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شرکت در کنگره و کارگاه آموزشی آکادمی دندانپزشکی زیبایی  تور

 AACD، الس وگاس  آمریکا
 

 روزه( 1۳و سفر سیاحتی )شرکت در کنگره  :1بسته 
 روزه( 1۷شرکت در کنگره و سفر سیاحتی ) :2بسته 
 روزه( 2۰شرکت در کنگره و سفر سیاحتی ) :۳بسته 
 روزه( 21شرکت در کنگره و سفر سیاحتی ) :4بسته 
 روزه( 24شرکت در کنگره و سفر سیاحتی ) :5بسته 
 روزه( 2۸شرکت در کنگره و سفر سیاحتی ) :6بسته 

 

  تاریخ حرکت :

 1۳۹6 فروردین 2۸ یک، دو ، چهار :بسته های 

 1۳۹6 فروردین 21 بسته های سه، پنج ، شش :

 

شرکت در کنگره و کارگاه آموزشی آکادمی  تور
 6بسته  5بسته  4بسته  ۳بسته  2بسته  1بسته  AACD ، الس وگاس دندانپزشکی زیبایی آمریکا

 $6,499 $9,199 $10,599 $11,099 $13,299 $15,099 (Doubleهر نفر در اتاق دو تخته )

 $8,299 $11,599 $13,599 $12,999 $16,899 $18,299 (Singleتخته ) یکهر نفر در اتاق 

 $4,199 $5,999 $6,899 $7,199 $8,599 $9,799 (Childسال با تخت ) 12تا  2

 

 ثبت نام شرکت در کنگره و کارگاههای آموزشی )بهمراه صدور گواهینامه(هزینه 

 خدمات هزینه ثبت نامنوع 

 تمام وقت دندانپزشکی دانشجوبان 
 حل تحصیل()با ارایه معرفینامه از دانشگاه م

$185 
کالسها بعالوه یکسال عضویت در کانون تمام 

 دندانپزشکان زیبایی آمریکا

 رشته دندانپزشکی التحصیالن فارغ 
گواهینامه از دانشگاه محل ارایه  –سال سابقه  2)کمتر از 

 تحصیل الزامی است(

$905 
بعالوه  و کارگاههای آموزشی مرتبط کالسهاتمام 

 یکسال عضویت در کانون دندانپزشکان زیبایی آمریکا

 2,440$ دستیاران و تکنسین ها –حرفه ای دندانپزشکی دکترای 
بعالوه  و کارگاههای آموزشی مرتبط کالسهاتمام 

 یکسال عضویت در کانون دندانپزشکان زیبایی آمریکا
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 آمریکا شامل: يتورها خدمات 

  ستاره بهمراه صبحانه 5های هتلاقامت در 

   ترانسفر فرودگاهی 

  پروازهای داخلی آمریکا 

  چمدان اول()  کیلویی 20چمدان  یکهزینه بار در پروازهای داخلی آمریکا برای 

  تور لیدر ایرانی 

  بیمه مسافرتی 

  هزینه ورودیه کلیه اماکن تفریحی و سیاحتی گنجانده شده در برنامه تور 

   ترانسفر گشتهای روزانه 

  4با قابلیت دسترسی به اینترنت سیم کارت موقت رایگانG LTE  گیگابایت )برای هر خانواده/اتاق( 3تا سقف 

 پرداخت انعام در رستورانها و باربری 

 در تورهای نمایشگاهی، عالوه بر موارد فوق خدمات زیر نیز ارائه خواهد شد:

 ثبت نام در نمایشگاه 

 ثبت نام پرداخت وجه 

 مهم: توضیحات 

  خرید بلیط پس از اخذ ویزای مسافر و به قیمت روز نمی باشدقیمت تورها شامل هزینه بلیط رفت و برگشت ایران .

دالر برای کودکان( از خطوط هوایی معتبر امارات ،  1500الی  1200دالر برای بزرگساالن و  1800الی  1500)حدود 

 انجام خواهد شد. ترکیش و یا لوفت هانزا

  مدیریت تور و آژانس های مجری تحت هیچ شرایطی مسئول تاخیر و یا عدم صدور ویزا توسط کنسولگری نخواهند

 بود.

  سال به همراه والدین در اتقاهای دو تخته می باشد 12تا  2اقامت کودکان 

 نفر به باال قابل اجرا خواهند بود. در صورت نرسیدن به حد  10فقط برای گروههای  فصلی و ویژه تعطیالتی تورها

 قابل ارائه و محاسبه خواهد بود. تورهای تشریفاتیمطابق با شرایط و تعرفه تور  سرویس و هزینه نصاب ،

 به عهده مسافر بر اساس تعرفه ایرالین ها کیلویی  20چمدان هر در پروازهای داخلی آمریکا برای  اضافی هزینه بار

 خواهد بود.

  استفاده ازWiFi  و استفاده در اتاق هزینه اضافی خواهد داشت.در اکثر نقاط البی هتل ها رایگان 

  هزینه استفاده از مینی بار ، سفارش غذا ، تلفن داخل اتاق و کانالهای تلویزیونی پولی داخل اتاق به عهده مسافر

 خواهد بود.
 

 :شرایط ثبت نام 

  بعنوان ودیعه بابت پیش ثبت نام "تور آمریکا"درصد هزینه تور  10پرداخت اخذ ویزا" بعالوه پرداخت کامل هزینه "تور 

 برای هر نفر الزامی است Lafayette Travelقبل از دریافت دعوتنامه توریستی از شرکت مسافرتی 

 .در صورت عدم دریافت ویزا ، ودیعه پیش ثبت نام بطور کامل به مسافر مسترد خواهد شد 

  تور آمریکا" تا حد اکثر یک هفته پس از اخذ ویزا الزامی می باشد. نهايي نامثبت" 

o  توجه: در صورت انصراف مسافر از ثبت نام "تور آمریکا" پس از اخذ ویزا ، ودیعه پیش ثبت نام به هیچ عنوان

 مسترد نخواهد شد. بدیهی است که این مبلغ در ثبت نام نهایی تور محاسبه و شامل خواهد شد.
 

 مراحل پرداخت هزینه تور آمریکا 

  تور بعالوه مبلغ بلیط رفت و برگشت آمریکا به نرخ روز بنابر موجود بودن صندلی با خطوط  هزینهدرصد  50پرداخت

 ودیعه پیش ثبت نام در این قسط لحاظ خواهد شد(درصد  10هوایی در روز ثبت نام نهایی الزامی است )

 50  مسافر تسویه می گردد م تحویل مدارک بهانگقیمت تور در هدرصد باقیمانده 
 

  پس از ثبت نام و عقد قرارداد: انصرافشرایط 

  مابقی هزینه انصراف و لغو تور برای هر نفر به شرح زیر محاسبه و مسافر پس از عقد قرارداد،  انصرافدر صورت

 مسترد خواهد شد:
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 جریمه انصراف )درصد قیمت تور( روز قبل از شروع تور

45+ 15% 

45-31 30% 

30-15 50% 

15-5 ۷5% 

 %100 روز 5کمتر از 
 

 100% مبلغ کروز بعنوان جریمه در تورهایی که کروز هاوایی را شامل می شوند کسر خواهد شد 

 

جهت هرگونه سوال و کسب اطالعات بیشتر ، خواهشمند است با دفاتر ما در آمریکا و يا آژانس های همکار در 

 ایران تماس حاصل فرمایید.
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  الس وگاس  شرکت در کنگره و کارگاه آموزشی آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا توربرنامه سفر ، 

 

 :1بسته 

 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی ، خیابان لمبارد

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

  آرتزشهر ساحلی ساسالیتو و پالس فاین 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4)الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

ای هتل ونیز ، مجسمه آبراههای زیب گیاه هتل بالژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشان میراژ ،

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

  دالر( 550تور هلیکوپتر گراند کانیون همراه با نهار )نفری 

 مجلل  همراه با گردش زمینی با اتومبیلهای تور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه مید و الس وگاس استریپ

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 

 شب( 4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o  هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک )محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های

اره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی هالیوود و جای پای ست

هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت 

ا مونیکا لس آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسکله سانت

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 
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 :2بسته 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی ، خیابان لمبارد

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

 زشهر ساحلی ساسالیتو و پالس فاین آرت 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4)الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

هتل ونیز ، مجسمه آبراههای زیبای  گیاه هتل بالژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشان میراژ ،

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

  دالر( 550تور هلیکوپتر گراند کانیون همراه با نهار )نفری 

 مجلل  همراه با گردش زمینی با اتومبیلهای تور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه مید و الس وگاس استریپ

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 

 شب( 1+4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های  هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک(

هالیوود و جای پای ستاره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی 

 هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت

لس آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسکله سانتا مونیکا 

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 

 

 شب( ۳اوایی )ه

 جزیره شامل: گشت 

 پالی ( ، اوآهو ، کاهاال، شمال ساحل خلیج هالونا، مزرعه نیشکر وایمنا، گشت و گذار در  –الماس  دپارتس ) رئیس

  سواحل هلمانو و زمین های آناناس دول
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 :۳بسته 

 

 شب( 4)نیویورک: 

 دان یسیتی تور شامل )میدان ساعت، برادوی، برج امپایر استیت، مدان یونیون، گرینویچ ویلیج، سوهو ، سیتی هال ، م

کریستف کلمب ، مرکز لینکلن ، کلیسای سنت جان ، تئاتر آپولو ، سنترال پارک ، موزه متروپولیتن ، محله بروکلین ، پل 

 بروکلین ، برج راکفلر ، ساختمان سازمان ملل، مرکز تجارت جهانی ، یادمان برجهای دوقولو ، پل جرج واشنگتن و ...(

 102و گنبد آسمان آن در طبقه  بازدید ازداخل برج امپایر استیت 

  بازدید از جزیره لیبرتی و مجسمه آزادی با کشتی 

 

 شب( ۳)واشنگتن: 

 بازدید از کاخ سفید 

  گشت شهری شامل بازدید از نشنال مال، مقبره لینکلن، بازدید ازCAPITOL HILL بازدید از موزه تاریخ ملی، بازدید از ،

 ویتنام، بازدید از برج واشنگتن ، یادواره مارتین لوتر کینگ ، بازدید از یادمان روزولت وجنگ یادمانهای جنگ جهانی

 پنتاگون سپتامبر 11مان دبازدید از یا 

 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، ، خیابان لمبارد ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

 ساسالیتو و پالس فاین آرتز شهر ساحلی 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4)الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

آبراههای زیبای هتل ونیز ، مجسمه  ن میراژ ،گیاه هتل بالژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشا

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

  دالر( 550تور هلیکوپتر گراند کانیون همراه با نهار )نفری 

  مجلل  مید و الس وگاس استریپ همراه با گردش زمینی با اتومبیلهایتور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 

 شب( 4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های  هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک(

هالیوود و جای پای ستاره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی 

 هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت

لس آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسکله سانتا مونیکا 

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 
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 :4بسته 

 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، ، خیابان لمبارد ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

 شهر ساحلی ساسالیتو و پالس فاین آرتز 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4) الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

آبراههای زیبای هتل ونیز ، مجسمه  ژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشان میراژ ،گیاه هتل بال

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

 دالر( 550همراه با نهار )نفری  تور هلیکوپتر گراند کانیون 

 مجلل  تور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه مید و الس وگاس استریپ همراه با گردش زمینی با اتومبیلهای

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 شب( 1+4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o ( محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک

هالیوود و جای پای ستاره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی 

هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت 

س آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسکله سانتا مونیکا ل

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 

 

 شب( ۷اوایی )ه

 ۷ شب کروز مجلل شامل تمام وعده های غذایی روی کشتی 

  هاواییبازدید از تمام جزایر 

 بازدید از آتش فشان فعال مائوی 

 بازدید از جاده رویایی هانا 

 گشت و گذار در سواحل  
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 :5بسته 

 

 شب( 4)نیویورک: 

  سیتی تور شامل )میدان ساعت، برادوی، برج امپایر استیت، مدان یونیون، گرینویچ ویلیج، سوهو ، سیتی هال ، میدان

، کلیسای سنت جان ، تئاتر آپولو ، سنترال پارک ، موزه متروپولیتن ، محله بروکلین ، پل  کریستف کلمب ، مرکز لینکلن

 بروکلین ، برج راکفلر ، ساختمان سازمان ملل، مرکز تجارت جهانی ، یادمان برجهای دوقولو ، پل جرج واشنگتن و ...(

  102بازدید ازداخل برج امپایر استیت و گنبد آسمان آن در طبقه 

 از جزیره لیبرتی و مجسمه آزادی با کشتی  بازدید 

 

 شب( ۳)واشنگتن: 

 بازدید از کاخ سفید 

  گشت شهری شامل بازدید از نشنال مال، مقبره لینکلن، بازدید ازCAPITOL HILL بازدید از موزه تاریخ ملی، بازدید از ،

 ویتنام، بازدید از برج واشنگتن ، یادواره مارتین لوتر کینگ ، بازدید از یادمان روزولت وجنگ یادمانهای جنگ جهانی

 پنتاگون سپتامبر 11مان دبازدید از یا 

 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، لمبارد ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی ، خیابان

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

  فاین آرتزشهر ساحلی ساسالیتو و پالس 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4)الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

ی زیبای هتل ونیز ، مجسمه آبراهها گیاه هتل بالژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشان میراژ ،

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

  دالر( 550تور هلیکوپتر گراند کانیون همراه با نهار )نفری 

  مجلل  استریپ همراه با گردش زمینی با اتومبیلهایتور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه مید و الس وگاس

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 شب( 1+4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o  هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک )محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های

پای ستاره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی  هالیوود و جای

هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت 

له سانتا مونیکا لس آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسک

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 
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 شب( ۳اوایی )ه

 جزیره شامل: گشت 

 پالی ( ، اوآهو ، کاهاال، شمال ساحل خلیج هالونا، مزرعه نیشکر وایمنا، گشت و گذار در  –الماس  دپارتس ) رئیس

  سواحل هلمانو و زمین های آناناس دول
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 :6بسته 

 

 شب( 4)نیویورک: 

 ان ، مید سیتی تور شامل )میدان ساعت، برادوی، برج امپایر استیت، مدان یونیون، گرینویچ ویلیج، سوهو ، سیتی هال

کریستف کلمب ، مرکز لینکلن ، کلیسای سنت جان ، تئاتر آپولو ، سنترال پارک ، موزه متروپولیتن ، محله بروکلین ، پل 

 بروکلین ، برج راکفلر ، ساختمان سازمان ملل، مرکز تجارت جهانی ، یادمان برجهای دوقولو ، پل جرج واشنگتن و ...(

  102و گنبد آسمان آن در طبقه بازدید ازداخل برج امپایر استیت 

  بازدید از جزیره لیبرتی و مجسمه آزادی با کشتی 

 

 شب( ۳)واشنگتن: 

 بازدید از کاخ سفید 

  گشت شهری شامل بازدید از نشنال مال، مقبره لینکلن، بازدید ازCAPITOL HILL بازدید از موزه تاریخ ملی، بازدید از ،

 ویتنام، بازدید از برج واشنگتن ، یادواره مارتین لوتر کینگ ، بازدید از یادمان روزولت وجنگ یادمانهای جنگ جهانی

 پنتاگون سپتامبر 11مان دبازدید از یا 

 

 شب( 4) :سانفرانسیسکو 

 معروف شهر  بازدید از اماکن توریستی شهر شامل میدان یونیون ، محله چینی ها ، اسکله ماهیگیران ، ترن های کابلی

رج بهای پاسیفیک ، تویین پیک ، لمبارد ، خیابان مارکت ، برج کوئیت ، محله های ناب هیل راشن هیل ، بلندی ، خیابان

 هرمی ترانس امریکا ، ترژر آیلند

 بازدید از زندان مشهور آلکاتراز و جزیره آلکاتراز با کشتی 

 بازدید از پلهای مشهور گلدن گیت و بی بریدج 

  فاین آرتزشهر ساحلی ساسالیتو و پالس 

 بازدید از مرکز خرید بزرگ شهر سانفرانسیسکو 

 

 شب( 4)الس وگاس: 

 سیزر پاالس ، باغ  کازینو های مجلل شهر ، رقص فواره های بالژیو ، فوروم شاپ هتل-بازدید از اماکن توریستی و هتل

ی زیبای هتل ونیز ، مجسمه آبراهها گیاه هتل بالژیو ، الس وگاس استریپ ، برج ایفل هتل پاریس ، آتشفشان میراژ ،

 آزادی هتل نیویورک نیویورک ،

 

o  بسته های پیشنهادی اختیاری با هزینه های مازاد بر جداول فوق 

  دالر( 130تور زمینی گرند کانیون )نفری 

  دالر( 550تور هلیکوپتر گراند کانیون همراه با نهار )نفری 

  مجلل  استریپ همراه با گردش زمینی با اتومبیلهایتور هلیکوپتر سد هوور ، دریاچه مید و الس وگاس

 دالر( 250لیموزین )نفری 

  یک شب شو رویاییLE REVE  دالر( 1۷0)نفری 

 شب( 1+4)لس آنجلس: 

  :سیتی تور شامل 

o  هالیوود، تئاتر چاینیز، تئاتر کداک )محل برگزاری مراسم اسکار( ، پیاده روی مشاهیر )محل نصب ستاره های

پای ستاره های هالیوود( ، نماد هالیوود )مستقر در تپه های مشرف به لس آنجلس( ، بورلی  هالیوود و جای

هیلز ، خیابان سان ست، رودئو درایو )محل فروشگاههای لوکس لباس منجمله فروشگاه بیژن( ، فارمرز مارکت 

له سانتا مونیکا لس آنجلس ، شهر چینی ها ، مارینای لس آنجلس ، دهکده ماهیگیران ، شهر ساحلی و اسک

 و سواحل ونیس بیچ

o  

  تور تمام روز دیزنی لند 

  تور تمام روز استودیو یونیورسال 
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 شب( ۷اوایی )ه

 ۷ شب کروز مجلل شامل تمام وعده های غذایی روی کشتی 

 بازدید از تمام جزایر هاوایی 

 بازدید از آتش فشان فعال مائوی 

 بازدید از جاده رویایی هانا 

  سواحلگشت و گذار در  
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  تور اخذ ویزاخدمات 

 

 Lafayette Travel  ژانس های مجری در راستای تسهیل فرآیند درخواست ویزای آمریکا اقدامات زیر را تحت آبا همكاري

 عنوان بسته پشتیبان به تمامی متقاضیان تور آمریکا ارائه می نماید:

 

 اخذ وقت سفارت 

 تکمیل فرمهای ویزا 

  واریز وجه 

  یا بازرگانی برای تورهای نمایشگاهی(صدور دعوتنامه رسمی توریستی( 

  رزرو هتل محل اقامت در شهر محل مصاحبه 

 رزرو بلیط هواپیما   

 

 :مدارک الزم 

 اصل پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار 

 پاسپورت های قبلی در صورت موجود بودن  

 اصل و ترجمه شناسنامه و کارت ملی 

  ازدواج و یا طالق در صورت موجود بودناصل و ترجمه سند 

 (اصل و ترجمه کارت پایان خدمت یا معافیت )برای آقایان 

 اصل و ترجمه سند ملکی 

  رنگی زمینه سفید 5*5دو قطعه عکس 

 :گواهی اشتغال به کار، ترجمه روزنامه رسمی، آخرین آگهی تغییرات  مدارک شغلی که شامل یکی از این موارد است

و تصمیمات، حکم کارگزینی یا بازنشستگی، فیش حقوقی، پروانه مطب یا نظام مهندسی، جواز کسب، پروانه بهره 

 …وری، کارت پرسنلی یا بازرگانی، گواهی شورای اصناف و

  سوابق بیمهترجمه 

 (مدارک مرتبط با خرید سهام در بازار بورس، خرید اوراق مشارکت و هر سرمایه گذاری مالی دیگر )در صورت وجود 

 نامه تمکن مالی که به صورت انگلیسی از طرف بانک صادر شده است 

 پرینت شش ماهه حساب بانکی به التین 

 ( اپلیکیشن فرمدرخواست ویزا )فرم   برگه تاییدیه DS-160 Confirmation Page 

 برگه تاییدیه قرار مالقات  Appointment Confirmation 

 

 

 


