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“КТО Улаанбаатар” төлөөлөгчийн газрын танилцуулга
БНСУ-ын Соёл Спорт Аялал Жуулчлалын Яамны харьяа Аялал Жуулчлалын Төрийн Өмчит 

Корпораци нь 1962 онд байгуулагдан өнгөрсөн хагас зуун жилийн турш БНСУ-ын аялал жуулчлалын 
салбарыг олон улсад таниулах, улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг дэмжин 
ажилладаг төрийн байгууллага болно. 

“КТО Улаанбаатар” Төлөөлөгчийн газар нь гадаад улс дахь 32 дахь төлөөлөгчийн газраар 2017 
оны 7-р сарын 4-нд албан ёсны нээлтээ хийн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба Монгол иргэдийг 
Солонгост аялахад шаардагдах мэдээллүүд болон Солонгосын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн яармаг, 
танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулах, аялал жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг 
үзүүлэх, хамтран ажиллах гэх мэт төрөл бүрийн суртчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаа дээр 
үндэслэн Солонгос руу чиглэсэн аяллыг дэмжих зорилготой ажиллаж байна. 

“КТО Улаанбаатар” төлөөлөгчийн газрын үндсэн үйл ажиллагаа
-  БНСУ-ын аялал жуулчлалын салбарыг олон улсад таниулах
-  Улс хоорондын аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагааг дэмжих
-  Солонгосын аялал жуулчлалын цогцолбор газруудыг хөгжүүлэх
-  Аутбаунд тур оператур байгууллагуудтай хамтарч,  

  Солонгос чиглэлтэй аяллыг дэмжих
-  Уламжлал болсон аяллын маршрутыг эвдэн Солонгосын аялал 

жуулчлалын олон бүс нутгууд, аяллын маршрутуудыг аялагчдад болон 
Монголын аялал жуулчлалын компаниудад нээн таниулж, харилцан 
мэдээлэл солилцож энэ салбарт бусад төр болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

Илүү эрүүл, илүү аз жаргалтай амьдралыг Солонгос аяллаас эхлээрэй.

Солонгос руу аялж бие сэтгэлээ анагаахуй

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,  
Энхтайваны өргөн чөлөө 17, Блью Скай цамхаг, 504 тоот 
+976 7744-9090  /  7716-9092
www.ktoulaanbaatar.com
www.facebook.com/KTOULAANBAATAR
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Алжаал тайлах аялал

Эрүүл мэндийн аялал

Эмчилгээний аялал

Солонгос улсын үзэсгэлэнт, сэтгэл татам аялал жуулчлалын газруудаар аялангаа 
эрүүл мэндийн цогц шинжилгээтэй аялалд урьж байна. Сүүлийн үеийн шилдэг тоног 

төхөөрөмжтэй эмнэлэгт олон төрлийн багц шинжилгээг боломжийн үнээр түргэн 
шуурхай авах боломжтой.

Гоо сайхан, спа, уламжлалт эмчилгээ, байгалийн эмчилгээ, бясалгал гэсэн 4 төрлийн 
аялал жуулчлалын газруудаар аялж, Солонгос улсад алжаалаа тайлаарай.  
Тав тухтай амрах спа, бясалгал зэргээр ядарч цуцсан бие махбодь болон  

сэтгэл санаагаа амраах тусгай аяллыг санал болгож байна. 

Солонгос улс руу гоо сайхан болон эмчилгээний зорилгоор явж байгаа аялагчдад 
зориулж эмнэлгийн мэдээлэл, эмнэлэгт зуучлах үйлчилгээг үзүүлэх болно. 
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Аяллын 
өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад

Өдөр 1 УБ- Инчон - Инчеон ОУНО-ны буудалд буух
- Усан онгоцоор аялан цахлай шувуу хооллох

- Волимду арлын цэцэрлэгт хүрээлэн
- Оройн хоол

- Зочид буудалдаа амрах

* Тухайн үеийн 
нислэгийн хуваарь 

дагах

Өдөр 2 Инчон-Пажү - Зочид буудлаас хөдлөх
  Бүтэн биеийн багц шинжилгээнд орох 

- Өдрийн хоол
- Хоёр Солонгосын хилийн зурваст орших цэцэрлэгт хүрээлэн

- Ажиглалтын цамхагаас БНАСАУ-ыг харах
- Тухайн чиглэлийн туршилга судлах байгууллагатай танилцуулах

- Оройн хоол

Өглөө : Зочид буудал

Өдөр 3 Инчон- Сөүл - Зочид буудлаас хөдлөх
- Лотте цамхаг үзэх

-Хөх ордоны урдуур өнгөрч, Бугагсан уулын өндөрлөгт гарах
- Өдрийн хоол
- Ханбуг өмсөх

- Кёнбүг хааны ордон үзэх
- Оройн хоол

Өглөө : Зочид буудал

Өдөр 4 Сөүл - Зочид буудлаас хөдлөх
- Мёндун худалдааны гудамжаар аялж шоппинг хийх

- Өдрийн хоол
- ДАИСУ 1000 воны дэлгүүр орох

- Хёндэй аутлед хотхонд очин шоппинг хийх
- Оройн хоол 

Өглөө : Зочид буудал

Өдөр 5 Сөүл-Инчон- 
УБ

- Зочид буудлаас хөдлөх
- Лотте март, хүнс барааны их дэлгүүр орох

- Инчеон ОУ-ын нисэх буудал 

Өглөө : Зочид буудал

Сөүл, Инчеон хотын бүтэн биеийн багц шинжилгээтэй 
туршлага судлах аялал

“Эомэн” ХХК 
ЭОМЭН ХХК нь 2013 оны 6-р сард үүсгэн байгуулагдан өнөөг хүртэл аялал жуулчлал, гадаад 
худалдаа, баталгаат орчуулгын чиглэлээр үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулсаар ирсэн. 2013 онд 
БНСУ-ын AIRMAN INC компанитай хамтран ажиллах гэрээг байгуулан өнөөг хүртэл хамтран 
ажиллаж байна. 
БНСУ-ын хувийн болон их сургуулийн нийт 107 эмнэлэгтэй хамтарч ажилладаг. Байгууллага 
хамт олон, эмч, багш, сурагч, настангуудад зориулсан бренд аяллын бүтээгдэхүүнтэй КТО-ын 
шилдэг Эрүүл мэндийн зуучлагч байгууллагаар шалгарч байсан. 

⌘  БНСУ-ын Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал
⌘  БНСУ-ын Эмнэлэгүүдийн мэдээлэл ба өвчтөн зуучлал
⌘  Солонгос хэлний баталгаат орчуулга 
⌘  Инбаунд аялал 
⌘  Гадаад худалдаа 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг Аяллын үнэд багтсан зүйлс 

Аяллын хөтөлбөр 

Эрүүл мэнд, эмчилгээ, алжаал тайлах аялал 

77070081        www.facebook.com/airman.mn        Website: www.airman.com
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, “РАПИД ХАРШ” хороолол, 21-р байр 28 тоот

⌘   Зочид буудал
⌘   Автобус
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр үйлчилгээ
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан хоол
⌘   Хотын хөтөч
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Холбоо барих  9091-3444, 7702-3434          amtour.mng@gmail.com

Аяллын өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад

Өдөр 1 УБ- Бусан - Чингис Хаан ОУНО-ны буудалд цуглах                                              
- Бусан хотруу нисэх

- Бусан хотын Кимхэ ОУНО-ны буудалд  буух
- Оройн хоол

- Зочид буудалдаа буух

Өдөр 2 Бусан - Өглөө эрт шинжилгээ оношлогоондоо орно
- Өдрийн хоол

- Бусан жин дүүрэгтэй танилцана
- Лотте худалдааны төв, Татваргүй барааны дэлгүүрээр 

зочилно
- Оройн хоол

- Сунду далайн эргийн кабель машинаар аялна
- Буудалдаа амрах

Өдөр : Эмнэлэг дээр 
хооллох

Өдөр 3 Бусан - Өглөөний цай
- Юунгүнса сүм буддын сүмээр аялах

- Лотте оутлет худалдааны төв
- Өдрийн хоол

- Хэүндэ далайн эрэг
- Гамчон соёлын тосгон

- Оройн хоол
- Далайн амьтадын акуариум 

- Буудалдаа амрах

Өглөө : Зочид буудалд

Өдөр 4 Бусан - Өглөөний цай
- Бусан цамхаг

- Бусан музей үзэх
- Өдрийн хоол
- Чөлөөт цаг

- Буудалдаа амрах

Өглөө : Зочид буудалд

Өдөр 5 Бусан-УБ - Өглөөний цай
- Буудлаас хөдлөх 

- Бусан хотын Гимхэ ОУНО буудлаас нисэх
- Чингис хаан ОУНО буудалд буух 

Өглөө : Зочид буудалд

Бусан хотын бүтэн биеийн багц шинжилгээтэй аялал

Эй Эм Тур ХХК  нь 2017 оны 3-р сард байгууллагдсан . БНСУ-руу чиглэсэн эрүүл 
мэндийн аялал жуулчлал, эмнэлэг зуучлал, албан байгууллагын урамшуулалт аялал 
зохион байгуулдаг.  

⌘  БНСУ-руу чиглэлтэй хувийн/багийн эрүүл мэндийн аялал 
⌘  БНСУ-ын Бусан, Сөүлийн эмнэлэгүүдийн мэдээлэл,  

өвчтөн зуулчлал
⌘  Монголд энгийн аялал жуулчлал 

⌘  Хувь хүний хувийн хэрэглээний зардал
⌘  Хөтөлбөрт заагдаагүй бусад төлбөр

“Эй Эм Тур” ХХК  

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Аяллын үнэд багтаагүй зүйлс:

Аяллын үнэд багтсан зүйлс 

Аяллын хөтөлбөр

⌘   УБ-Пусан-УБ нислэгийн тийз
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан зочид буудал/нэг өрөөнд 2 хүн байрлана/
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан хоол
⌘   Хөтөлбөрийн турш үйлчлэх Солонгос хэлтэй хөтөч, орчуулагч
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан унаа
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр үйлчилгээний төлбөр
⌘   Гадаадад зорчигчдын аяллын гэнэтийн ослын даатгал
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан бүтэн биений оношлогооны төлбөр

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал 
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Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал 

Аяллын өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад

Өдөр 1 УБ- Бусан - Чингис хаан ОУНО-эы буудлаас хөөрөх
- Кимхэ ОУНО-ны буудалд буух

- Зочид буудалдаа байрлах

Өдөр хоол 

Оройн хоол: 18:00 
цагаас өмнө идэх

Өдөр 2 Бусан- Дэгү - Өглөөний цай
- Бүтэн биений нарийвчилсан 

Шинжилгээ
- Өдрийн хоол

- Палгун уулын Дүүжин зам
- Буддын хийд үзэх

- Музей 
- Оройн хоол

- Зочид буудалдаа амрах

Өглөө: Зочид 
буудалд

Өдөр 3 Дэгү-Бусан - Өглөөний цай
- Кёнжү үндэсний музей, Булгугса сүм

- Хэүндэ далайн эргийн наран шарлагын газар Дунгбэг арал
- Өдрийн хоол
- Дэлгүүр хэсэх
- Оройн хоол

- Зочид буудалдаа амрах

Өглөө: Зочид 
буудалд

Өдөр 4 - Өглөөний цай
- Хүн орхоодой, солонгосын үндэсний онцлог харуулсан  

дэлгүүр орох 
- Кимхэ ОУНО-ны буудлаас хөөрөх

- Чингис хаан ОУНО-ны буудалд буух

Өглөө: Зочид 
буудалд

“Бирга Тур” ХХК
Бирга Тур ХХК нь 2002 оноос эхлэн аялал жуучлалын салбарт тасралтгүй үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.  
Манай компани дээд зэрэглэлийн зочид буудал 10, Ресторан 20, байгалийн үзэсгэлэнт газарт 
байрлах 30 гаруй жуулчны бааз болон ардын урлагын тоглолт зэрэг шилдэг үйлчилгээний 
байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. 

⌘   БНСУ-руу чиглэлтэй эрүүл мэндийн аялал
⌘   Инбаунд аялал 
⌘   Ази болон Европ руу энгийн аялал 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Дэгү хотын бүтэн биеийн багц шинжилгээтэй аялалАяллын хөтөлбөр 

7015-0550, 8680-0024, 9111-7161          www.birgatour.mn          contact@birgatour.com         https://www.facebook.com/BirgaMed/
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нарны зам 62, Юнион Билдинг, С блок 1401 тоот 
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Эмчилгээний аялал
Солонгос улс руу гоо сайхан болон эмчилгээний 

зорилгоор явж байгаа аялагчдад зориулж эмнэлгийн 
мэдээлэл, эмнэлэг зуучлал үйлчилгээг үзүүлэх болно. 
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Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал

“Ай Эйч Си” ХХК  
“АЙ ЭЙЧ СИ” ХХК нь 2007онд БНСУ-ын хөрөнгө оруулалттай үүсгэн 
байгуулсан. БНСУ-руу сургуульд зуучлах, захиалгат нислэг, БНСУ-руу эмнэлэг 
зуулчлал, эрүүл мэндийн аялал хийхээс гадна Монголд “Мед Травма” дүрс 
оношлогоо, гэмтэл согог үе мөчний эмнэлгийг ажлуулж байна. 

⌘  Захиалгат нислэг Жэжү айрланс Монгол дахь төлөөлөгчийн газар ( 2019онд 18 
удаагын захиалгат нислэг хийсэн)

⌘  Солонгос руу чиглэлтэй багц аялал/ эрүүл мэндийн аялал/ эмнэлэг зуучлал 
⌘  Солонгос руу сургууль зуучлал 

⌘  Тураах хөтөлбөр ( 2 долоо хоног/ 3 долоо хоног/  4долоо хоног)
⌘  Эрүүл 100 наслах эрүүл мэндийн шинжилгээтэй аялал ( 3 шөнө 5 өдөр/ 4 шөнө 6 өдөр)
⌘  Захиалгат нислэгтэй аялал
⌘  Гоо сайхан, эрүүл мэндийн аялал 

1. Олон улсын НЭ эмнэлэг    https://www.naeunhospital.com
Мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай гэмтэл согог, үе мөчний эмнэлэг бөгөөд зөв оношлогоо , зохистой 
эмчилгээг эрхэм болгон ажилладаг. Өвчин намдаах клиник, сэргээн засах клиник, бүтэн биеийн багц 
шинжилгээний төв болон Диализын төвийг цогц байдлаар ажлуулж байна. 

2. Human дүрс оношлогооны төв  https://www.humic.co.kr/
БНСУ-даа хамгийн шилдэг, мэргэжлийн дүрс оношлогооны 150 гаруй эмчтэй бөгөөд өнгөрсөн 10-аад 
жилийн хугацаанд 500,000 гаруй дүрс оношлогоо хийж дүгнэлт гаргасан улсдаа тэргүүлэх зэрэглэлийн Дүрс 
оношлогооны төв юм. 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Эмчилгээ, эрүүл мэндийн аяллын хөтөлбөр 

Хамтран ажилладаг эмнэлэг

7011-7000/1, 9913-3937, 8989-9986, 9971-0664  https://www.facebook.com/IHCLLCMongolia/
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-рхороо, Улаанбаатар зочид буудлын 104 тоот
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Холбоо барих  9908-1443, 8851-1443                sorkhugtani.int@gmail.com

Сорхугтани Интернэшнл ХХК нь 2017 онд байгуулагдсан. Эмчилгээ болон 
эмнэлэг зуулчлалын үйл ажиллагааг түлхүү хийдэг мэргэжлийн байгууллага юм. 

⌘  БНСУ-н эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэл өгөх
⌘  Эмнэлгийн цаг захиалгын үйлчилгээ
⌘  Эмчилгээний виз
⌘  Баталгаат орчуулга 
     Манай байгууллага чанартай, түргэн шуурхай, эмнэлэг зуучлалын хөлсгүйгээр үйлчилж байна. 

1. Их сургуулийн эмнэлэг: Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэг, Сүн Чон Хян их сургуулийн эмнэлэг,  
             Ханян их сургуулийн эмнэлэг, Жүн-Ан их сургуулийн эмнэлэг, Северанс эмнэлэг

2. Үе мөч, гэмтэл согог судлал: Бумин эмнэлэг ( Бусан хот), Велсийн нэрэмжит эмнэлэг,  
   (Wiltse memorial hospital)

3. Зүрх судас: Сэжун эмнэлэг (SeJong hospital)
4. Бүдүүн шулуун гэдэс: ТэХан эмнэлэг 
5. Эмэгтэйчүүд, эх барих: Миз Мед эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг
6. Гоо сайхан: Ноблесс эмнэлэг (Noblesse hospital)

“Сорхугтани Интернэшнл” ХХК

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Хамтран ажилладаг эмнэлгүүдийн мэдээлэл:

Эмчилгээний аялал

Hallasan 
Mo untain
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“Креатив даймонд” ХХК
“Креатив даймонд” ХХК нь 2008онд байгуулагдсан. БНСУ-руу чиглэлтэй хувийн 
болон төрийн удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, албан хаагчдыг чадавхжуулах 
гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн 
зэрэгцээ, аялагч, суралцагч, нэг бүрийг эрүүл мэндийн шинжилгээ, оношлогоонд 
хамруулан, богино хугацааны сургалт аяллыг зохион байгуулдаг. 

⌘  “Чадварлаг удирдагч”
⌘  “Эерэг эмч”
⌘  “Эерэг эм зүйч”
⌘  “Хөгжлийн нууцаас сурахуй”
⌘  “Орон нутгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалт”

⌘  Гадаад, дотоод сургалт
⌘  Боловсролын зэрэг
⌘  Гадаад, дотоод худалдаа
⌘  Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
⌘  Соёл урлаг болон арга хэмжээ
⌘  Мэргэжлийн багц үйлчилгээ 

⌘  Туршлага судлах сургалт+ Шинжилгээ+Эрүүл мэндийн 
оношлогоо

⌘  2 талын нислэгийн тийз
⌘  Хоол
⌘  Сөүл хотын аялал
⌘  Унааны зардал
⌘  Дэлгүүрээр зочлох 
⌘  Сургалтын сертифкат (1 кредит)

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг Аяллын үнэд багтсан зүйлс 

Бусан хотын бүтэн биеийн багц шинжилгээтэй аялалАяллын хөтөлбөр 

99065834             greativediamond.ltd@gmail.com, bugjuu_mse@yahoo.com 
https://www.facebook.com/Creative-Diamond-1926864110760999/

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-23, “UBH”center 7 давхарт 722 тоот 

Сайн байна уу? 
Креатив Диамонд-д тавтай морилно уу. 
Бид 2008 онд Менежмент ба ур чадварын институтаар байгуулагдсан 
бөгөөд менежмент, стратегийн зөвлөгөө, үйлчилгээ, олон нийт болон хувийн 
хэвшлүүдийн менежментийн түвшний ажилчид, тэднийг ёс зүй, харилцаа, олон 
нийтийн үйлчилгээний хандлагын сургалтанд хамруулахаас гадна, эрүүл мэндийн 
салбарын олон нийтийн үйлчилгээний ажилчдад кредит цаг бүхий богино хугацааны салбарын олон нийтийн үйлчилгээний ажилчдад кредит цаг бүхий богино хугацааны 
ёс зүйн сургалтуудад хамруулсаар ирсэн билээ. 

Бидний зорилго бол олон улсын ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын систем, 
олон улсын стандартуудыг сургалт, зөвлөгөөний аргаар хувь, 
олон нийтийн байгууллагуудад нэвтрүүлэн урт хугацааны эдийн засгийн болон 
технологийн өсөлтүүдийг авчрах юм. 
Манай компани нь үйл ажиллагаагаа  нэмэгдүүлснээр Креатив Диамонд ХХК 
болсон бөгөөд бид эрүүл мэнд, сургалт, гадаад болон дотоод худалдаа, болсон бөгөөд бид эрүүл мэнд, сургалт, гадаад болон дотоод худалдаа, 
бизнес зөвлөх үйлчилгээ болон соёл урлагийн чиглэлүүдээр үндэсний 
томоохон компаниудын нэг болсон билээ. 

Бид борлуулалт, харилцаа, маркетинг, бизнес төлөвлөгөө, стратеги болон 
ISO 9001:2015, ёс зүйн чиглэлээр 5-10 жилийн туршлагатай зөвлөхүүд, 
мэргэшсэн мэргэжилтнүүдээрээ бахархаж, нэг цэгт төвлөрүүлэн 
Монголын төдийгүй олон улсад урт хугацааны байгууллагын хөгжил, 
хувь хүний хөгжил, хамт олны хөгжлийг буй болгохоор зорин ажилладаг. хувь хүний хөгжил, хамт олны хөгжлийг буй болгохоор зорин ажилладаг. 

Дээрх зорилгуудын хүрээнд, манай компани нь төрийн болон 
хувийн хэвшлийн удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, албан хаагчдыг чадавхжуулах, 
гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, аялагч/суралцагч нэг бүрийг эрүүл мэндийн шинжилгээ, 
оношилгоонд хамруулан, богино хугацааны сургалт/аяллыг зохион байгуулж байна. 

Та бүхэн Креатив Диамондын хамтаар дэлхий ертөнцтэй болон 
өөрийн ертөнцтэй танилцаарай. өөрийн ертөнцтэй танилцаарай. 
Танд амжилт хүсье, 

Т.Мөнгөнбөгж 

Захирал 
Креатив Диамонд ХХК 

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал
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“Чандмань трейвэл” ХХК  
2018 оноос БНСУ-ын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг дэмжих төвүүд болон тус улсын шилдэг 
их сургуулийн, хувийн болон улсын эмнэлгүүдтэй өвчтөн зуучлах, эрүүл мэндийн салбарын 
ажилчдыг сургах, туршлага солилцох чиглэлээр гэрээ хийн хамтран ажиллаж байна. БНСУ-ын 
бүх эмнэлэг руу өвчтөн илгээх, эрүүл мэндийн шинжилгээ оношлогоонд хамруулах ба эрүүл 
мэндийн аяллыг хариуцлагатай, брэнд аяллын бүтээгдэхүүнүүдийг гарган хөгжүүлсэн нь 
өвчтөн болон аялагчдын талархлыг хүлээсээр байна. Манай компани мэдээлэл хүрч чадахгүй 
байгаа хөдөө орон нутагт БНСУ-ын эрүүл мэндийн салбарын тухай мэдээллийг үнэн зөв хүргэх, 
сурталчлах зорилго тавин ажиллаж байна.

⌘  БНСУ-руу чиглэлтэй эрүүл мэндийн аялал 
⌘  БНСУ-руу чиглэлтэй энгийн аялал( шоу тоглолт, 

үзэсгэлэн яармаг, хурал семинар гэх мэт тусгай 
хөтөлбөртэй)

⌘  БНСУ-руу чиглэсэн эмчилгээний аялал, 
эмнэлгийн мэдээлэл, өвчтөн зуучлал

⌘  Инбаунд аялал жуулчлал 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг Аяллын үнэд багтсан зүйлс 
⌘   УБ-Пусан-УБ нислэгийн тийз
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан бүтэн биений оношлогооны төлбөр
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан зочид буудал/нэг өрөөнд 2 хүн байрлана/
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан хоол
⌘   Хөтөлбөрийн турш үйлчлэх хөтөч
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан унаа
⌘   Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр үйлчилгээний төлбөр
⌘   Гадаадад зорчигчдын аяллын гэнэтийн ослын даатгал

7007-4000, 8007-6650            www.facebook.com/travel2busan
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Амарын гудам, Интерном оффес 301 тоот

Аяллын өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад
Өдөр 1 УБ- Бусан - Чингис хаан ОУНО-ны буудал дээр цугларах

- Бусан хот-руу нисэх 
- Бусан хотын ОУНО-ны буудал буух (хилээр гарч хөтөчтэй уулзах)

- Өдрийн хоол
- Бусан хотын нэрийн хуудас болсон Хэүндэ далайн эрэг

- Жуулчны гудамж
- Буудалдаа буух

- Оройн хоол
Өдөр 2 Бусан - Өглөөний цай

- Бусан хотын эмнэлэгт оношлогоо, шинжилгээнд орох
- Өдрийн хоол

- Гамчон тосгон
- Сунду далайн эргийн бүхээгтэй аялал

- Шилэн гүүр
- Оройн хоол

- Буудалдаа амрах

Өглөө: Зочид 
буудалд

Өдөр : Эмнэлэгт

Өдөр 3 Бусан - Өглөөний цай
- Юунгүнса сүм
-Лотте оутлет
- Өдрийн хоол

- Пусан хотын музей
- Шинэсэгэ СПА саунд орж алжаалаа тайлах

- Оройн хоол
- Буудалдаа амрах

Өглөө: Зочид 
буудалд

Өдөр 4 Бусан - Өглөөний цай
- Татваргүй барааны болон томоохон дэлгүүр

- Өдрийн хоол
- Чөлөөт цаг

- Буудалдаа амрах

Өглөө: Зочид 
буудалд

Өдөр 5 Бусан-УБ - Өглөөний цай
- Буудлын өрөөгөө хүлээлгэн өгсний дараа онгоцны буудал руу хөдлөнө. 

- 13:05 –д Кимхэ онгоцны буудлаас Улаанбаатарын зүг ниснэ.

Өглөө: Зочид 
буудалд

Бусаны сакура-2020 эрүүл мэндийн аялалАяллын хөтөлбөр 

  Анхаарах зүйл: БНСУ-ын ЭСЯ-д виз мэдүүлэх ба аяллын хугацаанд буцаж ирнэ.

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал
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“Вэнус Мэди Тур” ХХК
Вэнус Мэди Тур ХХК нь 2018 оны 12-р сард байгуулагдаж, БНСУ-ын Дэгү хотын Эрүүл мэндийн 
аялал жуулчлалын дэмжих төвийн Монгол дахь албан ёсны мэдээлэл сурталчилгааны төвийн 
үйл ажиллагааг эрхэлж байна. Манай компани нь Эрүүл мэндийн аялалыг Дэгү хотын тэргүүлэх 
зэрэглэлийн Их сургуулийн эмнэлгүүдэд шинжилгээнд хамруулж Бусан хотоор алжаал тайлах 
вэлнис аялалыг зохион байгуулахаас гадна албан байгууллага хамт олны хэрэгцээ шаардлагад 
тохируулан аялалын хөтөлбөрийг зохион байгуулж байна. Өвчтөнд тохирсон эмнэлгүүдийн 
мэдээллийг мөн өгч зуучлалын нэг цэгийн үйлчилгээг хүргэж байна. 

⌘  Эмнэлэг зуулчлал: Хорт хавдар, Хүүхэд, Эмэгтэйчүүд,  
                   Урологи гэх мэт бүх салбар 

⌘  Гоо сайхан: Бүх төрлийн гоо сайхны мэс засал  
                      өөх соруулах, Арьс засал

⌘  Бусад үйлчилгээ: Вэлнис алжаал тайлах аялал,  
                               Виз, Буудал захиалга

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг Аяллын үнэд багтсан зүйлс 
⌘   Онгоцны зардал  (Улаанбаатар - Бусан –Улаанбаатар) 
⌘   Бүтэн биеийн шинжилгээ 
⌘   Зочид буудал (4 шөнө 5 өдөр)
⌘   Үзвэр үйлчилгээ, хөтөч, унаа  (4 шөнө 5 өдөр)
⌘   Хоол (өглөө, өдөр, оройн хоол ) багтсан.

8806-8444, 8808-7896             venusmeditour18@gmail.com
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо, Урт цагаан Арга билэг төв 404 тоот 

Бусан- Дэгү эрүүл мэндийн аялал (4 шөнө 5өдөр)Аяллын хөтөлбөр 

Аяллын өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад
Өдөр 1 УБ- Бусан-Дэгү - Чингис Хаан ОУНО буудлаас хөөрөх 

- Кимхэ ОУНО-ны буудалд буух 
 - Зочид буудалдаа байрлах

- Ардын Анагаах ухааны музей үзэх  
(Эмчилгээний цай ууж хөлний спад орох)

- Спа Бэлли(Алжаал тайлах бариа)
-Оройн хоол 

* Өдөр нисэх

Өдөр 2 Дэгү - Зочид буудлаас хөдлөх 
- Бүтэн биеийн шинжилгээнд орох 

/100 жилийн түүхтэй Улсын Кёонбүгийн их сургуулийн эмнэлэгт/ 
- Өдрийн хоол 

- Дунсонгру Шоппинг гудамж 
- Сомүн үндэсний зах  

- Оройн хоол

Өглөө: зочид 
буудал

Өдөр 3 - Зочид буудлаас хөдлөх
- Тунхуаса Хийд 
- Өдрийн хоол 

- 83Тауэр (Дэгү хотын хамгийн өндөр барилга) 
- Палгунсан Уулын Агаарын замын кабин аялал 

- Оройн хоол 
- Буудалдаа амрах

Өглөө: зочид 
буудал

Өдөр 4 Дэгү- Бусан - Зочид буудлаас хөдлөх 
- Бусан Дүнбэк Арал 

- Бусан хот Хэүндэ далайн эрэг
- Өдрийн хоол 

- Далайн дээгүүр агаарын кэйбл кар аялал
- Бусан Премиум аутлэт шоппинг хийх 

- Оройн хоол 

Өглөө: зочид 
буудал

Өдөр 5 Бусан-УБ - Зочид буудлаас гарах 
- ОУНО Кимхэ буудлаас хөөрөх

- Чингис Хаан ОУНО буудалд буух 

Өглөө: зочид 
буудал

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал
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⌘   Онгоцны зардал  (Улаанбаатар - Бусан –Улаанбаатар) 
⌘   Бүтэн биеийн шинжилгээ 
⌘   Зочид буудал (4 шөнө 5 өдөр)
⌘   Үзвэр үйлчилгээ, хөтөч, унаа  (4 шөнө 5 өдөр)
⌘   Хоол (өглөө, өдөр, оройн хоол ) багтсан.

“ИТ КОНСАЛТ” ХХК нь 2013 онд байгуулагдан нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийгмийн ухамсартай, уян хатан, 
хариуцлагатай байдлыг эрхэмлэн Монгол-Солонгос-Англи-Герман хэлний баталгаат орчуулга, зөвлөгөө, эмнэлэг зуучлал 
(БНСУ-ын 50 гаруй эмнэлэг ), хөдөлмөр хамгаалал, гадаад хэлний сургалтын төв, сургалт зуучлал, аялал жуулчлал зэрэг үйл 
ажиллагааг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

⌘  БНСУ-руу Эмчилгээ (эмнэлэг зуучлал) болон эрүүл мэндийн аялал  
⌘  Сургууль зуучлал 
⌘  Гадаад хэлний сургалт  
⌘  Аялал жуулчлал  / inbound & outbound/ 
⌘  Герман, солонгос, англи хэлний баталгаат орчуулга 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг Эрүүл мэндийн аяллын хөтөлбөр  

Эмчилгээ , эрүүл мэндийн аяллын мэдээлэл  

Өдөр Газар Хөтөлбөр Бусад
Аяллын өдөр:1 УБ- Инчон - Чингис хаан ОУНО-ны буудлаас хөөрөх

- Инчон ОУНО-ны буудалд буух
- Зочид буудалдаа байрлах

- Чөлөөт цаг

Тээврийн хэрэгсэл: Онгоц/ автобус
* Үүрээр буух

Зочид буудал: 4 одтой (2 хүний 1 өрөө)
Аяллын өдөр:2 Инчон- 

Илсан
- Өглөөний хоол

- Илсан эмнэлэг рүү хөдлөх
- Бүтэн биеийн шинжилгээ өгөх

- Өдрийн хоол
- Бүтэн биеийн шинжилгээ өгөх

- Оройн хоол
- Чөлөөт цаг

Тээврийн хэрэгсэл: Автобус 
Өглөө: Зочид буудал

Өдөр : Эмнэлэг

Орой: Тусгай хоол ( далайн хоолны 
газар)

Зочид буудал: 4 одтой (2 хүний 1 өрөө)
Аяллын өдөр:3 Инчон- 

Сөүл
- Өглөөний хоол
- Сөүл рүү хөдлөх

- Кёнбуг хааны ордон/ Цагаан ордон
- Өдрийн хоол

- Инса хороолол
- Тундэмүн джитал плаза/ Тундэмүн зах

- Оройн хоол
- Намсан цамхаг 
- Буудал руу явах 

- Амралт/ чөлөөт цаг

Тээврийн хэрэгсэл: Автобус 
Өглөө: Зочид буудал

Өдөр: Солонгос үндэсний хоол

Орой: Тусгай хоол ( Самгёбсал)
Зочид буудал: 3 одтой (2 хүний 1 өрөө)

Аяллын өдөр:4 Сөүл- 
Инчон

- Өглөөний хооол
- Инчон руу хөдлөх

- Эмнэлэгээс шинжилгээний хариу авах
- Өдрийн хоол
- Волмиду арал

- Инчон ОУНО-ны буудал руу хөдлөх
- Онгоцондоо суух

- Чингис хаан ОУНО-ны буудалд ирэх

Тээврийн хэрэгсэл: Автобус/онгоц
Өглөө: Зочид буудал

Өдөр: Солонгос үндэсний хоол

Орой: Солонгос үндэсний хоол

Аяллын нэр:   ЭРҮҮЛ БИЕ  
Аяллын хугацаа: 2 шөнө 4 өдөр  
Аялах газар:  УБ-Инчон-Сөүл-Инчон-УБ  

Аяллын нэр ЭРҮҮЛ БИЕ ГОО ҮЗЭСГЭЛЭН
Давтамжит хугацаа - 2020.02 сар (2дахь 7 хоног)

- 2020.06 сар (2дахь 7 хоног)
- 2020.11 сар (2дахь 7 хоног)

- 2020.01 сар (2дахь 7 хоног)
- 2020.10 сар (2дахь 7 хоног)

Аяллын хугацаа 7 хоног 7-10 хоног
Хамрах хүрээ Бүтэн биеийн шинжилгээ Арьс арчилгаа,

Гоо сайхны хагалгаа

  

 

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР : “ИТ КОНСАЛТ” ХХК  

БИДНИЙ ТУХАЙ  

Манай байгууллага нь 2013 онд байгуулагдан нийт 10 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр нийгмийн ухамсартай, уян хатан, хариуцлагатай байдлыг 
эрхэмлэн Монгол-Солонгос-Англи-Герман хэлний баталгаат орчуулга, зөвлөгөө, 
эмнэлэг зуучлал, хөдөлмөр хамгаалал, гадаад хэлний сургалтын төв, сургалт 
зуучлал, аялал жуулчлал зэрэг үйл ажиллагааг чанарын өндөр түвшинд 
гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:  

 Эмнэлэг зуучлал  

 Сургууль зуучлал 

 Гадаад хэлний сургалт  

 Аялал жуулчлал  / inbound & outbound/ 

 Герман, солонгос, англи хэлний баталгаат орчуулга 

ХАМТАРЧ АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГА  

БНСУ-ын эмнэлэг зуучлалын оператур болох OPENBAY LLC болон BT 

MEDI LLC-тай хамтран БНСУ-ын чадварлаг хамт олон, сүүлийн үеийн тоног 

төхөөрөмжөөр хангагдсан 50 эмнэлэг рүү зуучилж байгаа бөгөөд жилд хүнд, 

хөнгөн 75 гаруй өвчтөнийг явуулж байна. Үүнээс гадна эмнэлэгт үзлэгийн цаг 

авах, эмчилгээний визний зөвөлгөө, эмчилгээний виз мэдүүлэх, мэргэжлийн 

орчуулагчаар хангах, тосч авах, эмчилгээний дараах зөвөлгөө болон бусад 

үйлчилгээг үзүүлж байна.  

 

ТҮЛХҮҮ ЯВУУЛЖ БУЙ ЭМНЭЛГИЙН ЖАГСААЛТ 

Нэгдсэн эмнэлэг  

Асан эмнэлэг  
Ханъяан эмнэлэг  
Анам эмнэлэг  
Сүнчонхян их сургуулийн эмнэлэг  
Илсан эмнэлэг  

Нуруу, нугасны эмнэлэг Үридил эмнэлэг  
Гоо сайхны эмнэлэг Park View   

“Ит консалт” ХХК

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал
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Эмчилгээний аялал

Холбоо барих  7000-9395           www.btmedi.com           Солонгост эмчлүүлэх иргэдэд үйлчлэх төв

Хамтран ажилладаг эмнэлгүүд  

Гадаад өвчтөн хүлээн авах чанарын гэрчилгээтэй БНСУ-ын шилдэг нэгдсэн болон мэргэшсэн эмнэлгүүд, 
уламжлалт эмнэлгүүд, арьс гоо заслын эмнэлгүүд, үе мөч нуруу нугасны эмнэлгүүд, нүдний болон шүдний 
эмнэлгүүд гэх мэт нийт 70 гаруй эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа бөгөөд эмчлүүлсэн 
иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар 99% нь өндөр сэтгэгдэлтэй ирдэг.
Манай байгууллагын мэргэшсэн орчуулагч, координатор эмчилгээтэй холбоотой бүхий л төрлийн орчуулгыг 
үнэ төлбөргүй, чанарын өндөр түвшинд хийж үйлчлүүлэгчиддээ дээд зэргийн сэтгэл ханамжийг өгөхийг 
зорьдог. 

Солонгосын хамгийн том эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын платформ болох BT MEDI /KOREA 
MEDIS/-ээс эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын бүхий л мэдээллийг цаг алдалгүй олж авах боломжтой. 

Мөн манай байгууллагын “Солонгост эмчлүүлэх иргэдэд үйлчлэх төв” Facebook хаягаар зочлон үзээрэй. 

“Би Ти Мeди” ХХК
“БИ ТИ МEДИ” Солонгосын эмнэлгүүдийн төлөөлөгчийн газар нь гадаад 
өвчтөн зуучлах салбартаа тэргүүлэгч, олон жилийн туршлагатай олон улсын 
эмчилгээний аялал жуулчлалын мэргэжлийн байгууллага юм.

БНСУ-ыг төлөөлөх томоохон эрүүл мэндийн байгууллага болон хилийн чанад 
дахь хамтран ажилладаг байгууллагуудтайгаа байгуулсан гэрээний дагуувчтөний 
онцлогт тохируулан дээд зэрэглэлийн үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд 
Солонгос улсад хөл тавихаас эхлэн нутагбуцах хүртэл ONE STOP үйлчилгээнд 
тулгуурлан эмчилгээтэй холбоотой бүхий л үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх 
талдээр хичээн ажиллаж байна.
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“PSW” ХХК
“PSW” ХХК нь 2006 онд байгуулагдаж БНСУ-руу сургуульд зуучлах буюу монгол 
залуучдыг дэлхийн түвшний мэдлэгтэй болоход гүүр болох ажлыг хийж ирсэн. 
2009 оноос БНСУ-руу эрүүл мэндийн аялал жуулчлал хийж, 2012 оноос Юбик 
эмнэлэг зуулчлалын байгууллагатай хамтарч ажиллаж эхэлсэн. 2012 оноос өнөөг 
хүртэл олон олон хүнийг Солонгос оронруу эмчилгээнд зуучилсан. 

⌘  БНСУ-руу эмчилгээ, эрүүл мэндийн аялал
⌘  БНСУ-руу аялахад хэрэгтэй бүхий үйлчилгээ
⌘  Орчуулга 
⌘  Гадаад худалдаа 

⌘  БНСУ-руу эмчилгээ, эрүүл мэндийн аялал
⌘  БНСУ-руу аялахад хэрэгтэй бүхий үйлчилгээ
⌘  Орчуулга 
⌘  Гадаад худалдаа 

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Хамтарч ажилладаг эмнэлэг :  Чүнбүг аймаг дахь эмнэлгүүд

1. Чүнбүг Их сургуулийн эмнэлэг 
2. Хана эмнэлэг 
3. Мутэан эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг 

91099447, 95054415           https://www.facebook.com/krmedicaltour/
СБД, 1-р хороо, Юнион бюлдинг 1504 тоот 

Эрүүл мэнд, эмчилгээний аялал
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Эмчилгээний аялал

“Тотал Азиа” ХХК
Тотал азиа ХХК нь 2016 онд нислэгийн тийз борлуулалт болон аялал жуулчлалын 
салбарт үйл ажиллагаа явуулж монголынхоо жуулчдыг БНСУ-Бусан хотоор 
аялуулах болон БНСУ-ын жуулчдыг монгол орноор аялуулан аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг чанартай, хариуцлагатай, найдвартай өндөр түвшинд 
хйидэг тогтвортой үйл ажилгаа эрхэлдэг компани юм. Air Busan, Kangsan travel 
компанитай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд гадаад, дотоодод чиглэсэн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг. Улаанбаатар-Бусан чиглэлийн зах зээл дэхь хамгийн хямд 
тийзийг борлуулан ажиллаж байна.

                                                 ТОТАЛ АЗИА ХХК 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Бид мэргэшсэн, чадварлаг багийн хүчээр аялал жуулчлалын салбарт өөрийн давтагдашгүй өнгө 
төрхийг цогцлоож, салбартаа тэргүүлэгч байж, хийж бүтээснээрээ жуулчид, үйлчлүүлэгчдийнхээ итгэлийг 
олж, чанартай үйл ажиллагаагаар бусдыг манлайлан ажиллаж, БНСУ-ын бусан хотод эрүүл мэндийн аялаллыг 
хөгжүүлэн дэмжин ажиллахыг зорьдог. 

ТАНИЛЦУУЛГА  

Тотал азиа ХХК нь 2016 онд нислэгийн тийз борлуулалт болон аялал жуулчлалын салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж монголынхоо жуулчдыг БНСУ-Бусан хотоор аялуулах болон БНСУ-ын жуулчдыг монгол 
орноор аялуулан аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг чанартай, хариуцлагатай, найдвартай өндөр 
түвшинд хйидэг тогтвортой үйл ажилгаа эрхэлдэг компани юм. Air Busan, Kangsan travel компанитай хамтран 
ажиллаж байгаа бөгөөд гадаад, дотоодод чиглэсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Улаанбаатар-Бусан чиглэлийн зах 
зээл дэхь хамгийн хямд тийзийг борлуулан ажиллаж байна. 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 Онгоцны тийз захиалга 
 Монгол улсын жуулчидаа БНСУлсруу аялуулах 
 БНСУ-ын жуулчдыг Монгол орноор аялуулах 
 БНСУ-ын Бусан хотруу чиглэсэн алжаал тайлах, эрүүл мэндийн аялал зохион байгуулах 
 Үзэсгэлэн, хурал семинар,арга хэмжээнд оролцуулах 
 Нийгэм олон нийт, сайн дурын үйл ажиллагаа зохион байгуулах 

 
ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ТҮНШ 

 KTO / БНСУ-ын аялал жуучлалын төрийн өмчит корпораци/ 
 BTO / Бусан хотын аялал жуучлалын төрийн өмчит корпораци/ 
 Исэм эмнэлэг / Бүтэн биеийн шинжилгээ/  
 Дэдонг эмнэлэг / Багц шинжилгээ, эмчилгээ / 
 Лаин ап эмнэлэг / Шүдний эмнэлэг/ 
  Жэюонгсон эмнэлэг / Гоо сайханы эмнэлэг / 

 
  АЯЛАЛЫН ҮНЭ                      

Аялалын төрөл Үнэ 
 

Энгийн аялал + Алжаал тайлах  
 

2,000,000 төгрөг 

Шүд эрүү нүүрний оношилгоотой аялал 
 

2,350,000 төгрөг 

Бүтэн биений шинжилгээтэй аялал 
 

2,850,000 төгрөг 

 

Бидэнтэй холбоо барих: Монгол улс, Улаанбаатар-14253, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, УБН-сентерын хажууд 
монгол даатгалтай байрны  2 давхар, 207 тоот 

Утас: 976-11-77043030, и-майл: info@totalasia.mn, http:// www.totalasia.mn 

FACEBOOK:TOTAL ASIA TRAVEL AGENCY 

⌘  Онгоцны тийз захиалга
⌘  Монгол улсын жуулчидаа БНСУлсруу аялуулах
⌘  БНСУ-ын жуулчдыг Монгол орноор аялуулах
⌘  БНСУ-ын Бусан хотруу чиглэсэн алжаал тайлах, эрүүл мэндийн 

аялал зохион байгуулах
⌘  Үзэсгэлэн, хурал семинар,арга хэмжээнд оролцуулах
⌘  Нийгэм олон нийт, сайн дурын үйл ажиллагаа зохион байгуулах

Үйл ажиллгааны чиг үүрэг

Хамтран ажилладаг эмнэлгүүд  
⌘  Исэм эмнэлэг /Бүтэн биеийн шинжилгээ/
⌘  Дэдонг эмнэлэг /Багц шинжилгээ, эмчилгээ/
⌘  Лаин ап эмнэлэг /Шүдний эмнэлэг/   
⌘  Жэюонгсон эмнэлэг /Гоо сайханы эмнэлэг/

Аяллын хөтөлбөр  
⌘  Энгийн аялал + Алжаал тайлах  
⌘  Шүд эрүү нүүрний оношилгоотой аялал 
⌘  Бүтэн биений шинжилгээтэй аялал 

77043030        info@totalasia.mn             http://www.totalasia.mn             total asia travel agency

Монгол улс, Улаанбаатар-14253, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,  
UBН төвийн хажууд монгол даатгалтай  байрны 2 давхар, 207 тоот 
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