گردشگری مفید الزمه زندگیست

تور فرانسه
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* خدمات تور:

بلیطرفت و برگشت هواپیما ایران ایر یا ترکیش  ،ترانسفر فرودگاهي  ،اقامت در هتل  4ستاره با صبحانه  ،ویزاي شنگن  ،بیمه مسافرتي

یک روز گشت شهري به همراه راهنماي فارسي زبان و محلي طبق برنامه تور.
گشت پاریس :بازدید از برج ایفل.میدان کنکورد.موزه لوور.خیابان شانزلیزه.کلیسای نوتردام.

*مدارك مورد نیاز:

 4شب  :رفت  18مهر – برگشت 22مهر
 7شب  :رفت  18مهر – برگشت  25مهر

.1اصل گذرنامه با حداقل  6ماه اعتبار همراه با امضاي دارنده پاسپورت.
 .2سه قطعه عكس در اندازه  4*6رنگي،تمام رخ ،با زمینه روشن.3 .اصل شناسنامه

 .4سند مالكیت

 .5گذر نامه هاي قبلي.

. 6گواهي تمكن مالي از بانک متقاضي با ذکر گردش سه ماهه آخر حساب بانكي و میزان موجودي (حداقل مانده حساب  250میلیون) .
 .7مدارك شغلي * :براي دانشجویان و اعضاي علمي دانشگاه ها :کارت بین المللي دانشجویي یا عضویت هیات علمي *
براي صاحبان شرکت هاي خصوصي (مدیر عامل،عضو هیات مدیره :)...،روزنامه رسمي شرکت *
براي کارمندان بخش دولتي :آخرین حكم کارگزیني/کارمندان بخش خصوصي :گواهي اشتغال به کار* براي کسبه :جواز کسب /کارت بازرگاني.
.8کارت واکسن کووید  19که حداقل دو هفته از دوز دوم تزریق آن ها گذشته باشد.

*توضیحات :
.1ثبت نام به صورت گروهی (حداقل  9نفر) شامل  %5تخفیف می گردد.
 .2هزينه ارزي كودكان  2تا  4سال  %20هزينه ارزي بزرگسال می باشد و هزينه ريالی همانند هزينه ريالی  4تا  12سال می باشد.
.3ضمانتنامه بانكی حداقل به مبلغ  600/000/000تومان به ازاي هر فرد در وجه آژانس جهت بازگشت و حسن انجام تعهدات الزامیست ( .بنا به برسی مدارک مبلغ نهايی تعیین میگردد )
. 4مسافران موظف به حضور در سفارت دروقت تعیین شده جهت انگشت نگاري بوده و هزينه ترجمه مدارک به عهده مسافر می باشد.
.5همكاران بخش فروش با شماره همراه  09198993345و يا واتس آپ با همین شماره در ساعات غیر اداري نیز پاسخگوي شما می باشند.

نشانی :تهران ،میدان فاطمی ،ابتدای خیابان شهید گمنام ،پالک ،3طبقه سوم ،واحد 8
تلفن 88993340 :واتس آپ09198993345 :

Email: mofidtravel@yahoo.com

