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 (هروز 8شب و  7)کیوتو (  –)نارا  اوزاکاشب  3+   (هاکونه)و شب توکی 4                          

 
 

 

 نام هتل شهر

 

درجه 

 هتل
 یک تخته دو تخته

 کودک با تخت

 سال 7-12
 کودک بدون تخت

 سال 2-6

TOKYO 
OSAKA 

New Otani hotel Tokyo 
Sheraton Miyako Hotel Osaka 

 

*5 

 

 

 دالر  3190
 

 + بلیط

 دالر + 4100
 بلیط

دالر +  2890
 بلیط

دالر +  1750
 بلیط

 خدمات تور
 

  راهنماي فارسي زبان + ترانسفر فرودگاهي + بلیط هواپیمائي +وعده ناهار 1به همراه   هتلهادر تمام باز بوفه به صورت صبحانه  

 + اجرای کلیه گشت ها و هماهنگی ترانسفرها در روز های بازدید)ترانسفرهاي گشتها طبق برنامه باال بصورت رایگان مي باشد( رفت و برگشت  

 ی یاد شدهترانسفر بین شهر ها+ اپنژ +  اخذ ویزاي كشور
 

 :توضیحات
 

    

. سال بعهده مسافراست 60 یو باال ازیت نبا پوشش کرونا با مبلغ باال در صور یلیتکم مهیترجمه مدارک و ب نهیهز  

 .باشدیکنترل پاسپورت بعهده مسافرو آژانس ثبت نام کننده م تیمسئول
 رسیده باشند  تایید دادگستريترجمه شده و به توسط مترجم رسمی كلیه مدارك فارسي  بایستي 

 

 تومان از بابت  2.000.000از طرف سفارتخانه ها از هر گذرنامه مبلغ  یلیبه هر دل زایدر صورت عدم صدور و

مسترد  یمبالغ پرداخت یکسر و مابق یالیر یها نهیاز هز زایو نهیهتل و هز No Showشب  یکدعوت نامه ، 

 .دیخواهد گرد
 

 

 :مدارک الزم 
 

 2  4.5قطعه عکس x  4.5   رنگی با زمینه سفید و بدون هیچ پوشش و لبخندی 

  صفحه خالی داشته باشد( 2رت باید حداقل )پاسپوماه اعتبار 8اصل گذرنامه متقاضی حداقل با  

  به انگلیسی  آن ترجمه نسخه  2و اصل شناسنامه 

  نسخه  2مسافرین در  كلیه مدارك شغليترجمه رسمی و تایید شده ، 

   ) ماه گذشته  3در گواهي حساب  بانكي مسافر از امور بین المل بانكي كه در آن حساب دارند همراه با ریز حساب ) پرینت 

  ویزای شینگن برای اخذ ویزا الزم است و یا ویزاهای معتبر  3یا  2كپي ویزا هاي اخذ شده  مسافردر پاسپورت هاي قبلي ) حداقل 

 ) همچون  کانادا ، آمریکا ، انگلیس       

 

 باشد.می  ورودیه مکانهای دیدنی طبق برنامه ارایه شده به عهده آژانس
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 برنامه سفر تور ژاپن
 

 

   Tokyo Hotel New Otani  ستاره 5هتل شب اقامت در توکیو  4
 روز اول :

 ف شام خوش آمدگویی در هتل.صر) توکیو (، استقبال فرودگاهی و ترانسفر به سمت هتل و استراحت هاندا ورود به فرودگاه بین المللی  

 روز دوم : 

 و برج مخابراتی  ، مرکز خرید اوداوارابازارچه ناکامیسه  معبد سن سوجی و و آساکوسامعبد صرف صبحانه در هتل،گشت تمام روز بازدید از 

 به صورت بوفه باز.صرف ناهار در رستوران (  Sky Treeتوکیو ) 

 : سوم روز

 بازدید از مرکز خرید گوتمبا ,بازدید و پیاده روی در پل معلق میشیما  ائشی ، تمام روز کروز رودخانه  صرف صبحانه در هتل،  انجام گشت

 بازگشت به توکیو و استراحتدر نظر گرفته شده در ادامه که برای گردشگران خارجی تخفیف ویژه ای  

 روز چهارم : 

 صبحانه در هتل , تور آپشنال دیزنی لند .

  :پنجمروز 

 کیلومتر ،  460ه در هتل، حرکت به سمت ترمینال قطارهای سریع السیر توکیو و حرکت به سمت کیوتو ) مسیر در حدود صرف صبحان

 کیلومتر در ساعت( 320دقیقه ، سرعت حرکت قطار در حدود  20ساعت و  2زمان سفر در حدود 
 

 sakaSheraton Miyako Hotel O   ستاره 5هتل  اوزاکاشب اقامت در  3
 : مپنجروز 

 اکواریوم اوزاکا سپس بازدید از  shinsaibashisujiشامل بازدید از قلعه اوزاکا و منطقه اوزاکا شهری  اجرای گشت  و اوزاکاورود به  

 نهایتا ترانسفر به سمت هتل و استراحتو 

 :  ششمروز 

 بازدید از قلعه کین کا کوجی ,  صرف صبحانه در هتل , اجرای گشت نارا و کیوتو , بازدید از معبد تودایجی تمپل در نارا ,

 د, سپس بازگشت به هتل و استراحت معبد گلدن پاویلیون در کیوتو , بازدید از جنگل آرشیاما در کیوتو که مملو از بامبوهای سر به فلک کشیده می باش

 :  هفتمروز 

 یک روز بازدید از این پارک تهیه شده (برای مسافرین بلیط )صرف صبحانه در هتل ، اجرای گشت تمام روز یونیورسال استودیو   

 . هتل و استراحت بازگشت به 

 روز هشتم :

 .و ترانسفر به سمت فرودگاه اوزاکا, کانسای و عزیمت به ایران تحویل اتاقها  -صرف صبحانه در هتل ، روز آزاد  

 


