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ستاره    نام هتل  
  هتل 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته 

MERCURE WASHANG 
REGAL SHANGHAI 

 
4*BB 
  

  
  تومان   18.630.000

  

  
  تومان  22.660.000 

WANDA BEIJING 
REGAL INTERNATIONAL SHANGHAI 

5*BB 
 

  
  تومان   21.490.000

  

  
  تومان  28.640.000 

                                                    

 را باکانتر خارجی چک کنيد  تور بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی 

 : خدمات تور

 8   ) شب شانگهای)  4 ،شب پکن  4شب اقامت 
 ماهان از تهران بليط رفت و برگشت  
 پکنز رفت از تهران به مقصد فرودگاه  پروا   
  به شهر شانگهای  با قطار سريع السير می باشد. ازشهر پکن 
  می باشد.  شانگهایپرواز برگشت از شهر  
   ترانسفر فرودگاهی  
  بيمه مسافرتی 
  ويزای گروهی چين 

 

 : مدارک الزم  

 از زمان سفر  ماه اعتبار هفت  گذرنامه حداقل با صل ا 
   جديد    4*6دو قطعه عکس 
  آدرس + شماره تماس + شغل 
   بازای هر نفر تومان 40.000.000نامه تمکن مالی به مبلغ 

  ساعت برگشت   ساعت رفت 
20:00  23:00  
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 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 

  های مخصوص کودکان تور

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


