
 

 

 

 

 

+  فرودگاهی ترانسفر+  زبان فارسی راهنماي+  پارک جنگلی درهتل شام وعده 2 و هتلها تمام در ازب بوفه صورت به  صبحانه:   

 آفریقاي ویزا اخذ+  ها ورودیه با همراه بازدید هاي روز در ترانسفرها هماهنگی و ها گشت کليه اجراي+ قطر یا امارات  هواپيمائی بليط

  VFS.شرکت نگاري انگشت هزینه و ویزا هزینه پرداخت  کيپ تان +ژوهانسبورگ و + ترانسفر هوایی بين شهرهاي  جنوبی

 .پرداخت ورودیه کليه مکانهاي دیدنی طبق برنامه باال و گشت هليکوپتر در شهرکيپ تان به عهده آژانس می باشد

نامه  معرفی+  گذرنامه صاحب توسط شده امضاء  اعتبار ماه 7 با پاسپورت اصل+  سفيد  ا زمينهب 3*4 قطعه عکس رنگی 2: 

رت ترجمه شده با ذکرتاریخ شروع به کار،سمت،ميزان حقوق +نامه اشتغال به تحصيل براي دانشجو ها و بصو شرکت/کار محل سربرگ در مسافر شغل

سال + حضورمسافر زمان  18نسخه ترجمه شناسنامه کودکان زیر  2افرین به التين از بانک + ماهه آخر مس 3دانش آموزان + پرینت حساب بانکی 

 .تحویل مدارک به سفارت الزامی ميباشد

 .می باشد ( nonrefundable) بليط و تور به صورت غير قابل بازگشت

 دالر 300:  نرخ نوزاد 

  .است الزامی نام ثبت هنگام تور مبلغ %50 پرداخت   حضور مسافر زمان تحویل مدارک به سفارت الزامی می باشد.

1. check in 14:00 ساعت check out باشد می ظهر 12:00 ساعت. 

 .داشت نخواهد روادید صدور در را تعهدي هيچگونه قرن سفر الهه دفتر ، کنسولگري توسط ویزا صدور عدم صورت در .2

 پس بزرگسال نرخ "عينا مجزا اتاق درخواست صورت در و باشد می اتاق یک در والدین همراه فقط سوم تخت با سال 2 باالي اطفال دار تخفيف نرخ. 3

  .شد خواهد اخذ بليط تفاوت مایه کسر از

مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئوليتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعيت  .4

     .خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

 نام هتل
درجه 

 هتل

اتاق دو تخته 

 هر نفر
 سال 7تا  2 سال 12تا  7 اتاق یک تخته

 Radisson blu sandton  ژوهانسبورگ 

The kingdom resort  پارک جنگلی  
The cascades hotel   سان سيتی 

Crystal tower hotel & spa   کيپ تاون 

4* BB 2790 $ 

+ 
 هزینه پرواز

4190 $ 

+ 
 هزینه پرواز

2290 $ 
 + 

 هزینه پرواز

1100 $ 

+ 
 هزینه پرواز

5* BB 

4* BB 

CPT DOH DOH IKA  رفت 

18 Mar 1000 0205 0030+1 2250 

IKA DOH DOH JNB برگشت 

29 Mar 0429 0050 2350 1235 

ES2004-10034DATE  27 JAN

@elahesafar 
www.elahesafar.com 


