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 روز ۸شب و ۷فیلیپین 

 تور انفرادی

 شب پاالوان )پورتو پرینسسا( ۵شب مانیال+ ۲

 خدمات تور:

اخذ + همراه با صبحانهدر پاالوان  ستاره پنج اقامت در هتل  شب پنج+ با صبحانه همراه  مانیالدر  ستارهپنج اقامت در هتل  شب دو

کیلوبار  ۲۲ری +پرواز داخلی رفت و برگشت بین مانیال و پاالوان )هر نفر و شه فرودگاهی هایترانسفر  +فیلیپینتوریستی ویزای 

 ی بیمه مسافرت + در طی برگزاری گشت ها انگلیسی زبان راهنمای محلی+مجاز( 

 شامل :ها گشت 

 پارک امریکایی، ،پارک(فیلیپین مدرن اقتصادی و تجاری منطقه)ماکاتی در آیاال منطقه گشت گشت شهر مانیالی قدیم و جدید،: مانیال

 خرید ،مرکز هنری تاالر ها، مجمع آگوستین،مرکز سنت سانتیاگو،کلیسای اسپانیایی وسطایی قرون اینترامیورس،قلعه ریزال،دیوار

 جهان( خرید مراکز بزرگترین از یکی)آسیایی باشکوه

 آیواهیگ ره،دهکدهجزی کلیسای و موزه و ها،بازار کروکودیل مزرعه ، پرینسسا پورتو جزیره گشت:  پاالوان

 

 میگردد. اخذ و محاسبه بلیط صدور روز نرخ به و بوده ارزی مبالغ از جدا برگشت و رفت پرواز هزینه

 نرخها افزایش خواهد داشت. خاصمبالغ از حداقل نرخ میباشد و در ایام -میباشد۸۹تاریخ اعتبار قیمتهای پکیج تا آخر سال 

 

 

  مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: 

  تمکن(  ۳×۴قطعه عکس رنگی زمینه سفید ) سایز عکس  دو + تاریخ سفر به فیلیپیناز  ماه اعتبار نه اصل گذرنامه با حداقل+ 

 پاسپورت و شناسنامه اول صفحه نفر+ کپی هر برای تومان میلیون ۰۲ مانده حداقل با انگلیسی زبان به حساب

 .مسافر ملزم به حضور در سفارت جهت مصاحبه حضوری در زمان تعیین شده توسط سفارت میباشد 

 سال اجباری بوده و به عهده مسافر می باشد ۰۲ه تکمیلی افراد باالی بیم. 

 

 ۰-۰۲کودک  نوزاد
 سال با تخت

گسال در اتاق بزر
 یک تخته

بزرگسال در اتاق 
  TWINدو تخته

بزرگسال در اتاق 
  DBLدو تخته

 تعداد

 نفر ۲ دالر ۵۵۲ دالر ۰۲۵۲ دالر ۰۳۵۲ دالر ۵۲۵ دالر ۲۵۲

 نفر ۳ دالر ۵۲۲ دالر ۰۲۲۲ دالر ۰۳۲۲ دالر ۸۷۵ دالر ۲۵۲

 نفر ۴-۰ دالر ۸۸۲ دالر ۵۸۲ دالر ۰۲۵۲ دالر ۸۵۵ دالر ۲۵۲

 نفر ۷-۵ دالر ۸۵۲ دالر ۵۵۲ دالر ۰۲۳۲ دالر ۸۲۵ دالر ۲۵۲

 نفر ۰۲-۰۵ دالر ۸۲۲ دالر ۵۳۲ دالر ۰۲۲۲ دالر ۷۵۵ دالر ۲۵۲

 تومان ۰۰۵۵۲۲۵۲۲۲مبالغ فوق + قیمت پرواز با هواپیمایی قطر از                
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