
 هر نفر در اتاق

 یک تخته
 هر نفر در اتاق

 دو تخته

 نام هتل درجه

769$ 542$ 3* 
Pearl lane 

Express inn Mactan 

845$ 580$ 3* 
Oxford Suites Makati 

Express inn Cebu 

985$ 650$ 
4* 
3* 

The Exchange Regency  

Mandarin Plaza 

1069$ 697$ 
4* 
3* 

The Avenue Makati 

Cebu Parklane  int 

1067$ 696$ 4* 
Brijaya makati 

Harolds 

1131$ 728$ 4* 
Armada Manila  

Be Resort Mactan 

1293$ 814$ 
4* 
5* 

Jen manila 

Marco Polo Plaza 

1335$ 835$ 5* 
The Manila  

Marco Polo  Plaza 

1875$ 1127$ 5* 
Dusit  Thani  Manila  

Radisson Blu Cebu 

1845$ 1090$ 
 

5* 
New World Manila Bay 

MovenPick Mactan  

2213$ 1274$ 5* 
New world makati 

Shangri_la Mactan Resort 

 راهنما  –بیمه  -فرودگاهیترانسفر  –شب اقامت در هتل با صبحانه  7  -ویزای توریستی   -های داخلیپرواز  -بلیط رفت و برگشت با پرواز قطری :  خدمات تور 

.نرخ پرواز به مبالغ فوق اضافه می گردد  
تومان 6.990.000سال    12تا 2کودک / تومان  7.990.000بزرگسال     

 :  توضیحات 
 .ماه اعتبار از تاريخ شروع سفر معتبر می باشد 7با حداقل  پاسپورت  ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و  هرگونه پاسپورت  بابت  لکنترمسئولیت *
 .  گارانتی غیر قابل کنسلی و تغییر تاريخ می باشدهتل . شرايط کنسلی آن طبق مقررات مربوطه خواهد بودباشد،و تمامی شرايط پكیج می قبول رزرو به معنی درخواست قطعی و ارسال * 
 .سال اجباري می باشد و با توجه به تاريخ تولد محاسبه و دريافت می گردد 60براي افراد باالي بیمه * 
 .تور بر اساس پايینترين نرخ کالس پروازي محاسبه شده و در صورت افزايش نرخ پرواز مابه تفاوت اعالم میگردد نرخ * 
 . تومان می باشد 3.300.000سال   2نرخ بلیط و ويزاي زير * 
 .الزامیست درصد هزينه تور هنگام ثبت نام  70پرداخت  *
 

 اول و دوم شناسنامهکپی صفحه  –تومان به ازاي هر نفر میلیون 12پرينت حساب بانكی حداقل مانده  -6*4عكسدو قطعه  –ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل  :مدارک الزم 

31واحد  – 3طبقه  –ساختمان مروارید  –بعد از چهار راه اسدی  –بعد از فلکه اول صادقیه  –خیابان ستارخان  -تهران : آدرس   

  44255399 - 44255409 –  44253708 – 44228585: تلفن

www.jaziresafar.com 

  


