
E-COUPON BOOK

COUPON No. 369000

To enter the Travel to Korea
Begins Again campaign website

Click Here !!

E-mail

k-welcome@knto.or.kr



STEP 1

หลังจากเลือกคูปองท่ีต้องการใช้จากสมุดคูปองแล้วเข้า
เย่ียมชมร้านค้าและใช้งานได้ฟรี

หลังใช้คูปองส่วนลด, กรุณาแสกน QR CODE ด้วย
สมาร์ทโฟนของตนเองได้ท่ี เคาท์เตอร์ของแต่ละร้าน!

STEP 2

Tip1_ ยิ่งคุณเยี่ยมชมร้านค้าหลายร้านมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากขึ้นเท่านั้น. 
Tip2_ หากคุณชนะกิจกรรมที่ร้านค้าร้านหนึ่ง คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมร้านค้านั้นซ้ำกันได้ แม้ว่า

          จำนวนการเข้าร่วมจะเหลืออยู่ และคุณต้องไปที่ร้านค้าอื่นเพื่อเข้าร่วมอีกครั้ง

เม่ือแสกน QR CODE จะเช่ือมต่อหน้าเพจของ 
กิจกรรมโดยอัติโนมัติหากคุณป้อนหมายเลขสมุดคูปอง 
และท่ีอยู่อีเมลตามท่ีกำหนดคุณสามารถเข้าร่วมใน
“กิจกรรมรูเล็ต” ได้ 

จำนวนท่ีสามารถชนะได้ต่อ 1 คน ได้มากสุด 2 คร้ัง ! 
ลองเลยตอนน้ี! คุณสามารถเข้าร่วมได้ 
3 คร้ังต่อ 1 ร้านค้า บัตรกำนัลอาจหมดอายุ ก่อนกำหนดได้ 

STEP 3

ผู้ชนะจะได้รับแจ้งเม่ือเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านทางอีเมล์หรือเบอร์มือถือท่ีระบุเอาไว้
บัตรกำนัลโมบายของร้านสะดวกซ้ือ CU จะถูกส่งไปให้คุณ

บัตรกำนัลมีจำหน่ายท่ีเคาน์เตอร์เม่ือไปร้านสะดวกซ้ือ 
CU สามารถใช้ได้หลังจากแสดงบาร์โค้ดแล้ว

ใช้คูปองส่วนลด! 
เข้าร่วมกิจกรรมกันเถอะ!

• ผู้ชนะช่วง 9.00 น. ถึง 17.00 น. จัดส่งเวลา 18.00 น. ในวันเดียวกัน
• ผู้ชนะหลัง 17:00 น.จัดส่งในแวลา 10:00 น. ของวันถัดไป

★ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งบัตรกำนัลโมบาย

ในช่วงเวลาของงานTravel to Korea Begins Again Campaign
เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าเย่ียมร้านพาร์ทเนอร์ท่ีเข้าร่วมของคูปอง!

2022. 5. 25(พุธ) ~ 7. 24(อาทิตย์)



SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Saturday Gugak Concert
www.gugak.go.kr

⦁ Seat A  KRW 20,000 → 14,000
⦁ Seat B  KRW 10,000 → 7,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. (One Coupon per person)
◦ Reservations are available by phone. When making a reservation, please mention you are using the [KTO Welcome Coupon] 

    Foreign language-speaking staffs are available to assist you.
◦ Please check the performance schedule on the website. 

◦ On the day of the performance, please present the coupon to the ticket agent when you pick up your ticket at the venue.

◦ Inquiries: +82-2-580-3037
◦ Address: 2364 National Gugak Center, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul

Discount

30%

Traditional Korean Musical Performance
(1 hours)

JIJIDAEAK

www.jijidaeak.com

⦁ For 2 people → KRW 300,000 (150,000/person)
⦁ For 3 people → KRW 300,000 (100,000/person, 33% off)
⦁ For 4 people → KRW 320,000 (80,000/person, 45% off)
⦁ For 5 people → KRW 350,000 / 6 or more → KRW 360,000

◦ You can purchase performance tickets for groups of 2 to 10 people, and you must reserve tickets for your desired date and

    time by email or phone at least 3 days in advance.

◦ Mention that you are using the [KTO Welcome Coupon] when reserving your tickets and present the coupon when you pay at the venue.

◦ Please check the performance schedule on the website. 

◦ The venue will be in Insa-dong or Anam-dong, Jongno-gu depending on the date and time of the performance
◦ Inquiries: +82-10-8076-4141   /   E-mail: kjjhh0430@thecreators.co.kr
◦ Address: 3rd floor, 35, Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul

Discount
for

Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=1
http://kwelcome.or.kr/?event=2
https://www.gugak.go.kr/site/main/index001?menuid=001&lang=en


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Discount for purchase
https://eng.lottedfs.com

⦁  Up to 15% off when signing up for a VIP Gold Membership
     (discount rates differ by brand)
⦁  KRW 7,000/14,000/21,000/35,000/70,000 discount on
     purchases over USD 100/200/300/500/1,000

◦ Click the blue link above and present the barcode for a discount on your purchase. 
◦ Present the coupon to the membership desk to sign up for a VIP Gold Membership.
◦ Only available for foreign Independent travelers. (One coupon per person)
◦ Available at local offline duty-free shops : Myeongdong Main Store, World-Tower Store, COEX Store,
    Busan Store, and Jeju Store.
◦ Certain brands and products are excluded from the promotion.
◦ Coupon cannot be used for products discounted more than 30% and cannot be combined with other offers.
◦ Inquiries : +82-02-1688-3000

Discount
for

Purchase

Discount for purchase
www.shillaipark.com

⦁ Up to 15% off when signing up for a Gold Membership
    (discount rates differ by brand)
⦁ KRW 10,000/20,000/40,000/70,000 discount on purchases
    over USD 100/200/300/500

◦ Please visit Shilla Ipark duty free shop membership desk(4th floor) and present this coupon to receive discount coupon.
    (One coupon per person)
◦ Only available for foreign independent travelers (FIT). 
◦ Certain brands are excluded from the promotion. 
◦ Take the coupon to the membership desk on the 4th floor of the duty-free shop to receive a free gift - design pouch.
    (*Limited quantity)
◦ Coupon cannot be used for products discounted more than 30% and cannot be combined with other offers.
◦ Inquiries: +82-1688-8800
◦ Address: 55, Hangang-daero 23-gil, Yongsan-gu, Seoul, Shilla I-Park Duty Free Shop

Discount
for

Purchase

https://m.eng.lottedfs.com/kr/event/eventDetail?evtDispNo=1039201

http://kwelcome.or.kr/?event=3
http://kwelcome.or.kr/?event=4
https://store.shillaipark.com/comm/en/en/dfhMain.dfs


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Discount for Purchase
www.shinsegaedf.com

⦁ KRW 5,000/10,000/20,000/30,000 discount on purchases 
    over $ 50/100/200/300
⦁ Present this coupon for a discount on your purchase.
    (one Coupon per person)
⦁ Locations: Myeongdong, Busan, Incheon International Airport Store

◦ Applicable to foreign independent travelers(FIT). Customers on group tours and accompanied by tour guides are not eligible. 
◦ Some brands and products are excluded. (LOUIS VUITTON, CHANEL, CARTIER, ROLEX, BVLGARI, TIFFANY, DIOR, etc.)
◦ Cannot be used on products discounted over 30%.
◦ The total amount paid using this coupon is not applicable to other promotional events.
◦ Cannot be refunded or reissued after cancelling order and the remaining balance will not be returned after payment.
◦ Inquiries: +82-1661-8778
◦ Address: 8F~12F, 77 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul / B1, Shinsegae Centum City, 15 Centum 4-ro, Haeundae-gu, Busan /

Incheon International Airport Terminal 1 and 2, 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon

Discount
for

Purchase

16% NOWPAY
www.hddfs.com

⦁ 16% immediate discount for foreign FIT members
→ 16% NOWPAY Smart Prepaid Card available immediately after

subscription
→ Click the blue link below and check the information on 16% NOWPAY.
→ Locations: Trade Center Store, Dongdaemun Store

◦ Only available for foreign independent travelers (FIT).
◦ Can only be used on same-day purchases up to KRW 10 million. Can be used once per purchase.
◦ Products discounted more than 30% and some brands and products are excluded.
◦ This offer cannot be combined with other offers.
◦ May be changed or terminated without prior notice depending on the circumstances of HDDFS.
◦ Inquiries:  +82-1811-6688
◦ Address: 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 8–10F / 275, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, Doosan Tower Bldg., 6–13F

Discount

16%
https://m.hddfs.com/store/en/dm/stEvnt/dtlIntdEvntDisp.do?dispSeq=3046

http://kwelcome.or.kr/?event=5
http://kwelcome.or.kr/?event=6
https://www.shinsegaedf.com/store/en/main


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

TUMBLER GIFT
www.hddfs.com

⦁ Tumbler gift provided by Hyundai Department Store Duty Free
     → You can receive a tumbler by presenting this coupon at the 
         membership desk
     → Locations: Trade Center Store, Dongdaemun Store

◦ Only available for foreign independent travelers (FIT). 
◦ Each person may participate in this event during the event period.
◦ May be changed or terminated without prior notice depending on the circumstances of HDDFS.
◦ Present this coupon for discount on-site.
◦ For more information about this event, please direct all inquiries to the Membership Desk.
    (Trade Center 10F, Dongdaemun 13F)
◦ Inquiries:  +82-1811-6688
◦ Address: 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 8–10F / 275, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, Doosan Tower Bldg., 6–13F 

Free
Gift

SILVER MEMBERSHIP ISSUING EVENT
www.hddfs.com

⦁ Silver membership with up to a 10% discount
     → Silver membership will be granted when you present this coupon
        at the membership desk
     → Locations: Trade Center Store, Dongdaemun Store, Incheon Airport Store
⦁ Click the blue link below and sign up for the silver membership.

◦ Only available for foreign independent travelers (FIT). 
◦ Each person may participate in this event once during the event period.
◦ Present this coupon for discount on-site.
◦ For more information about this event, please direct all inquiries to the Membership Desk.
    (Trade Center 10F, Dongdaemun 13F, Incheon Int’l Airport (T1) in front of immigration 4 on the 3rd floor)
◦ Inquiries:  +82-1811-6688  
◦ Address: 517, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 8–10F / 275, Jangchungdan-ro, Jung-gu, Seoul, Doosan Tower Bldg., 6–13F 
                   Incheon International Airport (T1)

Silver
Membership

https://m.hddfs.com/shop/mm/my/selectLangForOffSptmCard.do

http://kwelcome.or.kr/?event=7
http://kwelcome.or.kr/?event=8


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Discount for Purchase
www.viagemtour.com

⦁ Tour Program: 15% discount
⦁ Calligraphy Experience: 25% discount

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.
◦ The dates available for each item are different, call in advance before making a reservation.
    (English-speaking staff available)
◦ Inquiries:  +82-2-858-8965
◦ Address: 171 Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul

Discount
for

Purchase
VIAGEM CO., LTD.

YN Company

K-Culture Experience
www.yn-company.kr

⦁ K-pop Dance Class (70min)
            KRW 30,000 → 25,000 (16% off)
⦁ K-pop + Seoul Tour (1day)
            KRW 100,000  → 80,000 (20% off)
⦁ Foreign Idol Audition Program(1month)
            KRW 550,000 → 400,000 (27% off)

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. (Up to 4 people per coupon)
◦ Slippers are prohibited when participating in K-pop dance classes
◦ Inquiries:  +82-2-6080-4536   
◦ Address: 775-5, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, B1

Discount
for

Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=9
http://kwelcome.or.kr/?event=10
www.viagemtour.com/21


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Learning Essential Korean
For Traveling

MYCulture Inc.

www.mycultureis.com

⦁ KRW 20,000 → 10,000
⦁ The class is conducted in English.

◦ Call in advance to make a reservation.

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. 

◦ Classes are held twice a week: Thursdays from 9 a.m. to 10 a.m. (1 hour) or 10 a.m. to 11 a.m. (1 hour)

◦ Inquiries: +82-10-4800-6613

◦ Address: mycultureis Cooking Studio(#102), 78-9, Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

Discount

50%

Bike Tour Programs 
www.teamaxadventure.com/main/en

⦁ One day Bike Tour: 20% off
⦁ Private Culture and Bike Tour: 20% off
⦁ STB (Seoul to Busan) Bike Tour: KRW 100,000 off
⦁ Blue Road (Busan to DMZ) Bike Tour: KRW 150,000 off

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. 
◦ You must reserve your desired bike tour by phone in advance.
    (English-speaking staff available)
◦ Inquiries:  +82-10-7194-9407
◦ Address: 26 Saeteo 12beon-gil, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do

Discount
for

Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=11
http://kwelcome.or.kr/?event=12


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Customized Travel Service
www.amusetravel.com/en

⦁ Decrease in commission fee(10% -> 7%)
⦁ Full concierge travel service for those children and senior
    travelers traveling with their families
⦁ Travel Programs for people with disabilities, senior travelers
    with restricted mobility, and toddlers or expectant mothers

◦ Please mention [KTO Welcome Coupon] when making an inquiry by email or phone / English support available

◦ The program cost can vary based on your inquiry date and destinations 

◦ Inquiries:   +82-2-719-6813

◦ E-mail:  may@amusetravel.com,  info@amusetravel.com

Commission
Fee Discount

30%

10% Discount on all Products
 http://bit.ly/3w4nhHg

⦁ Enter the website to get 10% discount.

◦ One Coupon per person.

◦ Inquiries: +82-2-2038-8160

Discount

10%

http://kwelcome.or.kr/?event=13
http://kwelcome.or.kr/?event=14


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Theme Park Admission Fee
en.alivemuseum.com

⦁ Alive Museum: KRW 12,000 → 9,000
⦁ Alive Museum + Dynamic Maze Package : KRW 20,000 → 16,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries: +82-2-2034-0600 

◦ Address: 12 Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul, B1

Discount
for

Purchase

Theme Park Admission Fee
en.dynamicmaze.com

⦁ Dynamic Maze: KRW 12,000 → 9,000
⦁ Dynamic Maze + Alive Museum Package : KRW 20,000 → 16,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.
    (Up to 4 people per coupon)
◦ Inquiries: +82-2-2034-0600 
◦  Address: 12 Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul, B1

Discount
for

Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=15
http://kwelcome.or.kr/?event=16


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

WiFi Dosirak 15% Off
https://kor.wifidosirak.com/kntoevent

⦁ 1.5GB daily / 3GB daily / 10GB daily
⦁ Online Reservation Site  → kor.wifidosirak.com/kntoevent
⦁ Present this coupon for a discount on your purchase

◦ We operate a 15% discount booking site during the Travel to Korea Begins Again Campaign.
◦ After making a reservation online, you can pay by credit card when visiting offline stores.
    (Incheon Airport, Seoul headquarters)
◦ Inquiries: +82-2-775-1401   /   E-mail: info@widemobile.com
◦ Address: Incheon International Airport T1 1F Exit 7, Incheon International Airport T2 1F Exit 6, 
                    Seoul Headquarters 135, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 6F, Wide Mobile         

Discount

15%

USIM Activation Fee Exemption
prepaid.dosirakmobile.com

⦁ When purchasing a 30-day prepaid USIM for KRW 35,000.
⦁ Can only be used on first activation.

◦ Visit an offline store (Incheon Airport, Seoul headquarters) to purchase a prepaid USIM and present the coupon.
◦ Prepaid USIMs must be purchased with a credit card.
◦ Please bring your passport or alien registration card when activating the USIM.
◦ Inquiries: +82-2-775-1401   /   E-mail: info@widemobile.com
◦ Address: Incheon International Airport T1 1F Exit 7, Incheon International Airport T2 1F Exit 6, 
                    Seoul Headquarters 135, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul, 6F, Wide Mobile

Discount

15,000
KRW

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

http://kwelcome.or.kr/?event=17
http://kwelcome.or.kr/?event=18
http://prepaid.dosirakmobile.com


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Cruise Ship Admission Fee
www.elandcruise.com

⦁ Han River Tour Cruise: KRW 16,900 → 13,520
⦁ Moonlight Music Cruise: KRW 29,900 → 23,920
⦁ Starlight Cruise: KRW 25,900 → 20,720

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.
    (Up to 4 people per coupon) 
◦ Closed every Monday
◦ Inquiries: +82-2-6291-6900 
◦ Address: 290 Yeouidong-ro, Seoul
◦ Direction: Yeouinaru Station (Seoul Subway Line 5), Exit 3

Discount

20%

TeenyTiger.co.kr
30% off all Products

www.TeenyTiger.co.kr

⦁ Coupon code: KWELCOME2022

◦ Products : Hangeul(Korean)/Traditional pattern T-shirt, Eco bag, Souvenir, etc.
◦ Register on the website and enter the coupon code before the payment
◦ Free domestic delivery for purchases over KRW 50,000 (arrives within 2 days), Free same-day delivery for purchases
    over KRW 100,000
◦ Customer must pay the full shipping cost when requesting overseas delivery
◦ Inquiries: +82-10-2748-5040, +82-10-5021-9479

Discount

30%

http://kwelcome.or.kr/?event=19
http://kwelcome.or.kr/?event=20


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Seoul City Tour Bus
Downtown Palaces
Namsan Hop-on Hop-off Tours

www.seoulcitybus.com

⦁  Available at the Gwanghwamun Ticket Office

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.
    (One Coupon per person)
◦ Discounts are only applicable for daytime tours
◦ Inquiries: +82-2-777-6090 
◦ Address: 68-2, Taepyeong-ro 1-ga, Jung-gu, Seoul (Subway Line 5, Gwanghwamun Station Exit 6)

Discount

10%

Coupons Worth KRW 60,000
& Free Souvenir

www.7luck.com

◦ This offer is for new members only. (Passport required)
◦ Present this coupon to receive the offer. 
◦ Inquiries : +82-2-3466-6296
◦ Address: GANGNAM COEX Convention Annex Floor, 58 Teheranno-87, Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul
                   GANGBUK MILLENNIUM SEOUL HILTON Millennium Seoul Hilton Annex Building, 50, Sowol-ro, Jung-gu, Seoul

Free Coupon
60,000

KRW

EVENT No. 19

http://kwelcome.or.kr/?event=21
http://kwelcome.or.kr/?event=22
https://www.seoulcitybus.com/main.do?lang=ENG


SEOUL
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Admission Fee
adventure.lotteworld.com

⦁Promo Code: 16581

◦ This coupon can be used for on-site payment.

◦ Present this coupon at the ticket office to receive a discount on your purchase. (Up to 4 people per coupon.)

◦ Inquiries:  +82-1661-2000 

◦ Address: 240 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul

◦ Direction: Jamsil Station (Seoul Subway Lines 2 and 8), Exit 8

Discount

20%

Admission Fee
seoulsky.lotteworld.com

⦁ Promo Code: 16027

◦ This coupon can be used for on-site payment.

◦ Present this coupon at the ticket office to receive a discount on your purchase. (Up to 4 people per coupon.)

◦ Inquiries:  +82-1661-2000 

◦ Address: 240 Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul

◦ Direction : Jamsil Station (Seoul Subway Line 2), Exit 1 or 2 / Jamsil Station (Subway Line 8), Exit 10 or 11

Discount

10%

http://kwelcome.or.kr/?event=23
http://kwelcome.or.kr/?event=24
https://adventure.lotteworld.com/eng/main/index.do
https://seoulsky.lotteworld.com/en/main/index.do?lang=en


INCHEON
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Theme Park
One day pass (all year round)

www.p-city.com

⦁  Adult : KRW 28,000 → 23,800
⦁  Junior(37 months-13 years old) : KRW 20,000 → 17,000 

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 2 people per coupon)

◦ Cannot be combined with other affiliations and memberships

◦ Inquiries:  +82-32-729-7500

◦ Address: 186 Haeannam-ro 321beon-gil, Yeongjong, Jung-gu, Incheon

Discount

15%

Aqua Spa Ticket (Regular /peak season/ High peak season)
www.p-city.com

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. (Up to 2 people per coupon)
◦ Peak season: Jul 1-22, 2022 / High peak season: Jul 23-24, 2022 
◦ Cannot be combined with other affiliations and memberships
◦ Inquiries:  +82-32-729-7700
◦ Address: 186 Haeannam-ro 321beon-gil, Yeongjong, Jung-gu, Incheon

⦁  Adult
      KRW 50,000 → 42,500
      KRW 60,000 → 51,000
      KRW 70,000 → 59,500

Discount

15%Jjimjil Spa Ticket (all year round) 
⦁  Adult: KRW 30,000 → 25,500
⦁  Junior(8-19 years old): KRW 24,000 → 20,400

⦁  Junior(8-19 years old)
      KRW 40,000 → 34,000
      KRW 50,000 → 42,500
      KRW 60,000 → 51,000

http://kwelcome.or.kr/?event=25
http://kwelcome.or.kr/?event=26
https://www.p-city.com/front/cimer/overview
https://www.p-city.com/front/wonderbox/overview


INCHEON
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Incheon City Tour
citytour.ito.or.kr/foreign/english

⦁ Circular Route Integrated Ticket 
   Adult  KRW 12,000 → 9,600 / Child•Senior: KRW 10,000 → 8,000
⦁ Ocean Line  
   Adult: KRW 10,000 → 8,000 / Child•Senior: KRW 8,000 → 6,400 
⦁ Retro Line  
   Adult: KRW 5,000 → 4,000 / Child•Senior: KRW 4,000 → 3,200

◦ Tickets are sold at the Incheon Tourist Information Center. (Central Park Station Exit 3)
◦ This coupon can be used for on-site payment.
◦ Children (From 5 years old to high school students), Seniors (65 and over)
◦ Inquiries:   +82-1899-0960
◦ Address: 234, Incheon tower-daero, Yeonsu-gu, Incheon

Discount

20%

Discounted Ticket for
Express Train

www.arex.or.kr/main.do

⦁ Adult: KRW 9,500 → 8,000

◦ By clicking the link above, you can check the reservation website of the airport express train.
◦ Discounted rates are automatically applied when booking a ticket, and on-site discounts
    are not available.
◦ Discount available for adults only (Children's fee: KRW 7,500)
◦ Inquiries: +82-32-745-7431

Discount
1,500

KRW

https://www.airportrailroad.com/rt/mrktnDisc.do?param1=23E%2BHE5q5Lir5LO%2BxZFElaNTqwUbr4XAFORDV4MUz%2FE%3D

http://kwelcome.or.kr/?event=27
http://kwelcome.or.kr/?event=28


INCHEON
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Costume Rental Service

◦ This coupon can be used for on-site payment. 
◦ Closed on Mondays
◦ Inquiries:  +82-10-3243-3480
◦ Instagram: @cladle_clothes
◦ Address: 97, Sinpo-ro 23beon-gil, Jung-gu, Incheon, Living History Exhibition Hall Dressing Room

⦁  Various costume rentals are available, including hanbok,
      school uniforms, party wear, and more

Discount

20%

http://kwelcome.or.kr/?event=29


GYEONGGI
-DO

DAEJEON

DAEGUCOUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Brewing Experience Coupon
I BREWERY

www.brewery.or.kr

⦁  Making Acacia Mead: KRW 60,000 → 50,000
⦁  Making Fine Honey Mead : KRW 50,000 → 40,000
⦁  Making Danyangju : KRW 50,000 → 40,000
⦁  Making Iyangju : KRW 70,000 → 60,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Reservation: Instagram DM (@ibrewery)

◦ Inquiries:  +82-10-9264-3950

◦ Address: 55-15, Eunhaeng-dong, Jung-gu, Daejeon, Euneungjeong Pavilion, 4F

Discount
10,000

KRW

One-Day Pass
www.everland.com

◦ You can check on the Website what season D,A,B are.

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (One coupon per person)

◦ Inquiries:  +82-31-320-5000

◦ Address: 199, Everland, Pogok-eup, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

⦁  Season D: KRW 64,000 → 51,000
⦁  Season A: KRW 58,000 → 46,000
⦁  Season B: KRW 50,000 → 40,000

Discount

20%

http://kwelcome.or.kr/?event=30
http://kwelcome.or.kr/?event=31
https://www.everland.com/web/multi/english/everland/main.html


GYEONGGI
-DO

DAEJEON

DAEGUCOUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

All Day Pass
www.d-spark.kr

⦁ KRW 35,000 → 24,500

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries:  +82-53-230-2010

◦ Address: 61, Dongseong-ro 6-gil, Daegu, Dongseong-ro Spark

Discount

30%

http://kwelcome.or.kr/?event=32


COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

GANGWON
-DO

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

10%
Theme Park Admission Fee
en.dynamicmaze.com/episode/sokcho.php

⦁ Dynamic Maze: KRW 12,000 → 9,000
⦁ Alive Heart + Dynamic Maze Package: KRW 18,000 → 16,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries:  +82-33-633-2004

◦ Address: 88, Wonam Haksapyeong-gil, Sokcho-si, Gangwon-do

Discount
for

Purchase

Theme Park Admission Fee
www.aliveheart.co.kr

⦁ Alive Heart: KRW 12,000 → 9,000
⦁ Alive Heart + Dynamic Maze Package: KRW 18,000 → 16,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries: +82-33-633-2004

◦ Address: 88, Wonam Haksapyeong-gil, Sokcho-si, Gangwon-do

Travel Agency
Fee Discount

30%
Discount

for
Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=33
http://kwelcome.or.kr/?event=34


COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

GANGWON
-DO

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Theme Park Admission Fee
runningman3.modoo.at

⦁ Running Man: KRW 16,000 → 14,000
⦁ Running Man + The Muse Package: KRW 22,000 → 19,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries:  +82-70-7363-8253

◦ Address: 307, Changhae-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, St. John’s Hotel, 2F, Pine-dong Suite

Discount
for

Purchase

Exhibition Admission FeeTHE
MUSE

⦁ The Muse: KRW 10,000 → 9,000
⦁ Running Man + The Muse Package: KRW 22,000 → 19,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries:  +82-70-7363-8253

◦ Address: 307, Changhae-ro, Gangneung-si, Gangwon-do, St. John’s Hotel, 2F, Pine-dong Suite

Discount
for

Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=35
http://kwelcome.or.kr/?event=36


COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

GANGWON
-DO

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Nami
Tongbo

1,000
Coupons for 1,000 Nami Tongbo
www.namisum.com

◦ If you present this coupon at the customer service center in front of the ticket office, you can exchange it for 

    "Nami Tongbo 1,000 Nami"

◦ Nami Tongbo is a currency that can only be used on Nami Island.

◦ Inquiries: +82-31-580-8114

◦ Address: Namiseom-gil, Namsan-myeon, Chuncheon-si, Gangwon-do

http://kwelcome.or.kr/?event=37
https://namisum-en.imweb.me/?redirect=no


BUSAN
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

15% Discount on the TOURZY
Personal Mobility Sharing Service

www.tourzy.kr

⦁ Promotion code: KWELCOME2022

◦ Download the Tourzy app on Google Play and sign up.
    Enter the promotion code before making a purchase.
◦ Available for ages above 21
◦ Available for those with a domestic (Korean) driver's license or international driver's license
◦ iPhone users are available on the Website
◦ Inquiries: +82-10-5496-3499

◦ Address: 521 Dangdang-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, TOURZY Osiria Center across from Osiria Station

10%
Discount

15%

SURF LESSON  
www.surfholic.co.kr

⦁ 1-Day Lesson: KRW 65,000 → 55,000

◦ Reservations are available by phone. When making a reservation, please mention you are using the [KTO Welcome Coupon]. 
◦ Foreign language-speaking staffs are available to assist you.
◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.
    (Up to 4 people per coupon)
◦ Inquiries:  +82-51-701-4851
◦ Website: www.surfholic.co.kr
◦ Address: 50 Songjeong Beach Road, Haeundae-gu, Busan

Travel Agency
Fee Discount

30%
Discount

10,000
KRW

http://kwelcome.or.kr/?event=38
http://kwelcome.or.kr/?event=39
https://www.surfholic.co.kr/page_eng.html


BUSAN
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Discount

20%

Discount

20%

Premium Yacht Tour
www.yachtholic.com

⦁ Daytime Premium Yacht Tour
     - Adult: KRW 24,000 → 19,200
     - 36 months–13 years old: KRW 20,000 → 16,000
⦁ Nighttime Premium Yacht Tour
     - Adult: KRW 30,000 → 24,000
     - 36 months–13 years old: KRW 20,000 → 16,000

◦ Customers must make a reservation by phone in advance, foreign language-speaking staffs are available for phone reservations

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries: +82-2-1600-9673

◦ Address: 84, Haeundaehaebyeon-ro, Haeundae-gu, Busan

Yacht Tour Fare
www.yachttale.com/English

⦁  Passport required

◦ Customers must make a reservation by phone in advance, foreign language-speaking staffs are available for phone
    reservations
◦ Mention that you are using the [KTO Welcome Coupon] when making a phone reservation
◦ Inquiries: +82-10-8717-5738
◦ Address: 52 The Bay 101 Yacht Tour Ticket Office in Dongbaek-ro, Haeundae-gu, Busan

http://kwelcome.or.kr/?event=40
http://kwelcome.or.kr/?event=41


BUSAN
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Theme Park Admission Fee
www.playpoop.com/eng

⦁ Poopoo Land: KRW 12,000 → 9,000
⦁ Poopoo Land + Running Man Package: KRW 22,000 → 19,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries: +82-51-520-3636

◦ Address: 672 Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan, Samjeong Tower, 10F

Theme Park Admission Fee
runningman2.modoo.at

⦁ Running Man: KRW 16,000 → 14,000
⦁ Running Man + Poopoo Land Package: KRW 22,000 → 19,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Inquiries: +82-51-520-3636

◦ Address: 672 Jungang-daero, Busanjin-gu, Busan, Samjeong Tower, 10F

10%
Discount
3,000

KRW

Travel Agency
Fee Discount

30%
Discount

for
Purchase

http://kwelcome.or.kr/?event=42
http://kwelcome.or.kr/?event=43


BUSAN
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Museum Admission Fee
busanbom.modoo.at

⦁ Adult: KRW 12,000 → 11,000
⦁ 36 months–19 years old: KRW 9,000 → 8,000

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (Up to 4 people per coupon)

◦ Free two hours parking

◦ Inquiries: +82-51-715-4200

◦ Address: 12 Daecheong-ro 126beon-gil, Jung-gu, Busan

City Tour Bus Fee
www.citytourbusan.com

⦁  Adult: KRW 15,000 → 13,000 
⦁  Excludes Theme Routes

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases. (One coupon per person)

◦ Board the bus after exchanging tickets at the city tour bus information center at Busan Station (no assigned seats)

◦ Closed on Mondays and Tuesdays

◦ Inquiries: +82-51-464-9898

◦ Address: 192, Jungang-daero, Dong-gu, Busan (Busan Station, Line 1, Exit 4)

Discount
1,000

KRW

Discount
2,000

KRW

http://kwelcome.or.kr/?event=44
http://kwelcome.or.kr/?event=45
http://www.citytourbusan.com/en2/00main/main.php


BUSAN
COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

Coupon Information
คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากต่างประเทศ
ในช่วงแคมเปญ Travel to Korea Begins Again Campaign
ต้องแสดงคูปองเมื่อชำาระเงิน ณ สถานที่จริง พร้อมกับหนังสือเดินทาง
อย่างไรก็ตาม สำาหรับคูปองที่ใช้สำาหรับการจองและชำาระเงินออนไลน์
โปรดอ่านคำาแนะนำาที่ระบุบนคูปองอย่างละเอียด
โปรดตรวจสอบก่อนการใช้งาน คูปองที่ใช้แล้วไม่สามารถออกใหม่ได้
ในกรณีที่มีการยกเลิกตั๋วหรือขอคืนเงินคูปองไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
คูปองนี้เป็นคูปองที่แจกจ่ายโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี
동 쿠폰은 한국관광공사에서 배포한 쿠폰으로 외국인 방한객 전용 쿠폰입니다.
이용객의 불편이 없도록 안내 바랍니다.

Valid May 25 – July 24, 2022

COUPON
Please make sure to present your passport
when using the coupon.

Tower Admission Fee

Pantone 631U

Pantone 2747U

www.instagram.com/diamondtower_busan/

⦁ KRW 12,000 → 9,600 

◦ Present this coupon to get discount when making on-site purchases.

    (One coupon per person)

◦ Inquiries: +82-51-601-1800

◦ Address: 1-2 Gwangbok-dong 2-ga, Jung-gu, Busan

Discount

20%

http://kwelcome.or.kr/?event=46


กรุณาตรวจสอบผ่านเวบไซต์ในการใช้ผ่านออนไลน์!
นอกจากส่วนลดในสมุดคูปองแล้ว

คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับส่วนลดต่างๆ ได้อีกด้วย

ทุกครั้งที่คุณซื้อต๋ัว 1 ใบ สำหรับช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ
‘ คุณจะได้รับของขวัญเป็นบัตรกำนัลโมบายของร้าน CU '

(อย่างไรก็ตาม บัตรของขวัญจะออกให้ตามลำดับก่อนหลังและอาจปิดก่อนกำหนด)

แพลตฟอร์มคอนเทนจ์
ที่สามารถสนุกไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง
ของเกาหลีใต้

www.creatrip.com

เที่ยวเกาหลีอย่างฉลาด!
กิจกรรมทั้งหมด
อยู่ที่นี่แล้ว!

www.seoultravelpass.com

จองสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในเกาหลี

www.trazy.com

วันที่ 25 พฤกษภาคม~ 30 มิถุนายน ปี 2022

คำแนะนำสำหรับการใช้ผ่านออนไลน์

https://www.creatrip.com/en/blog/12645
https://www.seoultravelpass.com/en/exhibitions/127-2022-korea-tour-reboot-welcome-campaign
https://www.trazy.com/ko/ko/event/kto-welcome-campaign


วันที่เปิดทำการ

สถานที่ทำการ

วันที่ 25 พฤษภาคม(พุธ)~ 24 กรกฎาคม(อาทิตย์)ปี 2022

อาคารผู้โดยสาร 1,2 สนามบินนานาชาติอินชอน

ยินดีต้อนรับสู่  Welcome Center!

จะเป็นอย่างไรหากคุณเยี่ยมชมศูนย์ต้อนรับ 

กรุณาเย่ียมชมศูนย์บริการท่ีต้ังอยู่ในแต่ละสถานท่ี เรามีกิจกรรมสนุกๆ
และของขวัญมากมายรอคุณอยู่

Welcome KIT
กระเป๋าท่ีเต็มไปด้วยสีสันของเกาหลีจะทำให้คุณพึงพอใจ รวมไปถึง
ของขวัญท่ีหลากหลายและใช้ได้จริง!

Gift Event
หากคุณเข้าร่วม คุณจะได้รับของขวัญ!เข้าร่วมกิจกรรมสุ่มจับ
ของขวัญโดยไม่มีการกลับไปมือเปล่า!



อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนานาชาติอินชอน
(วันเวลา : วันที่ 25 พฤษภาคม-24 กรกฎาคม2022 / 06:00-20:00)

ที่ตั้ง: เคาน์เตอร์ 19 โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 (ระหว่างประตู 4-5)

 อาคารผู้โดยสาร 1 สนามบินนานาชาติอินชอน 
(วันเวลา : วันที่ 25 พฤษภาคม-24 กรกฎาคม2022 / 06:00-20:00)

ที่ตั้ง: เคาน์เตอร์ 44 โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 (ระหว่างประตู 8-9)

ที่ตั้งของ Welcome Center



(←CLICK)www.visitkorea.or.kr

https://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto




E-COUPON BOOK

COUPON No. 369000

To enter the Travel to Korea
Begins Again campaign website

Click Here !!

E-mail

k-welcome@knto.or.kr

https://english.visitkorea.or.kr/enu/event/2022/begins/index.html



