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 درجه درجه هتل
 هر نفر 

 )اتاق دو تخته( 
 یک نفره

 کودک با تخت
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AMPHITRION NAFPLION 

4* 

TOP 

ترانسفربین  - بیمه مسافرتی - ویزا– ترانسفر فرودگاهی –اقامت در هتل با صبحانه  - )پرواز مستقیم به آتن( هواپیمایی ایژن بلیط خدمات تور:

  یک گشت شهری در نافلیون -یک گشت شهری در آتنن  - تور لیدر فارسی زبان - شهری

  توضیحات:

  تومان می باشد. 000/990سال  2نرخ کودک زیر 

 تخت اضافه از نوع سفری تعلق می گیرد. تخته، 2اتاق های  ه نفر سوم درب 

 .در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری،هزینه بلیط و هتل و ویزا و مابقی مسترد می گردد  

  کل مبلغ تور هنگام رزرواسیون ضروریست ودر غیر این صورت رزرو تاٌیید نخواهد شد.00پرداخت % 

  به نرخ پکیج در زمان تسویه افزوده می گردد. تفاوت آن در صورت عدم تسویه کامل% مابه 0در صورت افزایش نرخ ارز بیش از 

 ، در سفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور ایشان  مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده از طرف آژانس

 و عدم دریافت ویزا مسُولیت آن با مسافر خواهد بود.

 آژانس آذر گشت ملکی مسئولیتی در قبال کنترل  نترول پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج بعهده آژانس همکار می باشد ومسئولیت ک

 پاسپورت نخواهد داشت.

 مدارک الزم : 

اصل و ترجمه رسمی اسناد  -رنگی تمام رخ جدید با زمینه سفید۶×۴کس قطعه ع 2 -بار وکلیه گذرنامه های قدیمیماه اعت ۷اصل گذرنامه با 

مدارک شغلی شامل: کارمندان بخش دولتی )گواهی اشتغال به کار،اصل و ترجمه رسمی آخرین حکم  -اصل و ترجمه رسمی شناسنامه  - مالکیت

ترجمه رسمی  رمندان بخش خصوصی )اصلکا-۳کسبه )اصل ترجمه رسمی جواز کسب تجاری(  -2 کارگزینی،آخرین فیش حقوقی ،لیست بیمه(

دانش  -0 با رزومه شرکت( هشرکت همراروزنامه )اصل و ترجمه ی رسمی  صاحبان شرکت های خصوصی-۴ فیش حقوقی(گواهی اشتغال به کار و 

)پروانه مطب،پروانه دائم پزشکی،کارت نظام  پزشکان-۶ نامه اشتغال به تحصیل از مدرسه یا دانشگاه آموزان و دانشجویان:

ماه گذشته به زبان  ۶ـ پرینت حساب بانکی  )حکم بازنشستگی،آخرین فیش حقوقی( بازنشسته ها-۷نامه تحصیلی( پزشکی،دانش

میلیون تومان،گواهی  00)موجودی حساب حداقل  انگلیسی با مهر آخرین فیش حقوقی،لیست بیمه و امضاء انگلیسی بانک

 تمکن مالی به یورو(

ر خارجه بر روی ترجمه ها الزامیست.تائیدیه مهر دادگستری و وزارت امو توجه:  
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