ايران مركز نامي ماندگار در صنعت گردشگري
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)) ٩٥دﻻر هزينه ويزا بابت هر نفر به مبالغ فوق اضافه مي گردد((
خدمــات
اقامت در هتل همراه با صبحانه  +بليط رفت و برگشت با پروازهاي ايرباس ماهان از تهران به مسكو  +يك گشت شهري به همراه ناهار در مسكو  +قطار بين شهري مسكو –
سن پترزبورگ – مسكو  +يك گشت شهري به همراه ناهار در سن پترزبورگ  +ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهي در مقصد +راهنماي فارسي زبان  +ويزاي روسيه  +بيمه مسافرتي

مدارک ﻻزم






پاسپورت با حداقل  ٧ماه اعتبار از تاريخ سفر
 ٢قطعه عكس ٣×٤
فرم اطﻼعات فردي و شغلي مسافر )شغل – سمت – زمينه فعاليت – نام شركت(
درج امضاء معتبر شخص بر روي پاسپورت

))مهم :قيمت ها بر حسب گروه هاي  ٢٠نفره بسته شده ،در صورت انفرادي به مبلغ پكيج اضافه مي گردد ،لطفاَ با كانتر مربوطه هماهنگ شود((
 مبلغ  ٦٩٥/٠٠٠ INFتومان  ٩٥ +دﻻر نت مي باشد.

تـوضـيـــــــحـات

 پرواز و هتل چارتر و هزينه تور غير قابل استرداد مي باشد.

 CHECK IN ساعت  ١٤:٠٠و  CHECK OUTساعت  ١٢:٠٠مي باشد .

 مسوليت كنترل پاسپورت و ممنوعيت خروج از كشور برعهده آژانس ثبت نام كننده و مسافر بوده و شركت ايران مركز در قبال كنترل پاسپورت هر نوع ممنوعيت خروج از كشور
مسئوليتي نخواهد داشت.

 بيمه براي افرادي باﻻي  ٦٠سال جداگانه بايد توسط شخص مسافر پرداخت شود.

 ارسال  %٥٠از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد) .در صورت تسويه كامل هيچ افزايش نرخي اعم از مابه التفاوت نرخ دﻻر دريافت نخواهد شد(.
 در صورت عدم صدور ويزا توسط كنسولگري شركت ايران مركز هيچگونه تعهدي نسبت به استرداد هزينه تور نخواهد داشت.
 جهت سهولت در پرداخت هزينه هاي دﻻري تور در صورت تمايل مبلغ دﻻري به نرخ روز ريالي دريافت مي گردد.
 شرايط كنسلي :پس از صدور واچر به علت گارانتي هتلها هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.

تهران – خيابان جمهوري تقاطع  ١٢فروردين ،شماره  ١٠٤٥فكس ٦٦٤٦١٢٨٣ :تلفن٦٦٩٧٠٩٧٠-٦٦٤٩٣٦٤٠ :
ضمناً رزروهاي فوق از طريق سايت مذكور انجام پذير مي باشد.
Http://iranmarkaz.ir
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