
 6931تور های پاییز و زمستان  

 شماره نام تور و مدت اقامت درجه تخته 2هر نفر در اتاق  هر نفر در اتاق یک تخته اعتبار

 ( روزه  55) دور ویتنام  ستاره 2 تومان 092.99999 تومان 99999..9. دی ماه 42آبان و  51

 شب کشتی کروز هالونگ بی 5 –شب هانوی  3 –شب فان تیت  3 –شب هوشی مین  3

5 

 (روزه  55) کامبوج + ویتنام  ستاره 2 تومان 090.99999 تومان 99999..9. بهمن 6آذر و  50

 شب سیم ریپ 4+ شب پنوم پن  5+شب هوشی مین  3+ شب کروز  5+ شب هانوی  3

4 

 (روزه  .) مراکش  ستاره 1 تومان 99999..69 تومان 99999..09 بهمن 44آذر و  54

 شب مراکش 3+ آگادیر  بش 3+ شب کازابالنکا  4

3 

 (روزه  .) فیلیپین  ستاره 1 تومان 090.99999 تومان 99999..599 دی 46آذر و  0

 شب جزیره سبو 1+ شب مانیل  3

2 

 (روزه  0) بالی  ستاره 1 بلیط+ دالر  139 بلیط+ دالر  009 دی 3تا 

 شب بالی  6

1 

ستاره  1 بلیط+ دالر  5049 بلیط+ دالر  4049 آبان .تا 
H/B 

 ( روزه 6) سیشل 

 شب سیشل 1

6 

 (روزه  0) سری النکا  ستاره 2 بلیط+ دالر  09. بلیط+ دالر  5139 آذر 42تا 

 شب کاسگودا 4+شب بندر ویال  4+ شب کندی  4+ شب کلمبو  5

0 

 (روزه  0) نپال  ستاره 1 تومان 99999..29 تومان 692.99999 آذر 43آذر و  .

 شب پوخارا 4+شب چیتوان  4+شب کاتماندو  3

0 

 (روزه  0) ویتنام  ستاره 1 بلیط+ دالر  ..54 بلیط+ دالر  5001 6.بهمن 

 شب هوشی مین 3+ شب هانوی  3

. 

 (روزه  0) انگلستان  ستاره 2 بلیط+ دالر  5009 بلیط+ دالر  4019 دی  41تا 

 شب لندن 0

59 

 (روزه  1) اتریش  ستاره 2 بلیط+ یورو  9.. بلیط+ یورو  5499 هر هفته

 شب وین 2

55 

 –آذر  43 –آذر  . –آبان  59

 بهمن 54

 ( روزه  0) سریالنکا  ستاره 1 تومان 290.99999 تومان 692.99999

 شب بنتوتا 3+ شب کندی  4+شب کلمبو  4

54 
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