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  :    خدمت تور  

  يورو می باشد  230نرخ نوزاد 
 يورو به ازای هر نفر بابت ترانسفر اضافه خواهد شد  200ر صورت تغيير پرواز به مبالغ فوق د.   

 توضيحات :  

   تور و پرواز چارتر، غير قابل استرداد و کنسلی می باشد 
  مسئوليت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعيت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد 
  ،عنوان مسئول نبوده و ساير همراهان ناگزير به انجام  گردشگران به هيچ  آژانس  در صورت عدم صدور ويزابه هردليل از جانب سفارت

 سفر ميباشند
  نفر سوم در اتاق از سرويس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری يا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار می گيرد.  
 عدم حضور به موقع مسافر به هر علتی   ساعت بعد از فرود هواپيما بوده و در صورت ٢توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا

به هتل   آن نخواهد بود و مسافربايد باهزينه شخصی،خود  آژانس و تور به هيچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و يا انجام مجدد 
  . محل اقامت در شهر مربوطه مراجعه کند

  :  زم المدارک  

  ماه اعتبار ٧اصل پاسپورت با حداقل  
  حات شناسنامه و کارت ملی  کپی از صف  
 زمينه سفيد ٣*۴عدد عکس  ٢  
  مشخصات فردی، آدرس و شماره تلفن  
 ميليون تومان باشد 50بايد شامل گردش يکماهه با حداقل مانده که ت سفارت به جهپرينت حساب بانکی با مهر شع                                   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل     مقصد 

  نرخ بليت  +يورو  3590  نرخ بليت  +يورو  2590  *4   سپانيا ا - سوييس
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  قطرايرويز از شيراز تور های آفری پرواز  

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

 


