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Солонгосын заавал үзэх газрууд
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КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газрын танилцуулга
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БНСУ-ын олон улсын үзэсгэлэн, худалдааны төв /Coex, Bexco, Exco/
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КОТРА Гадаад Худалдаа Хөрөнгө Оруулалтын төлөөлөгчийн газрын танилцуулга
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Сөүл, Инчон, Гуяанг хотод зохион байгуулагдах арга хэмжээ, аяллын мэдээлэл
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Сөүл, Инчон, Гуяанг хот дахь аяллын хөтөлбөр, эмнэлгийн мэдээлэл
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Бусан хотод зохион байгуулагдах арга хэмжээ, аяллын мэдээлэл
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Бусан хот дахь эмнэлэг, эрүүл мэндийн шинжилгээний мэдээлэл
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Гуанжү, Дэгү хотод зохион байгуулагдах арга хэмжээ, аяллын мэдээлэл
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Гуанжү, Дэгү хот дахь аяллын хөтөлбөр, эмнэлгийн мэдээлэл
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Сөүл, Инчон, Бусан, Дэгү, Гуанжү хот дахь зочид буудлын мэдээлэл
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Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө 17, Блью Скай цамхаг, 504 тоот [14240]
(+976) 7016-9090, (+976) 7744-9090
(+976) 7716-9092
www.ktoulaanbaatar.com
kto.ulaanbaatar@gmail.com

“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.
“KTO 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 шаардлагатай мэдээллүүд болон Солонгосын
аялал жуулчлалын үзэсгэлэн яармаг, танилцуулах арга хэмжээ зохион байгуулах, аялал
жуулчлалын компанид маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах зэрэг төрөл бүрийн
сурталчилгаа болон маркетингийн үйл ажиллагаан 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 оператор байгууллагуудтай хамтарч Солонгос чиглэлтэй аяллыг дэмжих
• Уламжлал болсон аяллын маршрутыг эвдэн Солонгосын аяллын жуулчлалын бүс нутгууд,
аялалын маршрутуудыг аялагчдад болон Монголын аялал жуулчлалын компаниудад
нээн таниулж, харилцан мэдээлэл солилцож бусад төр болон хувийн хэвшлийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг: www.ktoulaanbaatar.com
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Coex, Seoul

Bexco, Busan

Exco, Daegu
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Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дyyрэг, 15-р хороо Махатма Гандигийн
гудамж, Хаан банк цамхаг, 23-р давхар
(+976) 7711-0140
(+976) 7711-0142 (3)
www.kotra.mn
kotramongol@gmail.com

“КОТРА Улаанбаатар”
БНСУ-ын Гадаад Худалдаа Хөрөнгө Оруулалтын төлөөлөгчийн газрын танилцуулга
“КОТРА” БНСУ-ын Гадаад Худалдаа Хөрөнгө Оруулалтыг Дэмжигч Агентлаг нь анх 1962 оны
6-р сарын 21 өдөр тухайн үеийн Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар байгуулагдаж байсан бөгөөд
өдгөө 58 дахь жилтэйгээ золгож байна. Тус агентлагийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь
анх үүсгэн байгуулагдаж байсан тухайн үед ч, мөн өнөө цагт адил байсаар байгаа бөгөөд энэ
нь БНСУ-д үйлдвэрлэгдэн гарч буй дотоодын бүтээгдэхүүнийг гадаад улс оронд таниулан
сурталчлах дотоодын үйлдвэрлэгчдээ гадаад зах зээлд хөл тавих, түншлэл, хамтран
ажиллах, худалдан авагч олох зэрэг үйл ажиллагаанд туслалцаа дэмжлэг үзүүлж, гадаад
худалдааг бий болгож, түүнийг эрчимжүүлж хоёр улс хооронд зах зээлийн таатай нөхцөл,
цаашлаад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зэргээр хамтын ажиллагааны таатай орчинг
бүрдүүлж хөгжин дэвшихэд нь туслалцаа дэмжлэг үзүүлж ирсэн билээ.
Өдгөө тус агентлаг нь төрийн өмчит корпораци болон өөрчлөгдөн хувьсаж дэлхий дахинд
өөрийн байр сууриа бэхжүүлэн дэлхий дахиныг хамарсан өргөн сүлжээг бий болгосоор
байна. Өнөөдөр КОТРА нь 9 бүсчлэл, 83 улс, нийт 121 салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулан
ажиллуулж байгаагаас 120 дахь салбараа 2013 оны 7 сард Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар
хотноо албан ёсоор нээж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ингэснээр Солонгос Монгол хоёр
улс хоорондын гадаад худалдаа шинэ төвшинд гарч хоёр улсын бизнес эрхлэгчид маань
илүү өргөн цар хүрээтэй мэдээллээр хангагдаж хамтран ажиллах боломжтой болж байна.

Улаанбаатар хот дахь төлөөлөгчийн газрын үндсэн үйл ажиллагаа :
• Монгол Солонгосын гадаад худалдааны салбарыг шинэ төвшинд нээн хөгжүүлэх
• БНСУ-ын бизнесийн байгууллагын хүсэлтийн дагуу Монгол улсад хамтран ажиллах түнш
болоод худалдан авагчтай холбох
• Хоёр улсын байгууллага хооронд хамтран ажиллах, түншлэх, худалдан авалт хийх, гэрээт
борлуулагч болох зэрэг чиглэлд сонирхож байгаа ААН, байгууллагуудыг хооронд нь
зуучлан танилцуулах
• “КОТРА Улаанбаатар” нь Монгол улсад Солонгосын бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж буй
гол байгууллага бөгөөд тэдний нийтлэг эрх, ашиг сонирхол, гадаад худалдаа, экспорт,
импортыг хөхүүлэн дэмжих

Котра байгууллага нь Төрийн өмчит төсөвт байгууллага учир ямарваа нэг төлбөр мөнгө, зуучлалын хувь хөлс зэргийг
авдаггүй нь давуу тал юм
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Бүс нутаг : Сөүл, Инчон, Гуяанг хот
Зохион байгуулагдах үзэсгэлэн, арга хэмжээнүүд
Үйл ажиллагааны нэр

Зохион байгуулагдах
хугацаа

2020 онд зохион
байгуулагдах хугацаа

Зохион байгуулагдах
газар

KOREA CHEMICAL EXPO WEEK 2020

Жил бүр

05.27~05.29

Инчон хот, Songdo Convensia

H2 Mobility + Energy Show 2020

2 жил тутамд

-

Гуяанг хот, KINTEX

The 10th International Smart Technology Korea Show 2020

Жил бүр

07.01~07.03

Сөүл хот, COEX

KOREA BUILD WEEK 2020

Жил бүр

07.02~07.05

Гуяанг хот, KINTEX

The 19th Seoul Int’l Café Show

Жил бүр

11.04~11.07

Сөүл хот, COEX

World Smart City Expo 2020

Жил бүр

09.09 ~ 09.11

Сөүл хот, COEX

Defense & Security Expo Korea 2020

Жил бүр

09.16~09.19

Сөүл хот, COEX

K-BEAUTY EXPO 2020

Жил бүр

10.15 ~ 10.17

Сөүл хот, COEX

2020 G-FAIR KOREA

Жил бүр

10.22 ~ 10.25

Сөүл хот, COEX

Korea International Construction
Equipment Exhibition 2020

2 жил тутамд

10.29~11.01

Гуяанг хот, KINTEX

STEEL & METAL KOREA

2 жил тутамд

-

Гуяанг хот, KINTEX

Тухайн бүс нутаг дахь эрүүл мэндийн шинжилгээтэй аяллын багцын сонголт
Өдөр

~ 9 ХҮН

10 ~ 15 ХҮН

16 ~ 25 ХҮН

26 ХҮН ~

1 өдөр

1’490’000₮

1’470’000₮₮

1’460’000₮

1’450’000₮

2 өдөр

1’750’000₮

1’730’000₮

1’710’000₮

1’690’000₮

3 өдөр

1’990’000₮

1’970’000₮

1’950’000₮

1’930’000₮

4 өдөр

2’150’000₮

2’130’000₮

2’110’000₮

2’090’000₮

5 өдөр

2’510’000₮

2’490’000₮

2’470’000₮

2’450’000₮

Эрүүл мэндийн шинжилгээ :
Биеийн өндөр, биеийн жин, цусны даралт, судасны цохилт, биеийн таргалалтын индекс, хараа, нүдний даралт, сонсгол,
цус багадалтын шинжилгээ, цусны цагаан бөөм, цусны ялтас, цусны бүлэг, чихрийн шижин, глюкожсон гемоглобин,
электролит, холестерин, гиперлипидеми (цусны өөх тос ихсэх), элэгний үйл ажиллагаа, бөөрний үйл ажиллагаа, бамбай
булчирхайн үйл ажиллагаа, элэгний вирус, тэмбүү, ДОХ, ревматизм, хавдрын маркер( элэгний хавдар, бүдүүн гэдэсний
хавдар, нойр булчирхайн хавдар, түрүү булчирхайн хавдар, өндгөвчний хавдар), шээсний шинжилгээ( уураг, далд цус
алдалт, цусны улаан бөөм, цусны цагаан бөөм), зүрхний цахилгаан бичлэг, цээжний рентген зураг, маммографи, умайн
хүзүүний хавдарын шинжилгээ (PAP smear), уушигны үйл ажиллагаа(спирометр), хэвлийн хөндийн (ЭХО) хэт авиан
шинжилгээ (элэг, цөсний хүүдий, нойр булчирхай, бөөр, дэлүү ), ходоодны дуран (нойрсуулагчтай)
• Эрүүл мэндийн багц шинжилгээтэй аялал сонгосон тохиолдолд шинжилгээний хариу бүхий ном, CD олгож шинжилгээний
дүгнэлтийг үнэгүй орчуулан өгнө.

Аялал хариуцагч байгууллага: “ЭОМЭН” ХХК
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо Рапид харш хороолол 21-р байр 28 тоот
(+976) 7707-0081; 8900-2552; 8800-8828
www.airman.mn
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Аяллын хөтөлбөр
Өдөр
1 - өдөр
СӨҮЛ

2 - өдөр
СӨҮЛ

3 - өдөр
СӨҮЛ
4 - өдөр
СӨҮЛ
5 -өдөр
СУНДУ

Агуулга
Бүтэн биеийн багц шинжилгээ өгөх /өмнөх өдрийн 21:00 цагаас хойш хоол сойх/
Нэмэлт шинжилгээ /урьдчилан цаг захиалах/
Намсан уулын Хайрын цэцэрлэг
Намсан цамхаг
Мёндун худалдааны төв гудамж шопинг
Сэжун хааны талбай, Чонгечон гол
Ханбуг / Солонгос үндэсний хувцас өмсөх /
Гёнбуг хааны ордон үзэх
Ерөнхийлөгчийн саарал ордон
Бүгаг уулын өндөрлөг
Инсадун / Уламжлалт зах /
Чөлөөт өдөр
Далайн амьтны хүрээлэн / Акуариум /
Самсунг Дилайт / Самсунгийн хөгжлийн төв /
Оддын хотхон номын сан
Коекс худалдааны төв
Сунду Жи цамхаг
Костко / Америк хүнс барааны бөөний дэлгүүр /
Даису / 1000 воны дэлгүүр /
Хёндей аутлед бренд барааны хямдралын хотхон / Uniqlu, Zara, H&M, Nike …/

H+ YANG JI HOSPITAL
Сөүл Эйч плас Янгжи эмнэлэг
Эйч плас Янгжи эмнэлэг нь хэвтэн эмчлүүлэгчдэд зориулсан 350 өвчтөний ортой, Сөүл
хотын Гван-Аг дүүрэгт байрлах нэгдсэн эмнэлэг юм. Тус эмнэлэг нь 1976 оноос эхлэн
44 жилийн турш ойролцоох орон нутгийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалж, эмчилгээг
хариуцан ажиллангаа тогтвортой хөгжлийг хичээнгүйлэн эрэлхийлж өнөөг хүрсэн. БНСУын эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн стандарт хэмжилзүйн төвийн тэргүүлэх зэргийн
эмнэлэг бөгөөд хоол боловсруулах, эрүүл мэндийг дэмжих, умайн булчингийн хавдар,
сээр нуруу, үе мөчний төвүүдээрээ алдартай.
Вэб-сайт : www.newyjh.com

THE CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA INCHEON ST.MARY’S HOSPITAL

Инчоны Католик ИС-ийн Гэгээн Мариагийн эмнэлэг
1955 оны 06 сарын 27-нд байгуулагдсан. Сөүл, Ё-иду, Инчон гэсэн гурван салбартай 776
ор бүхий их сургуулийн 3-р шатлалын эмнэлэг юм. Үе мөч, тархи мэдрэл, нярай, зүрх,
хөх болон бамбай булчирхай, эрхтэн шилжүүлэн суулгах, эмэгтэйчүүд нуруу нугас,
яаралтай тусламжийн төв гэх мэт бүх төрлийн эмчилгээ оношилгоо хийгддэг. БНСУ-д
хамгийн анхны тархины эмгэг судалгааны төв эмнэлэг нээсэн томоохон эмнэлэг юм.
Мөн сүүлийн үеийн мэсгүйгээр хавдрын голомт устгах MRI болон туяа хосолсон тоног
төхөөрөмжтэй, их сургуулийн зөвлөх зэрэгтэй чадварлаг эмч, эмнэлзүйн ажилчидтай
шилдэг эмнэлгийн нэг билээ.
Вэб-сайт : www.cmcseoul.or.kr

Тайлбар :
• Аяллын хөтөлбөрт зочид буудал / 3-аас дээш одтой, 1 өрөөнд 2 хүн /, хоол, үзвэр үйлчилгээ, унаа, аяллын даатгал, хөтөч, эмнэлгийн
мэргэжлийн орчуулагчийн хөлс багтсан болно.
• Байгууллага хамт олны хүсэлтийг харгалзан хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах боломжтой. Тухайлбал: Экспо арга хэмжээнд оролцох,
туршлага судлах гэх мэт.
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Бүс нутаг : Бусан хот
Зохион байгуулагдах үзэсгэлэн, арга хэмжээнүүд
Үйл ажиллагааны нэр

Зохион байгуулагдах
хугацаа

2020 онд зохион
байгуулагдах хугацаа

Зохион байгуулагдах
газар

Жил бүр

05.28~06.07

Бусан хот, BEXCO

2 жил тутамд

09.02 ~ 09.04

Бусан хот, BEXCO

Busan International
Motor Show 2020
Environment & Energy Tech

Тухайн бүс нутаг дахь эрүүл мэндийн шинжилгээтэй аяллын багцын сонголт
Өдөр

Сонголт

1-4 хүн

4-10 хүн

1 - өдөр

Эрүүл мэндийн үзлэг + аялал

1,350,000₮

1,370,000₮

2 - өдөр

Эрүүл мэндийн үзлэг + аялал

1,620,000₮

1,650,000₮

3 - өдөр

Эрүүл мэндийн үзлэг + аялал

1,820,000₮

1,900,000₮

Аяллын хөтөлбөр
Өдөр

1 -өдөр

2 -өдөр

3 - өдөр

Цаг

Агуулга

10:00

Эрүүл мэндийн үзлэг (сонголттой)

12:30

Өдрийн хоол

14:00

Дүнбэк арлаар аялах

16:00

Хэүндэ Далайн эрэг

17:30

Хэүндэ халуун рашаан

19:30

Оройн хоол

21:00

Буудалдаа амрах

10:00

Юүнгүнса Буддын хийд

11:00

Бусан Тауэр

13:00

Өдрийн хоол

15:00

Казино орж сонирхох

18:00

Оройн хоол

19:00 - 21:00

Усан онгоцонд суух

10:00 - 19:00

Дэлгүүр хэсэх (Өдрийн хоол)

21:30

Буудалдаа амрах

Аялал хариуцагч байгууллага: “A.M Tур” ХХК
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо 37A
(+976) 70123434
amtour.mng@gmail.com
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Эрүүл мэндийн шинжилгээ :
Сонголт

Шинжилгээ

A

Шүд

Тайлбар
Амны хөндийн үзлэг, оношилгоо, амны хөндийн дэлгэмэл зураг,
чулуу түүлгэх, цаашдын эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах, эмчийн
зөвлөгөө

B

Нүд

C

Арьс гоо сайхан

D

Артерийн судас

Нүдний нарийвчилсан шинжилгээ (салст, бүрхүүл, хараа, нүдний
даралт, хараа тэглэх хагалгааны өмнөх бүх шинжилгээ багтсан)
Арьс тодорхойлох, арьс арчилгааны зөвлөгөө, 1 удаагийн ботокс
тарилга үнэгүй
Хөлийн судасны нарийсал, бүдүүрэл, хатуурлын нарийвчилсан
шинжилгээ, эмчийн зөвлөгөө, цаашдын эмчилгээний төлөвлөгөө
гаргаж өгөх. Судасны тирко өгнө
Асуулга, бие мах бодийн үндсэн хэмжилт, биеийн өөх
тодорхойлох, цусны даралт, зүрхний бичлэг, сонсгол, нүдний
тасаг (хараа, нүдний даралт), уушигны багтаамж, зүрхний
бичлэг, өтгөний шинжилгээ, шээсний шинжилгээ, амны хөндийн
шинжилгээ(панорама), цусан дахь холестерины шинжилгээ,
элэгний шинжилгээ, бөөрний шинжилгээ, чихрийн шижингийн

E

Бүтэн биеийн шинжилгээ
(Үндсэн)

шинжилгээ, тулай өвчний шинжилгээ, төмрийн шинжилгээ,
бамбай булчирхайн шинжилгээ, дархлааны шинжилгээ(гепатит
B, гепатит С, элэгний үрэвслийн шинжилгээ), хорт хавдрын
индексийн шинжилгээ(элэг, бүдүүн гэдэс, нойр булчирхай, түрүү
булчирхайн хорт хавдар), рентген зураг авалт, (цээж, хэвлий,
нуруу), хөхний зураг(эмэгтэй), хэвлийн эхо(элэг, цөс, бөөр, дэлүү,
нойр булчирхай), эмэгтэйчүүдийн шинжилгээ(эмэгтэй), доод
хэвлийн эхо(эмэгтэй), цусны шинжилгээ 120төрлийн шинжилгээ

Haedong hospital
Хэдун эмнэлэг
1969 онд байгуулагдсан Хэдун Эмнэлэг нь Бусан хотын баруун дүүргийн
хамгийн тэргүүний эмнэлэг хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдөөд байна. Эмчилгээний
тэргүүлэх тогтолцоо өндөр чанар бүхий эмнэлгийн үйлчилгээгээр танд
хамгийн дээд сэтгэл ханамжийг өгөх болно.
Тасгууд : Дотрын тасаг, Мэс засал, Хүүхдийн тасаг, Эмэгтэйчүүдийн тасаг,
Гэмтлийн тасаг, Цээжний хөндийн мэс заслын тасаг, Мэдрэлийн мэс
заслын тасаг, Нөхөн сэргээх тасаг, Чих хамар хоолойн тасаг, Оношилгоо,
Шинжилгээний тасаг, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг, Арьс, Урологийн
тасаг, Мэдээгүйжүүлэлт, өвдөлт намжаах тасаг, Өрхийн эмчилгээний тасаг,
Мэдрэлийн тасаг, Дүрс оношилгооны тасаг
Вэб-сайт : www.hdh.co.kr

Тайлбар :
•

Бусаны бүс нутгийн хувьд эрүүл мэндийн шинжилгээний төрлийн үнэ ижил болно.

•

Аяллын хөтөлбөрт буудал, өдрийн 3 хоол, эмнэлгийн мэргэжлийн орчуулагч, унаа, үзвэрийн төлбөр, даатгал багтсан болно.
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Бүс нутаг : Гуанжү, Дэгү хот
Зохион байгуулагдах үзэсгэлэн, арга хэмжээнүүд
Зохион байгуулагдах
хугацаа

2020 онд зохион
байгуулагдах хугацаа

Зохион байгуулагдах
газар

Solar, Wind & Earth Energy Trade Fair 2020

Жил бүр

06.03~06.05

Гуанжү хот, KDJ CENTER

Korea International Cooling Indestry Expo 2020

Жил бүр

05.13~05.15

Дэгү хот, EXCO

MEDI Expo Korea 2020

Жил бүр

06.19 ~ 06.21

Дэгү хот, EXCO

The 17th International Fire & Safety Expo

Жил бүр

07.01~07.03

Дэгү хот, EXCO

2020 Gwangju International IoT - Robot Fair

Жил бүр

07.09 ~ 07.11

Гуанжү хот, KDJ CENTER

International ManuFacturing Technology
(PPURI) Fair 2020

Жил бүр

07.09 ~ 07.11

Гуанжү хот, KDJ CENTER

The 13th Green Car Korea

Жил бүр

07.09 ~ 07.11

Гуанжү хот, KDJ CENTER

K-FOOD EXPO 2020 in Daegu

Жил бүр

09.10~09.13

Дэгү хот, EXCO

Asia Content & Entertainment Fair in Gwangju

Жил бүр

09.17 ~ 09.20

Гуанжү хот, KDJ CENTER

2020 Gwangju Medical·Healthcare Industry Fair

Жил бүр

10.16~10.18

Гуанжү хот, KDJ CENTER

Daegu International Future Auto EXPO 2020

Жил бүр

10.29~11.01

Дэгү хот, EXCO

2020 Daegu Machinery Expo

Жил бүр

11.24~11.27

Дэгү хот, EXCO

Үйл ажиллагааны нэр

Тухайн бүс нутаг дахь эрүүл мэндийн шинжилгээтэй аяллын багцын сонголт
Өдөр

Хөтөлбөр

5-15 хүн

16-25 хүн

26-35 хүн

1 өдөр

Эрүүл мэндийн
шинжилгээ +А

1,105,000₮

1,010,000₮

893,000₮

1шөнө 2өдөр

Эрүүл мэндийн
шинжилгээ +B

1,575,000₮

1,457,00₮

1,340,000₮

2шөнө 3өдөр

1’990’000₮

1’970’000₮

1’950’000₮

1’930’000₮

* Эрүүл мэндийн шинжилгээ : Биеийн ерөнхий үзлэг, Цусны шинжилгээ, Шээсний шинжилгээ, X-ray дээр нэмээд
①1. Ходоодны дуран, ②2. Хэвлийн хөндийн эхо, ③3. Цээжний CT зэргээс 2-ийг сонгоно.

Тайлбар :
•

Гуанжү болон Дэгү бүс нутгийн хувьд эрүүл мэндийн шинжилгээний төрлийн үнэ ижил болно.

•

Аяллын хөтөлбөрт буудал, өдрийн 3 хоол, машин, эмнэлгийн мэргэжлийн орчуулагч, унаа, үзвэрийн төлбөр багтана.

Аялал хариуцагч байгууллага : “АЙ ЭЙЧ СИ” ХХК
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар Дүүрэг, 8-р хороо, Улаанбаатар зочид буудал, 104 тоот
(+976) 7011-7000
www.ihcmongolia.com
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Аяллын хөтөлбөр “Гуанжү” хот
Өдөр

Хөтөлбөр

Тайлбар
Өдрийн хоол – Бүлгуги

Мүан нисэх буудал – хөтөч угтан авах
Өдөр -1

Мугпу азийн соёлын төв
Байгалийн түүхийн музей
Оройн хоолны дараа буудалдаа амрах
Эрүүл мэндийн шинжилгээ
(Чусоны ИС-ийн эмнэлэг)

Өдөр -2

Оройн хоол – Халуун тогоо

Дамьянг хус модны ой

Гуанжү Holliday Hotel
/ орой 10 цагаас хойш хоолоо сойх, шингэн зүйл
уухгүй байх /
Өдрийн хоол(цагаан будааны зутан шөл)
Оройн хоол – Солонгос үндэсний хоол

Гуанжүгийн Эко тосгоноор зочлох

Гуанжү Holliday Hotel

Оройн хоолны дараа буудалдаа амрах
Дамяанг уулын цэцэрлэгт хүрээлэн
Өдөр -3

Гуанжү ботаник алжаал тайлах цэцэрлэгт
хүрээлэн

Өглөөний хоол – Зочид буудал
Өдрийн хоол - Солонгос үндэсний хоол

Мүан нисэх буудал руу явах

Аяллын хөтөлбөр “Дэгү” хот
Өдөр

Хөтөлбөр

Тайлбар

Дэгү нисэх буудал – хөтөч угтан авах
Өдөр -1

Чонду усан үзмийн дарсны гудамжаар аялах
Дунсонру үзэх

Өглөөний хоол – Зочид буудал

Оройн хоолны дараа буудалдаа амрах
Эрүүл мэндийн шинжилгээ
(Гёнбүг Их Сургуулийн эмнэлэг )
Өдөр -2

Өдрийн хоол - Солонгос үндэсний хоол
Оройн хоол – Сүши

Өдрийн хоол
Палгунсан алсыг харагч (cable car)-д суух

5 одтой Дэгү, 4 одтой

Дунхуаса хийдээр зочлох

Принсс зочид буудал

Оройн хоолны дараа буудалдаа амрах
Ким Гвансокийн гудамж
Өдөр -3

/ сонгох /

Ургамлын гаралтай эмийн музей
(Хөлийн массаж)
Дэгү нисэх буудал руу явах

Chosun university hospital
Гуанжү хотын Чусоны их сургуулийн эмнэлэг
1971 онд байгуулагдсан ба одоо 25 тасаг, 849 ортойгоор үйл
ажиллагаа явуулж байна. Одоогоор хавдрын төв зэрэг нийт 14
нарийн мэргэжлийн эмчилгээний төвүүдэд орчин үеийн тоног
төхөөрөмж, мэргэжлийн чадварлаг эмч мэргэжилтэн өвчтөн
тус бүрд зориулсан эмчилгээний арга барилаар үйлчилгээ
үзүүлж байна.
Вэб-сайт : https://hosp.chosun.ac.kr/

Kyungpook national university hospital
Дэгү хотын Кёнбуг их сургуулийн эмнэлэг
1987 онд байгуулагдсан Дэгү хотын их сургуулийн орчин үеийн
тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн чадварлаг эмч мэргэжилтэн
тэй 3-р шатлалын эмнэлэг юм.

Вэб-сайт : www.knuh.kr
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Зочид буудлын мэдээлэл : Сөүл, Инчон, Бусан, Дэгү, Гуанжү хот
Хот

Сөүл

Зочид буудал

Зэрэглэл

Хаяг / Утас

Вэб-сайт

Зам тээвэр

NOVOTEL YONGSAN

★★★★★

95 Cheongpa-ro 20-gil,
Yongsan-gu, Seoul
04372
02-2223-7000

https://www.ambatel.com/
novotel/yongsan/ko/main.do

Subway line No.1, Yongsan
station Exit 3 (3 минут алхана)

SHERATON
GANGNAM

★★★★★

160, Sapyeong-daero,
Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
02-532-5000

https://www.marriott.com/
hotels/travel/selsi-sheratonseoul-palace-gangnam-hotel/

Subway line No.7, Express Bus
Terminal Station Exit 3

MAY PALACE
Seoul Dongdaemun

★★★★

179, Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul
02-742-8080

http://www.mayplace.co.kr/

Subway line No.4, Hyehwa
Station, Exit 3
(15 минут алхана)

IBIS
styles ambassador
SEOUL Gangnam

★★★

431, Samseong-ro,
Gangnam-gu, Seoul
02-3454-1101

http://ibisstyles.ambatel.com/
gangnam

Subway line No.2,
Samseong Station Exit 4
(10 минут алхана )

IBIS
YONGSAN

★★★★

95, Cheongpa-ro 20-gil,
Yongsan-gu, Seoul,
Republic of Korea
02 2223 7503

https://www.ambatel.com/
ibisstyles/yongsan/ko/main.do

Subway line No.1, Yongsan
station Exit 3 (3 минут алхана)

http://www.ramadayongin.com/

Jeondae Everland line, Everland station
(5 минут алхана)

RAMADA
Инчон

YONGIN

★★★★

420, Maseong-ro,
Pogok-eup, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea
031-8097-6500

Дэгү

INTER-BURGO EXCO
DAEGU

★★★★

80, Yutongdanji-ro,
Buk-gu, Daegu, Republic
of Korea
053-3800-114

https://exco.inter-burgo.com/
index.html

Дэгү нисэх онгоцны буудал
→ (такси 10минут)

Бусан

COMMODORE BUSAN

★★★★★

151, Junggu-ro, Junggu, Busan, Republic
of Korea
051-466-9101

https://www.commodore.co.kr/
html/intro/

Busan station Exit 1,
(5 минут алхана)

Гуанжү

HOLDAYINN
GWANGJU

★★★★

55, Sangmunuri-ro, Seogu, Gwangju, Republic
of Korea
062-610-7000

http://higwangju.com/

Gwangju Express Bus Terminal
Station→
(такси 10 минут)

Тайлбар :
•

Дотоодын олон нийтийн амралтын өдрөөс хамааран үнийн дүн өөрчлөгдөх боломжтой.
/Үүнд: Ургацын баяр, Зул сар, Шинэ жил, Цагаан сар гэх мэт/

Хариуцагч байгууллага: Arisu Tour Co., Ltd
Lawyer building 1201 , Saemunan-ro 5-gil 13, Jongno-gu, Seoul [03182]
+82-2-736-4041
+82-2-736-4043
www.ihcmongolia.com
info@arisutour.com

