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رـمان ایـعرواز ـبا پور ـ+ سنگاپ زیــمال روز 9شب و  8 تور  
 
 
 

  سال 5-21 ودکک یک تخته دو تخته هر نفر شب سنگاپور 3 +واال ـشب ک 5
 با تخت

  سال 1-5 کودک
 بدون تخت

 شب اضـافه سنگاپور

 بدون تخت کودک  یک تخته هر نفر و کودک با تخت دوتخته

 000/75 000/370 000/290 000/050/1 000/580/1 000/555/3 000/525/1                                 *4-4کوالیتی مارلو + کاسمو

 000/750 000/390 000/100 000/090/1 000/710/1 000/750/3 000/710/1                            *4-4پارک سورین + مجستیکدی 

 000/200 000/590 000/135 000/235/1 000/820/1 000/990/3 000/850/1                             *4-4لر                    ـکنسِ + نووتل

 000/205 000/575 000/150 000/210/1 000/820/1 000/070/5 000/880/1                   *4-4گراند سنترال/کپتورن کینگ + مرکور

 000/205 000/575 000/150 000/275/1 000/850/1 000/220/5 000/950/1                    *4-4ل/کپتورن کینگگراند سنترا + نووتل

 000/220 000/525 000/155 000/120/1 000/950/1 000/290/5 000/020/3                            *4-4فوراما / ام  سوشال + نووتل

 000/215 000/590 000/305 000/150/1 000/055/3 000/555/5 000/255/3     *4-5رچارد پریدفورپوینت بای شرایتون/اُ + سان وی پوترا

 000/255 000/590 000/305 000/195/1 000/095/3 000/500/5 000/290/3                                     *4-4پنین سوال + کنکورد

 000/255 000/590 000/305 000/320/1 000/255/3 000/735/5 000/150/3              *4-4رچارد پریدن/اُفور پوینت شرایتو ایمپیانا +

 000/255 000/555 000/330 000/310/1 000/275/3 000/755/5 000/170/3  *5-5رچارد/گراند پارک اWFُگراند کپتورن + سان وی پوترا

 000/255 000/555 000/330 000/350/1 000/150/3 000/850/5 000/320/3  *5-5رچارد/گراند پارک اWFُگراند کپتورن+پسفیک ریجنسی

 000/255 000/555 000/330 000/500/1 000/355/3 000/225/5 000/550/3       *5-5رچارد/گراند پارک اWFُگراند کپتورن + رنسانس

 000/255 000/700 000/350 000/500/1 000/370/3 000/270/5 000/590/3                                    *5-5هتل اُرچارد + فراسر رزیدنس

 000/255 000/700 000/350 000/550/1 000/580/3 000/320/5 000/580/3   *5-5                     رچارد هتلاُ + / رنسانسرویال چوالن

 000/280 000/835 000/530 000/570/1 000/500/3 000/555/5 000/755/3               *5-4                 رچاردمندرین اُ + الِمنت بای وستین

 000/280 000/830 000/530 000/590/1 000/700/3 000/855/5 000/855/3    *5-5             سنگاپور      شرایتون  + دبل تری بای هیلتون

 000/280 000/855 000/535 000/530/1 000/820/3 000/050/5 000/950/3  *5-5                            سوئیس اّتل      + اینترکنتیننتال

 N/A 000/725/1 000/510 000/000/2 000/505 000/955/5 000/385/5  *5-5                                        هیلتون + تریدرز

 000/100 000/885 000/555 000/755/1 000/070/5 000/995/5 000/510/5  *5-5                                       فرمونت + شانگریال

 

 

 یک گشت نیم روز در سنگاپور -یک گشت نیم روز در کواال با ناهار  - بیمه مسافرتی  - ساعت ( 5) ترانسفر زمینی کواال/سنگاپور/کواال    - هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی  -راهنمای فارسی زبان -اقامت با صبحانه -ویزا ی سنگاپور  - عمان ایرپرواز : خدمات تور 
 

 د .سـوم تخت اضافه سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیر به نفر و بحانه ـر به تعداد شبهای اقامت دارای صهر مساف تومان ) بدون کمیسیون ( می باشدو  000/000سال  2( نرخ کودک زیر 1

 پشت زمینه سفیـد   5* 5: اسکن  صفحه اول پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی  روز کاری و مدارک مورد نیاز  20مدت زمان الزم جهت اخذ ویزای سنگاپور  (2

 3( کنـترل گذرنـامه مسافر ازجهت اعتبار)حداقل 0 ماه( بعهده آژانس  ارسال کننده  درخواست می باشد و همچنین پرواز عمان ایر گارانتی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استـرداد و کنسلـی می باشد .

  ت هزینه ها می باشد . ـمسئولیتی بعهده این شرکت نمی باشد و مسافر موظف به پرداخ گاپور ،ـشور سنـ( در صورت عدم صدور ویزا از طرف اداره مهاجرت ک4

 88929550فکس :        88 91 91 71تلفن :          WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM          .تماس حاصل فرمائید  کریمـیدی و ـمحم ها مولین فروش خانـات بیشتر با مسئـب اطالعـلطفـا جهت کس
 

 

PACKAGE NO : 96-541 

 تا اطالع ثانوی مرداد 08 اعتبار از    

 

 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

