 4شب اوزاکا ( کیوتو  ،نارا )  5 +شب توکیو ( هاکونه )

درجه

هتل
هتل  4ستاره تاپ

تاریخ حرکت  01 :فروردین

هر نفر در

هر نفر در اتاق

 5تا  12سال

اتاق دو تخته

یک تخته

کودک با تخت

24.950.000

18.950.000

19.950.000 4* TOP

 2تا  5سال
کودک بدون
تخت
11.950.000

خدمات تور :بلیط رفت و برگشت با پرواز امارات  ،ویزا  ،ترانسفر فرودگاهی  9،شب اقامت در هتل های  5ستاره با صبحانه  ،گشت شهری
طبق برنامه تور به همراه ناهار ،راهنمای فارسی زبان  ،ترانسفر فرودگاهی و درون شهری با قطارهای سریع السیر واتوبوس های توریستی ،
عوارض فرودگاهای خارج از کشور  ،بیمه مسافرتی تا سقف  50هزار یورو
برنامه سفر :روز اول  :ورود به شهر اوزاکا  ،ترانسفر به سمت هتل و بقیه روز در اختیار روز دوم  :صرف صبحانه در هتل و بازدید از قلعه
اوساکا  ،پارک معروف اوساکاجو ،کشتی سواری در شهر ،بازدید از مرکز تکنولوژی اوساکا  ،به همراه ناهار روز سوم  :صرف صبحانه در هتل و
حرکت به سمت کیوتو  ،بازدید از معبد طالیی  ،باغ ذن ریو آن جی  ،بازار کیوتو  ،بازدید از بافت های قدیمی کیوتو و دیدنیهای آن به همراه
ناهار روز چهارم  :صرف صبحانه درهتل و حرکت به سمت نارا و بازدید از معبد هوریوجی و پارک نارا به همراه ناهار روز پنجم  :صرف
صبحانه در هتل و ترانسفر به سمت توکیو و اقامت در هتل  ،بقیه روز در اختیار روز ششم  :صرف صبحانه در هتل  ،بازدید از برجهای بلند
توکیو  ،گشت گذار در جزیره مصنوعی اودابیا  ،مجموعه رفاهی و ابگرم طبی ( اختیاری )  ،ساختمان تلویزیون فوجی به همراه ناهار روز
هفتم  :صرف صبحانه در هتل  ،بازدید از معبد سن سوجی در آساکوسا  ،بازارهای سنتی ناکامیسه و باغ امپراطور  .گشت و گذار در منطقه
گینزا به همراه ناهار روز هشتم  :صرف صبحانه در هتل  ،روز آزاد – تورهای اختیاری پیشنهادی ( مجموعه های تفریحی Disney :
 Resortو  Fuji-Q Highlandو مجموعه World Squareروز نهم  :صرف صبحانه در هتل و ترانسفر به سمت هاکونه و گشت و
گذار در شهر و کوه فوجی یا ما و کشتی سواری به همراه ناهار روز دهم  :صرف صبحانه در هتل  ،روزآزاد برای خرید  ،ترانسفر به سمت
فرودگاه برای به ایران

توضیحات :درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت  10درصد هزینه های ریالی تور از مبلغ پرداختی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.در
صورت تغییر خط هوایی و یا تغییر قیمت پرواز اطالعات مربوط اعالم می گردد .ارائه ضمانت بازگشت از سفرحداقل 300.000.000ریال
برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است ک ه پس از بازگشت مسافر عودت داده خواهد شد.تعیین صندلی در
هواپیما صرفا به عهده هواپیمایی است و آژانس الهام سیر در تعیین ،تغییر و جابجایی آن نقشی ندارد.برنامه فوق برطبق برنامه اولیه کارگذار
تهیه و تنظیم شده است که با توجه به شرایط روز احتمال جابجایی  ،حذف و یا اضافه شدن گشتها و تغییر در پروازهای داخی و هتل ها
وجود دارد.آژانس الهام سیر در قبال ممنوعیت خروج مسافر هیچگونه مسئولیتی ندارد.در شرایط اضطراری احتمال تغییر هتل ها به هتل با
درجه کیفیت مشابه می باشد .قیمت کودک زیر  2سال  990.000تومان می باشد .مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از
کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس الهام سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت
نخواهد داشت.
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