
. فارسی زبانبه همراه تور لیدر با نهارگشت شهريیکبیمه،شنگن،ویزايبا صبحانه،شب اقامت در هتل 4،بین شهريترانسفر فرودگاهی و،آلیتالیابلیط رفت و برگشت با پرواز :خدمات

.فوق اضافه می شودتومان به نرخ250،000، مبلغ Nov 2017 05جهت پرواز : توجه
.تومان می باشد1،500،000سال 2هزینه کودك زیر 

. ه همراه تور لیدر فارسی زبانببا نهارگشت شهري2بیمه،شنگن،ویزايبا صبحانه،شب اقامت در هتل 6،بین شهريترانسفر فرودگاهی و،آلیتالیابلیط رفت و برگشت با پرواز :خدمات
.تومان می باشد1،500،000سال 2هزینه کودك زیر 

:مدارك مورد نیاز
 کپی ها حتما در برگه  (مدارك مورد نیازA4(

 ریال نقد یا ضمانت بانکی500،000،000ضمانت برگشت به ازاي هر مسافر به مبلغ .
تکمیل فرم تقاضاي شرکت در سفر توسط مسافر
ماه اعتبار همراه با امضاي دارنده پاسپورت به همراه پاسپورت هاي قبلی7رنامه با حداقل اصل گذ .
 رنگی،تمام رخ،با زمینه روشن و جدید4*3دو قطعه عکس در اندازه .
 با مهر مترجماصل شناسنامه و ترجمه آن
 با مهر مترجمسند مالکیت به نام متقاضی ارائه اصل و ترجمه آن
 تمکن مالی یا باالنس حساب) ماه آخر                  ب3پرینت حساب بانکی )الف: به همراه مهر برجسته و معتبر شعبه و روابط بین المللگواهی حساب بانکی به زبان التین از بانک
 با مهر مترجممدارك شغلی ترجمه شده

. پروانه مطب و کارت نظام پزشکی معتبر: پزشکان* 
. جواز کسب معتبر: اغل آزادمش* 
اشتغال به کار که عنوان و سمت مورد نظر در در صورت داشتن سمت مدیریت و یا هر سمتی دیگر روزنامه رسمی آن شرکت و یا آخرین تغییراتی که در آگهی تاسیس آمده است به همراه گواهی * 

. سربرگ شرکت به همراه امضا دارندگان حق امضا آن شرکت
و آخرین فیش حقوقیاه آخر م6برگ معتبر به همراه لیست بیمه گواهی اشتغال به کار در سر... سازمان و / موسسه/ کارمند بودن در شرکتدر صورت* 

آمریکا،کانادا،شنگن(کپی ویزااهاي قبلی(
زش و پرورش و مهر منطقه آن مدرسه و براي دانشگاه مهر معتبر دانشگاه الزامی در صورتی که افراد محصل و دانشجو می باشند، باید گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه ممهور به مهر آمو

. می باشد

Child 2-4 Child 4-12 SNG DBL RATE Location HOTEL

1.900.000+
500€

1.900.000+
900€

2.100.000+
1500€

2.100.000+
1100€ 4* Rome 4* STAR HOTELS

Child 2-4 Child 4-12 SNG DBL RATE Location HOTEL

2.500.000+
700€

2.500.000+
1150€

2.700.000+
2200€

2.700.000+
1450€ 4*

Rome

4* STAR HOTELS
Paris

15و Nov 2017 05:تاریخ حرکت Oct 2017

15و Nov 2017 05:تاریخ حرکت Oct 2017


