
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کودک بدون تخت کودک با تخت اتاق یک تخته اتاق دوتخته تعداد شب موقعیت هتل سرویس درجه لـــتـه ردیف

 BB DEIRA  وـسند سی وی ان اندـس 1
 درهم 285 درهم 359 درهم 789 درهم 537  شب 3

 --- درهم 25 درهم 168 درهم 84 شب اضافه

 BB DEIRA کـورال دیـره 2
 درهم 285 درهم 627 درهم1.050  درهم 669 شب 3

 --- درهم 114 درهم 255 درهم 128 شب اضافه

 BB DEIRA دوروس 3

 درهم 285 درهم 591 درهم 915 درهم 600 شب 3

 --- درهم 102 درهم 210 درهم 105 شب اضافه

 BB SHEIKHZAED ایبیس وان سنترال 4
 درهم 924 درهم 669 شب 3

N/A 
 درهم 285

 --- درهم 213 درهم 128 شب اضافه

 BB DEIRA  رویـال کـانتیننتـال 5
 درهم 285 درهم 555 درهم 1.182 درهم 735 شب 3

 --- درهم 90 درهم 299 درهم 150 شب اضافه

6 

 

 BB SHEIKHZAED *4 نـووتل البـرشا
 درهم 1.326 درهم 807 شب 3

N/A 
 درهم 285

 --- درهم 347 درهم 174 شب اضافه

 BB DEIRA فلـورا گـرنـد 7
 درهم 285 درهم 585 درهم 1.065 درهم 729 شب 3

 --- درهم 100 درهم 260 درهم 148 شب اضافه

 BB DEIRA  الـوفـت دیـره 8
 درهم 285 درهم 675 درهم 1.260 درهم 774 شب 3

 --- درهم 130 درهم325 درهم 163 شب اضافه

 BB SHEIKHZAED  کارلتون داون تاون 9
 درهم 1.533 درهم 909 شب 3

N/A 
 درهم 285

 --- درهم 416 درهم 208 شب اضافه

 BB SHEIKHZAED *5 کرون پالزا شیخ زاید 10
 درهم 285 درهم 465 درهم 1.689 درهم 987 شب 3

 --- درهم 160 درهم 436 درهم 234 شب اضافه

10 
 ریک سایدـجمیرا ک

 به هتل پارک آبی رایگان + ترانسفر ون مختص 
5* BB DEIRA 

 درهم 585 درهم 1.039 درهم 1.789 درهم1.035  شب 3

 درهم 011 درهم 249 درهم 499 درهم 250 اضافه شب

11 
 اورـارات تـجمیرا ام

 BB SHEIKH ZAED *5 پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی
 درهم 585 درهم1.485  درهم 3,095 درهم 0,041 شب 3

 درهم 011 درهم 485 درهم 901 درهم 485 اضافه شب
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 نرخ بلیط بر اساس نوع پرواز به شرح زیر می باشد که به مبالغ فوق اضافه می کردد. -

  می باشد. ناموت 1.645.000پرواز ایران ایر از شروع نرخ 
  می باشد . ناموت  926.1....پرواز ماهان ایر از  شروع نرخ 
  می باشد. ناموت 450.3 000.پرواز امارات از شروع نرخ 

 ایـیـدـتـر را در سیـستـم آنـلـایـن دلتـابـان مشـاهـده فـرمــهـتـل هـای بیش

 مبـالـغ ارزی فـوق هنگـام رزرو و ثبت قـرارداد بـا ریـال روز محـاسبـه مـی گـردد



 

 

 

 

 

 هتل ها گارانتی می باشد.و شرایط کنسلی مندرج در سایت می باشد.شرایط کنسلی: 

ستاره جمیرا 5کنسلی هتل های  شرایط   

 

  روز مانده به  5کنسلی هتل های جمیرا از زمان رزرو تاcheck in  با یک شب جریمه و بعد از آن سوخت کامل می باشد 

 شرایط کنسلی سایر هتل ها:

 با یک شب جریمه و بعد از آن سوخت کامل می گردد check inساعت قبل از  84از زمان رزرو تا 

  ها شامل ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی باکلیه هتلvan   می باشند. 
 کلیه هتل های زنجیره ای جمیرا شامل ترانسفر اختصاصیAUDI شب می باشند 3، پارک آبی رایگان برای اقامت بیش از. 
 هتل جمیرا کریک ساید شامل ترانسفر ون)مختص هتل جمیرا کریک ساید( می باشد 
  با کانتر مربوطه هماهنگی های الزم انجام شود.* معمولی 5* و 8*، 3در صورت درخواست ترانسفر اختصاصی برای هتل های 

طفا به نکات زیر توجه فرمایید :       ل

هستند، غیر قابل اقدام و ایشان موظف به اخذ پاسپورت سال حتماً باید پاسپورت جداگانه داشته باشد. ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرانشان  14فرزند باالی .1
 جداگانه می باشند.

 نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دو تخته تعلق می گیرد..به 2

 .نرخ کودک با تخت و بدون تخت ، با احتساب ویزا لحاظ شده است .3

( و ممنوعیت خروج  6مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل .4  و خود شخص مسافر می باشد.   از کشور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کنندهماه اعتبار

ز زمان ورود به دبی 5  روز می باشد. 18. مدت اعتبار ویزا ا

 آژانس درخواست کننده است.هده . مسئولیت کنترل اعتبار ویزا بعهده آژانس درخواست کننده می باشد. لذا هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار ویزا و خسارت های وارده، بع6

 می باشد. درهم  292ویزا برای  سال  2کودک زیر . هزینه 7

 )بدون کمیسیون( می باشد. INFسال نصف کمیسیون بزرگسال می باشد و مبلغ  2-12. کمیسیون کودک 4

ستاره )  5درهم ( و هتل های  15ستاره )  8درهم ( ، هتل های  12ستاره )  3و  2با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات، پرداخت هر شب هر اتاق در هتل های . 29
 درهم ( الزامی می باشد و باید توسط شخص مسافر و در بدو ورود به هتل پرداخت گردد. 22

 ص مسافر می باشد.پرداخت ودیعه ) دیپوزیت ( در بدو ورود در تمامی هتل ها و باتوجه به درجه و قوانین هر هتل الزامی و بعهده شخ. 21

 هزار ناموت می باشد که میبایست به مبلغ کل پکیج اضافه گردد. 52سال  52هزینه بیمه مسافرتی برای افراد باالی .11
 عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد..هزینه 12
 
 آژانس و مسافر ، ندارد مسئولیتی هیچگونه آژانس این ویزا صدور عدم صورت در کننده، صادر نه باشد می از طرف اداره مهاجرت دبی ویزا ی کننده درخواست دلتابان آژانس
شت هتل ، بلیط جریمه پرداخت به موظف شد. بازگ سافرین موقع به و مبلغ کامل ویزا می با شور مقررات رعایت و م ست آژانس عهده به امارات، ک شد می کننده درخوا  در و با
اشد. می کننده درخواست آژانس عهده درهم و کلیه خسارات دیگر میباشد به 5522مبلغ   شامل که خسارت کلیه زمینه این در مسافر طرف از مشکل هرگونه بروز صورت  ب

ه ا شمار ن در دبی ب ا دفتر ماها گیرند. 2297182245552  مسافرین محترم جهت مسائل مربوط به پرواز ب  تماس ب

 

 اـتـوضیـحـات هـتـل ه

 جمیرا امارات تاور

 (2.12نوامبر 26الی  22در بازه )
 ( 2.16ژانویه  1الی  2.12دسامبر 22)

 ( 2.16ژانویه 11الی  22) 
 (2.16فوریه  21الی  12)

 افزایش نرخ دارد.
  کودک با تخت نمی پذیرد ایبیس وان سنترال

 نوامبر اعتبار دارد .1نرخ ها تا تاریخ  فلورا گرند –سان اند سند سی ویو 

 کودک با تخت نمی پذیرد نووتل البرشا

 

بیمه  –هتل با صبحانه و ناهار ) باتوجه به سرویس هتل و تعداد شبهای اقامت ( –ویزای توریستی –امارات یا ایران ایر پرواز ایرباس ماهانخـدمات تور : 

فرودگاهی –راهنمای فارسی زبان  هزار ناموت( 22) مسافرتی شب( 3رایگان ) اقامت باالی  ترانسفر رفت و برگشت     

ماه اعتبار )از تاریخ سفر( مدارک مورد نیاز: اسکن پاسپورت رنگی با حداقل 6   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ان محترم در صورت درخواست ر این آژانس بلیط تک همکا ز  د. ا ر آن میباشن با ت ع ا فر و  ای مسا  ملزم به چک کردن ویز

 برعهده آژانس همکار می باشد.توجه:کلیه آژانس های همکار ملزم به عقد قرارداد سازمان میراث فرهنگی استان تهران می باشند،در غیر اینصورت عواقب آن 

نین پرواز های سیستمی می باشد لطفا با کارشناسان ما چک بفرمایید  شرایط کنسلی پرواز ها طبق شرایط و قوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تـذکرمهم
 

دلیلی در اداره مهاجرت امارات مهر خروج مسافر در هنگام بازگشت دچار مشکل شده باشد اعم  چنانچه به هرقانون جدید:  
ز اینکه در سیستم ثبت نشده باشد و غیره ...  ارسال کپی صفحه اول پاسپورت مسافر و صفحه مهر خروج از دبی و  ا

انس درخواست کننده برای حل مشکل همچنین بلیت مسافر الزامی می باشد و طبق قوانین جدید امارات، مسافر یا آژ
 5522برای هر مسافرمیباشند. که باید در اسرع وقت انجام گردد در غیر اینصورت شامل درهم  122موظف به پرداخت 

خواهد شد و عدم پرداخت و ارسال به موقع باعث میشود مسافر در هنگام اخذ ویزای مجدد  OVERSTAYجریمه درهم 
 کشور دچار مشکل جدی امنیتی گردد.امارات و یا ورود به این 

 


