
(KLM) و (Lufthansa)پرواز با هواپیمایی  
 سیزده شب اقامت در هتل های ۴ ستاره لوکس  

با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی  
بلیط رفت و برگشت  

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله  
بیمه مسافرتی    

Blue Mountainگشت شهری تورنتو  تور یکروزه  
  Skylon تور نیاگارا به همراه نهار در برج 

 تور شهر ویکتوریا و دیدار از باغ گل بوچارت  تور  
شهری ونکوور

ارسال ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است
 به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ 
 قرارداد، مابه التفاوت افزایش غیر متعارف نرخ ارز دریافت

می گردد
 مســئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از  
 کشــور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده و خود

شخص مسافر می باشد
 در صورت ثبت نام گروه های ده نفر به باال، از تخفیف ده 

درصدی بهره مند خواهید شد
 در صورت رد درخواســت ویزا، هزینه های ثبت نام ویزا و 
 دعوت نامه ۴۰۰ دالر از قرارداد کسر می شود و مابقی

استرداد می گردد

جزئیات پرواز : تاریخ ورود ۲۸ فروردین ماه و تاریخ بازگشت ۱۲ فروردین ماه ۹۶ می باشد 

ــور کـانـادا پکیج ـت

۱۳ شب و ۱۴روز          

Sheraton 4* 

هتل

Hilton 4*

شهر

۵۷۹۰دالرنیاگارا

+ نرخ بلیط

۳۰۰۰ دالر

+ نرخ بلیط

ونکوور

تورنتو

ویکتوریا

۴۹۹۰ دالر

+ نرخ بلیط

۴۳۰۰ دالر

 + نرخ بلیط

تا ۲ سال بدون تخت۱۱-۲ سال با تختیک تخته دو تخته

 ویژه
نوروز ۹۷

ــات توضیحــاتخدـم

(KLM) و (Lufthansa)پرواز با هواپیمایی  
  Aده شب اقامت در هتل های ۴ ستاره کالس  

با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی  
بلیط رفت و برگشت  

اخذ ویزای مولتی ۵ ساله  
بیمه مسافرتی    

بازدید و گشت شهری نیاگارا
 گشت آبشار نیاگارا

بازدیــد از بــرج                همراه با نهار
بازدید از شهر تورنتو           تور شهری کبک

              تور شهری مونترال  
صدور دعوتنامه جهت ویزای تضمینی کانادا    

Skylon 

ارسال ۵۰ درصد مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است
 به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ 
 قرارداد، مابه التفاوت افزایش غیر متعارف نرخ ارز دریافت

می گردد
 مســئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از  
 کشــور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده و خود

شخص مسافر می باشد
 در صورت ثبت نام گروه های ده نفر به باال، از تخفیف ده 
 درصدی بهره مند خواهید شد در صورت رد درخواست ویزا،
 هزینه های ثبت نام ویزا و دعوت نامه ۴۰۰ دالر از قرارداد

کسر می شود و مابقی استرداد می گردد

جزئیات پرواز : تاریخ رفت ۷ دی ماه و تاریخ برگشت ۱۸ دی ماه ۹۶ می باشد 

ــور کـانـادا پکیج ـت

۱۰ شب و ۱۱روز          

Sheraton 4* 

هتل

Hilton 4*

شهر

نیاگارا
۵۰۰۰ دالر

+ نرخ بلیط

۲۰۰۰ دالر

+ نرخ بلیط

تورنتو

مونترال

۴۱۰۰ دالر

+ نرخ بلیط

۳۲۰۰ دالر

 + نرخ بلیط

تا ۲ سال بدون تخت۱۱-۲ سال با تختیک تخته دو تخته

ــات توضیحــاتخدـم


