
1/760/000 2/350/000 4/650/000 3/450/000 4*
Colombo-Cost for Fairway

Bentota-Citrus waskaduwa

1/850/000 2/450/000 5/850/000 3/960/000 5*
Colombo-Cinnamon Lakeside

Bentota-Cinnamon Bey

-انبانک پارسیجنب -باالتر از زعفرانیه-خیابان ولیعرص: آدرس 
7واحد -طبقه دوم-3061پالک 

Tell:28105
ُرمـا پـرواز

Fax : 22741044
TELEGRAM :09902600618

کت هواپیمایی قطری : خدمات تور ن شهری ها  با صبحانه، اقامت در هتلبلیط رفت و برگشت با شر ، (زمینن )، ترانسفرهای فرودگایه و ترانسفر  بی 
 گشت شهری

ی
در هر شهر ، راهنمای انگلییس زبان و محیل ، بیمه مسافری

.باشدیمدر زمان رزرو الزایم % 50پرداخت 
ل پاسپورت مسافر و عهده کشور به هر گونه ممنوعیت خروج از  •  باشد آژانس ثبت نام کننده یممسافرین به عهده مسئولیت کنتی

ن خواهد بودو در صورت هر گونه بروز مشکل از این قبیل   .جریمه کنسیل طبق قوانی 
.پرواز چارتر یم باشد•
. تومان میباشد460/000نرخ نوزاد •
.میباشدتومان  های فوق به قیمت •
تومان150/000:کمیسیون همکار(دالر40)بوده و توسط خود مسافر پرداخت یم گردد on arrivalویزا این مست  •



1/760/000 2/350/000 4/460/000 3/400/000 4*
Colombo-Cost for Fairway

Bentota-Citrus waskaduwa

1/850/000 2/450/000 5/200/000 3/700/000 5*
Colombo-Cinnamon Lakeside

Bentota-Cinnamon Bey

کت هواپیمایی قطری : خدمات تور ن شهری ها  با صبحانه، اقامت در هتلبلیط رفت و برگشت با شر ، (زمینن )، ترانسفرهای فرودگایه و ترانسفر  بی 
 گشت شهری

ی
در هر شهر ، راهنمای انگلییس زبان و محیل ، بیمه مسافری

باشدیمدر زمان رزرو الزایم % 50پرداخت 
ل پاسپورت مسافر و عهده کشور به هر گونه ممنوعیت خروج از  •  باشد آژانس ثبت نام کننده یممسافرین به عهده مسئولیت کنتی

ن خواهد بودو در صورت هر گونه بروز مشکل از این قبیل   .جریمه کنسیل طبق قوانی 
.پرواز چارتر یم باشد•
. تومان میباشد460/000نرخ نوزاد •
.میباشدتومان  های فوق به قیمت •
(دالر40)بوده و توسط خود مسافر پرداخت یم گردد on arrivalویزا این مست  •

-انبانک پارسیجنب -باالتر از زعفرانیه-خیابان ولیعرص: آدرس 
7واحد -طبقه دوم-3061پالک 

Tell:28105
ُرمـا پـرواز

Fax : 22741044
TELEGRAM :09902600618

تومان150/000:کمیسیون همکار


