
                                           

        
  
  

گشت به همراه لیدر  5، بیمه ، توریستیستاره با صبحانه ،ویزاي  5اقامت در هتل شب  10، ترانسفر فرودگاهی ،  امارات با پروازبلیط رفت و برگشت   :خدمات تور
   .ارت، سیم کراهنماي محلیفارسی زبان و 

  :گشت ها
     گشت شهري تمام روز که شامل بازدید از پارك بازي و معدن طال میباشد همراه با نهار :ژوهانسبورگ. 
  پارك جنگلیPILANSBURG: 4 گشت کامل از حیات وحش به همراه صبحانه ،نهار و شام در هتل. 
 کیپ تاون:  

  گشت شهري نیم روز با نهار .1
  .،دیدار از جزیره پنگوئن ها و نهار)جزیره فک ها(دماغه امید نیک ،گشت کروز گشت تمام روز که شامل دیدار از  .2

  )A4کپی ها حتما در برگه (مدارك مورد نیاز
 ماه اعتبار 7صل گذر نامه با حداقل ا .1
 رنگی ، تمام رخ ، با زمینه سفید 3*4دو قطعه عکس در اندازه  .2
 .جواز کسب و اصل ترجمه رسمی آن براي مشاغل آزاداصل  .3
+  روزنامه رسمی(، مدیران شرکت ها)پروانه نظام مهندسی(، مهندسین)پروانه نظام پزشکی و مطب(پزشکان و مشاغل وابسته : اعم از )ترجمه رسمی مدارك( یه مشاغلکل .4

گواهی اشتغال به کار با (، پرسنل شرکت هاي غیر دولتی)آخرین فیش حقوقی+ حکم بازنشستگی (بازنشستگان، )حکم کارگزینی(، کارکنان مراکز دولتی)گواهی اشغال به کار
 ).  نامه از دانشگاه(، دانشجو )سمت و زمان استخدام+ ذکر مبلغ حقوق 

تاریخ شروع و اتمام مرخصی به  میزان حقوق، ،)عنوان شغلی(سمت طول مدت استخدام، تاریخ شروع به کار، شمارگذرنامه، ،نام و نام خانوادگی معرفی نامه از محل کار با ذکر .5
         .زبان انگلیسی روي سر برگ شرکت

  . التین به زبانماه آخر  3براي پرینت حساب بانکی  .6

 :توضیحات
   .کمیسیون تعلق نمی گیرد INFنصف بزرگسال می باشد و به  CHDکمیسیون  ٭
  .اجباري می باشد و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ فوق اخذ می گرددسال  60ی براي مسافرین باالي تفرسابیمه م ٭
به سفارت عیناً از مسافر  در صورت عدم صدور ویزا توسط سفارت آفریقاي جنوبی ، شرکت سام سیر هیچگونه تعهدي را در صدور روادید نخواهد داشت ومبلغ پرداختی ٭

   .مسترد خواهد شد
  .داشت انس بوده و دفتر سام سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور نخواهدمسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژ ٭
  .تومان می باشد  000/800/1سال  2هزینه کودك زیر  ٭

 
  
  

HOTEL RATING DBL SGL CHD (W BED) 
(4-12) 

CHD (N BED)  
 (2-4) 

  Michelangelo Hotel  ژوهانسبورگ

5* TOP 6.200.000+ 
3200 $ 

6.200.000 + 
4450 $ 

5.100.000 + 
2400 $ 

5.100.000 + 
1700 $ 

  Ivory Tree Lodge  پارك جنگلی
  Hotel Palace     سان سیتی
  Table Bay Hotel  کیپ تاون

1394نوروز   MARCH 2015 20 – 19 : تاریخ پرواز 
Date: 10 January 2015 


