
اقامتبرنامه سفرتاریخ سفرهتل
هر نفر داخل اتاق دو 

تخته
هر نفر داخل اتاق یک تخته

 12-6      بچه با تخت  

سال
افزایش بیزنس کالس  سال6-2بچه بدون تخت 

MARCO POLO PARKSIDE BEIJING 4شب پکن

CROWNE PLAZA FUDAN SHANGHAI4شب شانگهای

WANDA VISTA BEIJING 4شب پکن

GOETHE HOTEL HANGZHOU2شب هانگزو

CROWNE PLAZA FUDAN 4شب شانگهای

MARCO POLO PARKSIDE BEIJING 4شب پکن

GRAND TRUSTEL PURPLE MOUNTAIN4شب شانگهای

MARCO POLO PARKSIDE BEIJING 4شب پکن

THE DRAGON HOTEL HANGZHOU2شب هانگزو

CROWNE PLAZA FUDAN SHANGHAI4شب شانگهای

MERCURE BEIJING DOWNTOWN 4شب پکن

AMETHYST HOTEL HANGZHOU2شب هانگزو

RAMADA WUJIAACHANG SHANGHAI3شب شانگهای

PRIME HOTEL (WANGFUJING) 4شب پکن

GOETHE HOTEL HANGZHOU2شب هانگزو

GRAND MERCURE CENTURY PARK3شب شانگهای

MERCURE BEIJING DOWNTOWN 4شب پکن

RAMADA WUJIAACHANG SHANGHAI4شب شانگهای

WANDA VISTA BEIJING 4شب پکن

GRAND MERCURE CENTURY PARK4شب شانگهای

5*

6.050.000

شب9

20 - 31 MARCH

18 - 27 MARCH8شب

20 - 29 MARCH8شب

18 - 29 MARCH10شب

شب9

6.600.000

7.900.0009.900.0007.250.000شب10

7.950.0009.850.0007.250.0002.000.000

FULL

5*

4*

5*

25 MAR - 03 APR

6.500.0007.500.0006.000.0005.500.000شب8

7.300.0008.850.0006.900.000شب8

6*4دو قطعه عکس رنگی +  تومان به ازای هر نفر 10.000.000گواهی تمکن مالی التین مبلغ +  ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با حداقل : مدارک  -4

   تماس حاصل فرمائید  88984780 / 88952350جهت اطالعات با تلفن     

3واحد  – 29پالک  –ابتدای خیابان گمنام  –میدان فاطمی  – تهران 

       WWW.NAKHODASAFAR.COM         021-88952348: فکس

FULL

FULL

FULL

ناهار+ گشت + بیمه مسافرتی + راهنمای فارسی زبان + ویزای گروهی + ترانسفر بین شهری با قطار سریع السیر + ترانسفر فرودگاهی +  با صبحانه 5*اقامت در هتل + پرواز ماهان : خدمات 

!هتل و پرواز بصورت گارانتی،چارتر و غیر قابل کنسلی میباشند و در صورت کانفرم نشدن هتل دیگری جایگزین میگردد-1

(از مبلغ کل قرار داد الزامی می باشد  % 70پرداخت  )!                                 نخواهد داشت (ممنوعیت یا نداشتن اعتبار خروج  )آژانس ناخدای سفرهیچگونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت  -2

.محاسبه میگردد (سوخت کامل  )در صورت آماده نشدن ویزا از طرف سفارت به هر دلیلی بقیه مسافرین موظف به انجام تور میباشند در غیر اینصورت هزینه بلیط و هتل طبق قوانین هتل و ایرالین            -3

2.000.000

5.800.000

23 MAR - 02 APR

97108: پکیجشماره

خروج از شانگهای-به پکن ورود


