
 
 
 

 

 شركت خدمات بار هوايي و مسافرتي

   پارسيان هوا دريا
 

   

 چین                  
 شب شانگهای 3 ,شب هانگزو  2 ,شب پکن  5

 
 

 

 ، ویزای گروهیو بین شهری سفر فرودگاهینترا گشت همراه با نهار، 5 ،شب اقامت در هتل با صبحانه 01 ،امارات یهواپیمایبرگشت با  بلیط رفت و خدمات تور:

  .لیدر فارسی زبان همراه از ایران، یبیمه گروهی مسافرت ،محلیراهنمای  ریستی،تو عادی 

 . ناهارگ، جین نانخرید در خیابان ، ابریشمکارخانه ی، برج مخابرات ،بازدید از باغ یو گشتها در شانگهای:    

 : پکن در گشتها 
  ، معبد، ناهار. کارخانه مروارید ،بازدید از کاخ تابستانی ٭

 . ، ناهار، طب سنتی چین، بازدید از کارخانه یشمیکاستادیوم المپ بازدید ازین، از دیوار بزرگ چبازدید  ٭

 . ترانسفر به مراکز خریدناهار، ، میدان تیان آن منبازدید از شهر ممنوعه،  ٭

   گشتها در هانگزو:

 ، ناهارپارک پرورش گل، مزرعه چای، Cheng Huang Pavilionاز عمارت بازدید ، بازدید از دریاچه وست ٭

 ناهارجینگ،  نانبازدید از باغ یو، برج مخابراتی، کارخانه ابریشم، خرید در خیابان  گشتها در شانگهای: ٭

  فوق بر اساس دالر روز محاسبه می گردد و احتمال افزایش و یا کاهش نرخ وجود دارد. تومانینرخ 

  رنگی و زمینه سفید،کپی از تمام صفحات شناسنامه+کارت  تمام رخ 6×4قطعه عکس  دو و اعتبار  ماه 7حداقل با اعتبار پاسپورت

 میلیون تومان. 01ملی هر دو رو+تمکن مالی به التین با مانده حساب باالی 

 ین الخروجی بعهده مسافر ـار بعـهده آژانس درخواست کننده می باشدو دیگر موارد ممنـوعبکنترل پاسپورت مسافرین از نظر  اعتـ

 .می باشد

 در قبال عدم اخذ ویزا نخواهد داشت. اخذ ویزا به عهده سـفارت چین در ایران بوده و این آژانس تعهدی 

  تومان می باشد.  111/111/2سال  2هزینه کودک زیر 
 

 

TEL : 22016619  

E-mail : pastravel3@ persiangroup.biz 
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 HOTEL هتل

2.900.000 
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Beijing:  CHINA WORLD HOTEL 

Hangzhou: DRAGON HOTEL 

Shanghai: HYATT REGENCY 

SHANGHAI WUJIAOCHANG HOTEL  
 

 July & 16August 19تاریخ حرکت: 


