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مدارک ویزای مسافران باید مطابق با ضوابط و الزامات سفاارت  

سوییس تهیه گردد. مدارک ویزای هر مسافر باید هنگام ثبا    

نام به شرک  ارایه شده تا قبل از وق  مصاحبه سفارت کنترل شود. برنامه سفر شاااا و      

هتل های معرفی شده ماکن اس  مشاول تغییر واقع گردند که در این صورت مراتب قبل 

از سفر و در اسرع وق  به اطالع مسافرین خواهد رسید. احتاال دارد که راهناای تور بار   

حسب شرایط آب و هوایی، ترافیک و سایر مسایل، اماکن مورد بازدید را تغییر داده و یاا  

تختاه   3مواردی را از گش  ها حذف کند. در اکثر هتل های اروپایی، اتاقی به عنوان اتاق  

وجود ندارد و معاوال اقام  سه نفر در اتاق دو تخته با قراردادن یک تخ  اضافه میاسار   

 خواهد شد. 

 

 

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

نرخ  پروازیورو +  095 نرخ  پروازیورو +  295   یورو + نرخ پرواز   1505 رایگان+ نرخ پرواز    نرخ  پروازیورو +  005   4  

 روز( 0شب و  4)شب لوزان   4 مرداد  25تاریخ حرک : یک شنبه ، 

 ریال 30،555،555شروع نرخ پرواز: 

 

 در صورت رد شدن درخواس  ویزا از طرف سفارت، طبق قرارداد فیاابین. 

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

 

  ضوابط لغو سفر

  ضوابط پرداخ  

درصد باقیاانده بعد از  05درصد مبلغ کل فاکتور باید قبل از مصاحبه ویزای شنگن  و  05 

 صدور ویزا باید  پرداخ  گردد. 

 نکات مهم

 گش  ها

 خدمات تور

22290299-521 Techtraveliran.ir me/techtraveliran 

دلفریب ، و میدان سن  فرانسواز و   های   هایی باریک و چشم نواز، و پیاده رو هایی پر از بوتیک روز دوم: گش  پیاده نیم روز در لوزان شامل کلیسای جامع ، باف  قدیای، کوچه 

 گرویر –در ادامه بازدید از مونترو  با کروز. روز چهارم: لوزان

 بوس یا مینی ون های درون شهری طبق برنامه با اتوبوس کولردار مدرن، مینی جایجایی

گش  ها بر اساس برنامه،راهناای تور فاارسای    ستاره با صبحانه 4  شب اقام  در هتل 4

 زبان


