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 روزه ۱۲شب و  ۱۱تور چین 

+ هانگزو شهر ساحلی+  پکن + شانگهای  

)اماکن تاریخی + مراسم فرهنگی + خرید عالی + طبیعت زیبا(   

اخذ + هانگزو و پکن  بینپرواز داخلی   + )ورود شانگهای خروج پکن(ماهان  : بلیط رفت و برگشت با هواپیماییخدمات تور

 ۵اقامت در هتل  شب دو+ ه با صبحانه در شانگهای همرا ستاره ۵اقامت در هتل  شب چهار+    چینگروهی  توریستیویزای 

اقامت در  شبچهار همراه با صبحانه + در هانگزو  ستاره ۴اقامت در هتل شب یک  شهر ساحلی همراه با صبحانه +  درستاره 

 ساعت تا باشید فرودگاه در باید ۹ ساعتدر پکن  هتل اقامت آخر شب است توضیح به الزم) با صبحانههمراه  پکندر  ستاره ۴هتل 

 + راهنمای فارسی زبان + فرودگاهی هایترانسفر + نه وعده ناهار  + د(دهی انجام را تهران به ماهان برگشت پرواز بامداد۱۱:۱۵

 شامل : )همراه با پرداخت کلیه ورودیه ها از طرف آژانس(رایگان بیمه مسافرتی + برگزاری جلسه معارفه قبل از سفر+ گشت های 

 گهایشانسواری در رودخانه  کشتی ،مرکز پرورش ابریشم ،  موزه مردم شناسی شانگهای ،شانگهای مروارید  برج تلویزیونی در شانگهای : 

 خیابان نانجینگ  ، خرید از  خرید از منطقه یو یوآن ،باغ کالسیک چینی یو  ،تماشای شب های شانگهای از روی عرشه کشتی  و

  بازدید از باغ گل دریاچه غربی ،کشتی سواری بر روی دریاچه غربی و دریاچه غربی  ، گیندر هانگزو : معبد لین

  ها جزیرهبازدید از  ،ه طبیعی شهر ساحلی روی دریاچ قایقدر شهر ساحلی : گشت با 

مرکز پرورش  ،میدان تیان آن من،شهر ممنوعه، مراسم چای سنتی چینی، کاخ تابستانی،  : دیوار چین )یکی از عجایب هفتگانه(در پکن 

 مرکز خرید ، خرید از ، مرکز طب سنتی چینیسیلک مارکت ،  خیابان وان فوجینیگخرید از  ، کارخانه سنگ یشم،  مروارید

 وعده ناهار در رستورانهای زیر :  ۹صرف 

) K.F.Cیک وعده در  ، یک وعده بصورت بوفه در هتل ) در شانگهای(، )در شانگهای(  LATINAیک وعده بصورت بوفه در رستوران 
یک وعده در مک  بصورت بوفه ) در هانگزو ( ، HUACHENیک وعده در هتل  ، (هانگزو) بصورت بوفه یک وعده  در شهرساحلی( ،

 ( ،یک وعده فست فود )پکن(پکن )یک وعده در رستوران ایرانی   ،یک وعده در رستوران ترکی) پکن( ، دونالد )پکن( 

 در صورت افزایش نرخ پرواز ماهان هنگام صدور بلیت مابه التفاوت اخذ میگردد

 :مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا 
 
بدون روتوش و عینک ) تفاوت چهره ۴در۶ار +گذرنامه قبلی + دو قطعه عکس رنگی زمینه سفید با سایز اصل گذرنامه با حداقل شش ماه اعتب 

با پاسپورت نداشته باشید(+اطالعات کامل فردی هر مسافر+ گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی با حداقل مانده برای هر نفر پنجاه میلیون 
 م افراد تومان + کپی تمام صفحات شناسنامه  برای تما

 *این تور چارتر و هزینه آن غیر قابل استرداد می باشد و در صورت انصراف مسافر به دلیل چارتر بودن تور هیچ هزینه ای مسترد نمی گردد.
 *مسئولیت کنترل پاسپورت مسافران به عهده ایشان و در مورد مسافرین آژانس به عهده آژانس همکار می باشد. 

 سال اجباری بوده و به عهده مسافر می باشد ۶۱ی *بیمه تکمیلی افراد باال

 بامداد ۲۴:۴۰فروردین ساعت  ۲۹سه شنبه  ورود به تهران:      ۹۲:۲۲اسفند ساعت ۹۲پنج شنبه  : رفت از تهران

سال ۴تا۲ کودک نوزاد  

 بدون تخت

سال ۱۱تا۵ کودک  

 بدون تخت

 بزرگسال در

اتاق یک تخته   

 بزرگسال در

اتاق دو تخته   

دالر ۰۱۱ دالر ۱۸۵۱  دالر ۸۱۷۱  دالر ۱۸۴۲  دالر ۱۱۱۲   

Tel:(+9821)41701
mailto:Info@DibaTravel.com


 
  
 

Diba Travel Unit703,Royal Complex                                                                     دریاو مدیریت تقاطع بلوار  ،شهرک غربــبا ـدیـــ،       
Int. of Modiriat Blvd. & Darya Blvd. Saadat abad st.,Tehran,Iran                     ۷۰۷، واحد ۷مجتمع اداری و تجاری رویال،طبقه    
Tel: (+9821)41701  Info@DibaTravel.com                                                                  www.DibaTravel.ir     :۰۲۴-۱۴۷۰۴تلفن  

 

Tel:(+9821)41701
mailto:Info@DibaTravel.com

