
 

 

 

       
 

 

 

روز   13شب و   21استرالیا  دور  الکچری   تور   

 

 ( 1402فروردین  13-1401اسفند  29)از تهران  اماراتبا پرواز

 

 دالر + پرواز  290نرخ نوزاد  ❖
 

 خدمات تور: 
ویزای  .    و پرواز های داخلیترانسفر فرودگاهی   .بیمه مسافرتی.  رفت و برگشت با هواپیما    بلیط  .صبحانه  همراه با  پنج ستاره  شب اقامت در هتل   12

 فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.تورلیدر فارسی زبان گشتهای شهری به همراه تور لیدر .بیمه مسافرتی . توریستی استرالیا

  توضیحات:
 یست. الزامروز از دوز دوم گذشته باشد  14که  واکسن  تالیجیهمراه داشتن کارت د  . 1

 ارز و پرواز نرخ نهایی را با کانتر چک نمایید.  با توجه به نوسانات نرخ  .  2

 .ردیگ یدر اتاق قرار م  ا موقت ی اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفر س ینفر سوم در اتاق از سرو  . 3

مبلغ  . 4 از سفربه  بازگشت  از  400.000.000ارائه ضمانت  بانکی ضروری است که پس  بصورت ضمانتنامه  برای هرنفر  بررسی      تومان 

 مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعابقاً اعالم می گردد.

همچنین مسافرین موظف هستند در است .    ان  استرالیا در تهر  VFSنیاز به ویزا و انگشت نگاری در سفارت    استرالیا  .برای سفر به  5

)مبلغ ویزا روی تور محاسبه شده و مسافرین هیچ مبلغی در  وقت تعیین شده در مرکز انگشت نگاری مربوطه حضور داشته باشند. 

 سفارت پرداخت نمی کنند(.  

مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و  .درصورت عدم صدور روادید ازطرف سفارت مربوطه، مبلغ ورودی سفارت و هزینه های  6

 مابقی مسترد می گردد. 

.اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد این شرکت باقی می ماند. )منظور مدارکی که برای اخذ ویزا به سفارت ارائه  7

 شده(. 

 

  : تاریخ 1401/ 14/10

 :پکیج اعتبار 1401/ 15/10

 

 نرخ کودک بدون تخت 

 ( سال  2-4)

 

 نرخ کودک با تخت 

 سال( 4-11)

 

 تخته 1هر نفردر اتاق 

 

 نام هتل  تخته  2هر نفردر اتاق 

 

 

+نرخ پرواز دالر  2390  

 

 

+نرخ پرواز دالر  3590  

 

 

+نرخ پرواز دالر  6690  

 

 

+نرخ پرواز دالر  4790  

 

1.SHERATON GRAND SYDNEY HYDE PARK 5* 
2.SOFITEL GOLD COAST BROADBEACH 5* 

3.THE LANGHAM,MELBOURNE 5* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه سفر  
 
ی خواهد شد . شب آغازین سفربه دلیل مسافت و اختالف زمان در پرواز  ❖  سپر
 

 روز دوم :  
 گشت شهری ملبورن به همراه بازدید از کلبه کاپیتان کوک . 

 

 روزم پنجم :  
 گشت شهری سیدنی به همراه بازدید از برج چشم سیدنی  

 

 روز ششم :  
 گشت یک روزه بلوماونتین . 

 

 روز نهم : 
 گشت یک روزه بریزبین به همراه بازدید از پارک کواالها.  

 

 روز دهم :  
 گشت یک روزه گلدکست به همراه بازدید از کوه تامبورین. 

 

 

 باآرزوی سفری خوش

 گردشگران شهرراز  شرکت جهانگردی و خدمات گردشگری 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مورد نیاز سفارت استرالیا مدارک 
 

 کلیه مدارک نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. ) بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه(  

 

 اصل گذرنامه با امضاء به همراه گذرنامه های قبلی  1

 ماه از تاریخ ورود و داشتن دوصفحه سفید روبه روی هم  6الف( مدت اعتبار حداقل 

 ب( ارائه گذرنامه جداگانه برای هرنفر الزامی می باشد.  

 

لبخند، بدون عینک    3.5*4.5. دو قطعه عکس  2 از روبرو، بدون  کامالً  با زمینه سفید،  تمام رخ  کامالً رنگی،  گردی صورت   ،

 ماه اخیر )عکس با گذرنامه وویزاهای قبلی یکی نباشد.(  6مشخص باشد، حداکثز برای 

 

.اصل و ترجمه شناسنامه ، ارائه کپی از کارت ملی و اصل کارت نظام وظیفه ) درصورت انجام خدمت سربازی و یا معافیت از 3

 آن (  

 

. اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی ) ارائه گردش حساب و گواهی تمکن الزامیست و زمان  4

 باشد. (   A4روز قبل از تاریخ تحویل مدارک به سفارت باشد و سایز پرینت بانکی  10ر صدور گواهی حساب بانکی حداکث

 الف( حسابهای جاری : کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی به همراه تمکن بامانده یکسان .  

با مهر شعبه و امضاء سپرده های شش ماه سود به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه  ب( گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای  

 بانک ) ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است.( 

 ریال باشد.  1.000.000.000باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هرنفر  ❖

 

 (اصل و ترجمه سند مالکیت 5

 ( اصل و ترجمه مدارک شغلی : 6

امه مرخصی و آخرین فیش حقوق از محل کار ، پروانه دائم پزشکی ،  الف(پزشکان : پروانه مطب یا حکم کارگزینی به همراه ن

 کارت نظام پزشکی ) معتبر برای سال جاری(. 

 ب( وکال : پروانه وکالت .  

ج ( مشاغل دولتی : حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تائیدیه  

 ر، سمت و نام فرد امضا کننده گواهی شغلی، اخرین فیش حقوقی. مرخصی و بازگشت به کا

 د( بازنشسته ها: حکم بازنشستگی/ آخرین فیش حقوق.  

مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تائیدیه ه( مشاغل غیردولتی : گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه با ذکر

 کننده گواهی شغلی، آخرین فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی. مرخصی و بازگشت از کار، سمت و نام فرد امضاء 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و( در ورت خویش فرما بودن: جواز کسب/ آگهی تاسیس ، آخرین اگهی تغییرات مربوط ب سمتهای شغلی و تغییر آدرس 

 شرکت /کارت مباشرت )درصورت ارائه کارت مباشرت، ارائه جوازکسب اصلی الزامی است(. 

ل به کار باذکر مدت اشتغال، سمت ، ز( معلمان، اساتید و اعضاء هئیت علمی دانشگاه : اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغا

 میزان حقوقی دریافی و تائیدیه مرخصی ، سمت و نام فرد امضاء کننده گواهی شغلی ، آخرین فیش حقوق.  

 ح( دانش آموزان ، دانشجویان : اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل 

غال به تحصیل ، ارائه اصل و ترجمه رضایت  * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصدسفر دارند، عالوه بر نامه اشت

 نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی می باشد.  

 

محضری الزامی است و نیاز سال که بدون همراهی والدین بایکی از آنها سفر می کنند رضایتنامه    18( برای فرزاندان زیر  7

 به ترجمه به زبان انگلیسی دارد. 

 

 و مالی همسر برای خانم های خانه دار.   ( مدارک شغلی8

 * تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم فارسی مربوط به استرالیا به صورت کامل و دقیق.  

 * حضور مسافرین در سفارت الزامی نمی باشد. 

 سال معرفی نامه ای از سفارت برای معاینات پزشکی توسط پزشک سفارت ارائه خواهد شد. 75* برای افراد باالی 

 * اصل مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی می ماند. 

بانکی حداقل به مبلغ  * چک رمزدار   نامه  ضمانت جهت    گردشگران شهرراز  تومان در وجه آژانس    400.000.000یا ضمانت 

 ی گردد. حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقباً اعالم م

الزم به ذکر است باتوجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکناست مدارک دیگری از مسافر درخولست گردد که تهیه و 

 ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد. 

 ئید کشور استرالیا )) فایزر، مدرنا، جانسون، آستروزنیکا، سینوفارم، سینوواک(( .  *ارائه کارت واکسن موردتا

 

 

 

 

 


