
 

 

 59  نوروز  ویژه
 

 پکنشب 7

 
                

 

 بيمه+ راهنماي فارسي زبان + با صبحانه  هتلشب اقامت 7+ترانسفرفرودگاهي  + ویزاي گروهي+  ایران ایربليط 

کارخانه مروارید -ميدان تيان آن من-کاخ تابستاني-گشت مراکز خرید-پارک المپيک-شهرممنوعه-چيندیوار ):   ناهار باروزگشت  3

  (مرکز سنتي چين-و ابریشم

 کميسيون سال بدون تخت 6-1 سال با تخت 21تا  6 یکنفره دو نفره درجه نام  هتل

BEIJING 
INTERNATIONAL 5* 4.940.000 5.990.000 4.690.000 3.730.000 130000 

BEIJING KUNLUN 5*  5.450.000 6.470.000 5.140.000 3.810.000 140000 

 

 شب شانگهاي 3شب پکن و  4
 

 راهنماي فارسي زبان+بيمه+ داخليقطار+  شب شانگهاي با صبحانه 3شب پکن 4+ ترانسفر فرودگاهي +  ویزاي گروهي+ایر ایرانبليط 

کارخانه مروارید و -برج تلویزیوني شانگهاي باغ یو  -ميدان تيان آنمن-کاخ تابستاني پارک المپيک  دیوار چين) :گشت باناهار 3

  (گشت مراکز خرید-ابریشم
 

 یکنفره دو نفره درجه نام  هتل
سال با  21تا  6

 تخت

سال بدون  1-6

 تخت
 کميسيون

BEIJING INTERNATIONAL 
SHANGHAI GUOMAN 5* 5.870.000 6.770.000 5.820.000 4.390.000 140000 

BEIJING KUNLUN 
SHANGHAI SHERATON 5*  6.160.000 7.440.000 5.830.000 4.390.000 150000 

 INF: 700.000 کل هزینه تور زمان رزرواسيون ضروري و در غير اینصورت رزرو ارسالي تایيد نمي باشد% 95ارسال 

  :مدارک الزم جهت ویزا

 مشخصات فردي دقيق مسافر( 4.9*3.9)قطعه عکس تمام رخ رنگي زمينه سفيد 1+ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با حداقل 

.از سوي مسافر مبلغ دریافتي غير قابل استرداد است  no showپروازها چارتر و هتل گارانتي ميباشد و در صورت کنسل شدن و  2

گشت آسمان هيچگونه تعهدي را در صدور روادید نخواهد  آبانو یا تاخير در صدور ویزاتوسط سفارت چين ،شرکت  در صورت عدم صدور  - 1

 .داشت و مبلغ پرداختي به سفارت از مسافر مسترد خواهد شد

 .ظهر مي باشد 55/21ساعت  Check outو  55/24ساعت  Check in (. قيمت ها به تومان مي باشد. )پروازو هتل چارترو غير قابل استرداد مي باشد  - 3

سپورت بعهده آژانس همکار بوده و شرکت مسئوليتي در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت خروج از کشور نخواهد مسئوليت کنترل پا-4

 داشت

 تماس حاصل نمائيد قنبريو  جهت کسب اطالعات بيشتر با خانم خدابخش

 مراجعه فرمایيد WWW.FA.PERSIATRAVELS.COMو یا به سایت 

 *امکان پذیر مي باشد  ... ( پکن، شانگهاي، هانگزو، گوانگجو، شنزن و )رزرو هتل و پرواز در کليه شهرهاي چين *   

 
 

http://www.fa.persiatravels.com/

