شرکت خدمات مسافرتی وجهانگردی

اریکـــا

گشت پارس

Erika Gasht Pars Co.Ltd

(مسئولیت محدود)

آدرس :تهران  ،خیابان شریعتی  ،خیابان معلم  ،پالک  701طبقه اول ( باالی همکف) واحد 1
تلفن 88226344 :فکس88246243 :

 Email:info@erikagasht.comسایتwww.erikagasht.com :

مجــری مستقیــم

 10شب و  11روز

(سه شب نیاگارا  +سه شب تورنتو  +چهار شب مونترال )

مدارک مورد نیاز  :گذرنامه با حداقل  21ماه اعتبار از تاریخ سفر  ،شش قطعه عکس  ،ترجمه رسمی مدارک شغلی  ،مالی و ملکی و
ضمانت بازگشت ( جهت ثبت نام فقط گذرنامه و مبلغ پیش پرداخت الزامی می باشد)
با توجه به طوالنی بودن بررسی درخواستها توسط سفارت کانادا  ،لطفا در صورت تمایل سریعا نسبت به ثبت نام اقدام فرمائید

خدمات تور
 بلیط رفت و برگشت هواپیما
● خدمات ویزا
● ترانسفر فرودگاهی

● اقامت در هتل های سه ستاره با صبحانه
● گشت شهری در مونترال و تورنتو
● ترانسفر بین شهری

● بیمه مسافرتی

● راهنمای فارسی زبان
*** مهلت ثبت نام تا 61شهریور *** 47
مدت تور

زمان برگزاری

قیمت کل تور برای هر نفر در اتاق دو
تخته

 10شب و  11روز

(سه شب نیاگارا  +سه شب تورنتو  +چهار شب مونترال)

 52اسفند  79الی

قیمت بلیط 2250+دالر )(USD

اختالف ترخ اتاق
یک تخته
 1000دالر )(USD

 6فروردین 79

توجه:




ترجیحا ثبت نام از افرادی انجام می شود که حداقل دو ویزای قبلی شنگن داشته باشند
نرخ زیر 21تا  5سال با تخت  % 08بزرگسال و برای زیر 5تا  1سال  %58قسمت ارزی بزرگسال به اضافه  08درصدبلیط بزرگسال و برای زیر  1سال  %15بزرگسال میباشد



مسافر میبایست بصورت حضوری جهت انگشت نگاری به ترکیه مراجعه نماید ( هزینه سفر ترکیه به عهده مسافر است)



برای پیش ثبت نام پرداخت مبلغ خرید بلیط به اضافه یک هزار دالر ضروری می باشد و مابقی مبلغ قرارداد می بایست یکماه تا دو هفته قبل از تاریخ حرکت تسویه گردد.



در صورت طوالنی شدن روند بررسی پرونده ویزا که احتمال نرسیدن به سفر باشد پرونده ویزای مسافر حفظ خواهد شد تا حصول نتیجه نهایی از سوی سفارت کانادا ،چنانچه نتیجه
درخواست ویزا مثبت باشد کارگزار موظف به ارائه پکیج عینا با نرخ فوق میباشد در تاریخ دیگر میباشد در صورت عدم موافقت مسافر با تاریخ پیشنهادی کارگزار مسافر میبایست
حداقل  58درصد مبلغ ارزی را بابت خدمات انجام شده پرداخت نماید

لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای  88226344و  88273372آقای گل محمدی تماس حاصل فرمایید

