Аяллын үнэ: 1,750,000₮+тийзний үнэ

АЯЛЛЫН ДАВУУ ТАЛУУД
УБ-ТОКИО-УБ
ШУУД НИСЛЭГТЭЙ

ЦӨӨН ХҮНЭЭР ГРУПП
БҮРДЭНЭ

ОДАЙБА АРЛААР ЗУГААЛАХ

ЧӨЛӨӨТ НЭГ ӨДӨРТЭЙ

ЯПОНЫ АЯЛАЛ
Фүжи уул, технологийн асар хурдацтай дэвшил, өдөр шиг шөнийн
амьдрал... Энэ бүхэн зөвхөн Япон улсад л бий. Амьдралд ганц олдох
бал сарын аялал, найз нөхдийн аялал, гэр бүлийн аялал,
байгууллага хамт олны аяллаараа Япон улсыг зорьж, технологийн
өндөр дэвшил, арлын орны байгалийн гайхамшгийг тольдоорой. Та
манай аяллаар аялал жуулчлалын төв Ёкохама хотод бүтэн нэг өдөр
ямар ч маршрутад баригдалгүй аялж, Одайба арлаар зочилж, Фүжи
уулыг дэргэдээс нь тольдон, дэлхийн брендийн дэлгүүрүүдээр
хүссэнээрээ шоппинг хийх боломжтой.

ФҮЖИ УУЛЫН БЭЛЭЭР
АЯЛАНГАА САФАРИ ПАРК ҮЗЭХ

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ
БРЕНДҮҮДИЙН
ДЭЛГҮҮРҮҮДЭЭР ШОППИНГ
ХИЙХ ЦАГ ИХТЭЙ
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FB: MONGOLIA EYELAND TRAVEL
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Аяллын үнэ: 1,750,000₮+тийзний үнэ
Аяллын хөтөлбөр
Аяллын
өдөр

Чиглэл
Үзвэр



1-р өдөр

УБ- ТОКИО




ТОКИО
2-р өдөр

ОДАЙБА
АРАЛ








3-р өдөр

ТОКИО
ФҮЖИ УУЛ





4-р өдөр

ЧӨЛӨӨТ
ӨДӨР





5-р өдөр

ТОКИО- УБ

Аяллын үнэ



Улаанбаатар – Нарита хотын чиглэлд ниснэ.
Нарита хотоос Токио хотын зүг хөдөлнө. Нисэх онгоцны буудлаас орон
нутгийн хөтөч тосч аван зочид буудалдаа очиж амарна
Токио тауэр (цамхаг)-ийн 150метрт гарч Токио хотыг төвөөс нь тольдоно.
332.9 метр өндөртэй Токио тауэр нь Япон улсын хоёр дахь том цамхаг юм.
Зочид буудалдаа ирж амарна
/оройн хоол/
Одайба арлын зүг хөдөлнө.
Дэлхийд гуравхан байдаг Эрх чөлөөний хөшөө, Солонгон гүүр, Токио хотын
хамт дурсгалын зураг татуулна.
Тоёотагийн хамгийн сүүлийн үеийн машинуудын үзэсгэлэн худалдааг үзэж
сонирхон хүсвэл дотор нь тухлан сууж дурсгалын зураг даруулах боломжтой.
Худалдааны гудамжаар зугаална
/өглөөний цай, өдрийн хоол/
Өглөөний цайны дараа Фүжи уулын зүг хөдөлнө.
Фүжи уулын бэлд байрлах онгон байгаль, зэрлэг амьтдыг дэргэдээс үзэх
сафари паркд хүрнэ.
Эндээс Японы хамгийн өндөрлөг цэг Фүжи уулыг бүхэлд нь тольдоно.
Зочид буудал руу буцаж цагийг чөлөөтөөр өнгөрүүлнэ.
/өглөөний цай, өдрийн хоол/
Чөлөөт өдөр учир өглөөний цайгаа уугаад өөрийн очиж үзэхийг хүссэн
газраараа явж, дэлгүүр хэсэх боломжтой.
Ёкохама хотын жуулчдын гол цэг болох минато мирайгаар зугаалах
боломжтой. Энд кап рамен музей, торгоны музей, усан завины музей зэрэг
олон сонирхолтой газар их бий. Мөн дэлхийн брендүүд нэг дор байх молл
дэлгүүрүүд их бий.
/өглөөний цай/
Зочид буудлаа хүлээлгэн өгч Нарита нисэх онгоцны буудал руу замдаа
гарна.
Наритад хүрч нислэгийн бүртгэлээ хийлгэнэ.
/өглөөний цай/

Том хүн: 1,750,000₮+тийзний үнэ
Хүүхэд: 1,070,000₮+тийзний үнэ /2-10 нас хүртэлх оргүй үнэ/

Аяллын үнэд багтсан
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Аяллын үнэд багтаагүй
зүйлс











2-3 одтой зочид буудлын энгийн өрөөнд хоёулаа орох зардал
Хөтөлбөрт заагдсан үзвэр, үйлчилгээний зардал
Хөтөлбөрт заагдсан хоолны зардал
Жуулчны тээврийн хэрэгслийн зардал
Аяллын хөтчийн үйлчилгээний зардал
Гадаад зорчигчийн иж бүрэн даатгалын хураамж
УБ-Токио-УБ чиглэлийн 2 талын нислэгийн тийзний үнэ
“Аяллын үнэд багтсан зүйлс”-ээс бусад зардал
Хувийн хэрэгцээний зардал

1) Энэхүү хөтөлбөр нь аялал гарах үед үнэ болон хөтөлбөр нь өөрчлөгдөж болох бөгөөд хамгийн багадаа 6
хүнээр тооцсон үнэ болно.

