شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی

ﻫﺎﻣﻮن آرال

تور چین – آذر و دی ماه 95
) 5شب شانگهای  4 +شب پکن(
شهرها

هتل ها

بزرگسال در اتاق

بزرگسال در اتاق یک

بزرگسال  6تا  21سال

کودک  1تا  6سال

دو تخته

تخته

(با تخت)

بدون تخت

هتل  5ستاره تاپ
HYATT REGENCY
WUJIAOCHANG

شانگهای

SHANGRI LA CHINA
WORLD

پکن

5/595/000

6/995/000

4/995/000
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نرخ کودک زیر  1سال 7.590.000 :ریال

خدمات تور چین:
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان  -صبحانه  -ترانسفر فرودگاهی  -راهنمای فارسی زبان – قطار داخلی شانگهای به پکن  -بیمه مسافرتی  5 -روز گشت متنوع با  6وعده
ناهار یا شام  -ویزای گروهی
نکات مهم:
* مدارک الزم جهت اخذ ویزا:اصل پاسپورت با حداقل  2ماه اعتبار  +سه قطعه عکس

* مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده

 1*4رنگی زمینه سفید تمام رخ ،کپی صفحه اول و دوم شناسنامه  ،نامه تمکن مالی

آژانس همکار می باشد و این شرکت مسئولیتی در قبال صدور ویزا توسط کنسولگری

بانک به التین مشابه پاسپورت و تکمیل فرم مشخصات سفارت چین اجباری می باشد.

نخواهد داشت.

* زمان الزم جهت اخذ ویزای عادی  8روز کاری می باشد .در صورت فوری شدن ویزا
مبلغ  150/000تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.

 5روز گشت

* در صورت کنسلی هزینه ی بلیط و ویزا و هتل اخذ خواهد شد.
* نرخ کودک زیر  2سال مبلغ  795/000تومان می باشد.

 1وعده ناهار یا شام

رفت به شانگهای برگشت از پکن
تاریخ اجرای تور 21 :آذر و  3دی ماه

تاریخ اعتبار پکیج :از  22آبان

برنامه گشت
گشت اول
(گشت نیم روز شانگهای)
گشت دوم
(گشت تمام روز شانگهای)
گشت سوم
(گشت تمام روز پکن)
گشت چهارم
(گشت تمام روز پکن)
گشت پنجم
(گشت تمام روز پکن)

بازدید از :منطقه باند به همراه صرف ناهار فست فود – شب :نمایش آکروباتیک
بازدید از :باغ یویوآن  -برج تلویزیونی شانگهای و موزه تاریخ – کارخانه ابریشم – خیابان نانجینگ – صرف ناهار در رستوران
بازدید از :کارخانه مروارید – کاخ باستانی – معبد بهشت  -مراسم چای – صرف ناهار در رستوران
بازدید از :دیوار بزرگ چین به همراه تله کابین – کارخانه یشم – استادیوم المپیک – مرکز طب سنتی چینی – صرف ناهار در رستوران
بازدید از :شهر ممنوعه – میدان تیان آنمن – خیابان وانگ فوجینگ  +صرف ناهار فست فود و صرف شام در رستوران

پرداخت کلیه ورودیه های محل های مورد بازدید در گشت های برنامه ضمیمه به عهده دلتابان بوده و
در قرارداد ذکر می شود.
گشت ها بدون کم و کاست برگزار می شوند ولی امکان جابجایی در برنامه ها وجود دارد.

زاﻫﺪان-ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه -ﻧﺒﺶ داﻧﺸﮕﺎه -۲۰ﺗﻠﻔﻦ۰۵۴۳۱۱۸۰:
www.hamoonaral.com

