
 

 بلیط رفت و برگشت، ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل با صبحانه، ویزا، بیمه مسافرتیخدمات تور: 

یک گشت شهری در آتنشرح گشت:   

 مدارک مورد نیاز:

قطعه عکس  *ماه اعتبار همراه با امضاااااای دارنده راسااااارورت7اصااااال گهرنامه باحداقل *تکمیل فرم تقاضاااااا شااااارتت در سااااافر توساااااط مساااااافر* 

اصااال و تر مه رسااامی ساااند مابکیت ملک به نام متقاضااای * اصااال و تر مه رسااامی تلیه صااافحات  *رنگی تمام رخ با زمینه روشااان3*4دراندازه

ماهه اخیر به 3گواهی حساب بانکی به زبان انگلیسی وممهور به مهر بر سته بانک مربوطه  ابف( حساب  اری:ررینت گردش حساب  *شناسنامه 

رزشکان:اصل و تر مه رسمی رروانه طبابت و تر مه رسمی  تارت نظام رزشکی زبان انگلیسی   ب(حساب های دیگر) اعم ازرس اندازه وغیره( * 
* مشاااغل ازاد:اصاال و تر مه رساامی  واز تسااب * مشاااغل دوبتی:اراشه گواهی اشااتهال به تار به زبان انگلیساای از سااازمان مربوطه،فیش حقوقی 

ه زبان انگیسی ازشرتت مربوط، با هتر حقوق و اراشه تر مه رسمی وتر مه رسمی هردو مدرک * مشاغل غیر دوبتی:اراشه گواهی اشتهال به تار ب
آگهی تاساااایس آن شاااارتت * راساااارورت های قبلی به همراه تری ویزایهای قبلی)امریکا،تانادا،شاااانگن()درصااااورت داشااااتن( *بازنشااااسااااتگان: حکم 

 (بازنشستگی به زبان انگلیسی)اصل وتر مه رسمی

مهور به مهر تایید به دادگستری ومهر تایید وزارت امور خار ه باشد.تلیه مدارک باید با تر مه رسمی و منکته:  

مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده  هت مصاحبه درسفارشات حضور داشته باشند،درغیر این صورت مسشوبیتی به عهده تو ه: 
 این شرتت  نمیباشد وتلیه هزینه ها براساس قوانین و مقرارت دریافت خواهد شد.

 توضیحات:

 درصد نرخ بزرگسال است. INF ۱۰نرخ  -۱

 نرخ ها به تومان می باشد. -۲

 سال ا باری مبلغ آن  داگانه مازاد بر مبلغ تور اخه خواهد شد. ۶۰صدور بیمه برای افراد باالی  -۳

 مسافران موظفند در وقت تعیین شده از طرف آژنس  هت انگشت نگاری حضور داشته باشند. -۴

 تنترل راسرورت مسافرین از بابت ممنوعیت خروج از تشور بر عهده مسافر و آژانس ثبت نام تننده می باشد. مسشوبیت -۵

 مبلغ تور در زمان ثبت نام ابزامی است. ٪۵۰ررداخت -۶

اببلقی مبلغ  یورو ۱۵۰در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت این شرتت هیچ تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و رس از تسر مبلغ -۷
 مسترد می گردد.

  شرایط تنسلی در زمان ثبت نام مشخص می گردد.-۸

  میلیون تومان و ه نقد یا ضمانت نامه بانکب یه همین مبلغ می باشد. ۴۵ضمانت بازگشت به ازای هر نفر -۹

 شود.در صورت افزایش بلیط تا قبل از حرتت تور، تفاوت آن از مسافر گرفته می  -۱۰

 نام هتل هر نفر دوتخته یک تخته تودک با تخت تودک بدون تخت
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7.590.000 5* 

۸۸۱۷۰۳۶۶فکس :   ۸۸۵۲۲۳۶۳طبقه اول تلفن :  ۳۸۲تهران خیابان بهشتی بین سرافراز و قاشم مقام رالک آدرس:   

No.382 Beheshti Ave.Tehran.Iran       Tel: 88522363    Fax: 88170366 

ww.nedayesafar.com 

 


