
 

 98ویژه پاییز -قطر ایرویز *5ایرالین   –(پاالوان-جزیره آرامش فیلیپین )تور 

 (پاالوانشب  5شب مانیال +  2)
 کودک بی تخت کودک با تخت تخت اضافه یک تخته دو تخته تعداد نفرات درجه هتل نام

HERITAGE HOTEL 

(SUPERIOR ROOM) 
+ 

ASTORIA PALAWAN 

(SUPERIOR ROOM) 

*4  
*5  

نفر 2  23737000 27800000 23150000 19486000 18218000 
نفر 3  23150000 27800000 22900000 18456000 17481000 

نفر 6یا  4  22900000 27800000 22900000 18456000 17481000 

نفر 9تا  7  22775000 27800000 22775000 18456000 17481000 

I'M HOTEL 

(CLASSIC ROOM) 
+  

ASTORIA PALAWAN 

 (SUPERIOR ROOM) 

*5  

نفر 2  24225000 28687000 23675000 19872000 18537000 

نفر 3  23700000 28687000 23450000 19393000 18193000 

نفر 6یا  4  23450000 28687000 23450000 19393000 18193000 

نفر 9تا  7  23325000 28687000 23325000 19393000 18193000 

DISCOVERY PRIMEA 

(BUSINESS FLAT) 
+ 

SHERIDAN BEACH RESORT 

(SUPERIOR ROOM) 

*5  

نفر 2  25025000 30137000 24987000 20477000 19012000 

نفر 3  24500000 30137000 24987000 20906000 19318000 

نفر 6یا  4  24250000 30137000 24700000 20906000 19318000 

نفر 9تا  7  24125000 30137000 24700000 20906000 19318000 

  خدمات تور
با صبحانه بوفه، در هتل شب اقامت  7 و بالعکس، پرواز داخلی مانيل به پاالوان ،یزقطر ایروپنج ستاره  بليط رفت و برگشت هواپيمایی

، بيمه با همراهی راهنمای محلی انگليسی زبان و پاالوان، مانيل)استقبال و بدرقه فرودگاهی(، گشت نيم روزه شهر ترانسفر فرودگاهی 

 ، ورودیه هاهزار یورو 10مسافرتی تا سقف 

 مدارک ویزا

رنگی زمینه سفید تمام رخ جدید، گواهی تمکن مالی به ازای هر نفر  3×4قطعه عکس  2ماه از تاریخ برگشت از سفر،  9پاسپورت با اعتبار 
میلیون تومان و پرینت سه ماهه حساب بانکی التین به نام پاسپورتی مسافر با مهر و امضای بانک با مانده خوب، تکمیل فرم  5مسافر 

 سفارت روزهای جمعه و شنبه هر هفته تعطیل می باشد.روز کاری می باشد(  7)مدت زمان اخذ ویزای فیلیپین   مشخصات فردی
نرخ پرواز مابه التفاوت به پکيج  یا کاهش تومان( محاسبه شده است در صورت افزایش 10.380.000) قطریتور بر اساس نرخ پایه پروازی نکات مهم : 

.   دفتر است غييرت قابل مقدور می باشد و مدت تور به انتخاب شما در بهار و تابستان امکان انتخاب تور برای هر تاریخی        .یا کاسته خواهد شدافزوده 

را داراست در صورت تمایل به رزرو هتلی خارج از پکيج ما درخواست خود را با کانتر  فيليپينخدمات مسافرتی شيوار سياوشان امکان رزرو کليه هتل های 

بنابراین تا زمان تایيد نشدن هتل بوده  On requestبا هتل درخواستی شما به شما داده شود.    تمامی هتل های فوق  بوطه در ميان بگذارید تا نرخ تورمر

ر پاسپورت به عهده آژانس مسئوليت کنترل اعتبا    .درخواستی شما اقدامی جهت رزرو پرواز انجام نمی پذیرد.    برای اطالع از کميسيون همکار تماس بگيرید

 مسئوليت کنترل ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.   درخواست دهنده می باشد.
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