
 

 

 

 

 

 : خدمات تور

اقامت در ، ویزای توریستی،  با پرواز قطری )رفت از سیدنی و برگشت از ملبورن(بلیط پرواز رفت و برگشت 

ستاره فوق یا مشابه به همراه صبحانه بوفه ترانسفرهای فرودگاهی، پرواز داخلی بین شهری،  5های  هتل

اهار)فست فود( ، گشت شهر ، یک روز گشت در هر شهر با نمسافرتی  حوادث زبان ، بیمه راهنمای فارسی

 .بریزین

 : توضیحات

 شب ملبورن 3شب گلدکوئست +  4شب سیدنی +  5 (1

 فروردین 1رفت  (2

 . می باشد کلیه نرخ ها به دالر و تومان (3

 .درصد بزرگسال می باشد  11قیمت کودک زیر دو سال  (4

 مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . (5

 . سال الزامی می باشد و نرخ آن بر اساس سن دقیق مسافر اعالم می شود  55صدور بیمه نامه برای افراد باالی  (6

 ریال در یافت می گردد. 111/111/111/1بابت ضمانت برگشت مسافران از استرالیا هر نفر  (7

 

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا :

ماهه اخیر  6دو قطعه عکس رنگی جدید، گواهی اشتغال به کار ترجمه شده، گواهی حساب بانکی ماه اعتبار از تاریخ سفر ،  8پاسپورت با حداقل  (1

مه شده )کلیه مدارک ترجمه شده با مهر دادگستری یا مهر ناتی، غیر از حساب بانکی به انگلیسی، سند مالکیت با ترجمه رسمی، شناسنامه ترج

 انگلیسی(

 روز می باشد 21حداقل زمان جهت صدور ویزا  (2

 % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد51پرداخت  (3

 

 

 

سال  6تا  2  

 کودک بدون تخت

سال  22تا  6  

 کودک با تخت

هرنفر در اتاق 

تخته1  

هرنفر در اتاق 

تخته2  
 هتل

دالر 1551  

111/451/5  

دالر 3111  

111/451/5  

دالر 5811  

111/711/5  

دالر 4111  

111/711/5  

SOFITEL / SHERATON 5* سیدنی   

HILTON SURFERS PARADISE 5* گلدکست 

SOFITEL ON COLLINS/CROWN METROPOL 5* ملبورن    

15/11/96تاریخ صدور:   

31/12/96: اعتبـار پکیج  

ویژه مسافران: نــوع پکیج  

هروز 13 استرالیاتور    
 

20 MAR: IKA-DOH 04:40 – 06:15   DOH-SYD 07:55 – 06:25 (+1) 

02 APR: MEL-DOH 21:35 – 05:15   DOH-IKA 08:00 – 11:35 (+1) 


