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Korreaa meenyyam
mbuut
keddataang
gann
Anda denngaan sennyum
man.

Korea menyambut Anda dengan keramahan dan senyuman
hangat. Melalui “Kampanye K-Smile”, kami menyambut
wisatawan yang datang dengan keramahan dan senyum
hangat serta berusaha untuk membuat mereka ingin
datang lagi ke Korea. Anda dapat merasakan pelayanan
terbaik dari seluruh tempat-tempat di Korea seperti penginapan, fasilitas transportasi, restoran, pusat perbelanjaan.
‘Korea tersenyum kepada Anda!’’

Dunia selalu dataang
kembali ke Kooreaa, teempat
yang peenuh keajaaibaan!
Di bawah visi ‘Dunia selalu datang kembali ke Korea’,
Komite Tahun Kunjungan Korea sedang mengejar sejumlah proyek untuk membentuk pengembangan kualitatif
skala menengah yang bertepatan dengan pertumbuhan
kuantitatif industri pariwisata. Untuk lebih jelasnya, silakan
kunjungi situs web resmi!
website >> vkc.or.kr/id

Tim Senyuman Nasional
Tim senyuman nasional mengajak untuk menebarkan budaya kebaikan
yang terpusat di sekitar layanan yang terkait dengan pariwisata, di
antaranya kantor imigrasi, bea cukai, transportasi, restoran, pusat perbelanjaan, penginapan, informasi wisata, petugas keamanan, dsb. untuk
menebarkan senyum dan keramahan di seluruh penjuru negeri dengan
mencontohkan tindakan keramahan dan kampanye promosi yang aktif.
#Senyum
man #Keeramahann #Kehanngatan #Ingin dattang lagi ke Koreea
#KOREA
A TERSEN
NYUM KEEPADA ANDA #Tim Senyuuman Nassional

#Korea yang teruss dirindukan
#Korea yang menuungggu kepuasan kunjungan anda

Informasi Penterjemah
Untuk Wisata

Hotline Wisata Korea menyediakan informasi
layanan wisata bagi para wisatawan di dalam negeri maupun luar negeri serta layanan juru bahasa
bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Korea.

Tersedia dalam bahasa: Korea / Mandarin / Jepang / Inggris / Vietnam /
Thailand /Malaysia / Indonesia / Rusia
Info Kontak: Dalam negeri 1330, Luar negeri 82-2-1330 (semuanya bebas pulsa)

Aktor Lee Min Ho
Duta Kehormatan
Tahun Kunjungan Korea 2016-2018

#Belanja #Wisata #Hallyu #Berbagai
kategori #Keuntungan mengejutkan
#Setiap Januari sampai Febuari

Perwakilan Asia untuk beelannja,,
budaya, dan feestivval wisaata!

Korea Graand Salee

Korea Grand Sale adalah festival yang secara khusus
ditujukan bagi para wisatawan asing tempat Anda dapat
menikmati kegiatan budaya dan wisata dengan cara. Keuntungan mewah ditawarkan bukan hanya untuk berbelanja di
swalayan dan toko bebas bea, tetapi juga di berbagai sektor
lainnya, termasuk transportasi, penginapan, kecantikan,
hiburan, makanan dan minuman. Pertunjukan budaya yang
istimewa juga diadakan tempat Anda akan menikmati Korean Wave dan berbagai aspek budaya Korea lainnya. Jangan
lewatkan kupon yang serba eksklusif dari situs web kami
dan manfaatkan semua keuntungan besar!
website >> koreagrandsale.co.kr/en

#Transsportassi #Kennyamannan wisata
#Keunntungann disko
on
#Baranng wajiib saatt wisataa ke Ko
orea
#Keretta bawaah tanaah #Buus #Taxxi

Nikm
mati Wissata Koreea Yaang Bebaas
Hanya Dengaan Satu Kartuu!

Karrtu Wissataa Kooreaa

Transportasi umum di Korea terkenal nyaman, murah, dan
bersih. Kartu Wisata Korea, sebuah kartu eksklusif khusus
untuk wisatawan asing, memungkinkan Anda untuk menggunakan kereta bawah tanah, bus, taksi lebih mudah dari
sebelumnya. Kartu ini juga menyediakan keuntungan diskon
di berbagai tempat wisata mulai dari belanja, makan-minum,
dan teater. Jangan lewatkan barang yang wajib dimiliki untuk
berwisata di Korea ini!
website >> koreatourcard.kr/en

#Penyimpanan dan pengiriman barang bawaan
#Mengatasi massalahh barang baw
waan
#Wisata Korea yaang ringan

Membantuu membaw
wakann barang
bawaan seelaama Andda berrwisaata!

Layanan Peenitipan Barrang Bawaan
Jangan lagi pusing akibat barang bawaan yang berat!
Korea dapat menjadi tangan bagi Anda untuk meringankan
perjalanan wisata Anda.
Layanan Penyimpanan Barang akan mengirim barang bawaan
Anda dengan aman dari bandara menuju kamar hotel tempat
Anda tinggal, di samping menyediakan tempat penitipan barang
di Seoul Station, Hongik University Station, Myeong-dong, dan di
lokasi lainnya. Bebaskan tangan Anda agar dapat benar-benar
menikmati pesona yang ditawarkan oleh Korea!
website >> koreagrandsale.co.kr/en

#Sering-seringlah beerkunjung
#Wisata yang menyeenangkan
menunggu di Ko
orea

Hemat pengeeluarann wisatta Annda!

Layanann Kuponn Disskonn Onlinne
Situs web resmi Komite Tahun Kunjungan Korea menyediakan
kupon diskon online sepanjang tahun bagi wisatawan untuk
menghemat pengeluaran mereka agar dapat menikmati atraksi
wisata, hiburan, penginapan, makanan atau minuman, produk
dan layanan kecantikan, serta masih banyak yang lainnya.
Puaskan diri Anda dengan kekayaan budaya yang ditawarkan
oleh Korea selama kunjungan Anda!
website >> https://vkc.or.kr/id/special-offers/discount-coupons

