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مدارک ویزای مسافران باید مطابق با ضوابط و الزامات سفارت سوییس تهیه گردد. مددارک                

ویزای هر مسافر باید هنگام ثبت نام به شرکت ارایه شده تا قبل از وقت مصاحبه سدفدارت                   

کنترل شود. برنامه سفر شما و هتل های معرفی شده ممکن است مشمول تغییر واقع گردند                 

که در این صورت مراتب قبل از سفر و در اسرع وقت به اطالع مسافرین خواهدد رسدیدد.                     

احتمال دارد که راهنمای تور بر حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسایل، امداکدن     

مورد بازدید را تغییر داده و یا مواردی را از گشت ها حذف کند. در اکثر هتل های اروپایدی،                   

تخته وجود ندارد و معموال اقامت سه نفر در اتاق دو تخته با قراردادن  3اتاقی به عنوان اتاق  

 یک تخت اضافه میسر خواهد شد. 

 

 

سال  11تا  4کودک  سال  4تا  2کودک   دوسال تا کودک  تخته 1هر نفر در اتاق     درجه هتل نفر در اتاق دوتخته  

نرخ  پروازیورو +  870 نرخ  پروازیورو +  390   یورو + نرخ پرواز  80   یورو + نرخ پرواز  1790  نرخ  پروازیورو +  1090   4  

 روز( 7شب و  6) شب استانبول 3 •شب لوزان  3 89فروردین  4تاریخ حرکت: یکشنبه،  

 ریال 6498669666شروع نرخ پرواز: 

 

 در صورت رد شدن درخواست ویزا از طرف سفارت، طبق قرارداد فیمابین. 

 در صورت لغو سفر بوسیله مسافر، جریمه محاسبه و اعالم می گردد. 

 

  ضوابط لغو سفر

  ضوابط پرداخت 

درصد باقیمانده بعدد از     06درصد مبلغ کل فاکتور باید قبل از مصاحبه ویزای شنگن  و  06 

 صدور ویزا باید  پرداخت گردد. 

 نکات مهم

 گشت ها

 خدمات تور

88980888-680 Techtraveliran.ir me/techtraveliran 

جم: یک روز گشدت کدامدل در            استانبول  روز پن     -ژنو  -روز دوم: گشت تمام روز از دیدنیهای لوزان و موزه المپیک، روستای زیبای گرویر، کارخانه شکالت روز چهارم: لوزان                    

 استانبول شامل کاخ توپکاپی، مسجد ایاصوفیه، مسجد سلطان احمد، برج گاالتا،... 

ستاره با صبحانه، گشت ها و ورودیه ها بر  4    در هتل   شب اقامت   6بوس یا مینی ون،       های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینی           بلیت پرواز بین الملل، جایجایی    

 اساس برنامه، راهنمای تور فارسی زبان


