
 

 

 
       

 

 

 

کشتی کروز اسیای شرقی توربزرگ    
 شکور سنگاپور ، مالزی و اندونزی   3دیدار از 

 شب بالی اندونزی  3از کواالالمپور و جزیره پنانگ مالزی + شب کروز و دیدار  3شب سنگاپور + 3

 با پرواز قطرایرویز  

 
 دالر + نرخ پرواز   2590 ( Wنرخ هرنفر در اتاق دونفره و کابین پنجره دار)

 دالر + نرخ پرواز 2690 (B)نرخ هرنفر در اتاق دوتخته و کابین بالکن دار  

 +نرخ پرواز دالر  3790کابین پنجره دار :   نرخ هرنفر در اتاق/کابین تک نفره 

 دالر +نرخ پرواز   3890بالکن دار:  کابین  

 دالر+نرخ پرواز   2190کابین پنجره دار: سال باتخت 11تا4نرخ کودک

 دالر+نرخ پرواز 2290کابین بالکن دار:

 دالر+نرخ پرواز 1690کابین پنجره دار: بدون تخت  4تا2نرخ کودک  

 دالر+نرخ پرواز1790دار:کابین بالکن  

 دالر+نرخ پرواز   490 سال در کابین دونفره   2نرخ کودک زیر  
 

 

 خدمات تور: 
ناهارو همراه با صبحانه، از سنگاپور تا شمال مالزی  شب اقامت در کروز    3شب اقامت در هتل پتج ستاره در سنگاپور همراه با صبحانه .  3اقامت  

 شب اقامت در هتل پنج ستاره در بالی همراه با صبحانه.  3شام. 

 گشت ها : گشت شهری سنگاپور . گشت شهری کواالالمپور.گشت شهری جزیره پنانگ. گشت گشت شهری بالی. 

بندری. پرداخت ورودیه ها. بیمه مسافرتی. راهنمای   و اندونزی . ترانسفرهای فرودگاهی وپروازهای بین المللی و داخلی . خدمات ویزای سنگاپور 

  گردشگری . 
 

 مدارک الزم جهت احذ ویزای سنگاپور : 
قرار می   را گردشگران در اختیار شمافرم )این   ار. پرکردن فرم مخصوص ویزای سنگاپورماه اعتب  7اسکن رنگی از صفحه اول پاسپورت با حداقل 

 .   دهد.(
 

 مدارک الزم جهت احذ ویزای بالی : 
 اسکن رنگی و با کیفیت عکس و صفحه اول پاسپورت  ✓

 سه دوز واکسن مورد تائید وزرات جهانی  ✓

 بلیط رفت و برگشت ورود به کشور به کشور اندونزی   ✓

 قرار می دهد.(  را گردشگران در اختیار شمافرم )این فرم گزارش مسافر  ✓

 

  : تاریخ 1401/ 14/10

 :پکیج اعتبار 1401/ 15/10



 

 

 

 

 

 

 

 نکته ها:  
 ان گرامی می باشد. ی همسفر، پرداخت عوارض خروج از کشور به عهده ترجمه مدارک برای ارائه به سفارت .1

 ران ، به عهده همسفران گرامی می باشد. یدر هنگام رفت و برگشت به اهزینه تست کرونا ) در صورت نیاز(  .2

و برگشت بر عهده همسفران    ی یک روز پیش از پرواز رفت منف  PCRارائه گواهی واکسیناسیون مورد تائید تمامی کشورهای تور و تست   .3

 گرامی می باشد. 

و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی همسفران گرامی می تا پیش از اتمام سفر(  ماه اعتبار    7)حدال  پاسپورت  اعتبار  کنترل  مسئولیت   .4

 باشد. 

 می باشد.   11و ترک اتاق  14ساعت تحویل اتاق در هتلهای سراسر جهان  .5

 تخت سوم از نوع سفر )کاناپه تخت خوابشو( می باشد که در اتاق دونفره قرار گرفته است.  نفره،  سهدر اتاق و کابین های  .6

 بنای محاسبه سن نوزاد و کودک تاریخ اتمام سفر می باشد.  م .7

 کیلوگرم می باشد.   20ها بار مجاز پروازهای داخلی بین کشور  .8

 باتوجه به شرایط روز ، امکان جابه جایی گشتها، ترانسفرها و پرواز های داخلی وجود دارد.   .9

 

 برنامه سفر :  
 

 ورود به شهر سنگاپور و انتقال به هتل، اقامت در سنگاپور.گاپور ، ورود به پرواز از ایران به کشور سن .1

 سنگاپور.گشت شهری آشنائی باجاذبه های گردشگری سنگاپور، اقامت در  .2

 راهنما وجود دارد(، اقامت در سنگاپور.همراهی  ا  بگر به صورت اختیاری ،  یا گشت های دیوقت آزاد برای تفریح و خرید  در سنگاپور)امکان  روز آزاد  .  3

ت کروز به سوی جهت ورود به کروز و دریافت کروز و دریافت کابین همراه با صبحانه، ناهار و شام. .عصر حرک .ترک هتل و انتقال به بندر سنگاپور  4

 شمال و گذر از تنگه ماالکا، اقامت در کروز .

 یتخت مالزی. اقامت در کروز .النگ کشور مالزی. گشت شهری آشنائی با جاذبه های گردشگری کواالالمپور پاکروز به بندر ک . صبح ورود 5

 . اقامت در کروز،زیره پنانگ در شمال مالزی. گشت شهری آشنائی با جاذبه های گردشگری پنانگ کروز به ج.صبح ورود 6

اندونزی. کروز و انتقال به فرودگاه سنگاپور جهت پرواز به سوی کشور. ورود به بندر سنگاپور ، ترک  .بازگشت کروز به سوی جنوب و کشور سنگاپور7

 اقامت دربالی. ،  ورود به فرودگاه بالی و انتقال به هتل

 بالی، اقامت در بالی. . گشت آشنائی با جاذبه های گردشگری 8

 ح و خرید یا گشت های دیگربه صورت اختیاری ، با همرهی راهنما وجود دارد.( اقامت در بالی .آزاد در بالی. ) امکان وقت آزاد براید تفری. روز 9

 .دگاه بالی ، جهت پرواز بازگشت به سوی ایران . ترک هتل ، انتقال به فرو10

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا : 

 
  3*4قطعه عکس رنگی بازمینه سفید حتما   2 ✓

 ماه اعتبار7اصل پاسپورت با حداقل   ✓

 کپی از تمام صفحات شناسنامه   ✓

 کپی از کارت ملی  ✓

 گواهی اشتغال به کار انگلیسی   ✓

 دالر    7000پرینت حساب بانکی و تمکن مالی با حداقل موجودی   ✓

 کپی سند مالکیت   ✓

 تعهدنامه محضری براساس متن درخواستی سفارت که همکاران مابه شما  ارائه خواهند کرد و ترجمه آن   ✓

 
 

 برنامه سفر  
 

 
 روز اول :  

سمت فرودگاه فرودگاه استانبول در ساعت ترانسفر    10:30صبح  و ورود به استانبول در ساعت    07:30حرکت از تهران در ساعت  

 جهت پرواز به سمت هاوانا .   22:30

 

 روز دوم :  
ساعته شهری شامل بازدید از بافت قدیمی   4صبح و پس از گذر از گمرک و تشریفات ورود اجرا گشت    9ورود به هاوانا در ساعت  

و تاریخی شهر هاوانا، بلوار مالکون، میدان انقالب کوبا، مقبره کریستف کلمب، گذر از منطقه اعیان نشین هاوانا ملقب به میرامار 

بعداز صرف کردن ناهار، ترانسفر    CAFÉ DEL ORIENTE( و سپس صرف ناهار در رستوران    MORRO CASTELو قلعه مورو )  

 سپس بازگشت به هتل.   ESQUINA DEL FRAILEصرف شم در رستوران ، 15سمت هتل و تحویل اتاق ها در ساعت  هب

 

 روز سوم : 
بعداز رصرف صبحانه در هتل، بازدید از دهکدهد وینالس مهدتولید سیگار برگ جهان فاصله بین هاوانا تا دهکده وینالس به  

ساعت می باشد بعداز بازدید از مزارع پرورش تنباکو و اشنائی با نحوه ساخت سیگار برک کوبائی   3صورت زمینی و در حدود  

و سپس   SAN CRISTOBALکز دهکده، بازگشت به هاوانا و صرف شام در رستوران  صرف ناهار در رستوران محلی واقع در مر

 بازگشت به هتل  

 

 

 



 

 

 

 
 روز چهارم  

 ساعت.   03:30بعداز صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق ها و ترانسفر زمینی به سمت شهر وارادرو در حدود 

 ورود به هتل و اخذ اتاق و استراحت ) صرف ناهار و شام در هتل (  

 
 روز پنجم  

تفریحی  ن کشتی زیبای بعداز صرف صبحانه در هتل، ترانسفربه سمت اسکله شهر وارادرو و اجرای گشت کشتی کاتاماران، باای

خواهیم رفت و ازساحل بسیار زیبا و شن های سفید در زیردرختان نخل و مناظر اطراف   CAYO BLANCOبه سمت جزیره  

 آن لذت خواهیم برد.  

، درمسیر رویاروئی با دلفینهای سواحل خلیج کوبا بسیار  16صرف ناهار در رستوران محلی بازگشت به سمت وارادرو در ساعت 

 است. در نهایت بازگشت به هتل و صرف شام در هتل .   متحمل

 
 روز ششم ، روز هفتم ، روز هشتم و روز نهم :  

  .ALL INCLUSIVEروزهای آزاد جهت استفاده از امکانات هتل ساحلی با سرویس 

 

 

 روز دهم  
 صرف صبحانه در هتل، ترانسفر به سمت هاوانا به صورت زمینی  

سال در اینجا   20دقیقه ای هاوانا جائی که ارنست همینگوی به مدت  20به محض ورود به هاوانا بازدید از دهکده زیبادر فاصله  

شد، که برنده جایزه نوبل ادبیات   (( نیز در همین محل توسط تالیفزندگی می کردبا نام )کوجیمار( و اثر مشهور )) پیرمرد و دریا

 نیز گردیده است. 

به نام فلوریدیتا که در مجاورت موزه همینگوی واقع شده . ورود به هتل ،   LA VIGIA صرف ناهار در رستوران مزرعه زیبای

   EL GUAJIRITOاخذ اتاقو استراحت، صرف شام در رستوران  

 
 روز یازدهم  

 اتاق ها و حرکت به سمت فرودگاه هاوانا جهت ترک کشور کوبا.صرف صبحانه در هتل، تحویل 

 
 روز دوازدهم  

 صبح و ترانسفر به سمت هتل محل اقامت.  08:30ورود به استانبول در ساعت 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 روز سیزدهم  
 روز آزاد در استانبول  

 
 روز چهاردهم  

 ترانسفر به سمت فرودگاه استانبول و ترک ترکیه به مقصد ایران .  

 

 

 

 

 باآرزوی سفری خوش

 گردشگران شهرراز  شرکت جهانگردی و خدمات گردشگری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


