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  تقدیم می نماید  آیتوشرکت انجمن صنایع نساجی ایران با همکاري     

) 1395آذر  19آذر الی  12 ( شب اقامت در گوا 3بمبئی و اقامت در شب 4

  نفر در اتاق دوتختههر   هر نفر در اتاق یک تخته  هتل

HOTEL (5*)  )هزینه بلیط+ دالر 945  هزینه بلیط+  دالر 1495  )با صبحانه  

HOTEL  (5*)  ) در گواALL(  1550   هزینه بلیط+دالر  1000  هزینه بلیط+دالر  

  

  :خدمات تور

 و یا پرواز ایران ایر رفت به بمبئی و برگشت از بمبئی            رفت به بمبئی برگشت از گواپرواز عمان ایر بلیط رفت و برگشت با

)زمان صدور قطعی معین شده و قابل محاسبه و دریافت خواهد بود  هزینه نهایی بلیط در( 

 در صورت عدم صدور ویزا از طرف سفارت هند آژانس آیتو هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و هزینه ها طبق قانون ( ویزاي هند

)کنسلی محاسبه خواهد شد

4 نمایشگاهیترانسفر فرودگاهی و  هتل گوا همراه با  در ، همراه با صبحانهشب اقامت در گوا به  3بمبئی  شب اقامت در  ، 

)انتخاب پرواز ایران ایر بمبئی در صورت  - گوا - پرواز داخلی بمبئی(  بمبئی به گوا پرواز داخلی

  راهنماي فارسی زبان و بیمه،  و یک گشت شهري در گوا در بمبئیگشت شهري یک  

  غ فوق اضافه میگرددلریال به مبا 6.000.000روز میباشد ، در صورت درخواست ویزاي فوري مبلغ  15زمان الزم براي صدور ویزا 

  

  هماهنگ بفرمائیدخانم مکالیی  نماینده این شرکتدر صورت تمایل به تغییر در برنامه پیشنهادي با 

   09126228067یا با شماره همراه   243داخلی  88 73 21 91در صورت نیــاز به کسب اطالعات بیشتر خواهشمند است با شماره تلفن         

.تماس حاصل فرمائید event@aitotours.com-sales :ـــا از طـــریق   آدرس ایمیـــل خانم مکالئی ی        

  


