
 
 

 

 

 

 

 
 ور:ـات تـخدم

ویزای انفرادی  ترانسفر بین شهری با قطار + +با صبحانه + ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی شب اقامت در هتل  7پرواز رفت و برگشت + 
 چین + بیمه مسافرتی

 :جهت اخذ ویزای توریستی مـدارک الزم
  ماه از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار 
 3  زمینه سفید تمام رخ 6*4قطعه عکس رنگی ، 
 کپی صفحه اول و دوم شناسنامه 
 میلیون ناموت( به التین مشابه پاسپورت و تکمیل فرم مشخصات سفارت چین اجباری می باشد. 33مکن مالی بانک )نفرینامه ت 
  صفحه خالی در پاسپورت الزامی می باشد. 2داشتن 

دالر به نرخ پکیج  33روز کاری( مبلغ  4روزکاری می باشد. در صورت در خواست ویزای فوری)01تا 7مدت زمان الزم برای اخذ ویزای عادی چین
 اضافه می گردد.

 

 شرایط کنسلی : 
 .سوخت کامل محسوب می شود کنسلی بعد از رزرو

  ایید :ـرمـوجه فـر تـا به نکات زیـلطف

 .به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد  -1
آژانس درخواست مسافر و و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی  (از تاریخ سفر  ماه اعتبار 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -2

 کننده می باشد. 
 .باشد یم یالزام یدر هر رده سن نیمسافر یتمام یداشتن پاسپورت جداگانه برا -3
 سال باید امضا داشته باشد. 06گذرنامه کلیه مسافران باالی  -4
 .هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد -5
 نرخ کودک بدون تخت شامل صبحانه نمی باشد. -6
 را با کانتر مربوطه چک بفرمایید. دقیق  نرخ ترانسفربین پکن و شانگهای بر اساس پایین ترین نرخ قطار می باشد لطفا در هنگام رزرو نرخ -7

  گشت های پیشنهادی:
 روز گشت شهری در پکن شامل:  یک -

 silk alleyیا  wangfujingخرید در  –مراسم چای –شهر ممنوعه –میدان تیان آنمن –اهار در رستوران ترکین –کارخانه مروارید –بازدید کاخ تابستانی
market  

 یک روز گشت دیوار چین و پارک المپیک شامل: -
 خرید-نمای بیرونی پارک المپیک-مرکز طب سنتی چین-ناهار مک دونالد-دیوار بزرگ چین -Jadeکارخانه 

 های شامل:نگایک روز گشت شهری ش -
 خرید – Yu Garden-  Yuyuan Market -ناهار مک دونالد-موزه تاریخ زیر برج تلویریون-برج تلویزیون مروارید خاور-کارخانه ابریشم

 .نرخ دقیق را با کانتر مربوطه چک بفرماییدآن به پکیج اضافه خواهد شد. در صورت تمایل نرخ  گشت های فوق پیشنهادی می باشد و 

 اتاق دوتخته نوع اتاق درجــه هتــل ردیف
اتاق یـک 

 تخته

 
 کودک با تـخت

 
 تـخت بدونکودک 

(21-6) (6-1) 

2 WUHUAN HOTEL + JIU LONG HOTEL 4* STD 664 1106 462 222 

 مبالغ فوق بر حسب دالر می باشد

 .ناموت می باشد که نرخ آن به مبالغ دالری فوق اضافه می گردد 3.678.000 پایین ترین نرخ بلیت با پروازماهان
 

13 JAN 
13 JAN – 28 FEB 
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