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 نام ايزد يكتابه 

  
 .مسافرين گرامی با آرزوی سفری خوش ، توجه شما عزيزان را به رعايت نکات زير جلب می نمائيم 

 

شرکت جزیره سفر ایرانیانبزرگواران به با تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما   

  
 .به استقبال شما می آیند                                      این شرکت، محض ورود مسافران عزیز در فرودگاه  با تابلوی  لیدرهای•
 .حاضر باشيدساعت قبل از پرواز  در تهران و هنگام برگشت از دبی در فرودگاه سه •
 .نمائیدتومان و به عهده مسافر است که میبایست مبلغ فوق الذکر را به حساب بانک ملی واریز   75/000خروج از کشور شامل عوارض •
 .فرمائيدهمراه داشتن هرگونه قرص خواب آور، مسکن ، آرام بخش و کدئين دار ترجيحأ خودداری ز ا•
 13و مسافر می تواند پس از ورود به امارات فقط .( امارات شودوارد مدت زمانی که مسافر فرصت دارد . )روز ميباشد 14اعتبار ويزا از تاريخ صدور فقط مدت •

 .(اضافه اقامت در دبی شامل جرايم شديد و سنگينی می شود.)روز در آن کشور اقامت داشته باشد
 .شدمی باشد و مازاد برآن اضافه بار محسوب می شود و مبلغ آن توسط فرودگاه دريافت خواهد ( براساس بليط صادر شده)کيلوگرم  30مجاز هر مسافر بار •
 . در صورتيکه مسافر بعد از ساعت تعيين شده اتاق را تخليه نمايد هزينه يک شب هتل دريافت ميگردد 12:00: ساعت تخليه اتاق/ 14:00: تحويل اتاقساعت •
    .بصورت خدمات اضافه میباشد که در هنگام تحویل اتاق شارژ خواهد شد... ( مینی بار، تلفن و ) کلیه هزینه های هتل  •
منتظر  هتلساعت صرف صبحانه ، نهار و همچنبن گشتهای هتل در تابلوی اعالنات در البی هتل توجه فرمائيد و بک ربع قبل از حرکت سرويس گشت در البی به •

 .بمانيد
 .فرمائیدبه ساعت صرف صبحانه در تابلوی اعالنات در البی هتل توجه .  وعده های صبحانه  به تعداد شبهای رزرو شده  می باشدتعداد •
 .(در صورتی که ترانسفر جزء خدمات تور شما باشد.)صورت عدم حضور ترانسفر هتل حتما  با شماره راهنمای خود  و یا شماره های ذیل تماس بگيريددر •
در صورتی که ترانسفر جزء خدمات تور شما .)روز قبل از پرواز برگشت، ترانسفر خود به فرودگاه را به رزرويشن هتل  يا راهنماي تور  يادآوری فرمائيد يك •

 .(باشد
 .میباشدساعت حرکت پروازها و تورها به وقت محلی کلیه •
 .  صورت شرکت در تورهای اختیاری، میباشندمسافرین عزیز در کارگزار این آژانس مسئول سرویس دهی به شما لیدرهای •
 .  جهت استفاده از تورهاي اختياري  با راهنمای تور خود تماس حاصل فرمائید•
 .نماییدبرای نگهداری اشیاء قیمتی خود از صندوق امانات که داخل اتاقها یا قسمت پذیرش هتل قرار دارد استفاده " لطفا•
 .نمايندمحترم می توانند برای تبديل دالر خود به صرافی ميدان جمال عبدالناصر  و يا داخل مراکز خريد بزرگ مراجعه مسافران •
درهم  15ستاره،    3و2درهم براي هتل هاي  10ستاره ،    1درهم براي هتل هاي  7:  بخشنامه از طرف اداره توريستي دبي به هتل ها به ازاي هر شب هر اتاق طي •

طبق قوانين امارات مي باشد و مبالغ ماليات هرگونه تغيير نرخ دريافت )   .ستاره ماليات دريافت مي كنند 5درهم براي هتل هاي   20ستاره ،    4براي هتل هاي 
 .(ذكر شده جهت اطالع رساني مي باشد
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