
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 ور:ـات تـخدم
 به همراه ترانسفر فرودگاهی پرواز رفت و برگشت. 

  ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب 6. 

 . لیدر انگلیسی زبان
 .ترانسفر هوایی رفت و برگشت به پاالوان

 ( تمامی ورودیه ها پرداخت شده  UNDERGROUND RIVER) .گشت رایگان شهر مانیل و گشت کروز رایگان به رودخانه مخفی 
 یورو 01.111بیمه مسافرتی تا سقف  .
 

 جهت اخذ ویزای توریستی: مـدارک الزم
 ماه اعتبار  9 )زمینه سفید و تمام رخ بدون چرخش سر و شانه( + فرم مشخصات فردی + گذرنامه با حداقل  3*4قطعه عکس رنگی جدید   2

 میلیون ناموت به ازای هر نفر 01ماه اخیر با مانده حساب حداقل   3گردش مالی گواهی حساب بانکی و 
 تاییدیه رزرو هتل و تاییدیه بلیت  رفت و برگشت 

 ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف
 زمینه سفید و جدید باشند. نحوه قرار گرفتن بدن باید به نحوی باشد که سر و شـانه ها در یک راستا باشند. 3×  4عکس ها می بایست در اندازه  -0
 دالر می باشد. 071نــرخ نوزاد  -2
 ل برای هر فرد صورت می پذیرد.گذرنامه جداگانه برای تمامی مسافران )حتی کودکان و نوزادان( الزامی بوده و اخذ روادید به صورت مستق -3
 سال باید دارای امضا باشند. 01گذرنامه های کلیه مسافران باالی  -4
دالر امریکا بابت ویزای فوری به نرخ تور  071روز کاری می باشد. در صـورت ارسال دیرتر مدارک، مبلغ  01زمان الزم جهت اخذ روادید عادی حداقل  -1

 افزوده می شود.
 .بل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشدهتل چارتر بوده، قا -1
مسئولیت کنترل گـذرنامه در خصوص هـرگونه مـمنوعیت خروج از کشور، تاریخ اعتبار و مهر ورود و خروج، پرداخت عوارض خروج از کشور، عکس   -7

 و سایر مـدارک مورد تایید سفارت به عهده مسافر می باشد.
 س دلتابان بیمه مسافرتی رایگان میباشد.در صورت اقدام ویزا از طریق آژان -8

 
 

تــلـه ردیف  درجــه 
 تخته اتاق دو

 )نفر اضافه(
 تختهیک اتاق 

 
 کودک با تـخت

 
 تـخت بدونکودک 

(6-11) (2-6) 

1 

CITY GARDEN GRAND  
BEST WESTERN THE IVY 

WALL 
4* 875 1420 730 565 

2 

DUSIT THANI MANILA 
SHERIDAN BEACH 

RESORT 
5* 990 1645 765 595 

 "قیمت های فوق بر حسب دالر می باشد"

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 میباشد 0 000770777پرواز قطرایرویز شروع نرخ 
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