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 :  خدمات تور

شامل  با نهار در رستوران محلی  توکیوگشت تمام روز شهر  – توکیوستاره با صبحانه در  4در هتل  شب اقامت 4  - ی ژاپنویزا -قطرلیط پرواز ب

ـ  Shopping Venus Forth  Odabiaو گشت خرید در  ODAIBA TOYOTA MEGAWEB ـ شهر ماشین  Asakusaبرج توکیو ـ معبد 

و گشت کروز روی رودخانه ـ تجربه قدم زدن بر روی   Ashiکیلومتری از توکیو جهت بازدید از دریاچه  011در فاصله   Hakoneترانسفر به منطقه 

شب اقامت در  3  .و یک روز آزاد در توکیو  Gotemba Premium Outletsو مشاهده کوه فوجی ـ گشت خرید در  Mashima Skywalkپل 

ریوم اوساکا ـ گشت ستاره همراه با صبحانه در اوساکا ـ گشت تمام روز اوساکا با نهار در رستوران محلی  شامل بازدید از قلعه اوساکا ـ آکوا  4هتل 

 .و یک روز آزاد در اوساکا  مربوطه ویاز استود دیو بازد Day-Pass طیدر ژاپن با بل ورسالیونی یواستودی به ترانسفر ـTempozanخرید در منطقه 

 یجیاز معبد تودا دبازدی ستاره همراه با صبحانه در کیوتو ـ گشت تمام روز کیوتو و نارا با نهار در رستوران محلی شامل 4شب اقامت در هتل  0

(Todaiji)  درا زویومیمعبد کدر نارا ـ(Kiyomizu-Dera ) امای یاز جنگل بامبو آراشا دبازدی و (Arashiyama) – و راهنمای  راهنمای محلی

 .ترانسفر های فرودگاهی –بیمه مسافرتی  –فارسی زبان 

  مدارک الزم جهت اخذ ویزا

ترجمه  –رنگی جدید  زمینه سفید  4.4*  4.4قطعه عکس  2 –اصل گذرنامه های قبلی  –ماه اعتبار از تاریخ پرواز  7اصل گذرنامه امضا شده  با 

 . رسمی  تمامی صفحات شناسنامه و مدارک شغلی با تایید دادگستری

 .تور از مبلغ پرداختی کسر و الباقی مسترد می شود هزینه ریالی% 01در صورت عدم صدور روادید از سوی سفارت 

 .قطعی مشخص  و به مبلغ ارزی اضافه می شود  صدورم هزینه بلیط پرواز هنگا

 .می باشدمسافر مسئولیت کنترل پاسپورت به لحاظ ممنوع الخروج نبودن و اعتبار به عهده 

ریال به ازای هر نفر که به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک رمزدار الزامی بوده  1.000.000.000ارائه ضمانت نامه برگشت از سفر حد اقل 

 .گرددساعت قبل از پرواز باید تحویل کانتر مربوطه  84و تا 
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