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 درجه نام هتل
 دوتخته

 هرنفر

 یک تخته

 هر نفر
 تاریخ توضیحات

 CAVAN  5*BB 5.200 6.500 7 شب گوانجو  
1فاز   8OCT – 16OCT 

VAPERSE  HOTEL (APARTMENT) 5*BB 6.350 7.750 
شب گوانجو 7  

1فاز   11OCT – 19OCT 

VAPERSE  HOTEL (APARTMENT) 5*BB 6.550 7.950 
گوانجو شب 7  

1فاز   12OCT – 20OCT 

VAPERSE  HOTEL (APARTMENT) 5*BB 6.450 7.850 
شب گوانجو 7  

1فاز   15OCT – 23OCT 

CAVAN 5*BB 6.550 7.900 
شب گوانجو 9  

1+2فاز   17OCT – 27OCT 

CAVAN 
CROWNE PLAZA LANDMARK 

CAVAN 
5*BB 6.950 8.500 

شب گوانجو  2  
شب شنزن  2  
گوانجوشب  5  

1+2فاز   

17OCT – 27OCT 

VAPERSE  HOTEL (APARTMENT) 5*BB 5.850 7.250 
شب گوانجو 7  

 22OCT – 30OCT  2فاز 

CAVAN 5*BB 5.800 6.950 
شب گوانجو 9  

2+  3فاز   24OCT- 03NOV 

CAVAN 
CROWNE PLAZA LANDMARK 

CAVAN 
5*BB 6.250 7.650 

شب گوانجو 3  
شب شنزن 2  
شب گوانجو 4  

2+  3فاز   

24OCT -03NOV 

VAPERSE  HOTEL (APARTMENT) 5*BB 5.450 6.850 
شب گوانجو  7  

3 فاز  29OCT – 06NOV 
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 خدمات تور :
 

 و بین شهری و نمایشگاه ترانسفر فرودگاهی  -با صبحانه در هتل اقامت  -ویزای چین  – ایر به گوانجو ماهان مستقیم پرواز
گشت با ناها ر در شنزن )رستوران باربیکو برزیلی(  –استقبال در فرودگاه با تابلوی گرین گروپ  –نقشه مترو  – ی فارسی زبانراهنما

  WINDOW OF THE WORLDبازدید از 
 کالس پروازی پرمیوم و کالس پروازی بیزینس به تاریخ های ذیل موجود است : 

BUSINESS CLASS                                                                                                                                  PREMIUM CLASS 
11-19OCT : 3.300.000                                                                                                                    11-19OCT : 1.000.000 
12-20OCT : 3.200.000                                                                                                                    12-20OCT : 1.000.000 
15-27OCT : 3.600.000                                                                                                                    15-23OCT : 1.000.000 

                                                                                                                                                          22-30OCT : 1.000.000 

 : توضیحات
 

 باشد می الزامی نام ثبت زمان در تور هزینه %55 مبلغ ارسال -
 باشد می استرداد قابل غیر و چارتر پرواز -
  گردد می اضافه پکیج به دالر 35 مبلغ پرواز از قبل روز 15 فوری ویزای صورت در -
 می باشد مسافر عهده به گذرنامه کنترل مسئولیت -

 : محصوالت فاز یک
15-19OCT   :قطعات و دوچرخه یدکی،انواع قطعات و سیکلت موتور سنگین،انواع و سبک صنعتی آالت ماشین:یک فاز محصوالت 

 الکترونیکی و الکتریکی ،محصوالت برقی منزل،لوازم برقی ،لوازم خودرو ،لوازم یراق ابزارو-شیمیائی ،محصوالت خودرو یدکی ،قطعات
 ،لوازم ساختمانی آالت ،ماشین لوستر و روشنایی ،محصوالت تجهیزات و یدکی ،قطعات ،موبایل وابسته صنایع و کامپیوتری ،محصوالت
 آالت یراق ،کابینت MDF_دیواری کاغذ و پوش کف ،انواع نشانی آتش و ایمنی سرامیک،محصوالت و کاشی تزئینی،انواع و ساختمانی

 : محصوالت فاز دو
23-27OCT :محصوالت منازل، ،دکوراسیون دکوری و هنری های ،سرامیک خانه نظافت ،لوازم برقی غیر آشپزخانه و خانه لوازم کلیه 

 بهداشت و بهداشتی مصنوعی،محصوالت ،گل فلز و سنگ محصوالت ، باغبانی ،لوازم مربوطه صنایع و اداری و ،مبلمان هنری و ای شیشه
 کادوئی،دکوراسیون و فستیوال ،محصوالت هدایا و تبلیغاتی بازی،لوازم اسباب نوری،انواع لوازم و ،ساعت زیبایی و آرایش فردی،لوازم

 هدایا و لنز،بدلیجات و ،عینک نگین و فلزی
 : محصوالت فاز سه

31OCT-04NOV : پرده و ،فرش بافندگی و مرتبط،منسوجات محصوالت و ،خز،چرم،کرک راحتی و ورزشی زنانه،پوشاک و مردانه پوشاک 
 ،محصوالت پزشکی تجهیزات و دستی،محصوالت صنایع و بومی غذایی،محصوالت صنایع و پتو،محصوالت پارچه،انواع ،انواع دار نقش های

 تبلیغاتی های بندی بسته و چمدان،جعبه و کفش و ،کیف التحریر ،لوازم اداری ،لوازم تفریحی و ورزشی


