
 

 

 

اوزاکا )نیم روز زمینی با قطار سریع -هاکونه، توکیوشب (.  5) توکیو .(هوایییک شب ) توکیو –تهران مسیر سفر :  

تهران )هوایی(-شب(، کیوتو، کوبه ، اوزاکا4السیر ژاپن( اوزاکا )  

 با ستاره 5 هتلهای در اقامت ، زمینیو  فرودگاهی ،ترانسفرهای اماراتز پروا با برگشت و رفت بلیط: تور خدمات

 محلی راهنمای و زبان فارسی لیدر تور همراه به شهری گشتهای ، زبان فارسی لیدر تور ، بیمه ،ژاپن ویزای ، صبحانه

.تور برنامه طبق   

 شهری گشت:  هفتم روزشهری هاکونه )کوه فوجی(  گشت: چهارم روزتوکیو  شهری گشت:  دوم روز :ها گشت

روز  بوسانگشت شهری روز یازدهم : کوبه  شهری گشت:  نهم روز کیوتو شهری گشت:  هشتم روزاوزاکا 

سئول گشت شهریسیزدهم :   

 : پرواز برنامه

 

 :مهم نکته

  .میگردد مسترد مابقی  کسر پرداختی مبالغ از ترجمه به مربوط های هزینه تورو مبلغ %11 مربوطه سفارت طرف از ویزا صدور عدم صورت در.1

 میباشد .مسافر مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده .2

 .باشند داشته حضور نگاری انگشت جهت سفارت در آژانس طرف از شده تعییت وقت در موظفند مسافران.3

 .میگردد اعالم متعاقباً مربوطه اطالعات ، پرواز قیمت یا و هوایی خط ریتغی صورت.4

   .میماند باقی توهمسفر و من آژانس نزد سفر از بازگشت زمان تا مسافرین مدارک اصل. 5      

 بررسی از پس که است ضروری  رمزدار چک یا بانکی ضمانتنامه صوت به نفر هر برای ریال 511.111.111 حداقل سفر از بازگشت نامه ضمانت ارائه.6       

 .میگردد اعالم متعاقبا بیستر های ضمانتنامه به نیاز صورت در مدارک

 

21،طبقه سوم،واحد 134،پالک111تهران،خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه بیستم، ساختمان   

66216464تلفن:    66611665:فکس      

  WWW.MANOTOHAMSAFAR.COM 

سال 2کودک زیر   

 

 

 2-4کودک بدون تخت 

 سال

 4- 11کودک با تخت

 سال
تخته 1هر نفر اتاق   

 2اتاق  نفرهر 

 تخته

 هتل 

 درجه 

 

111/111  

 تومان

111/115/4  

  تومان

+ 

دالر 5112  

111/115/4  

 تومان

+ 

دالر 1113  

111/116/4  

 تومان

+ 

دالر 1116   

111/116/4  

 تومان

+ 

دالر 1114  

 

5*  

0015 2220 DXB IKA 31AUG EK978 

1735 0250 NRT DXB 01SEP EK318 

0425 2355 DXB KIX 15SEP EK323 

1025 0745 IKA DXB 16SEP EK971 
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