
 

 98ویژه پاییز  عمانیشب( با پرواز  7کراال ) تور 

 درجه نام هتـل
تعداد 

 نفرات

هر نفر در 

 اتاق دوتخته

هر نفر در 

 اتاق یک تخته
هر نفر در 

 تخت اضافه
کودک با تخت 

 سال 12-5اضافه 
کودک بدون 

 سال 5-2تخت 

Casino hotel (Cochin) 

The Silver Tips (Munnar) 

Cardamom County (Periyar) 

Lake Song Kumarakom 

(Kumarakon) 

4* 

نفر 2  15012000 18700000 12887000 10348000 6723000 
نفر 3  14637000 18700000 12887000 10348000 6723000 

نفر 6تا  4  14387000 18700000 12887000 10348000 6723000 
نفر 9تا  6  14200000 18700000 12887000 10348000 6723000 
نفر 14تا  10  14012000 18700000 12887000 10348000 6723000 

Crowne Plaza (Cochin) 

Fragrant Nature (Munnar) 

Green Woods (Periyar) 

Park Regis (Kumarakon) 

5* 

نفر 2  16387000 21637000 13950000 10973000 6723000 
نفر 3  16012000 21637000 13950000 10973000 6723000 

نفر 6تا  4  15762000 21637000 13950000 10973000 6723000 
نفر 9تا  6  15575000 21637000 13950000 10973000 6723000 
نفر 14تا  10  15387000 21637000 13950000 10973000 6723000 

شب اقامت در هتل با صبحانه، ویزا، بیمه مسافرتی، راهنمای  7، ترانسفر فرودگاهی، ایرالین عمانی  با کوچین-یط رفت و برگشت تهرانبل خدمات تور

 روی پکیج محاسبه شده است.کلیه ورودیه های برنامه گشت  زبان،محلی انگلیسی 

مدارک الزم 

جهت ویزای  

الکترونیک 

 هند:  

جدید تمام رخ رنگی زمینه سفید، ، در صورت گرفتن ویزای هند در گذشته گذرنامه های قدیمی هم  5×5اسکن پاسپورت؛ اسکن عکس 

 باید ضمیمه مدارک باشد

 نکات مهم

تومان( محاسبه شده است و در صورت افزایش یا کاهش نرخ پرواز مابه التفاوت به  5.800.000) عمان ایرتور بر اساس نرخ پایه پروازی 

)در صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز مابه  ارز لطفاً با کانتر مربوطه تماس بگیریدبا توجه به نوسانات نرخ    .پکیج افزوده یا کاسته خواهد شد

را داراست در صورت  هنددفتر خدمات مسافرتی شیوار سیاوشان امکان رزرو کلیه هتل های   التفاوت به پکیج افزوده یا کاسته می شود(

با هتل درخواستی شما به  اختصاصی هندبوطه در میان بگذارید تا نرخ تور تمایل به رزرو هتلی خارج از پکیج ما درخواست خود را با کانتر مر

بنابراین تا زمان تایید نشدن هتل درخواستی شما، اقدامی جهت رزرو پرواز انجام بوده  On requestشما داده شود.    تمامی هتل های فوق 

   ت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست دهنده می باشد.مسئولی    .نمی پذیرد.    برای اطالع از کمیسیون همکار تماس بگیرید

 مسئولیت کنترل ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

      

tour@shivar.org 

95118563 
91014574 

95118563 

@shivartours 

95118563 
91014574 


