อัตราคาบริการนี้รวม
,HELLO KITTY ROOM (Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. - ธ.ค. 2557
เดินทาง 2 ทานขึ้นไป (S)
เดินทาง 3 ทานขึ้นไป (M) หองพักสำหรับ 3 ทาน
เดินทาง 4 ทานขึ้นไป (L) หองพักสำหรับ 4 ทาน

DAY 1

HONGDAE GUEST HOUSE
พักตอ
จายเพิ่ม/คน

ราคาที่พัก
18,900.17,900.16,900.-

3,500.2,000.1,250.-

HELLO KITTY ROOM

HONGDAE JK GUESTHOUSE

ราคาที่พัก
18,900.17,900.16,900.-

(Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)

พักตอ
จายเพิ่ม/หอง/คืน

ราคาที่พัก
20,900.19,900.-

3,500.2,000.1,250.-

DAY 2


สถานที่ทองเที่ยวแนะนำ อินชอน– โซล

กรุงเทพฯ – อินชอน

DAY 3

สถานที่ทองเที่ยวแนะนำ - โซล

ที่พัก

DAY 4
HONGDAE JK
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โซล – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ
( P ig
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พักตอ
จายเพิ่ม/หอง/คืน

3,500.2,500.-

กำหนดการเดินทาง
รายละเอียด
DAY 1
22.30 น.

DAY 2
00.55 น.
08.35 น.

14.00 น.

DAY 3
เชา

อาหาร

ทัวรนำชม

เที่ยวอิสระ

กรุงเทพ - อินชอน
คณะผูเดินทางเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4
เคานเตอรL สายการบิน JEJU AIR
อินชอน– โซล – อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย
ออกเดินทางสู เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี ใต
โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่7C 2204
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
ประเทศเกาหลี ใตผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และพิธีการทางศุลกากร
** สามารถนำกระเปาสัมภาระไปฝากไวที่ลอบบี้ของที่พักกอนได
เช็คอินเขาหองพักเวลา
เชิญทานอิสระกับการทองเที่ยวในกรุงโซลตามอัธยาศัย
ที่พัก HONGDAE GUEST HOUSE หรือเทียบเทา
โซล –อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก (ขนมปง+กาแฟ)
เชิญทานอิสระกับการทองเที่ยวตามอัธยาศัย
แหลงชอปปงยานดังแนะนำ…ที่คุณตองไป
ยานมหาวิทยาลัยฮงอิก และมหาวิทยาลัยสตรีอีวา

Breakfast



Breakfast



ตลาดเมียงดง ตลาดดงแทมุน ตลาดนัมแดมุนยานอิแทวอน
พระราชวังเคียงบก โซลทาวเวอร และสวนสนุกชื่อดังเอเวอรแลนด

DAY 4
เชา
12.00 น.

ที่พัก HONGDAE GUEST HOUSE หรือเทียบเทา
โซล - อิสระทองเทีย่ วตามอัธยาศัย - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของที่พัก (ขนมปง+กาแฟ)
เช็คเอาท - อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย
แหลงอาหารอรอยแนะนำ
O'Sulloc (โอซูลอก)รานชาเขียวชื่อดัง ใบชานำเขาจากเกาะเชจู
สาขาเมียงดง รวมผลิดภัณฑจากชาเขียว ไอศกรีม เบเกอรี่



ในระดับแนวหนา http://www.osulloc.com
BongchuJjimdakรานขายจิมดัก(ไกอบซีอิ๊ววุนเสน)
เมนูพื้นเมือง รสชาติดั้งเดิม มาสาขามากกวา 170
ทั่วประเทศเกาหลี ใตhttp://www.bongchu.co.kr/

18.30 น.

23.59น.





20.05 น.

เตรียมตัวเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air
เที่ยวบินที่ 7C 2203
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สำคัญมาก !! หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน และเหลือหนาวางสำหรับประทับตราดวย
เรื่องนารูเกี่ยวกับการขอทำภาษีคืน (GST Tax Refund)
1. ซื้อสินคาในรานคาที่เขารวม จะมีสัญลักษณ “ Tax Free Shopping ”ตอนชำระคาสินคา ตองแจงทางรานคาวาใหทำ Tax Refund
ใหดวย พนักงานราน จะออกสลิป + Global Refund Chequeให โดย มีรายละเอียดสินคา จำนวนเงิน และเงินภาษีที่ไดคืน
**ตองซื้อสินคา ในรานเดียวกัน 30000 วอนขึ้นไป**
2. วันกลับ เมื่อไปถึงสนามบิน ใหนำเอกสารดังกลาวไปติดตอที่เคานเตอร Tax Refund ทางดานหนาเพื่อประทับตรา(Custum Stamp )
กอนเช็คอินบัตรโดยสารเพราะบางทีเจาหนาที่อาจขอดูสินคาที่ซื้อมา
3. กรณีนำสินคาใสกระเปาเพื่อโหลดลงใตทองเครื่อง สามารถทำไดที่เคานเตอรนี้เลย แตตองไปรับเงินคืนดานใน เคานเตอรอยูหลัง
ผานดานตรวจคนเขาเมืองไปแลว ทางไป Gate 28
4. ควรเผื่อเวลาไปถึงสนามบินใหเร็วขึ้น เพื่อจะไดมีเวลายื่นเอกสารขอทำภาษีคืน

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับเกาหลี ใต ชั้นประหยัด สายการบิน Jeju Air รวมภาษีสนามบิน+ภาษีน้ำมัน
 คาน้ำกระเปาสัมภาระโหลดใตทอ งเครือ่ ง ทานละ 1 ใบ น้ำหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม และกระเปาถือขึน้ เครือ่ ง ทานละ 1 ใบ น้ำหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม
 คาที่พัก 2 คืน รวมอาหารเชา (ขนมปง + กาแฟ) บริการตนเอง
อัตรานี้ ไมรวม
คาใชจายสวนตัว, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาทิปพอรตเตอร, คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คารถรับสง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
**** รถรับที่สนามบิน 1 เที่ยว นั่งได 4 ที่นั่ง ราคา 5,000 บาท ตอเที่ยว ****
ขอกำหนดและเงื่อนไขการเดินทาง



1. แพ็คเก็จเริ่มเดินทางตั้งแต 2 ทานขึ้นไป
2. แพ็คเก็จนี้ สามารถเดินทางไดตั้งแต สิงหาคม ถึงธันวาคม 2557
3. กรุณาสำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 20 วัน กอนเดินทาง และชำระเงินคาทัวรทั้งหมดภายใน 7 วันนับจากวันที่ไดรับการคอนเฟรม
จากเจาหนาที่บริษัทฯ ราคาขางตนเปนเพียงการเสนอราคาเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานะของตั๋วและหองพักหากเดินทางตรงกับชวงงานแฟร
หรือเทศกาล อาจสงผลใหหองพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไมมีหองพักจริง
ขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับจองแพ็คเก็จ
4. ตั๋วเครื่องบินและหองพักเปนราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วแลว ไมสามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงใดๆไดเลย
อัตราคาวีซาดวน เมื่อสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2-3 วัน จายเพิ่มทานละ 800 บาท

รายละเอียดสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
สถานที่
เกาะนามิ
เกา
นาม

สถานีีรถไฟฟ
ไฟฟาใกล
ใ ที่สุดคืือ G
Gapyeong(Namilisand)
g(N ili d) นัั่งแท็็กซีี่ตอปประมาณ 10 นาทีี



สวนสนุกเอเวอรแลนด

สถานีรถไฟฟาใกลที่สุดJeondaeEverland Station

นัมซานทาวเวอร

สถานีรถไฟฟาใกลท่สี ดุ MRT สายสฟา
สถานรถไฟฟาใกลทสด
สายสี
ยสฟา ลงสถานี
ลงสถาน
ล
Myeongdong Exit3

พระราชวั
พระราชวงเคยงบก
พร
ราชวงเคยงบก
งงเเเคียงบก


รถไฟใตดินสาย 3 ลงที่ Gyeongbokgung Palace Station
Station, Exi
Exit 5

ประเภท
ตั้งอยู ในเมืองชุนซอน จังหวัดคังวอนเปนเกาะกลางแมน้ำ
มีรูปรางเหมือนใบไมลอยน้ำ เปนเกาะที่เกิดจากการสราง
เขื่อนชองเปยงกั้นแมน้ำ Bukhanชื่อของเกาะนามิถูกตั้งขึ้น
ตามชื่อของนายพลนามิ ทีรับราชการตั้งแตอายุ 17 ป
และถูกประหารเพราะมีความกาวหนาในหนาที่การทำงาน
มากเกินไป และยังเปนทีโ่ ดงดังจากละครเรือ่ ง Winter Sonata
(เพลงรักในสายลมหนาว)อีกทั้งมีภาพยนตร ไทย กวนมึนโฮ
ไดมาถายทำที่เกาะนามิ เชนกัน
http://www.namisum.com
เปนสวนสนุกกลางแจงที่ ใหญและดีที่สุดในเกาหลี หรือที่คน
ทั่วไปมักชอบเรียกวา ดิสนียแลนดเกาหลี ผูที่เปนเจาของ
คือบริษัทซัมซุง อยูที่เมือง Yongin (ยงอิน) ทางใตของ
กรุงโซลภายในตกแตงดวยเครื่องเลนที่หวาดเสียว สวนน้ำ
สวนดอกไมและสวนสัตวซาฟารีเหมาะกับทุกเพศทุกวัย
เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายไวสำหรับนักทองเที่ยวทั้งเด็ก
ทั้งวัยรุน และผู ใหญ เมื่อเขามาอยูภายในสวนสนุกจะรูสึก
เหมือนเขาไปอยูโลกอีกใบ มีพื้นที่นับพันไร มีปราสาทอันยิ่งใหญประดับประดาตกแตงอยางสวยงาม รานคาที่จำลอง
ออกมาเหมือนบานในการตูน มีดอกไมสีสันตางๆ หากมา
ในชวงเย็น หรือค่ำๆหนอย ก็จะไดเห็นแสงไฟ ที่ตกแตงไว
อยางสวยงามทัว่ เอเวอรแลนด http://www.everland.com
หอคอยนี้ถือไดวาเปนสัญลักษณของกรุงโซลตัวหอคอย
มีความสูงเกือบ240 เมตรซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกวา
“นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซานซึ่ง
เปนสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล
และที่เรียกวาเปนไฮไลทของที่นี่ก็คือการที่มีคูรักเดินขึ้นไป
แลวเอากุญแจที่มีชื่อตัวเองกับคนรักเขียนแลวนำไปล็อคไว
จากนั้นก็จะโยนลูกกุญแจทิ้ง…เปนเคล็ดวารักเราทั้งสองคน
จะอยูดวยกันตลอดไปไมมี ใครมาพลัดพลากเวลา
เปด 10.00 - 23.00 น.
เปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุดสรางขึ้นในค.ศ.1394
ในอดีตกวา600 ปกอนในพระราชวังแหงนี้มีสถาปตยกรรม
อันงดงามที่นาเขาชมคือ“พระที่นั่งคึนจองวอน”
“ศาลาเคียงฮวยรู”ซึ่งตั้งอยูกลางสระน้ำและอีกมากมาย
หลายแหงรวมไปถึงทัศนียภาพรอบๆพระราชวังนั้นก็มี
สวนอันสวยสดเขียวขจีนาอภิรมยเปนอยางยิ่ง
Operating hours : ปดวันอังคาร
March-October: 09:00-18:00
November-February: 09:00-17:00

ภาพสถานที่พัก

บริเวณสถานที่

Area : Honggik University

HONGDAE JK GUESTHOUSE

Area : Honggik University

HONGDAE GUEST HOUSE

Area : Hoggik University



HELLO KITTY ROOM
(Pig Fly Seoul Hongdae Guesthouse)

