
 
 
 

 

 شركت خدمات بار هوايي و مسافرتي

   پارسيان هوا دريا

 کره جنوبی
شب سئول 4+ شب جزیره جیجو  3  

   
 

 

 

محلی، راهنمای  توریستی، عادی، ویزای و بین شهری سفر فرودگاهین، تراشهری همراه با نهار گشت 3 شب اقامت در هتل با صبحانه، 7، قطریی بلیط رفت و برگشت با هواپیمای :خدمات تور

 بیمه گروهی مسافرتی، تور لیدر فارسی زبان.

 شب سئول 4شب بوسان +  3شب جزیره جیجو +  3

 

 توریستی، عادی، ویزای و بین شهری سفر فرودگاهین، تراشهری همراه با نهار گشت 4 حانه،شب اقامت در هتل با صب 10، ی قطریبلیط رفت و برگشت با هواپیمای :خدمات تور 

 محلی، بیمه گروهی مسافرتی، تور لیدر فارسی زبان.راهنمای 

 :مدارک مور نیاز 
  تمام رخ رنگی و زمینه سفید 3*4ماه اعتبار و دو قطعه عکی  7اعتبار پاسپورت با حداقل 
  ماه آخر به التین. 3پرینت حساب بانکی 
 به زبان انگلیسی و کارت ملی ترجمه صفحه اول و دوم شناسنامه.  
  برای  کارمندان ترجمه آخرین فیش حقوقی،در صورت بازنشسته بودن ترجمه حکم ) جواز کسب، روزنامه رسمی و ... ( به زبان انگلیسیمعتبر گواهی اشتغال به کار،

 مهر مترجم. بازنشستگی+آخرین ترجمه فیش حقوقی با
  لاير 333،333،333چک ضمانت جهت بازگشت مسافر به مبلغ 

  :سایر توضیحات 
  .نرخ ریالی فوق بر اساس دالر روز محاسبه می گردد 
 در ایران بوده و این آژانس تعهدی در قبال عدم اخذ ویزا، نخواهد داشت.  اخذ ویزا به عهده سفارت کره جنوبی 
  تومان می باشد.  333/333/2سال  2هزینه کودک زیر 

 

 
TEL : 22016619 
Email : pastravel3@persiangroup.biz 

 

CHD NO 

BED (2-5) 

CHD WITH 

BED (5-12) 
SGL DBL RATE LOCATION HOTEL 

3.800.000 

+1700$ 

3.800.000 

+2200$ 

4.800.000 

+3400$ 
4.800.000 

+2500$ 
5*  

TOP 
JEJU LOTTEE 

SEOUL GRAND HYATT 

CHD NO 

BED (2-5) 

CHD WITH 

BED (5-12) 
SGL DBL RATE LOCATION HOTEL 

3.800.000 

+2200$ 

3.800.000 

+2800$ 

4.800.000 

+4600$ 
4.800.000 

+3300$ 
5*  

TOP 

JEJU LOTTEE 

BUSAN PARADISE HOTEL 

SEOUL GRAND HYATT 

 AUG 2017 23اریخ حرکتت


