắn cung Hàn Quốc Oksunjeong 
ở khu vực này mang đến cho du khách cơ hội thử sức với Gukgung, 
phong cách bắn cung phổ biến trong các môn võ cổ truyền Hàn Quốc.

  342, Oksunbong-ro Susan-myeon, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
 09:00–17:00 (Thay đổi theo mùa / Đóng cửa vào thứ Hai)
 043-646-8311 / 010-9144-7060
 13.000won (người lớn trong 1 giờ)

Quần thể Di sản Văn hóa Cheongpung  
Các vật thể di sản văn hóa ở những ngôi làng này, vốn có 
nguy cơ bị lũ cuốn trôi do xây dựng Đập Chungju vào 
năm 1978, đã được di chuyển và cải tạo trong quần 
thể này. Du khách có thể khám phá 4 ngôi nhà truyền 
thống, văn phòng chính phủ, Hyanggyo (trường Nho 
giáo tại khu vực) cũng như các vật thể di sản văn 
hóa quan trọng và hàng ngàn cổ vật được sử dụng 
trong nhà từ thời Jecheon-myeon, bao gồm Gian 
nhà Hanbyeongnu (Tài sản số 528) và Tượng Phật Đá 
Đứng ở Multae-ri (Số 546). Được xây dựng trên đỉnh 
núi trong quần thể, Gian nhà Mangwol mở ra khung 
cảnh của Hồ Cheongpungho và Cầu Cheongpung.

  2048, Cheongpungho-ro Cheongpung-myeon, 
Jecheon-si, Chungcheongbuk-do 
 043-641-5532 
 09:00–18:00 (17:00 từ tháng 11 đến tháng 2)
 3.000won (người lớn)

LỘ TRÌNH 3
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM 
PHÁ NĂNG ĐỘNG

14 15



ĐẶC SẢN VÀ LỄ HỘI 
TẠI JECHEON

YAKCHERAK: Niềm vui từ rau thuốc
Các nhà hàng có “Yakcherak” (chứng nhận của chính quyền Jecheon) đã giới thiệu các món 

ăn có nguyên liệu chính là 11 loại thảo mộc và 4 loại gia vị thuốc (nước tương Hwanggi, 
tương ớt đỏ Danggui, sốt pesto làm từ dược liệu và muối lá dâu tằm). Du khách cũng có 
thể thưởng thức những món ăn như Yakchaetongbab (cơm rau củ nấu thuốc), Ulguem-
tteokgalbi (chả sườn nướng nghệ), và Ssamchae-jeongsik (thực đơn Hàn Quốc truyền 

thống với rau cuộn), cũng như các thực đơn bổ dưỡng độc đáo tại mỗi nhà hàng.

Hanbang Baeksuk
(Súp gà Đông Y nguyên con)
Sự kết hợp giữa thịt gà mềm luộc kỹ, rễ cây đậu 
tằm và cao khô nhân sâm tạo nên một món súp 
đặc hài hòa.

Cơm trộn lá kế sữa
Xịt thêm nước tương vào cơm trộn lá kế sữa tôn 
lên hương thơm độc đáo và mùi vị dịu nhẹ từ 
rau củ.

Đậu phụ hầm
Theo phong cách chế biến tại Jecheon, những 
miếng đậu phụ thái dày được hầm với bia, nấm 
cùng các loại rau củ trong nước hầm thịt.

Dotori Mukbap
(thạch hạt sồi dùng lạnh)
Thạch hạt sồi dẻo được phục vụ trong nước 
dùng lạnh, trang trí thêm kimchi, trứng rán và 
dưa chuột muối thái nhỏ, mang đến cho món 
ăn hương vị mới lạ.

Ssampbap Jeongsik
(Thực đơn Hàn Quốc ăn kèm rau cuộn)
Cuộn miếng thịt dày, lá thuốc bắc và tương 
Ssamjang xanh (nước sốt Hàn Quốc dùng cho 
các món Ssam) cùng với rau bên ngoài rồi bỏ 
tất cả vào miệng. Hương vị tuyệt hảo sẽ khiến 
du khách cảm thấy khó cưỡng.

Sườn heo nấu cay
Sườn heo nấu cùng các gia vị cay và thảo mộc 
có vị cay ngọt dễ gây nghiện.

Tteokgalbi (Chả sườn nướng)
Thịt sườn băm lấy từ các loại gia súc nuôi tại 
Hàn Quốc nướng trên lửa than sau khi tẩm 
ướp gia vị đặc biệt, mang đến hương vị khó 
cưỡng và ngon tuyệt hảo.

Cá hồi sống thái lát ăn với rau xanh
Trộn thịt cá hồi săn chắc với rau xanh và gia vị 
như khi ăn bibimbap. Hương vị tự nhiên của cá 
hồi rất phù hợp với gia vị ngọt/chua.

Minmul Maeuntang
(Cá nước ngọt hầm)
Thịt cá trắng mềm mang đến hương vị tự nhiên 
cùng nước dùng có vị cay nồng.

“Cơm được nấu bằng nước ngâm rễ đậu tằm và nấm đông cô, thêm nguyên liệu chính là 
các loại thảo mộc/rau củ đã nấu chín bao gồm rễ đậu tằm, sâm Liên Xô và lá dâu tằm, rồi 
trộn tất cả với tương ớt thảo dược. Đó là cách món Yakcherak Bibimbap mang đến hương 
vị đậm đà từ thiên nhiên.” Tháng 4

Tháng 10

Tháng 1

Tháng 8

Lễ hội Vương quốc Mùa đông Jecheon
Thời tiết càng lạnh, lễ hội mùa đông tiêu biểu của Jecheon càng trở nên 
sôi động. Chiêm ngưỡng các màn trình diễn ba chiều diễn ra trên một lâu 
đài băng to lớn, giống như trong truyện cổ tích và tham gia cưỡi xe trượt 
tuyết và xe đạp băng trong "Khu trò chơi" được chuẩn bị trước. Một cây 
cầu băng nổi dài 220 mét sẽ chỉ mở cửa đón du khách trong dịp lễ này 
để băng qua Đảo Soonjoo trên Hồ Uirimji, nơi du khách có cơ hội ghi lại 
nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ.

  4, Uirim-daero 14-gil, Jecheon-si, Chungcheongbuk-do (khu vực 
xung quanh Thành phố Jecheon City và Hồ Uirimji)  

 5.000won (đối với Lâu đài băng và Đảo Soonjoo) 
 043-645-4997  
  www.jccf.or.kr

Lễ hội hoa anh đào Cheongpungho tại Jecheon 
Những cánh hoa anh đào trắng bồng bềnh như tuyết cùng các loài hoa 
khác sặc sỡ đua nhau nở rộ, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp dọc theo bờ 
hồ Cheongpungho. Bắt đầu bằng cuộc diễu hành tràn ngập hoa anh 
đào, lễ hội lan tỏa niềm vui trên khắp khu vực quanh hồ (sân khấu đặc 
biệt, quảng trường cỏ và nhà hát trên đường) qua các chương trình 
bao gồm thi hát, hát rong, biễu diễn nhạc độc lập, múa rối và biểu diễn 
đường phố.

  2048, Cheongpungho-ro Cheongpung-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do (Làng văn hóa Cheongpung)

 043-645-4998

Liên hoan Phim & Âm nhạc Quốc tế Jecheon
Kể từ liên hoan phim đầu tiên vào năm 2005, hàng năm, liên hoan phim 
quốc tế này đã giới thiệu hơn 100 bộ phim ca nhạc cùng các buổi biểu 
diễn âm nhạc tại Hồ Cheongpungho và Jecheon. Đỉnh điểm của lễ hội là 
khi chương trình “One Summer Night” bắt đầu vào lúc hoàng hôn trên 
sân khấu ven bờ hồ, cho phép khán giả theo dõi các bộ phim ca nhạc, 
xem buổi biểu diễn của các nghệ sĩ và trải nghiệm bầu không khí độc 
đáo xung quanh hồ.

  Địa điểm: Khắp khu vực Jecheon (Rạp phim Megabox Jecheon, Sân 
khấu ven hồ Cheongpung, Sân khấu Uirimji, Trung tâm Văn hóa 
Jecheon, v.v.)

 043-646-2242/02-925-2242 
 www.jimff.org

Triển lãm Y Sinh Hàn Quốc tại Jecheon
Một sự kiện đáng để theo dõi, cảm nhận và tìm hiểu tất cả về ngành 
Đông Y truyền thống của Jecheon. “Phòng Trung tâm Y Sinh Hàn Quốc” 
trưng bày các sản phẩm Đông Y đặc sắc và mang đến trải nghiệm trị liệu 
miễn phí. Ngoài việc nếm thử hộp cơm Yakcherak, triển lãm còn có các 
chương trình trải nghiệm và buổi biểu diễn khác.

  Công viên Triển lãm Đông Y Jecheon và Quảng trường Mùa hè (trước 
đây là Trường tiểu học Dongmyeong)

 043-647-2695 
 www.hanbangbiofair.org 

CÁC LỄ HỘI VÀO MỖI MÙA TẠI JECHEON
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Khách sạn Cheongpung Resort 
Lake Hotel  
Khách sạn này có tầm nhìn đẹp như tranh 
vẽ ra toàn bộ Hồ Cheongpungho, bao gồm 
phòng nghệ thuật tranh sơn nước và du 
thuyền thưởng ngoạn. 180 phòng đã được 
chuẩn bị cùng với sân vườn ngoài trời (kèm 
theo đồ nướng) và một bể bơi trong nhà.

  1798, Cheongpungho-ro Cheongpung-myeon, 
Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
 043-640-7000
 www.cheongpungresort.co.kr

Khu nghỉ dưỡng Cheongpung 
Resort Hill House
Khu vực này cho phép du khách thưởng 
ngoạn vẻ đẹp của Hồ Cheongpungho dưới 
bóng Núi Geumsusan và Núi Woraksan. Với 
tầm nhìn ra quang cảnh núi non/hồ nước, 
phòng ốc thoải mái và phòng tắm hơi Đông Y, 
đây là khu nghỉ mát tuyệt vời để nghỉ ngơi và 
tránh phải đi lại mỏi mệt.

  1763, Cheongpungho-ro Cheongpung-myeon, 
Jecheon-si, Chungcheongbuk-do
 043-640-7100
 www.cheongpungresort.co.kr

Khu nghỉ mát Club ES Jecheon 
Resort 
Nằm trên lưng chừng dốc của một ngọn núi 
nhìn xuống Hồ Cheongpungho, khu nghỉ mát 
này gợi nhớ đến những ngôi nhà gỗ ở thị trấn 
Alpine nhỏ nhắn. Bể bơi ngoài trời bao quanh 
bởi thiên nhiên là điểm thu hút đáng chú ý 
nhất tại khách sạn.

  1248, Oksunbong-ro Susan-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-648-0480
 www.clubes.co.kr

RESOM FOREST
Bao quanh khu nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe tư nhân này là 
một khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Ngoài sở hữu 200 biệt thự 
biệt lập và 250 phòng khách sạn boutique (sẽ đón khách vào 
năm 2021), khu phức hợp nghỉ dưỡng còn có một con 
đường mòn với hai bên là rừng thông và hoa dại. “Have9 
Spa” là chương trình trải nghiệm kết hợp liệu pháp tự 
nhiên, liệu pháp Đông Y và các liệu pháp độc đáo 
khác, trong khi Khu vực spa đá nóng và Hồ bơi vô cực 
là những cơ sở được nhiều du khách ưa chuộng. 

    365, Geumbong-ro Baegun-myeon, Jecheon-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-649-6000
 www.resom.co.kr/forest

    9 chủ đề trong Have9 Healing Spa
chữa bệnh bằng nước / chữa bệnh sinh thái / chữa bệnh tinh thần / 
chữa bệnh bằng đông y / chữa bệnh bằng hương thơm / chữa bệnh 
bằng thực phẩm / chữa bệnh bằng nghệ thuật / chữa bệnh bằng vận 
động / chữa bệnh cho trẻ em

“Các khách sạn tọa lạc tại những vị trí có thể nhìn xuống toàn bộ khu vực Hồ 
Cheongpungho và du khách sẽ không cảm thấy nhàm chán vì các điểm du lịch đều có 
thể được tìm thấy xung quanh. Bao quanh khu nghỉ dưỡng spa riêng tư này là khu rừng 
nguyên sinh, một món quà thiên nhiên trao tặng” Cách để có chuyến đi đến Jecheon dễ dàng và thư giãn

Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông ở Jecheon không thuận tiện như ở các siêu đô thị như Seoul hay Busan, thế nhưng, những thực phẩm lành mạnh 

và các món ăn thảo dược cùng thiên nhiên rộng mở luôn mang đến cho du khách nhiều hơn thế. Du khách có thể đến Chợ Jungang hoặc Hồ Uirimji 

bằng xe taxi trong 10 phút, những tuyến đường du lịch tại Jecheon rất dễ di chuyển, kể cả đối với các du khách đi một mình. Du khách nên lên Xe 

buýt tham quan thành phố hoặc xe taxi du lịch khởi hành từ Ga Jecheon.

Tàu lửa

GA ĐI GA ĐẾN THỜI GIAN GIÁ VÉ (WON) SỐ CHUYẾN

Ga Cheongnyangni Station 
(Tuyến Jungang) 

Ga Jecheon
(Tuyến Jungang) 1 giờ 43 phút 9.200 17 chuyến mỗi ngày / 06:40–23:20

Ga Seoul
(Tuyến Gyeongbu)

Ga Jecheon
(Tuyến Jungang) 3 giờ 8 phút 15.900 1 dchuyến mỗi ngày / 17:56

* Hãy nhớ kiểm tra trước lịch trình đi/đến của Ga Jecheon trên trang web chính thức.
*  Sau khi đi vào hoạt động vào tháng 12/2020, tàu lửa hai luồng tuyến Jungang (từ Wonju đến Jecheon) dự kiến sẽ mất 56 phút để di chuyển 

giữa Ga Cheongnyangni và Ga Jecheon.

TUYẾN LỘ TRÌNH GIÁ VÉ (WON) THỜI GIAN

Tuyến A
Tham quan thành phố

Khởi hành từ Ga Jecheon » Bảo tàng Lịch sử Uirimji » Chợ thảo dược / truyền 
thống (ăn trưa) » Đi cáp treo trên Hồ Cheongpungho » Quần thể Di sản Văn 
hóa Cheongpung » Chợ Yeokjeon gần Ga Jecheon

25.000
(Không hoạt 
động nếu dưới 
15 người)  

10:00–17:10

Tuyến B
Khám phá sinh thái

Khởi hành từ Ga Jecheon » Bảo tàng Lịch sử Uirimji » Làng tranh Dân gian 
Gyo-dong » Chợ thảo dược / truyền thống (ăn trưa) » Đi thuyền trên Hồ 
Cheongpungho » Đi cáp treo trên Hồ Cheongpungho

28.000
(Không hoạt 
động nếu dưới 
15 người)

10:00–17:20

Xe buýt tham quan thành phố

GA ĐI GA ĐẾN THỜI GIAN GIÁ VÉ (WON) SỐ CHUYẾN

Ga Xe buýt Tốc hành Seoul Ga Xe buýt Tốc hành Jecheon 2 giờ 10.600 22 chuyến mỗi ngày / 06:30–21:30

Ga xe buýt Cheongju Ga xe buýt Jecheon 2 giờ 30 phút 10.000 12 chuyến / 06:20–19:30

* Ga Xe buýt Tốc hành Jecheon : 043-648-3182 / Ga xe buýt Jecheon : 043-644-5533

Xe buýt tốc hành/liên tỉnh

Xe taxi
Xe taxi dịch vụ

Xe taxi du lịch

Dịch vụ gọi xe taxi Cheongpungho 043-645-1004 / Dịch vụ gọi xe taxi Uirimji 043-648-2525

[Điểm khởi hành] Trung tâm Thông tin Du lịch tại Ga Jecheon 043-648-7102
[Giá vé] Tuyến 5 giờ (khu vực cơ bản): 50.000won

Tuyến 8 giờ (khu vực cơ bản / khu vực Bakdal / khu phía Nam): 85.000won
[Lộ trình]
-  Khu vực cơ bản: Bảo tàng Lịch sử Uirimji, Công viên Triển lãm Đông Y Jecheon, ga cáp treo tại Hồ Cheongpungho, Quần thể Di sản 

Văn hóa Cheongpung, v.v.
- Khu vực Bakdal: Đèo Bakdaljae, Thánh địa Baeron, Trường làng Jayangyeongdang, v.v.
- Khu phía Nam: Làng Thảo dược Miền núi Jecheon, Khu Trải nghiệm Susan, bến tàu ca-nô / kayak, v.v.

HỆ THỐNG GIAO THÔNG JECHEON
KHÁCH SẠN
TẠI JECHEON
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CHEONGJU

Theo lịch sử, Cheongju là thành phố về giáo dục và văn hóa, nơi Ngọn núi Uamsan giao với Suối 
Musimcheon, đồng thời cũng là điểm đến du lịch kết hợp hài hòa giữa lịch sử và nghệ thuật/văn hóa. Đi 
dọc theo đường nước của Hồ Daecheongho sẽ dẫn đến Cheongnamdae (dinh thự của cựu tổng thống) 
và Quần thể Di sản Văn hóa Munui, nơi lưu giữ những báu vật quốc gia lộng lẫy. Rất nhiều các vật thể di 
sản văn hóa như “Jikji” nằm rải rác khắp trung tâm thành phố Cheongju cùng với các điểm tham quan 
nổi tiếng như phố cà phê “Unridangil” và Làng Bích họa Suamgol.

Chương trình du lịch khám phá kiểu Hàn Quốc tại 
Cheongju, thành phố giúp bạn nâng cao vốn hiểu biết

Những địa danh nào tại 
Cheongju xuất hiện trong 
các tác phẩm điện ảnh 
và phim truyền hình nổi 
tiếng? Bộ phim “1987” 
(2017) đã được quay 
tại Cheongnamdae và 
phim truyền hình “Mister 
Sunshine” (2018) cũng 
được ghi hình tại Nhà 
của Woonbo. Ngoài ra, 
Làng Bích họa Suamgol 
đã xuất hiện trong phim 
truyền hình “Bread, Love 
and Dreams” (2010) và 
Phố Seongangil cũng là 
địa điểm quay bộ phim 
“Veteran” (2015) và phim 
truyền hình “Memories of 
the Alhambra” (2018-2019).
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Cheongnamdae

Cheongnamdae

Quần thể Di sản Văn hóa Munui

36 phút

36 phút

Cheongnamdae, nơi từng được sử dụng làm dinh thự cho tổng thống trong quá khứ, trở thành một điểm khởi 
hành thú vị cho chuyến đi đến Cheongju của bạn. Sau khi dạo bước trên Đường mòn Tổng thống dọc theo Hồ 
Daecheongho, du khách sẽ thấy những ngôi nhà cổ tại Quần thể Di sản Văn hóa Munui, khu vực đã khôi phục di 
sản văn hóa của những ngôi làng bị chìm trong biển nước. Ghi lại kỷ niệm tại Làng Bích họa Suamgol, ăn bữa tối 
trang hoàng với món thịt ba chỉ nướng và cảm giác mệt nhọc từ chuyến đi sẽ nhanh chóng biến mất.

Lộ trình hai ngày cho phép du khách ngắm nhìn chi tiết mọi góc 
ngách của Cheongju. Cheongnamdae là một khu vực rất rộng 
lớn, nên du khách cần 4 tiếng mới có thể tham quan hết. Ngoài 
ra, Culture Factory C và Làng Bích họa Suamgol là những địa điểm 
có nhiều cơ hội chụp ảnh, thỏa mãn những người hâm mộ văn 
hóa đại chúng Hàn Quốc.

Ga Osong 

42 phút

42 phút

20 phút
10 phút

Lộ trình hai ngày

Sải bước dọc đường phố Hàn Quốc từ Cheongnamdae đến 
Làng Bích họa Suamgol

Ga Sân bay Cheongju 

(Tuyến Chungbuk)

Ga Sân bay Cheongju 

(Tuyến Chungbuk)

30 phút

Quần thể Di sản 

Văn hóa Munui

Nghỉ ngơi tại 

Goseonjae

Culture Factory C

Làng Bích họa

Suamgol

Làng Bích họa
Suamgol

Phố Rodeo
(Phố Seongangil)

Phố Samgyeopsal 
trong Chợ Seomun

Ga Osong

Ga Osong

20 phút

30 phút
30 phút

9 phút

42 phút

9 phút 31 phút

Lộ trình một ngày

Ngày
1

Ngày
2

Ga Osong
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Trong số các điểm du lịch nổi tiếng nhất xung quanh Hồ Daecheongho, Cheongnamdae là điểm đầu tiên mà hầu hết mọi 
người đều nghĩ đến. Đó là vì địa danh này mang đến cho du khách cơ hội độc đáo để ngắm nhìn các tòa nhà (được xây 
dựng trên khu đất rộng 1,8 km2 gần Đập Daecheong) từng được sử dụng làm dinh thự tổng thống trong quá khứ. Du 
khách cũng có thể tản bộ dọc theo Đường mòn Tổng thống để mở mang tầm mắt về mỗi mùa trước khi tham quan Quần 
thể Di sản Văn hóa Munui để trải nghiệm đầy đủ sắc màu của môi trường tự nhiên tại Cheongju.

Đi bộ dọc theo Đường mòn Tổng thống tại Cheongnamdae, Dinh 
thự của Cựu Tổng thống

LỘ TRÌNH ĐƯỜNG MÒN TẠI CHEONGNAMDAE

1   Đường mòn Tổng thống Chun Doo-Hwan: Tòa nhà chính » Gian nhà Ogakjeong » Trại cá 1.5 km / 30 phút
2   Đường mòn Tổng thống Roh Tae-Woo: Trại cá » Hội trường Văn hóa và Lịch sử Tổng thống (Khu vực phụ) 2 km / 40 phút
3   Đường mòn Tổng thống Kim Young-Sam: Lối vào sân golf » Chogajung 1 km / 30 phút
4   Đường mòn Tổng thống Kim Dae-Jung: Hội trường Văn hóa và Lịch sử Tổng thống (Khu vực phụ) » Đài quan sát » Chogajung 2.5 km / 60 phút
5   Đường mòn Tổng thống Roh Moo-Hyun: Chogajung » Lối vào Đường mòn Tổng thống Kim Dae-Jung 1 km / 20 phút
6   Đường mòn Tổng thống Lee Myung-Bak: Khu vực rừng trị liệu tự nhiên (bãi đậu xe) » Doanh trại quân đội số 5 » Đường mòn ven hồ 3.1 km / 90 phút 

Quần thể Di sản Văn hóa Munui
Những ngôi nhà cổ và các vật thể di sản văn hóa quan trọng 
đã được di dời khỏi Làng Munui và phục chế tại đây vì ngôi 
làng dự kiến đã bị nhấn chìm trong quá trình xây dựng Đập 
Daecheong vào năm 1980. Trong khuôn viên rộng 100.000 m2, 
Munsan-Gwan (tòa nhà chính quyền Joseon được hình thành 
vào năm 1666) cũng như ngôi nhà của Yangban (một tầng lớp 
quý tộc vào Triều đại Joseon)/thường dân, xưởng rèn và các 
tòa nhà lịch sử khác đều đã được cải tạo. Ngoài ra, du khách có 
thể tham quan Bảo tàng Nghệ thuật Daecheongho và công viên 
điêu khắc ngoài trời gần đài quan sát trong quần thể.

  721, Daecheonghoban-ro Munui-myeon, Sangdang-gu
 043-201-0915
  09:00–20:00 (18:00 từ tháng 10 đến tháng 4) * Đóng cửa vào thứ Hai 
  1.000won (người lớn)

Đài quan sát Đập Daecheong
Hồ Daecheongho lớn thứ ba ở Hàn Quốc do con người xây 
dựng nên trong quá trình thi công Đập Daecheong ở giữa Sông 
Geumgang. Hồ này là nguồn cấp nước uống chính cho Vùng 
Chungchung và tự hào sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp, xứng tầm 
với dinh thự của tổng thống. Nếu đi vào bên trong đài quan sát 
bên cạnh Gian nhà Hyeonamjeong, du khách sẽ tìm thấy một 
vị trí tốt để chụp toàn cảnh Hồ Daecheongho bao quanh bởi 
những ngọn núi.

  Hyeonamjeong Service Area, 206, Daecheonghoban-ro Munui-
myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Goseonjae
Ngôi nhà cổ xây dựng vào năm 1861 này (năm thứ 12 của 
triều đại Vua Cheoljong) vẫn duy trì nét ấm cúng độc 
đáo của những ngôi nhà Hàn Quốc truyền thống, làm 
mê hoặc mọi du khách. Tên ngôi nhà là “Gojeonjae”, có 
nghĩa là “ngôi nhà nhận được nhiều sự ưu ái”. Du khách 
có thể trải nghiệm chương trình trà đạo và nghỉ lại một 
đêm trong Haengnangchae, một loại phòng truyền thống 
dùng để tiếp đón khách. Những cây gỗ/mộc qua/bách xù 
hơn 300 năm tuổi trồng xung quanh ngôi nhà cổ tăng thêm 
vẻ trang nghiêm cho khu vực.

  33-15, Witgobunteo-gil Namil-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do

Cheongnamdae
Cheongnamdae, còn được gọi là “Cheongwadae (dinh thự Tổng thống Hàn 
Quốc) ấm áp hơn ở phía Nam”, trước đây là dinh thự của cựu tổng thống và đã mở 
cửa chào đón công chúng tham quan được 20 năm. Địa danh này có nhiều loại cơ sở vật 
chất khác nhau: tòa nhà chính (không gian riêng cho 5 vị tổng thống), Hội trường Lịch sử 
và Văn hóa Tổng thống (bao gồm khu vực chụp ảnh nơi du khách có thể trải nghiệm các 
nhiệm vụ của tổng thống), Gian nhà Ogakjeong, Trại cá và nhiều khu vực khác. Đặc biệt, 
những con đường mòn bao quanh là cây cối và hoa dại đều được đặt theo tên của các cựu 
tổng thống, mang đến trải nghiệm đi dạo thú vị.

  646, Cheongnamdae-gil Munui-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-257-5080
 09:00–18:00 (17:00 từ tháng 12 đến tháng 1) * Đóng cửa vào thứ Hai
  5.000won (người lớn)  
  chnam.chungbuk.go.kr

LỘ TRÌNH 1
THAM QUAN 
CHEONGNAMDAE
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Chợ Yukgeori
Với cổng chính tuyệt đẹp gợi nhớ đến mái nhà Hanok, Chợ 
Yukgeori là khu chợ truyền thống đã tồn tại trong suốt lịch 
sử lâu đời của Cheongju. Có hơn 1.200 cửa hàng nằm trên 
các con phố được sắp xếp theo từng chủ đề, buôn bán 
các sản phẩm nông nghiệp/hải sản, quần áo, dược liệu và 
hàng bách hóa khác. Tại khu phố ẩm thực (Mukjagolmok), 
các món ngon hấp dẫn của Hàn Quốc gồm có: bánh kếp 
nâu vàng làm ngay tại chỗ, bánh gạo hấp ngũ sắc, Jokbal 
(chân giò tẩm gia vị), bánh bao, v.v.

  46, Cheongnam-ro 2197 beon-gil, Sangdang-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

Công viên Cheongju Jungang & Cột cờ sắt tại 
Khu đền Yongdusa
Công viên xây dựng trong khuôn viên của Pháo đài Cheongjueupseong 
này là nơi yên nghỉ của người dân vùng Cheongju. Một cây bạch quả có 
tên “Apgaksu” đã tồn tại hơn 9 trăm năm và mang đến bầu không khí 
thanh bình cho công viên. Bên cạnh đó, nhiều vật thể di sản lịch sử vẫn 
còn ở đây: Manseonroo (tòa tháp nằm trong khu nhà Cheongju chính 
thống cũ) cùng với di tích từ các trận chiến trong Cuộc xâm lược Hàn 
Quốc của Nhật Bản năm 1592 (Cuộc chiến Imjin) và nhiều vật thể khác. 
Du khách cũng có thể nhìn thấy Cột cờ sắt tại Khu đền Yongdusa (Bảo 
vật Quốc gia số 41), đứng sừng sững giữa một con phố.

  Công viên Cheongju Jungang: 33, Sangdang-ro 55beon-gil, Sangdang-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
   Cột cờ sắt tại Khu đền Yongdusa: 48-19, Nammunno 2(i)-ga, Sangdang-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Phố Seongangil Rodeo
Tương tự như Myungdong ở Seoul, Seongangil là một khu 
mua sắm náo nhiệt nhờ có các cửa hàng thương hiệu nổi 
tiếng cũng như các cửa hàng quần áo giá rẻ. Rạp chiếu 
phim, quán cà phê, nhà hàng, quán cà phê thoát hiểm, 
quán karaoke xu (hiện đang thịnh hành ở Hàn Quốc) cùng 
với các cơ sở thương mại khác khiến con phố luôn đông 
đúc và nhộn nhịp.

  Sajik-daero 362 beon-gil (Bungmunno 1(il)-ga), Sangdang-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do 

Thưởng thức Tteokbokki tại Seongangil 
Ngay khi tiến vào Seongangil phía trước Công viên Cheongju 
Jungang, du khách sẽ thấy các nhà hàng phục vụ món Tteokbokki 
(bánh gạo cay) có vị cay ngọt dễ gây nghiện. Một trong những 
cửa hàng này đã qua ba thế hệ điều hành sử dụng bột mì thay vì 
bột gạo theo một công thức cũ và kết hợp Tteokbokki cùng với đồ 
chiên. Trong khi đó, một cửa hàng khác sử dụng sợi bắp cải thái 
mỏng để tạo nên món ăn đặc trưng với kết cấu của bắp cải giúp 
cân bằng với bánh gạo dai.

  Nammunno 2(i)-ga, Sangdang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
  Tteokbokki: 3.000won–3.500won / Đồ chiên: 700won–2.500won (mỗi 
phần) / Kem tráng miệng: 3.000won–3.500won

Phố Samgyeopsal trong Chợ Seomul
Samgyeopsal nướng (thịt ba chỉ) là món ăn phổ biến 
nhất khi đi ăn ngoài ở Hàn Quốc và con phố này mang 
đến hương vị tuyệt vời của Samgyeopsal theo phong 
cách Cheongju. Thịt lợn giao đến nhà hàng tươi mới, 
không phải loại thịt đông lạnh được cắt lát dày trước khi 
phục vụ cho thực khách. Không giống như các vùng khác, từng 
miếng thịt đều được tẩm xì dầu ngay trước khi nướng cùng nước 
xốt ăn kèm pha trộn bằng nước và nhiều loại thảo mộc khác 
nhau. Ăn kèm Samgyeopsal màu nâu vàng nướng kỹ với hành lá 
thái dày tẩm gia vị (Pachae).

  124, Seomun-dong, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do
  Thịt heo ba chỉ (không đông lạnh): 10.000won (200g) 
  Chợ Seomun tổ chức lễ hội hàng năm vào ngày 03/03, được xem là “Ngày 
lễ Samgyeopsal”.

Là nơi Pháo đài Cheongju Eupseong tọa lạc vào Triều đại Joseon, Phố Seongangil vừa là trung tâm của Cheongju vừa là 
khu vực nhộn nhịp nhất ở Cheongju-si. Du khách cũng có thể tham quan 12 danh thắng di sản văn hóa (phi vật thể) tại 
đây. Du khách nên bắt đầu chuyến đi của mình tại Phố Seongangil ở Công viên Cheongju Junpang. Sau đó, du khách có 
thể đi mua sắm trên Phố Rodeo và thưởng thức hương vị món Samgyeopsal (thịt ba chỉ nướng) ăn kèm với nước tương 
trên Phố Samgyeopsal ở Chợ Seomun.

Đi mua sắm trên Phố Seongangil Rodeo và thưởng thức món thịt 
lợn nướng như bạn thấy trong các chương trình “Mukbang”

LỘ TRÌNH 2
THAM QUAN  MUA SẮM 
TRÊN PHỐ SEONGANGIL
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Truy tìm dấu vết của Vua Sejong trong Hành cung Chojeong và 
Nước suối khoáng Chojeong
Chojeong-ri ở Cheongju-si là di tích lịch sử nơi Vua Sejong (người phát minh ra bảng chữ cái Hàn Quốc 
“Hangul”) đã xây dựng một hành cung (Haenggung) để chữa bệnh mắt của ngài trong thời kỳ đầu của 
Triều đại Joseon. Khu vực này còn được biết đến là “Chojeong Yaksu” huyền bí, một trong 3 nguồn nước 
suối khoáng hàng đầu trên thế giới. Cảm nhận vẻ đẹp của cung điện và trải nghiệm tắm xông khoáng để 
ghi lại những ký ức đặc biệt cho riêng mình.

Hành cung Chojeong
Biên niên sử Triều đại Joseon (Joseonwangjosillok) bao gồm các 
bản ghi chép về Vua Sejong và hành cung dưới thời của ông: 
Năm 1444, ông ở lại trong Hành cung Chojeong, Cheongju và 
điều trị bệnh mắt bằng nước suối khoáng Chojeong. Các khu 
nhà trong cung điện đều được phục chế vào thời điểm hiện tại 
theo như ghi chép từ lịch sử. Vì thế, du khách có thể tham quan 
phòng làm việc của vua (Pyeonjeon) và khu sinh hoạt (Chimjeon) 
cũng như nếm thử các món ăn được phục vụ cho tầng lớp quý 
tộc Cheongju trong nhà bếp hoàng gia (Suragan). Ngoài ra, du 
khách cũng có thể trải nghiệm dịch vụ ngâm chân với thuốc 
Đông Y và lưu trú trong các ngôi nhà Hàn Quốc truyền thống 
(Hanok) đã được chuẩn bị sẵn.

  851, Chojeongyaksu-ro Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-270-7332 
  chojeong.cjsisul.or.kr  

Lưu trú tại Hanok

Tận hưởng một đêm tuyệt vời trong các ngôi nhà 
Hàn Quốc truyền thống nằm trong khuôn viên của 
dinh thự! Du khách có nhiều lựa chọn khác nhau tùy 
thuộc vào số lượng khách lưu trú (từ phòng đôi đến 
phòng 6 giường) và kiểu nhà mong muốn (nhà mái 
tranh hoặc nhà ngói).

Phòng trải nghiệm nước suối khoáng Chojeong

Trong khi nghe nhạc thư giãn, hãy ngồi trong nhà và 
ngâm chân vào nước suối khoáng từ Chojeong-ri. 
Nước có ga chứa các khoáng chất tự nhiên giúp mát 
xa chân, cải thiện khả năng lưu thông máu và làm 
mềm da của bạn.

Nhà máy bia Janghuidoga
Tại quê hương của nước suối khoáng Chojeong, du khách có 
thể trải nghiệm các chương trình đặc biệt đã được chuẩn bị 
trước để sản xuất rượu Hàn Quốc truyền thống và làm giấm 
lên men tự nhiên. Janghuidoga là nhà máy bia có quy mô 
nhỏ do một cặp vợ chồng là bậc thầy lên men điều hành, và 
chương trình chính bao gồm nấu rượu Dongdongju bằng 
gạo nếp, nước và men.

  1275, Miwonchojeong-ro Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do
 010-4741-6567 
 09:00–18:00 *Đóng cửa vào cuối tuần
 Nấu rượu truyền thống (2 giờ): 20.000won 
  Làm giấm (2 giờ): 20.000won 

Nhà của Woonbo
Woonbo là tên gọi khác của Kim Ki-chang (1913–2001), 
một bậc thầy về hội họa Hàn Quốc. Trong thời gian 
sống trong thiên nhiên, ông đã dành những năm cuối 
đời tại Nhà của Woonbo và tập trung vào các hoạt 
động nghệ thuật. Tòa nhà chính (Anchae) và khu nhà 
khách (Haengrangchae) vẫn giữ nguyên đặc điểm của 
các ngôi nhà Hàn Quốc truyền thống, có vẻ ngoài cân 
đối với một gian nhà, những bức tường đá và một hồ 
cá chép sặc sỡ. Địa điểm này cũng được biết đến khi 
xuất hiện trong bộ phim truyền hình “Mister Sunshine” 
(2018) với vai trò là đại sứ quán cũ của Hoa Kỳ.

   92-41, Hyeongdong 2-gil Naesu-eup, Cheongwon-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-213-0570
  09:30–17:30 *Đóng cửa vào thứ Hai
  Phí vào cửa: 6.000won (người lớn)

Khách sạn Chojeong Yaksu Sejong Spatel
Khách sạn này cho phép du khách tắm xông hơi và spa kiểu Hàn 
Quốc (Jjimjilbang) bằng Chojeong Yaksu, một trong 3 nước suối 
khoáng hàng đầu thế giới. Nguồn nước lấy từ suối nước nóng có 
ga mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái, phòng tắm hơi 
làm bằng gỗ sồi, đất sét đỏ và đá phiến giúp thấm hút mồ hôi và 
loại bỏ mọi mệt mỏi trên cơ thể. Du khách cũng nên thử ngâm 
mình thư giãn trong suối nước nóng ngoài trời giữa thiên nhiên.

  699, Singichojeong-ro Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-213-2332
  tắm hơi: 06:00–23:00
tắm đất sét đỏ / tắm ngoài trời: 09:00–22:00 

  cjspatel.co.kr 
  Phí vào cửa: 9.000won (người lớn) 

LỘ TRÌNH 3
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Súp vịt thảo dược nguyên con 
Là món ăn phục hồi sức khỏe cho mùa hè, súp 
vịt sẽ bổ sung năng lượng cho du khách giống 
như món súp gà Hàn Quốc (Samgyetang). Vịt 
sau khi luộc sẽ được nấu với nhân sâm, táo tàu, 
tỏi và hạt bạch quả trong nước cùng với các loại 
thảo dược (như rễ đậu tằm, cây bạch chỉ và cây 
kalopanax). Mùi thơm của thảo mộc từ nước súp 
đặc quánh kết hợp với thịt vịt săn chắc tạo nên 
hương vị món ăn. Nếu nấu gạo nếp bằng nước 
dùng súp sau khi ăn, du khách có thể thưởng 
thức thêm món cháo đầy hương vị. 

Phố Samgyeopsal trong Chợ Seomun
Ngay khi bước vào Chợ Seomun, du khách sẽ nhận thấy mùi thịt nướng thơm nồng từ 
Phố Samgyeopsal. Món thịt ba chỉ nướng với xì dầu kiểu Cheongju có vị khác lạ do thịt 
sống đã được ngâm trong nước tương có tẩm thêm thảo dược. Tận hưởng niềm vui 
khi thưởng thức nước trái cây thơm ngon cùng hương vị thịt ba chỉ nướng phảng phất 
mùi thơm của gia vị.

  124, Seomun-dong, Sandang-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

Thực đơn Hàn Quốc kiểu mẫu (Han-
jeongsik) theo phong cách Cheongju
Thực đơn Hanjeongsik ở Cheongju không chỉ 
có món cơm hấp bằng gạo hữu cơ thu hoạch 
trong vùng mà còn có 20 loại món ăn nấu bằng 
đặc sản địa phương. Sườn bò hấp gia vị, bánh 
kếp rau củ ba màu (Samsaekjeon), salad thạch 
tẩm gia vị, rễ củ đỏ đốc nướng và các món ăn 
khác làm từ thảo mộc/rau rừng mang đậm 
hương vị của thiên nhiên. 

Súp cá chạch (Chueotang)
Chueotang là một món ăn bổ dưỡng cho sức 
khỏe mà nhiều người Hàn Quốc tìm đến trong 
tất cả các mùa. Vớt cá chạch ra sau khi nấu kỹ để 
có được nước súp đặc quánh, rồi hầm chung với 
các loại rau củ (củ cải muối khô, lá tía tô, v.v.) và 
tương đậu nành để hoàn thành món ăn. Vì toàn 
bộ cá chạch đã được nấu chín hoàn toàn, bao 
gồm cả xương và nội tạng bên trong nên súp 
chứa hàm lượng protein và canxi nhiều hơn. 

Thực đơn gồm thịt vịt luộc và cơm trộn
Thịt vịt sau khi luộc sẽ có hàm lượng mỡ ít hơn và 
mềm hơn. Trong thực đơn này, du khách sẽ dùng 
thịt vịt luộc kèm với lá hẹ dày, rau cuộn, cơm trộn, 
canh đậu phụ nấu tương đậm đà (Cheonggukjang) 
và nhiều món ăn kèm đa dạng khác.

“Ngâm những lát thịt lợn sống dày trong nước tương một thời gian ngắn trước khi nướng, 
rồi thưởng thức cùng với các món khác được người dân địa phương giới thiệu. Một miếng 
thịt ba chỉ nướng vừa miệng, thêm hành lá và kimchi muối cho cảm giác thật ngon miệng”.

Lễ hội Vua Sejong và Suối khoáng 
Chojeong
Lễ hội này được tổ chức dựa trên câu chuyện về 
nước khoáng Chojeong và Vua Sejong, người đã 
ở lại Hành cung Chojeong và sử dụng nước suối 
khoáng tốt nhất thế giới để chữa mắt. Lễ hội bao 
gồm cuộc diễu hành tái hiện hành trình cai trị 
của Vua Sejong cùng với hơn 30 chương trình trải 
nghiệm tại địa điểm tổ chức lễ hội, nơi phục chế 
hình ảnh Làng Chosuri trong Triều đại Joseon.

  Công viên Văn hóa Chojeong, 851, 
Chojeongyaksu-ro Naesu-eup, Cheongwon-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

 043-201-2093
  chojeong.cjsisul.or.kr

Lễ hội Quốc tế Jikji Hàn Quốc
Lễ hội này kỷ niệm chiến thắng của các dân 
quân và tu sĩ chiến binh vào năm 1592: Họ đã 
đoàn kết để chống lại quân đội Nhật Bản trong 
Cuộc xâm lược Hàn Quốc của Nhật Bản (Cuộc 
chiến Imjin) và giành lại Pháo đài Cheongju. 
Người dân tham gia diễu hành trên đường phố 
do Chwitadae (một ban nhạc quân sự từ thời 
Joseon) dẫn đầu, trong khi đó, buổi biểu diễn 
tái hiện hình ảnh từ trận chiến giành lại Pháo 
đài Cheongju sẽ là một trong những điểm thu 
hút đáng chú ý nhất. Ngoài ra, lễ hội còn có 
một buổi biểu diễn đám cưới truyền thống và 
Madanggeuk (trò chơi truyền thống ngoài trời) 
mang tên “Câu chuyện của Apgaksu, cây bạch 
quả” cũng rất thú vị cho du khách tham dự. 

   Bảo tàng In Sơ khai Cheongju  
713, Jikji-daero, Heungdeok-gu

  Trung tâm Nghệ thuật Cheongju Center
69, Heungdeok-ro, Seowon-gu

 043-201-4382    www.jikjikorea.com

Lễ hội Pháo đài Cheongjueupseong
Lễ hội này kỷ niệm chiến thắng của các dân 
quân và tu sĩ chiến binh vào năm 1592: Họ đã 
đoàn kết để chống lại quân đội Nhật Bản trong 
Cuộc xâm lược Hàn Quốc của Nhật Bản (Cuộc 
chiến Imjin) và giành lại Pháo đài Cheongju. 
Người dân tham gia diễu hành trên đường phố 
do Chwitadae (một ban nhạc quân sự từ thời 
Joseon) dẫn đầu, trong khi đó, buổi biểu diễn tái 
hiện hình ảnh từ trận chiến giành lại Pháo đài 
Cheongju sẽ là một trong những điểm thu hút 
đáng chú ý nhất. 

 Công viên Jungang   
33, Sangdang-ro 55beon-gil, Sangdang-gu, 
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-265-3624

Liên hoan nhạc Jazz tại Cheongnamdae
Giai điệu nhạc Jazz vui nhộn vang lên trên 
khung cảnh Cheongnamdae tuyệt đẹp. Nhằm 
khuyến khích phát triển đa dạng các loại hình 
nghệ thuật, lễ hội âm nhạc này sẽ mời các nhạc 
sĩ nhạc jazz Hàn Quốc/nước ngoài đến để mang 
đến những màn trình diễn tuyệt vời, đồng thời 
tổ chức các chương trình đàm thoại và triển lãm 
nghệ thuật với nhiều chủ đề đặc sắc. 

 Cheongnamdae 
 646, Cheongnamdae-gil Munui-
myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do 

 043-279-3756
  www.jazztonicfestival.com

Lễ hội Hoa cúc Cheongnamdae 
Nếu muốn thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng 
của hoa cúc phảng phất theo gió thu, du khách 
có thể tìm đến Cheongnamdae, dinh thự của 
cựu tổng thống. Những bông hoa cúc quyến 
rũ nở rộ tràn đầy sắc màu và nổi bật nhất tại địa 
điểm tổ chức lễ hội này, nơi du khách có thể ghi 
lại những khoảnh khắc cùng với các tác phẩm 
nghệ thuật theo chủ đề hoa cúc. Du khách cũng 
có thể trải nghiệm thưởng thức trà hoa cúc và 
chế tác đồ gồ thủ công. 

   Cheongnamdae
646, Cheongnamdae-gil Munui-
myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do(tất cả các quận tại 
Cheongnamdae)

 043-257-5080

Tháng 5 - Tháng 6

Tháng 9 Tháng 10

Tháng 8

Canh xương thịt heo
Xương heo được hầm kỹ cùng khoai tây, củ cải 
muối khô và bắp cải. Đó là cách món canh này 
có được hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Sau khi 
ăn hết phần thịt lợn có thể rút xương, du khách 
nên nấu phần nước súp còn lại để ăn kèm với 
cơm/mì/bún để thưởng thức thêm một món 
khác, tương tự như cơm chiên.

Tham quan Di sản Văn hóa Về đêm 
tại Cheongju
Chương trình văn hóa ban đêm này giúp du 
khách du hành thời gian trở về Triều đại Joseon 
ngay trong hiện tại khi ghé thăm các di sản văn 
hóa chính ở trung tâm thành phố Cheongju. 
Hàng năm, chương trình giới thiệu các sự kiện 
mới như thu thập tem dấu hoặc trải nghiệm 
quần áo truyền thống thời Joseon (Hanbok). 

 Seongan-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si 
  Công viên Jungang » Cheoldanggan » 
Cheongnyeonggak » Phố Seongangil » 
Bukmon-ro » Quảng trường Youth Square » 
Công viên Lịch sử Cheongju cũ)

 043-219-1015
 18:00–23:00
  www.cjculturenight.org 

ĐẶC SẢN & LỄ HỘI 
TẠI CHEONGJU CÁC LỄ HỘI VÀO MỖI MÙA TẠI CHEONGJU
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“Du khách có thể tìm thấy nhiều khách sạn du lịch/boutique xung quanh Ga Xe buýt Tốc 
hành Cheongju, cho phép di chuyển vào trung tâm thành phố thoải mái hơn. Nếu ghé qua 
Hành cung Chojeong, du khách hãy thử tắm hơi nước có ga để giải tỏa căng thẳng mệt 
mỏi”.

Khách sạn Grand Plaza Cheongju Hotel 
Đây là khách sạn đẳng cấp 5 sao duy nhất trong vùng trung du với một tòa nhà 21 tầng gồm 328 
phòng. Du khách có thể sử dụng phòng tiệc lớn, 4 nhà hàng, quán bar, bể bơi trong nhà, phòng tắm 
hơi và cửa hàng miễn thuế. Vị trí của khách sạn cách Làng Bích họa Suamgol 15 phút lái xe. 

   114, Chungcheong-daero, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-290-1000   www.grandplaza.co.kr

Khách sạn Cheongju Namu 
Tọa lạc tại vùng có bầu không khí trong lành 
gần Núi Gutdaesan, khách sạn này có một số 
không gian chăm sóc sức khỏe độc đáo: một 
trong số 47 phòng có trang trị Ondol, hệ thống 
sưởi sàn nhà truyền thống của Hàn Quốc. Khách 
sạn có vị trí gần với Vùng Cheongju và Bảo tàng 
Quốc gia Cheongju. Đây cũng là nơi thuận tiện 
để đi bộ dọc theo đường mòn cũ ở Pháo đài.  

   45, Myeongam-ro 293beon-gil, Sangdang-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

 043-253-6666
 www.namoohotel.com

Khách sạn Chojeong Yaksu Sejong 
Spatel 
Các tiện nghi tắm hơi bằng một trong 3 nguồn 
nước suối khoáng có ga hàng đầu chính là 
điểm nổi tiếng của khách sạn này. Khi nghỉ lại 
trong phòng theo kiểu phương Tây/Hàn Quốc, 
du khách có thể trải nghiệm cả phòng tắm hơi 
thông thường bằng nước khoáng và phòng tắm 
hơi kiểu Hàn Quốc bằng đất sét đỏ và nồi than 
nung bằng gỗ sồi. Du khách cũng có thể thử tắm 
suối nước nóng ngoài trời và thưởng thức các 
thức uống tốt cho sức khỏe tại đây.  

   699, Singichojeong-ro, Naesu-eup, 
Cheongwon-gu

 043-213-2332
 cjspatel.co.kr

Khách sạn Hotel Gallery 
Vị trí của khách sạn này không chỉ gần SK Hynix 
(một công ty sản xuất chất bán dẫn) và Khu 
Công nghiệp Liên hợp Cheongju mà còn gần 
Đại học Quốc gia Chungbuk ở trung tâm thành 
phố Cheongju. Các lựa chọn phòng rất đa dạng 
(Phòng Gallery Suite với không gian tiếp tân riêng 
biệt, phòng Ondol ấm cúng, v.v.), và một trung 
tâm thể hình/kinh doanh dùng để tiếp khách. 

   607, Jikji-daero, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do
 043-267-1121
 www.newgalleryhotel.com

Khách sạn Museo 
Khách sạn boutique 3 sao này nổi bật với vẻ 
ngoài cổ điển/hiện đại. Thiết kế nội thất theo 
phong cách trưng bày nghệ thuật mang đến 
điểm nhấn độc đáo cho các phòng nghỉ và nhà 
hàng của khách sạn phục vụ các bữa ăn thời 
thượng. Du khách có thể sử dụng hồ bơi ngoài 
trời trên sân thượng khách sạn. Du khách cũng 
chỉ mất 5 phút đi bộ từ Ga Xe buýt Tốc hành 
Cheongju đến vị trí khách sạn. 

   41-20, Garosu-ro 1164beon-gil, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-267-3200
 www.hotelmuseo.co.kr

Khách sạn The Mark Hotel
Khách sạn này có các tiện nghi thuận lợi sau khi 
cải tạo gần đây vào năm 2019 cũng như vị trí di 
chuyển thuận tiện (cách Ga Xe buýt Tốc hành 
Cheongju 5 phút lái xe). Du khách có thể chọn 
trong năm loại phòng - từ phòng tiêu chuẩn đến 
phòng VIP - mỗi phòng đều có máy lọc không 
khí, hệ thống tủ chăm sóc quần áo và TV 75 inch. 

   41-34, Garosu-ro 1164beon-gil, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-238-3344
 www.themarkhotel.co.kr

Khách sạn Newvera Tourist Hotel
Tọa lạc ngay Ga Xe buýt Tốc hành Cheongju, khách 
sạn này có 51 phòng cấm hút thuốc và phục vụ 
bữa sáng kiểu Mỹ. Du khách có thể sử dụng miễn 
phí dịch vụ đón khách tiện lợi tại ga xe buýt và 
quầy lễ tân hoạt động 24/24. Khu đền Heungdeok 
và Bảo tàng In Sơ khai Cheongju là những điểm du 
lịch gần kề khi lưu trú ở khách sạn này. 

   32, Pungnyeon-ro 193beon-gil, Heungdeok-
gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
 043-235-8181
 www.newvera.co.kr

GA ĐI GA ĐẾN THỜI GIAN GIÁ VÉ (WON) SỐ CHUYẾN

Ga Incheon

Ga Xe buýt Tốc hành 
Cheongju

2 giờ 19.600–21.600 23 chuyến mỗi ngày / 06:05–23:30
Ga Trung tâm Thành phố 
Gangnam 1 giờ 40 phút 8.300–12.800 19 chuyến mỗi ngày / 07:05–21:00

Ga Dongseoul 1 giờ 30 phút 10.700 32 chuyến mỗi ngày / 06:50–21:00

Ga xe buýt Seoul Nambu 1 giờ 30 phút 8.300–11.600 26 chuyến mỗi ngày / 06:20–23:00

 Lịch trình có thể thay đổi / Xe Limousine Chungbuk: 043-236-0181

Xe buýt tốc hành/liên tỉnh 

GA ĐI GA ĐẾN THỜI GIAN GIÁ VÉ (WON) SỐ CHUYẾN
Ga Seoul
(Tuyến Gyeongbu) Ga Osong (KTX) 49 phút 18.500–25.900 50 chuyến mỗi ngày / 05:40–23:30

Ga Osong (KTX) Ga Sân bay Cheongju
(Tuyến Chungbuk) 18 phút 2.600 7 chuyến mỗi ngày / 06:40–18:27

Ga sân bay Cheongju (Tuyến Chungbuk) là một nhà ga đơn giản hóa, không có nhân viên vận hành, nằm cách ga liên tỉnh tại sân 
bay quốc tế khoảng 600 m. Để đi tàu Mugunghwa đến Ga CheongjuOsong (Tuyến Chungbuk) hoặc ga Jecheon (Tuyến Jungang), du 
khách cần mua vé trước tại phòng vé đường sắt gần Trung tâm Thông tin Du lịch Chungbuk trên tầng 1 của tòa nhà sân bay.
• Chi nhánh Trung tâm Thông tin Du lịch Chungbuk tại Sân bay Quốc tế Cheongju (để lấy vé) 043-214-2114, 043-210-6616 

Tàu lửa

LỘ TRÌNH THÔNG THƯỜNG *043-252-9405
NGÀY CHỈ ĐỊNH LỘ TRÌNH GIÁ VÉ (WON) THỜI GIAN

Thứ Bảy thứ 1/3/5 hàng tháng
Tham quan địa điểm chính ở trung tâm thành phố (Ga Osong 
» Cheongju Hyanggyo (trường Nho giáo tại khu vực) » Phố 
Seongangil » Chợ Yukgeori » Làng Suamgol » Ga Osong)

2.000 10:00–19:00

Chủ Nhật thứ 1/3/5 hàng tháng
Tham quan Cheongnamdae (Ga Osong » Trung tâm Văn hóa 
Nước Đập Daecheong » Quần thể Di tích Văn hóa Munui » 
Cheongnamdae (Dinh thự Tổng thống) » Ga Osong)

Thứ Bảy thứ 2/4 hàng tháng Tìm hiểu lịch sử địa phương (Ga Osong » Di tích Lịch sử Son Pyong-
hui » Hành cung Chojeong » Culture Factory C » Ga Osong)

Chủ Nhật thứ 2/4 hàng tháng Tham quan trải nghiệm (Ga Osong » Hành cung Chojeong » Nhà 
của Woonbo » Bảo tàng In Sơ khai Cheongju » Ga Osong)

THAM QUAN THEO YÊU CẦU *043-234-8895
NGÀY CHỈ ĐỊNH LƯU Ý GIÁ VÉ (WON) THỜI GIAN

Hoạt động từ thứ Ba Sắp xếp lộ trình theo yêu cầu. (Điểm khởi hành có thể thay đổi nếu 
có từ 15 hành khách trở lên yêu cầu dịch vụ) 

2.000 10:00–17:00

Xe buýt tham quan thành phố

KHÁCH SẠN & ĐI LẠI
TẠI CHEONGJU HỆ THỐNG GIAO THÔNG CHEONGJU

Xe taxi

 
XE TAXI THÔNG THƯỜNG

   3.300 won/tối đa 2 km (100 won/143 m hoặc 100 won/34 giây sau đó) 
• Giá vé di chuyển trung bình giữa Sân bay Quốc tế Cheongju và Ga xe buýt Cheongju: 19.000won

Sân bay Quốc tế Cheongju là sân bay quan trọng tại vùng trung du Hàn Quốc. Sân bay 
nằm gần Ga Osong, Khu Liên hợp Chính phủ ở Sejong-si và Khu Liên hợp Công nghiệp 
Khoa học Ochang. Vị trí của sân bay cũng rất thuận tiện để đi đến các điểm du lịch 
trong Vùng Chungbuk. Du khách có thể đến Cheongju trong 20 phút và Jecheon trong 
1 giờ 15 phút nếu đi tàu lửa tại Ga Sân bay Cheongju (Tuyến Chungbuk).
[xe buýt tốc hành]
Sân bay Quốc tế Cheongju–Cheongju–Ga Osong: Số 747 / 1.900won / 6:30～23:20
Ga Osong–Cheongju–Sân bay Quốc tế Cheongju: Số 747 / 1.900won / 6:10～22:10

 Sân bay Quốc tế Cheongju
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