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  را باکانتر خارجی چک کنيد توربدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی 

  ، نرخ نهايی تور با کانتر خارجی چک فرماييد.تور بر اساس حدافل نرخ پرواز بسته شده

  دالر به مبالغ فوق اضافه می گردد. 120يک سيم کارت به ازای هر اتاق و يک گشت شهری مبلغ  در صورت در خواست صبحانه هنگ کنگ ، 

  باشد و چهار روز باز ديد از نمايشگاه در هنگ کنگ الزامی می باشد. دوتختهو در اتاق  سال 19 سن  گاهی فرد بايد باالی ش نمايدالر نقدی  165ريافت سوپسيت جهت د

  دالر نقدی نمايشگاهی بازای هر اتاق و چهار روز باز ديد از نمايشگاه در هنگ کنگ الزامی می باشد. 400جهت دريافت سوپسيت 

  

 : خدمات تور

 قطری از شيراز  با پرواز   بليط رفت و برگشت 
  و ترانسفر بين شهری  ترانسفر فرودگاهی 
  اخذ بليط ورودی نمايشگاه 
  ترانسفر رفت و برگشت از هتل به نمايشگاه و بالعکس  
 ی فارسی راهنما  
  بيمه مسافرتی 
  شامل اوشن پارک ، موزه مادام توسو ،ديزنی لند ، تله کابين ، معبد  ، گشت قايق و .... گشت شهری 
  ماکائو  ويزای اخذ 
   ترانسفر از هتل هنگ کنگ به اسکله  و بالعکس 
  ماکائو  همراه با دو گشت  پياده روی در ماکائو به همراه شام   –بليط کشتی هنگ کنگ  

  :   مدارک الزم

 پاسپورت   ناسک 
  کپی کارت ملی 
 2    زمينه سفيد 6* 4قطعه عکس 
   ميليون تومان 50تمکن مالی با مانده حداقل 

  دوحه ساعت برگشت از   شانگهای ساعت برگشت از   دوحه از ساعت رفت   ساعت رفت از شيراز 
04:45  08:45  18:15  01:50  

 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   تعداد شب    منطقه  ستاره هتل   نام هتل  
CITY GARDEN  

 
4*RO 

 
  هنگ کنگ  

    
  تومان 18.400.000  تومان 17.655.000  شب   5

GRAND LAPA  
 

5*BB 
 

  هنگ کنگ ماکائو 
  
  

  تومان 25.850.000  تومان 22.660.000  شب   7

GALAXY 
 

5* BB 
TOP 

  هنگ کنگ ماکائو 
  
  

  تومان 27.470.000  تومان 24.415.000  شب   7
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 تور های خانوادگی 

  تور مجردی 

 تور ويژه خربد   

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  تور های آفری پرواز قطرايرويز از شيراز 

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

    تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  ر های مخصوص کودکانتو

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

  

  

 

 


