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  .را با کانتر مربوطه چک کنيد تور نرخ نهايی  ، به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز                                           

 : خدمات تور

 7  بالی منطقه شب اقامت در  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 قطر ايرويز با پرواز   شيراز از    بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی 
 اهنمار  
  بيمه مسافرتی 
   سيم کارت 
 با ناهار ی گشت شهر 

  

  مدارک الزم :    

  گذرنامه حداقل با شش ماه اعتبار از زمان سفر 
 2   4* 3زمينه سفيد نگی تمام رخ  رقطعه عکس   
  تومان به باال  10.000.000به مبلغ پزينت بانکی 
 گواهی اشتغال به کار التين 
  اصل گذرنامه 
  کپی کارت ملی و شناسنامه 

  ساعت يرگشت از دوحه   ساعت برگشت از اندونزی   ساعت رفت از دوحه    ساعت رفت از شيراز 
04:45  08:20  19:00  01:50  

  

  

  

  

  

  هر نفر در اتاق دو تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
BAKUNG BEACH RESORT 3* .16.200.000تومان 17.500.000  تومان 

WHITE ROSE 4* 17.000.000 تومان 18.900.000  تومان  
BALI RANI  4*  17.900.000 تومان 20.450.000  تومان  

KUTA PARADISO 5*  18.500.000 تومان 21.800.000  تومان 
NIKKO 4* 20.400.000 تومان 24.900.000  تومان  

MELIA BALI 5* 20.750.000 تومان 26.000.000  تومان  
GRAND HYYAT 5*  21.800.000 تومان 27.700.000  تومان  

THE LAGUNA 5* 24.000.000 تومان 31.800.000  تومان  
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 خانوادگی تور های  

 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   

 


