Аяллын үнэ: 2,350,000₮

АЯЛЛЫН ДАВУУ ТАЛУУД
УБ-ХОНГКОНГ
УБ-БЭЭЖИН-ХОНГКОНГ
Нислэгийн сонголттой

ЗУНЫ АМРАЛТААР ГЭР
БҮЛЭЭРЭЭ

ХОНКОНГ ХОТЫН АЯЛАЛ

ХОНГКОНГ ХОТЫН АЯЛАЛ
Зуны амралтаар хайртай бяцхан үрсээ баярлуулахаар төлөвлөж
байна уу? Тэгвэл бид таньд шоппинг диваажин, дэлхийн хөгжлийн
бодит жишээнүүдийн нэг Хонгконг хотын аяллыг санал болгож байна.
Дэлхийн парк Диснейлэндэд бүхэл өдрийг өнгөрүүлэн хайртай
бяцхан үрсийнхээ хичээл хийж ядарсан толгой тархийг нь сэргээн,
өөрсдөө ч дэлхийн брэндүүд нэг дор чуулсан Хонгконг хотод бүтэн
нэг өдөр шоппинг хийгээрэй. Хайртай бяцхан үрсдээ өгөх хамгийн гоё
бэлэг бол аялалд цуг явах юм.

ДЭЛХИЙН ПАРК
ДИСНЕЙЛЭНД

ШОППИНГ ДИВААЖИН

EYELAND TRAVEL

“Хүсэл мөрөөдлөө бодит болгоё”

80308585
80309393

FB: MONGOLIA EYELAND TRAVEL
WEB: WWW.EYELAND-TRAVEL.MN
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Аяллын үнэ: 2,350,000₮
Аяллын хөтөлбөр
Аяллын
өдөр

Чиглэл

Үзвэр



1-р өдөр

УБ-ХОНГКОНГ







2-р өдөр

3-р өдөр

4-р өдөр

ХОНГКОНГ



Энэ өдөр аялагч та өөрийн хүссэнээр аяллаа төлөвлөж зочид буудалдаа
амрах, худалдаа хийх, аялал жуулчлалын үйлчилгээний газруудаар
зугаалах зэргээр өдрийн үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх боломжтой.
/өглөөний цай/




Өглөөний цай
Зочид буудалаа хүлээлгэн өгч Хонгконгийн олон улсын нисэх онгоцны
буудлыг зорино.
Нисэх бүртгэлээ хийлгэн Улаанбаатар хотын зүг ниснэ.
Улаанбаатар хотод бууж аяллаа өндөрлөнө.
/өглөөний цай/

ХОНГКОНГ

ХОНГКОНГ-УБ

Аяллын үнэ




Том хүн: 2,350,000₮
Хүүхэд: 2,100,000₮/ортой/
1,750,000₮/оргүй/


Аяллын үнэд багтсан зүйлс

Өглөө Чингис Хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлын олон улсын
зорчигчдын танхимд цуглаж нислэгийн бүртгэлээ хийлгэн Хонгконг чиглэлд
ниснэ.
Хонгконг-д бууж ачаа тээшээ аван аяллын хөтөчөөр тосуулан унаандаа
сууснаар аяллаа эхэлнэ.
Өдрийн хоол
Хотын аялал /Төв талбай, Виктория өндөрлөг/
Оройн хоол
Зочид буудалдаа байрлан амарна
/өдрийн хоол, оройн хоол/
Диснейланд парк
Бүхэл өдрийн туршид дэлхийн брэнд паркийн гайхамшгийг мэдэрч хэзээ ч
мартагдашгүй дурсамжийг бүтээнэ.
/өглөөний цай/






Хонгконг хотод 4 одны зэрэглэлтэй зочид буудалд 3 хонох \нэг өрөөнд хоёр
хүн байрлах\ үнэ
Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр, үйлчилгээний зардал
Хөтөлбөрт заагдсан хоолны зардал
Жуулчны тээврийн хэрэгслийн зардал
Гадаад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын хураамж



Аяллын үнэд багтаагүй
зүйлс






Улаанбаатар-Хонгконг 2 талын нислэгийн тийз
Хөтөлбөрт дурдагдаагүй хөтөлбөр, үйлчилгээний зардал
“Аяллын үнэд багтсан зүйлс”-ээс бусад зардал
Хувийн хэрэгцээний зардал

1) Энэхүү хөтөлбөрийн үнэ нь хамгийн багадаа 10 аялагчид зориулагдсан бөгөөд аялал захиалсан
хугацаа валютийн ханш зэргээс хамааран аяллын үнэд өөрчлөлт орж болно
2) Аяллын хөтөч, орчуулагч нь аялах газраас тосч үйлчилнэ..

