


 

 

 تور خدمات
 

 خدمات اخذ ویزای توریستی 

 ۶  (توکیوژاپن )زیبای  پایتختشب اقامت در 

 ۲  توکیوروز برنامه گشت شهری و بازدید از مکان های توریستی 

 ۱ (روزه ۷)برنامه  زیبای یوکوهاما روز برنامه گشت شهر 

 ۲ )روز گشت پیشنهادی آپشنال )گشت آزاد 

 ستاره همراه با صبحانه )بوفه(۴های اقامت در هتل 

 ترانسفرهای فرودگاهی 

 ترانسفر عمومی داخل شهر در روزهای گشت 

 اهنمای فارسی زبان در روزهای گشت و بازدیدهار 

 سفارت یپرداخت هزینه ویزا 

 با پوشش کامل پنجاه هزار یورو بیمه مسافرتی 

 

 برنامه تور

 روز اول

  توکیو، شهر ژاپنورود به کشور 

 استقبال فرودگاهی 

 ترانسفر از فرودگاه به هتل 

 Check-in ها و تحویل اتاق هتل 

 آشنایی با محدوده هتل و دسترسی های شهری ، 

 معرفی رستوران ها و مراکز خرید نزدیک به هتل

 استراحت و اقامت در هتل 

 دومروز 

  ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰از ساعت صرف صبحانه در هتل 

  ۰۹:۰۰ساعت  حضور لیدر تور در البی هتل 

  (± ۰۰:۳۰) ً ۰۹:۳۰حرکت از هتل ساعت 

 :گشت اول شهری و بازدید از اماکن دیدنی 

 The Imperial Palace ژاپن امپراطوری قصربازدید از  -

 Asakusaمحله آساکوسا گشت در  -

  سنسوجی معبدبازدید از The Sensō-ji (Asakusa Temple) 

 Tokyo Skytree تری اسکای توکیو برجبازدید از  -

 Odaiba Seaside Parkپارک ساحلی اودایبا بازدید از  -

 Cruise کروز کشتی با سواری قایق -

 بازگشت به هتل -

 سومروز 

  ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت 

  ۰۹:۰۰ساعت  حضور لیدر تور در البی هتل 

  (± ۰۰:۳۰) ً ۰۹:۳۰حرکت از هتل ساعت 

 :گشت دوم شهری و بازدید از اماکن دیدنی 

 The Meiji Jingu  میجی بازدید از معبد -

 Shibuyaشیبویا  گشت در منطقه -

 شیبویا معروف  راه بازدید از چهار Shibuya Crossing 

 هاچیکو  بازدید از مجسمهHachikō Statue 

 Shinjoku شینجوکو  گشت در منطقه -

 گیوئن شینجوکو بازدید از پارک Shinjoku Gyoen Park 

 بازگشت به هتل -



 

 

 چهارمروز 

  ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت 

  :برنامه پیشنهادی 

 کودکان(معروف گشت اختیاری دیزنی لند )پارک بازی دیزنی  -

 (در جهان گشت اختیاری دیزنی سی )تنها پارک بازی دیزنی بزرگساالن -

 روز پنجم

  ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت 

 :گروه اول  

  روز آزاد / استراحت 

 برنامه پیشنهادی: 

 Ginza District گینزا منطقهگشت  -

 Tsukiji Fish Marketتسوکیجی  ماهی گشت در بازار -

 توکیومراکز خرید  معرفی -

 :گروه دوم  

 بازگشت به تهران:  

- Check-out  ۱۰:۰۰هتل پیش از ساعت 

 تایم آزاد برای خرید سوغاتی و گشت -

 ترانسفر از هتل به فرودگاه -

 پرواز بازگشت به تهران -

 روز ششم

  ۰۸:۳۰الی  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل از ساعت 

  (± ۰۰:۳۰) ً ۰۹:۰۰حرکت از هتل ساعت 

 شهر بندری یوکوهاماسمت به  حرکت 

  یوکوهاما شهری و بازدید از اماکن دیدنی سومگشت: 

 بازدید از لندمارک تاور -

 گشت محله چاینا تاون -

 مرکز خرید گشت در  -

 بازدید از بندر زیبای یوکوهاما -

 بازگشت به توکیو 

 اقامت در هتل 

 روز هفتم

  ۰۶:۳۰صرف صبحانه در هتل شروع از ساعت 

 Check-out  ۱۰:۰۰هتل پیش از ساعت 

  خرید سوغاتی و گشتتایم آزاد برای 

 ترانسفر از هتل به فرودگاه 

 پرواز بازگشت به تهران 
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