
 

روز 6شب و  5 – 98 پاییز ماکائو لوکس تور  
 درجه نام هتل

 هر نفر در اتاق

 دو تخته
 اتاق یک تخته

رهر نفر د  

 تخت اضافه

 کودک با تخت

سال 12تا  5  

تخت یکودک ب  

سال 5تا  2  

HOLIDAY INN 4* 14357000 17789000 15137000 10835000 10835000 

HOTEL ROYAL MACAU 4* 15497000 20057000 15197000 13055000 13055000 

ASCOTT 4* 18677000 26429000 10985000 10835000 10835000 

GRAND COLONE 5* 15497000 19061000 14693000 14543000 14543000 

SHERATON MACAU 5* 19085000 26945000 14717000 11135000 11135000 

GRAND HAYATT 5* 18581000 25925000 16709000 16559000 16559000 

SOFITEL AT PONTE 16 5* 17509000 22525000 NA NA NA 

ST REGIS 5*T 22069000 32713000 NA NA NA 

MANDARIN ORIENTAL 5*T 24001000 36577000 17437000 11335000 11335000 

CONRAD 5*T 24529000 37621000 15541000 11335000 11335000 

OKURA (GALEXY) 5*T 23377000 35317000 19537000 14047000 14047000 

BANYAN TREE 5*T 27241000 43045000 22201000 11335000 11335000 
شب اقامت با صبحانه  5، رفت و برگشت   ماهان به کواالالمپور و پرواز از کواال به ماکائوليط رفت و برگشت ب : ماکائوخدمات تور 

 هزار یورو 20، بيمه مسافرتی تا سقف بوفه، ترانسفر فرودگاهی 

، تلفن و آدرس ایمیل و موبایل )الزم به ذکر شش ماه اعتبار از تاریخ برگشتپاسپورت یا تصویر رنگی واضح پاسپورت با مدارک مورد نیاز:  
 دالر از مسافر صادر می گردد.( 25است ویزای ماکائو فرودگاهی می باشد و در فرودگاه ماکائو با دریافت 

 در هتل شارژ و از مسافر اخذ می گردد. نفر اضافه در اتاق دو تخته صبحانه بیشتر هتلهای طرف قرارداد شیوار 

افزایش نرخ کاهش یا  تومان( محاسبه شده است در صورت  5.650.000تور بر اساس نرخ پایه پروازی ماهان ایر )نکات مهم : 

 امکان انتخاب تور برای هر تاریخی مقدور می باشد و مدت تور به انتخاب شما       افزوده خواهد گردید. کسر یاپرواز مابه التفاوت 

را داراست در صورت تمایل به رزرو  کائوفرتی شيوار سياوشان امکان رزرو کليه هتل های ما.   دفتر خدمات مسااستتنظيم  قابل

با هتل درخواستی شما به شما داده  ماکائوهتلی خارج از پکيج ما درخواست خود را با کانتر مربوطه در ميان بگذارید تا نرخ تور 

ان تایيد نشدن هتل درخواستی شما اقدامی جهت رزرو پرواز انجام بنابراین تا زمبوده  On requestشود.    تمامی هتل های فوق 

مسئوليت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست دهنده     .نمی پذیرد.    برای اطالع از کميسيون همکار تماس بگيرید

وسانات لحظه ای نرخ ارز نرخ نهایی را با توجه به ن  مسئوليت کنترل ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.   می باشد.

 بروز از کانتر فروش تور ماکائو شيوار دریافت بفرمایيد. 

 نفر مناسب تر خواهد شد. برای اطالعات بيشتر تماس بگيرید.  5هزینه گروههای باالی 
 

tour@shivar.org 
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91014574-021 

 تنکابن، خيابان امام خمينی، مجتمع اداری و تجاری کيان، شيوار سياوشان


