
 

 روزه ژاپن 9تور 

 شب توکیو 4+ اکا شب اوس 4

 هتل
 2هر نفر در اتاق 

 تخته

 1هر نفر در اتاق 

 تخته

سال  11-6کودک 

با تخت در اتاق 

 والدین

بدون  5- 2کودک 

 تخت در اتاق والدین

 دالر  0913 ستاره در اوساکا 4هتل 

 + 

333/953/6 

 دالر 0195

+ 

333/953/6 

 دالر 0133

+ 

333/113/4 

 دالر  9033

 + 

 ستاره در توکیو 5هتل  333/113/4

اکا با نهار در گشت تمام روز شهر اوس –اکا ستاره با صبحانه در اوس 4در هتل  شب اقامت 4  -ویزا  -بلیط پرواز امارات:  خدمات تور

صرف نهار  –و جنگل بامبو   Kinkakuji بازدید از معبد  –گشت شهر توکیو و نارا با اتوبوس شخصی  –گشت خرید  –رستوران محلی 

ستاره همراه با   5شب اقامت در هتل  4 –کا به توکیو از اوسابلیط قطار سریع السیر  -  Todaijiبازدید از معبد  –در رستوران محلی 

گشت تمام روز شهر توکیو با اتوبوس شخصی و بازدید از  –گشت خرید  –صرف نهار در رستوران محلی در توکیو  –صبحانه در توکیو 

 -   Akihabaraو      Odaibaمتری و  جاذبه های دیدنی دیگر از جمله جزیره مصنوعی  953برج توکیو در ارتفاع  –قصر سلطنتی 

هت باردید از کیلومتری از توکیو ج 933در فاصله   Hakoneشخصی به منطقه  ترانسفر با اتوبوس –صرف نهار در رستوران محلی 

راهنمای  –یزا و -وصرف نهار در رستوران محلی  با تله کابین    Owakudaniو کشت کشتی روی رودخانه و بازدید از   Ashiدریاچه 

 .ترانسفر های فرودگاهی –بیمه مسافرتی  –و راهنمای فارسی زبان  محلی

*  4.5قطعه عکس  0 –اصل گذرنامه های قبلی  –ماه اعتبار از تاریخ پرواز  9اصل گذرنامه امضا شده  با :  الزم جهت اخذ ویزامدارک 

 . ترجمه رسمی  تمامی صفحات شناسنامه و مدارک شغلی با تایید دادگستری –رنگی جدید  زمینه سفید  4.5

 .تور از مبلغ پرداختی کسر و الباقی مسترد می شود ریالیهزینه % 93در صورت عدم صدور روادید از سوی سفارت 

 .هزینه بلیط پرواز هنگام رزرو قطعی مشخص  و به مبلغ ارزی اضافه می شود 

 .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 و  033.333.333ارائه ضمانت نامه برگشت از سفر حد اقل 

 .گرددساعت قبل از پرواز باید تحویل کانتر مربوطه  44تا 

 

info@pardisantour.netpardisan.travel                                    (دفتر مرکزی )33438881 (شعبه سپهر ساعی) -33665688  

 

99شهریور  13تاریخ پرواز    
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