Sẽ rất dễ dàng để tiếp cận Better Guest House nếu làm
theo hướng dẫn này
ĐỊA CHỈ NHÀ :
English: House No.902 9th Floor, 11 Geomdan-ro 769 Beongil, Seo-gu, Incheon Korea.
Korean: 인천광역시 서구 검단로 769번길 11, 9층 902호.
(Sẽ hữu ích nếu bạn hiển thị địa chỉ tiếng Hàn này cho ai đó, khi bạn hỏi chỉ đường của mình trên
đường phố)
Bất kể bạn đang ở đâu, bạn nên đến ga Geomdan Sageo-ri (검단 사거리 역) bằng tàu điện ngầm.
1. Trong trường hợp đến sân bay quốc tế Incheon Terminal 1 hoặc 2, bạn nên xuống tàu điện ngầm
sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh và đi tàu điện ngầm đến "ga Geomam (검암역)".
2. Bạn nên chuyển đến Incheon Line-2 bị ràng buộc cho "ga Geomdan Sageo-ri (검단 사거리 역)"
tại ga Geomam và xuống tàu từ đây "ga Geomdan Sageo-ri".
3. Ra ngoài qua lối ra số 1 hoặc thang máy và sau đó băng qua đường (nếu bạn có hành lý nặng).
Nếu bạn không có va li nặng, bạn có thể ra trực tiếp thông qua Lối ra số 3.
4. Đi xe buýt số 1 hoặc 60 tại trạm xe buýt (ID: 42537, 검단 사거리 역 버스 정류장) giữa Lối ra 2 và
Lối ra số 3 của ga Geomdan Sageo-ri.
5. Xuống xe tại trạm xe buýt căn hộ Gilfun (ID: 42494, 길훈 아파트 버스 정류장). “
6. Ở bên kia đường tại đèn giao thông ngay bên cạnh trạm xe buýt và đi bộ 100 m dọc theo con hẻm
đến Better Guest House (tham khảo hình bên dưới)

7. Khi bạn đi vào con hẻm như hình bên dưới, hãy đi đến đầu cuối bằng vạch đỏ.

8. Hình ảnh dưới đây là một cảnh ở phía trước tòa nhà căn hộ, vì vậy khi bạn đến đây, hãy đến tầng 9
(House No.902) bằng cách đi thang máy sau khi đảm bảo số của tòa nhà là "11" trong hình. Sau đó,
bạn thấy dấu hiệu của "Better Guest House" trên cửa.

Bạn có thể kết nối tôi trực tiếp nếu bạn nhấp vào hình ảnh dưới đây.

