


โซล – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ
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อัตราค�าบริการนี้รวม

กรุงเทพฯ – อินชอน สถานท่ีท�องเที่ยวแนะนำ อินชอน– โซล 

ส.ค. - ธ.ค. 2557
กำหนดการเดินทาง HONGDAE JK GUESTHOUSE

เดินทาง  4 ท�านข้ึนไป (L) ห�องพักสำหรับ 4 ท�าน

เดินทาง  3 ท�านข้ึนไป (M) ห�องพักสำหรับ 3 ท�าน

เดินทาง  2 ท�านข้ึนไป (S) 

HONGDAE GUEST HOUSE
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สถานที่ท�องเที่ยวแนะนำ - โซล

HONGDAE GUEST HOUSE

HONGDAE JK GUESTHOUSE





HELLO KITTY ROOM
(Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)

,HELLO KITTY ROOM (Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)

HELLO KITTY ROOM

(Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)



รายละเอียด อาหาร ทัวร�นำชม เที่ยวอิสระ

DAY 1   กรุงเทพ - อินชอน

DAY 2

DAY 3

DAY 4









กำหนดการเดินทาง

Breakfast

Breakfast


22.30 น. คณะผู�เดินทางเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
  ณ ท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู�โดยสารขาออกช้ัน 4
  เคาน�เตอร�L สายการบิน JEJU AIR
  อินชอน– โซล – อิสระท�องเที่ยวตามอัธยาศัย
00.55 น. ออกเดินทางสู� เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต�
  โดยสายการบิน JEJU AIR  เท่ียวบินที่7C 2204
08.35 น. เดินทางถึง ท�าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  ประเทศเกาหลีใต�ผ�านข้ันตอนการตรวจคนเข�าเมือง
  และพิธีการทางศุลกากร 
  ** สามารถนำกระเป�าสัมภาระไปฝากไว�ที่ล�อบบี้ของท่ีพักก�อนได�
 14.00 น. เช็คอินเข�าห�องพักเวลา
  เชิญท�านอิสระกับการท�องเท่ียวในกรุงโซลตามอัธยาศัย
  ที่พัก HONGDAE GUEST HOUSE หรือเทียบเท�า
  โซล –อิสระท�องเที่ยวตามอัธยาศัย 
เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของท่ีพัก (ขนมป�ง+กาแฟ)
  เชิญท�านอิสระกับการท�องเท่ียวตามอัธยาศัย
  แหล�งช�อปป��งย�านดังแนะนำ…ที่คุณต�องไป

  ย�านมหาวิทยาลัยฮงอิก และมหาวิทยาลัยสตรีอีวา

  ตลาดเมียงดง ตลาดดงแทมุน ตลาดนัมแดมุนย�านอิแทวอน

  พระราชวังเคียงบก โซลทาวเวอร� และสวนสนุกช่ือดังเอเวอร�แลนด�

  ที่พัก HONGDAE GUEST HOUSE หรือเทียบเท�า
  โซล - อิสระท�องเท่ียวตามอัธยาศัย - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช�า  รับประทานอาหารเช�า ณ ห�องอาหารของท่ีพัก (ขนมป�ง+กาแฟ)
12.00 น. เช็คเอาท� - อิสระท�องเท่ียวตามอัธยาศัย
  แหล�งอาหารอร�อยแนะนำ

  O'Sulloc (โอซูล�อก)ร�านชาเขียวชื่อดัง ใบชานำเข�าจากเกาะเชจู

  สาขาเมียงดง รวมผลิดภัณฑ�จากชาเขียว ไอศกรีม เบเกอร่ี

  ในระดับแนวหน�า http://www.osulloc.com

  BongchuJjimdakร�านขายจิมดัก(ไก�อบซีอิ๊ววุ�นเส�น)

  เมนูพื้นเมือง รสชาติดั้งเดิม มาสาขามากกว�า 170

  ทั่วประเทศเกาหลีใต�http://www.bongchu.co.kr/

18.30 น. เตรียมตัวเดินทางสู�สนามบินอินชอน เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ
  และเอกสารการเดินทาง 
20.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air
  เท่ียวบินที่ 7C 2203 
23.59น.  เดินทางถึงท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ










อัตราค�าวีซ�าด�วน เมื่อส�งหนังสือเดินทางล�าช�า
ยื่นวีซ�าด�วน 2-3 วัน จ�ายเพิ่มท�านละ 800 บาท

    เรื่องน�ารู�เกี่ยวกับการขอทำภาษีคืน (GST Tax Refund)

1.  ซ้ือสินค�าในร�านค�าที่เข�าร�วม จะมีสัญลักษณ� “ Tax Free Shopping ”ตอนชำระค�าสินค�า ต�องแจ�งทางร�านค�าว�าให�ทำ Tax Refund 
     ให�ด�วย  พนักงานร�าน จะออกสลิป + Global Refund Chequeให� โดย มีรายละเอียดสินค�า จำนวนเงิน และเงินภาษีที่ได�คืน
     **ต�องซ้ือสินค�า ในร�านเดียวกัน 30000 วอนข้ึนไป**
2.  วันกลับ เม่ือไปถึงสนามบิน ให�นำเอกสารดังกล�าวไปตดิต�อท่ีเคาน�เตอร� Tax Refund ทางด�านหน�าเพื่อประทับตรา(Custum Stamp )
     ก�อนเช็คอินบัตรโดยสารเพราะบางทีเจ�าหน�าที่อาจขอดูสินค�าที่ซ้ือมา
3.  กรณีนำสินค�าใส�กระเป�าเพื่อโหลดลงใต�ท�องเคร่ือง สามารถทำได�ที่เคาน�เตอร�นี้เลย แต�ต�องไปรับเงินคืนด�านใน เคาน�เตอร�อยู�หลัง
     ผ�านด�านตรวจคนเข�าเมืองไปแล�ว ทางไป Gate 28
4.  ควรเผ่ือเวลาไปถึงสนามบินให�เร็วข้ึน เพื่อจะได�มีเวลายื่นเอกสารขอทำภาษีคืน

อัตรานี้รวม
 
   ค�าตั๋วเคร่ืองบินไป–กลับเกาหลีใต� ช้ันประหยัด สายการบิน Jeju Air รวมภาษีสนามบิน+ภาษีน้ำมัน
   ค�าน้ำกระเป�าสัมภาระโหลดใต�ท�องเคร่ือง ท�านละ 1 ใบ น้ำหนักไม�เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป�าถือข้ึนเคร่ือง ท�านละ 1 ใบ น้ำหนักไม�เกิน 7 กิโลกรัม
   ค�าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช�า (ขนมป�ง + กาแฟ) บริการตนเอง

อัตรานี้ ไม�รวม 

   ค�าใช�จ�ายส�วนตัว, ค�าอาหารและเคร่ืองดื่ม, ค�าทิปพอร�ตเตอร�, ค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม 7% และค�าภาษีหัก ณ ที่จ�าย 3%
   ค�ารถรับส�ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

   **** รถรับที่สนามบิน 1 เที่ยว นั่งได� 4 ที่นั่ง  ราคา 5,000 บาท ต�อเที่ยว ****

ข�อกำหนดและเง่ือนไขการเดินทาง

1.  แพ็คเก็จเร่ิมเดินทางตั้งแต� 2 ท�านข้ึนไป
2.  แพ็คเก็จน้ี สามารถเดินทางได�ตั้งแต� สิงหาคม ถึงธันวาคม 2557
3.  กรุณาสำรองท่ีนั่งล�วงหน�าอย�างน�อย 20 วัน ก�อนเดินทาง และชำระเงินค�าทัวร�ทั้งหมดภายใน 7 วันนับจากวันที่ได�รับการคอนเฟ�ร�ม
     จากเจ�าหน�าที่บริษัทฯ ราคาข�างต�นเป�นเพียงการเสนอราคาเท�านั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู�กับสถานะของตั๋วและห�องพักหากเดินทางตรงกับช�วงงานแฟร�
     หรือเทศกาล อาจส�งผลให�ห�องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอ่ืนที่อยู�ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม�มีห�องพักจริง
     ขอสงวนสิทธิ์ในการไม�รับจองแพ็คเก็จ
4.  ตั๋วเคร่ืองบินและห�องพักเป�นราคาโปรโมช่ัน เม่ือออกต๋ัวแล�ว ไม�สามารถคืนเงิน หรือเปล่ียนแปลงใดๆได�เลย

สำคัญมาก !! หนังสือเดินทางต�องเหลืออายุการใช�งานมากกว�า 6 เดือน และเหลือหน�าว�างสำหรับประทับตราด�วย



          สถานที่                ประเภท

รายละเอียดสถานที่ท�องเที่ยวท่ีน�าสนใจ

เกาะนามิ

สถานีรถไฟฟ�าใกล�ที่สุดคือ Gapyeong(Namilisand) นั่งแท็กซี่ต�อประมาณ 10 นาที

สถานีรถไฟฟ�าใกล�ที่สุดJeondaeEverland Station 

ตั้งอยู�ในเมืองชุนซอน จังหวัดคังวอนเป�นเกาะกลางแม�น้ำ
มีรูปร�างเหมือนใบไม�ลอยน้ำ เป�นเกาะที่เกิดจากการสร�าง
เข่ือนชองเป�ยงกั้นแม�น้ำ Bukhanช่ือของเกาะนามิถูกตั้งข้ึน
ตามช่ือของนายพลนามิ ทีรับราชการต้ังแต�อายุ 17 ป� 
และถูกประหารเพราะมีความก�าวหน�าในหน�าท่ีการทำงาน
มากเกินไป  และยังเป�นท่ีโด�งดังจากละครเร่ือง Winter Sonata
(เพลงรักในสายลมหนาว)อีกทั้งมีภาพยนตร� ไทย กวนมึนโฮ
ได�มาถ�ายทำท่ีเกาะนามิ เช�นกัน
http://www.namisum.com

สวนสนุกเอเวอร�แลนด� เป�นสวนสนุกกลางแจ�งที่ใหญ�และดีที่สุดในเกาหลี หรือท่ีคน
ทั่วไปมักชอบเรียกว�า ดิสนีย�แลนด�เกาหลี ผู�ที่เป�นเจ�าของ
คือบริษัทซัมซุง อยู�ที่เมือง Yongin (ยงอิน) ทางใต�ของ
กรุงโซลภายในตกแต�งด�วยเคร่ืองเล�นที่หวาดเสียว สวนน้ำ
สวนดอกไม�และสวนสัตว�ซาฟารีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
เน่ืองจากมีกิจกรรมมากมายไว�สำหรับนักท�องเท่ียวทั้งเด็ก
ทั้งวัยรุ�น และผู� ใหญ� เม่ือเข�ามาอยู�ภายในสวนสนุกจะรู�สึก
เหมือนเข�าไปอยู�โลกอีกใบ มีพื้นที่นับพันไร� มีปราสาทอัน-
ยิ่งใหญ�ประดับประดาตกแต�งอย�างสวยงาม ร�านค�าที่จำลอง
ออกมาเหมือนบ�านในการ�ตูน มีดอกไม�สีสันต�างๆ หากมา
ในช�วงเย็น หรือค่ำๆหน�อย ก็จะได�เห็นแสงไฟ ที่ตกแต�งไว�
อย�างสวยงามท่ัวเอเวอร�แลนด� http://www.everland.com

 นัมซานทาวเวอร� หอคอยน้ีถือได�ว�าเป�นสัญลักษณ�ของกรุงโซลตัวหอคอย
มีความสูงเกือบ240 เมตรซ่ึงบางคร้ังก็ถูกเรียกว�า
“นัมซันทาวเวอร�” เพราะหอคอยตั้งอยู�บนภูเขานัมซานซ่ึง
เป�นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศน�ของกรุงโซล
และที่เรียกว�าเป�นไฮไลท�ของท่ีนี่ก็คือการท่ีมีคู�รักเดินข้ึนไป
แล�วเอากุญแจท่ีมีช่ือตัวเองกับคนรักเขียนแล�วนำไปล็อคไว�
จากน้ันก็จะโยนลูกกุญแจท้ิง…เป�นเคล็ดว�ารักเราท้ังสองคน
จะอยู�ด�วยกันตลอดไปไม�มีใครมาพลัดพลากเวลา
เป�ด 10.00 - 23.00 น.

เป�นพระราชวังไม�โบราณท่ีเก�าแก�ที่สุดสร�างข้ึนในค.ศ.1394
ในอดีตกว�า600 ป�ก�อนในพระราชวังแห�งนี้มีสถาป�ตยกรรม
อันงดงามที่น�าเข�าชมคือ“พระที่นั่งคึนจองวอน”
“ศาลาเคียงฮวยรู”ซ่ึงตั้งอยู�กลางสระน้ำและอีกมากมาย
หลายแห�งรวมไปถึงทัศนียภาพรอบๆพระราชวังนั้นก็มี
สวนอันสวยสดเขียวขจีน�าอภิรมย�เป�นอย�างยิ่ง

Operating hours : ป�ดวันอังคาร 
March-October: 09:00-18:00
November-February: 09:00-17:00



รถไฟใต�ดินสาย 3 ลงท่ี Gyeongbokgung Palace Station, Exit 5

สถานีรถไฟฟ�าใกล�ที่สุด MRT สายสีฟ�า ลงสถานี Myeongdong Exit3

 พระราชวังเคียงบก

สาย 3 ลงท่ี Gyeongbokgung Palace Station Exi

พระราชวงเคยงบกงเ

สาย 3 ลงที่ Gyeongbokgung Palace Station Exi

พร ราชวงเคยงบกเ

เกา นาม

ี ไฟฟ� ใ � ี่ ื G g(N ili d) ั่ ็ ี่ � ป 10 ี่

สถานรถไฟฟาใกลทสด MRT สายสฟา ลงสถาน Myeongdong Exit3ลงสถานี Myeongdong Exit3ยสสถานีรถไฟฟ�าใกล�ที่สด MRT สายสีฟ�าMRT สายสีฟ�า ล




     ภาพสถานที่พัก             บริเวณสถานท่ี

HONGDAE JK GUESTHOUSE

HONGDAE GUEST HOUSE

Area : Honggik University

Area : Honggik University

Area : Hoggik University



HELLO KITTY ROOM
(Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)


