خاطرات خوش سفر
تاریخ حرکت :
 28اسفند 96

Ref: JPKR 81323

تور بزرگ ژاپن و کره جنوبی

 4شب توکیو (هاکونه)  3 +شب اوزاکا (نارا – کیوتو ) 4 +شب سئول
(  11شب و  12روزه )
 4شب اقامت در توکیو هتل  5ستاره Hotel New Otani Tokyo
روز اول  :ورود به فرودگاه بین المللی هاندا ( توکیو ) ،استقبال فرودگاهی و ترانسفر به سمت هتل و استراحت صرف شام خوش
آمدگویی در هتل.
روز دوم  :صرف صبحانه در هتل،گشت تمام روز بازدید از معبد آساکوسا و بازارچه ناکامیسه  ،گشت کشتی بر روی رودخانه
سومیدا جهت بازدید از کاخ امپراتوری ژاپن و اودایبا  ،مرکز خرید اوداوارا و برج مخابراتی توکیو (  ) Sky Treeصرف ناهار در
رستوران به صورت بوفه باز.
روز سوم  :صرف صبحانه در هتل  ،روز آزاد
روز چهارم  :صرف صبحانه در هتل ،گشت تمام روز بازدید از منطقه هاکونه ( به صورت زمینی و در حدود  1ساعت و نیم ) کوه
فوجی  ،گشت کشتی بر روی دریاچه هاکونه و بازدید از پارک ائشی  ،بازگشت به توکیو و استراحت
روز پنجم :صرف صبحانه در هتل ،حرکت به سمت ترمینال قطارهای سریع السیر توکیو و حرکت به سمت کیوتو ( مسیر در حدود
 460کیلومتر  ،زمان سفر در حدود  2ساعت و  20دقیقه  ،سرعت حرکت قطار در حدود  260کیلومتر در ساعت)

 3شب اقامت در اوزاکا هتل  5ستاره InterContinental Osaka
روز پنجم  :ورود به اوزاکا و ترانسفر به سمت هتل و استراحت
روز ششم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت شهری اوزاکا شامل بازدید از قلعه اوزاکا و منطقه  shinsaibashisujiسپس
بازدید از اکواریوم اوزاکا  ،سپس بازدید از  Umeda Sky Buildingو نهایتا ترانسفر به سمت هتل و استراحت
روز هفتم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت تمام روز یونیورسال استودیو (برای مسافرین بلیط یک روز بازدید از این پارک
تهیه شده ) بازگشت به هتل و استراحت .
روز هشتم  :صرف صبحانه در هتل  ،ترانسفر به سمت فرودگاه اوزاکا جهت عزیمت به سئول
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 4شب اقامت در سئول هتل  5ستاره Lotte Hotel Seoul
روز هشتم  :ورود به سئول ترانسفر به سمت هتل  ،اخذ اتاق و استراحت
روز نهم :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت نیم روز شهری شامل بازدید از Namsan Hanok ، Deoksugung Palace
 ، The war Memorial of Korea ، Namdaemun Market ، Villageبازگشت به هتل و استراحت
روز دهم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت تمام روز بازدید از جزیره نامی این جزیره در فاصله  2ساعت و نیمی سئول قرار
گرفته
روز یازدهم  :صرف صبحانه در هتل  ،اجرای گشت بازدید از  ( DMZبه صورت زمینی در حدود  2ساعت ) مرز بین کره جنوبی و
شمالی  ،بازدید از  ، Imjingak Parkپل آزادی و  ( The 3rd Infiltration Tunnelیکی از چهار تونل نجات بین دو کره
که گنجایش نگهداری از  30000نفر را در صورت حمله احتمالی کره شمالی داراست )
روز دوازدهم  :صرف صبحانه در هتل  ،روز آزاد  -تحویل اتاقها در ساعت  12:00و ترانسفر به سمت فرودگاه سئول در ساعت
00:19
کودکان با تخت

کودکان بدون تخت

نوع تور

هرنفر دراتاق دبل

سینگل

 12 -7سال

 6 -2سال
 1800دالر آمریکا

 11شب و  12روزه

 4770دالر آمریکا

 6280دالر آمریکا

 3900دالر آمریکا

هتلهای  5ستاره

+

+

+

+

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

نرخ بلیط هواپیما

برنامه پروازی :
DXB – HND 19MAR 0835 – 2245
DXB – IKA 31MAR 0745 – 1025

/

IKA – DXB 19MAR 0130 – 0405

ICN – DXB 30MAR 2350 – 0505+1 /

امکانات تور :صبحانه به صورت بوفه باز در تمام هتلها  1+وعده ناهار و  1وعده شام در طی تورها  +راهنمای فارسی زبان  +ترانسفر فرودگاهی
 +بلیط هواپیمائی امارات  +اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید(ترانسفرهای گشتها طبق برنامه باال بصورت رایگان
می باشد)  +اخذ ویزای کشور های ژاپن و کره جنوبی  +ترانسفر بین شهر های یاد شده
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مدارک الزم  2 :قطعه عکس  4.5 x 4.5رنگی با زمینه سفید و بدون هیچ پوششش و لبخنشدی  2 +قطعشه عکشس  + 4x 3اصشل
گذرنامه متقاضی حداقل با  8ماه اعتبار(پاسپورت باید حداقل  2صفحه خالی داشته باشد)  +اصل شناسنامه و  2نسخه ترجمشه آن بشه
انگلیسی  +ترجمه رسمی و تایید شده کلیه مدارک شغلی مسافرین در  2نسخه  ،گشواهی حسشا
بانکی که در آن حسا

دارند همراه با ریز حسا

بشانکی مسشافر از امشور بشین المشل

( پرینت ) در  3ماه گذشته  +کپی ویزا های اخذ شده مسشافردر پاسشپورت هشای

قبلی ( حداقل  2یا  3ویزای شینگن برای اخذ ویزا الزم است و یا ویزاهای معتبر همچون کانادا  ،آمریکا  ،انگلیس )

( کلیه مدارک فارسی بایستی توسط مترجم رسمی ترجمه شده و به تایید دادگستری رسیده باشند )
( جهت جلوگیری از اتالف وقت توصیه می گردد مدارک را به صورت ترجمه شده بشه ایشن دفتشر تحویشل فرماییشد ،در صشورتی کشه
ترجمه مدارک توسط این دفتر صورت پذیرد مبلغ پرداختی به دارالترجمه به صورت جداگانه دریافت خواهد شد)
بلیط و تور به صورت غیر قابل بازگشت ( ) nonrefundableمی باشد.
نرخ نوزاد  1250000 :تومان


در صورت عدم صدور ویزا به هر دلیلی از طرف سفارتخانه ها از هر گذرنامه مبلغ  1.000.000تومان از بابت دعوت نامه
و یک شب  No Showهتل و هزینه ویزا از هزینه های ریالی کسر و مابقی مبالغ پرداختی مسترد خواهد گردید.



هزینه های ریالی در زمان ثبت نام دریافت می گردد و هزینه ارزی به صورت ارز ( دالر آمریکا ) در زمان تحویل مدارک
دریافت خواهد شد.
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