 4شب پکن  3+شب شانگهای
*BEIJING INTERNATIONAL 5
*RADISSON BLUE HUNG QUAN5

دو تخته
( نفری)

یک تخته

اطفال  12-5سال

اطفال  5-2سال

4.880.000

6.250.000

4.370.000

3.589.000

خدمات تور :
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان  7-شب اقامت در هتل با صبحانه -ویزای گروهی–  4روز گشت کامل شهری با  3وعده ناهار
و ورودیها  -ترانسفر فرودگاهی بین دو شهر با ترن سریع السیر  -راهنمای فارسی زبان– بیمه مسافرتی
گشتها:
 -1گشت پکن :بازدید از کاخ تابستانی – کارخانه یشم –دیوار بزرگ چین – پارک المپیک از بیرون  -مرکز داروهای سنتی چین -شهر
ممنوعه – میدان تیان آن من – کارخانه مروارید – مراسم چای – گشت مراکز خرید
 -2شانگهای  :یک روز کامل تور باغ یوان – برج تلویزیونی مروارید – کارخانه ابریشم بافی – خیابان نانجینگ

پرواز تهران – پکن – شانگهای – تهران
نرخ نوزاد  750.000 :تومان

ارسال  %50از مبلغ کل تور جهت کانفرم رزرواسیون ضروری می باشد.
مدارک :
پاسپورت با  7ماه اعتبار ( حداقل  3صفحه خالی الزامی است) –  2قطعه عکس  -4*6کپی شناسنامه از صفحه اول و دوم ،تمکن مالی به
انگلیسی از بانک بیش از  5.000.000تومان به ازاء هر نفر -آدرس و مشخصات فردی بصورت کامل (شماره تلفن ثابت  ،همراه و کد پستی
الزامی است )

زمان اخذ ویزا  8 :الی  10روز کاری
 -1بیمه سامان برای مسافرین باالی  60سال اجباری است که بصورت جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
-2در صورت جا ندادن هتل  ،هتل مشابه رزرو خواهد شد .کمیسیون اطفال باا تخات نصام کمیسایون بزرگساال مای باشاد و کودکاان بادون تخات -بادون کمیسایون
می باشند.
 -3مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بعهده آژانس همکار و همچنین ممنوعیت خروج به عهده خود مسافرین می باشد و آژانس الهام سیر مسئولیتی نخواهد
داشت
 -4ارائه پاسپورت برای اطفال زیر  2سال الزامی است.
 -5در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت آژانس هیچ گونه مسئولیتی نداشته و هزینه صندوق سفارت  +هتل به عهده مسافر میباشد.
 -6همکاران گرامی قبل از رزرواسیون حتما از تغییرا ت احتمالی نرخ تور مطمئن شده و در صاورت عادم ارساال بیعاناه تاور آخارین نارخ پکایت معیاار تساویه تاور
می باشد

آدرس :میدان ونک –خیابان مالصدرا – برج ونوس – پالک 214
تلفن / 88030318 :فاکس 88056863 :

