
 

 

  CIPPE 2017پكن نفت، گاز و پتروشيمي نمايشگاه  تور بازديد از
  پكن  – 1397فروردين  9الي  7

قيمت هر نفر با اقامت در اتاق  نام هتل  درجه هتل
  دو تخته

قيمت هر نفر با اقامت در اتاق 
  يك تخته

 Super House  ستاره 4
International Hotel 

848$  
+  

  تومان 000/520/2

986$  
+  

  تومان 000/520/2
  برنامه سفر:

 CZبا هواپيمايي  23:30حضور در فرودگاه امام. پرواز به سمت پكن در ساعت  20:00ساعت  :1397فروردين  4شنبه 

  ظهر. انتقال به هتل به صورت گروهي. 12:30ورود به پكن در ساعت  :1397فروردين  5يكشنبه 
پس از صرف صبحانه گشت شهري پكن شامل بازديد از ديوار بزرگ چين (يكي از عجايب هفتگانه  :1397فروردين  6دوشنبه 

بازديد از نماي بيروني استاديوم المپيك (النه پرنده) و استاديوم جهان) بازديد از كارگاه و فروشگاه توليد مصنوعات سنگ يشم، 
  ورزشهاي آبي پكن، صرف نهار، بازديد از مركز طب سنتي چيني. انتقال به هتل

  ه. بازديد از نمايشگاه. بعد از ظهر انتقال از نمايشگاه به هتل.صبح انتقال به محل نمايشگا :1397فروردين  7سه شنبه 
  : صبح انتقال به محل نمايشگاه. بازديد از نمايشگاه. بعد از ظهر انتقال از نمايشگاه به هتل.1397فروردين  8چهارشنبه 
  انتقال از نمايشگاه به هتل.: صبح انتقال به محل نمايشگاه. بازديد از نمايشگاه. بعد از ظهر 1397فروردين  9پنج شنبه 

    كارييا جلسات  ، خريدبراي گردشآزاد زمان  :1397فروردين  10جمعه 
  پرواز بسمت تهران 14:50بامداد تحويل اتاقها، حركت بسمت فرودگاه پكن، ساعت  10:30: ساعت 1397فروردين  11شنبه 

، ويزاي چين، انتقال از فرودگاه به هتل و بالعكس در ورود و خروج،  راهنماي فارسي CZو برگشت تهران پكن با پرواز  بليت رفت خدمات تور:
روز انتقال از هتل به  3ستاره در پكن، گشت شهري همراه با نهار،  4شب اقامت در هتل  6زبان و راهنماي محلي در كليه گشتها و ترانسفرها، 

  نمايشگاه و بالعكس

      :ارك مورد نيازمد
  12/7/97اصل پاسپورت با حداقل اعتبار تا   -
  جديد 6*4قطعه عكس  2 -
  ميليون تومان موجودي 12از بانك به زبان انگليسي با حداقل  تمكن مالينامه  -

 ند.در صورت نرسيدن گروه به حد نصاب خدمات تور بصورت جداگانه با درخواست متقاضي و با نرخ انفرادي قابل ارائه ميباش 

  قيمت پرواز بر اساس حداقل نرخ پروازCZ .اعالم شده. در صورت تغيير نرخ پرواز در زمان ثبت نام ما به التفاوت دريافت ميگردد  

 09122613477،   026-34480503تلفن تماس: 


