


 QNetمجموعه محصوالت تعطیالت •

دنیا را بگردید و با زیبایی فرهنگ ها، آداب و •

 رسوم و شیوه های مختلف زندگی آشنا شوید

  قیمت های مناسب همواره با•



لذت : کلوپ مسافرتی درفراموش نشدنی با عضویت  خاطراتی•

 با ارزش بلند مدت، انعطاف پذیر و بخش

  QVI در کلوپ مسافرتی عضویت 
 



 هر سال یک تعطیالت دو هفته ای
 سال 30به مدت 

 
 :قابل استفاده برای

 نفر در یک اتاق استاندارد 42--
 

 هفته 60مجموعاً 
 (شب 420)

 در کلوپ مسافرتی  Diamond عضویت



 هر سال یک تعطیالت یک هفته ای
 سال 30به مدت 

 
 :قابل استفاده برای

 نفر در یک اتاق استاندارد 42--
 

 هفته 30مجموعاً 
 (شب 210)

 در کلوپ مسافرتی  Platinum عضویت



 یک تعطیالت هفته ای یکبار، سال دو هر

 سال 30به مدت 
 

 :قابل استفاده برای
 نفر در یک اتاق استاندارد 42--
 

 هفته 15مجموعاً 
 (شب 105)

 در کلوپ مسافرتی  Gold عضویت



 تعطیالت یک هفته ای 
 هر یک سال در میان

 سال 10به مدت 
 

 :قابل استفاده برای
 نفر در یک اتاق استاندارد 42--
 

هفته به صورت یک سال در میان 5   .هفته 6 مجموعا  

طول  و هفته ششم قابل استفاده در هر یک از سالهای

 .مدت عضویت می باشد
 (شب 42)

 در کلوپ مسافرتی  Silver عضویت



 تعطیالت یک هفته ای    
 هر یک سال در میان

 سال 5به مدت 
 

 :قابل استفاده برای
 نفر در یک اتاق استاندارد 42--
 

 هفته 3مجموعاً 
 (شب 21)

 در کلوپ مسافرتی  Bronze عضویت



 چه چیزی به دست خواهید آورد؟

 به قیمت امروز ولی آینده سال 30تا  5 درعالی  یتعطیالت

 

                                                            QVI Clubانتخاب منحصربه فردی از اقامتگاه های •
 Limited Collectionو اقامتگاه های 

که شما را به مکان های  XchangeWorldعضویت ویژه در •

 دیدنی و جذاب سراسر دنیا خواهد برد

  Exclusive Boutiqueانتخاب ویژه ای از اقامتگاه های •

Collection در XchangeWorld 

انتقال عضویت به فرزندان، نوه ها و                                                   امکان•

 دیگر عزیزان شما

امکان استفاده مشترک یا هدیه دادن عضویت سفر خود به خانواده، •

 و آشنایان دوستان

 فروش اقامتگاه های جدید،   ها، در مورد حراج آخرین اخباردریافت •

 از طریق پیمایش گر های ویژه و سایر اطالعات
 و سایر روش های ارتباط الکترونیکی  (eNavigator)الکترونیکی



 .اقامتگاه ها لحاظ می شوند و اماکن در برخی  از متفرقه خدمات و امکانات و هزینه هایی مربوط به هزینه های مالیات،: نکته

 

 !  دالر 77

 :مثال

 دالر 13,040            در کلوپ مسافرتی Diamond عضویت 

 دالر 31       شب هر برای هزینه هر اتاق

 (دالر 13040 /  شب  420)

 دالر 29       شب هر برای هزینه استفاده
 (دالر 200  هر هفته،)

 دالر XchangeWorld 17)رزرواسیون اقامتگاه های )شب هر  برای Xchangeهزینه 
 (دالر 118  هر هفته،)

 برای هر شبمبلغ قابل پرداخت 

 QVIصرفه جویی بهتر با کلوپ مسافرتی  



 : انتخاب های شما

 یک هفته تعطیالت شما برای 

   2011سال 

 (2011مانند دسامبر )

هزینه استفاده را پرداخت کنید و همین حاال از یک هفته 

یا  QVIتعطیالت خود در هرکدام از اقامتگاه های 

XchangeWorld استفاده کنید 

، هزینه آینده سال 2 تا موکول ببعد کردن /ذخیرهبرای 

 –پرداخت کنید  2011دسامبر  31استفاده را قبل از 

 2013اعتبار استفاده تا سال 

.   نکنید، نیازی به پرداخت هزینه استفاده نیست ذخیره /درصورتیکه استفاده
 :در این حالت

 .سوخت خواهد شد شما فقط یک هفته تعطیالت امسال -  
 در عضویت شما مشکلی به وجود نخواهد آمد ها،کلوپبر خالف سایر  -  

 چگونه می توانم از هفته تعطیالت خود استفاده کنم؟



 قابل استفاده تعطیالت (های) هفته

سپتامبر هر سال عضو شوند، عضویت سالیانه آنها  30 تاژانویه  1برای اعضایی که از تاریخ •

 .از سالی که عضو شده اند شروع می شود

 

دسامبر هر سال عضو شوند، عضویت سالیانه آنها  31 تااکتبر  1برای اعضایی که از تاریخ •

 .سالی که عضو شده اند شروع می شود سال بعد از از

 هفته هایی که محاسبه می شود

 2011ژانویه  1

عضویت شما از چه 

 زمان آغاز می شود؟

 2011سپتامبر  30

 هفته هایی که محاسبه می شود

 2011دسامبر  31 2011اکتبر  1

 عضویت از سال شروع می شود 2011عضویت از سال 

 شروع می شود 2012 



 تعطیالت( های)ستفاده از هفتهمدت زمان ا

 .می باشدسال  همانبرای استفاده شما تنها قابل  تعطیالت (های)هفته•

 .گرد ماه خرید شماسال قبل ازتا سال   2حداکثر برای •

 .باید قبل از استفاده پرداخت شود (در هفته *دالر 200) سالیانه هزینه عضویت•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استفادههای قابل هفته 

 2011ژوئن  1

چه زمانی می توانید از 

خود  2011عضویت 

 استفاده کنید؟

 استفادهقابل زمان  حداکثر

 2013مه  31

 افزایش خواهد یافت  2011 اکتبر  1  هزینه استفاده از تاریخ* 



 تعطیالت( های)هفتهو انتقال  ذخیره

 .هفته ها از یک سال به سال دیگریا انتقال  ذخیرهقابلیت •

 .سال 2 تاحداکثر  تعطیالت یهفته هاذخیره قابلیت •

 به سال جاری سال آینده  تعطیالت  (های)قابلیت انتقال هفته •

 .هزینه عضویت سالیانه برای تمام هفته های تعطیالت پرداخت شود باید•

 .شمابرنامه ریزی تعطیالت برای حداکثر انعطاف پذیری فراهم آوردن •
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حداکثر  تعطیالت یهفته هاذخیره 

 سال 2 تا

به  سال آینده  تعطیالت انتقال هفته 

 سال جاری

لزوماً به صورت متوالی یا در همان تفریحگاه نیست (

 )بستگی دارد موجود بودن جاو به 

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5817502-carton.php?st=72d0ea1
http://www.istockphoto.com/stock-photo-7629094-bernese-oberland.php?st=d84037a
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5817502-carton.php?st=72d0ea1
http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5817502-carton.php?st=72d0ea1


 کنید برنامه ریزیهفته های خود را 

 شب است( 7)روز و هفت ( 8)به معنای هشت " یک هفته"•

 

 مکان مختلف داشته باشید 2تعطیالت کوتاه مدت در  2مکان،  1می توانید به جای •

 !شبه تقسیم کنید 4شبه یا  3هفته خود را به اقامت •

اندونزی، تایلند، مالزی، فیلیپین، چین، هند،  در در حال حاضر می توانید از اقامتگاه هایی•

 استفاده کنید برای این منظور ترکیه و امارات متحده عربی

جهت اطالع از لیست اماکن و اقامتگاه های قابل استفاده در این طرح میتوانید به آدرس زیر •

 مراجعه نمایید

      http://www.xchangeworld.com/xplore_splitweeks.html 

 

 

http://www.xchangeworld.com/xplore_splitweeks.html


 کیپ تاون

The Centurion All Suite Hotel 

 ترکیه

 Doganهتل 

 بانکوک

Grand Tower Inn 

 فوکت

Patong Tower Condominium 

 کوه سامویی

Prana Resorts & Spa 

  QVI مسافرتیدر کلوپ  Homeاقامتگاه های 



 Spa  و اقامتگاه Prana در کوه سامویی، تایلند 
 
 ، اقامت در اقامتگاه هایخیره کننده یآمیزه ای از طبیعت•

 و غذاهای کامال گیاهیتایلندی  سبک

 
از آب  تنها آن در که محیط دوستدار boutique اقامتگاه •

 استفاده می شود داده شدهتصفیه شده و انرژی 

 
 و برق مورد استفاده آن از انرژی خورشیدی تهیه میگردد•

 
اتاق ها با طراحی بسیار زیبا نمایی روی به باغ هایی با •

را در صورت  روی به دریااتاق های با نمای  .شکوه دارند

 .موجود بودن جا با پرداخت هزینه اضافه قابل استفاده میباشند

  QVI مسافرتیدر کلوپ  Homeاقامتگاه های 









 



 در بانکوک، تایلند Grand Tower مهمانسرای 
 
                                                        آخر هفتگیدقیقه فاصله از بازار  5•

 Chatuchakمعروف 

 
که  هستندتمام واحدها اتاق های استاندارد و جاداری •

میتوانند در آنها اقامت داشته  در کمال آسایش چهار نفر

 باشند
 

هر واحد دارای یک اتاق خواب، یک اتاق پذیرایی، •

فضایی برای صرف غذا، حمام و یک آشپزخانه 

 کوچک است

 

  QVI در کلوپ مسافرتی Homeاقامتگاه های 



 





 در فوکت، تایلند Patong Tower هتل آپارتمان 
 
واقع شده در پر جنب و جوش ترین نقطه فوکت، ساحل •

 پاتونگ

 
محلّی مانند خانه دوم شما و مکانی عالی  برای تعطیالتی •

 همراه با خانواده
 

تمام واحد ها اتاق های استانداردی هستند که هر •

نفر را  4کدام دارای یک اتاق خواب است و حداکثر 

 به راحتی در خود جای می دهد

 

همراه با مبلمان کامل و مقداری وسایل آشپزخانه، •

 قسمت غذاخوری و یک اتاق استراحت دنج

  QVI در کلوپ مسافرتی Homeاقامتگاه های 







 



 

 

 در کیپ تاون، آفریقای جنوبی Centurion All Suite  هتل
 

در نزدیکی امکانات رفاهی، فروشگاه ها و رستوران ها و فاصله کوتاهی به صورت •

 پیاده تا ساحل دریا

 

 تمام واحد ها اتاق های استاندارد و هرکدام دارای هال و آشپزخانه مجزا هستند•

 

 خوابه موجود است 2خوابه و  1آپارتمان های •

  QVI در کلوپ مسافرتی Homeاقامتگاه های 



 



 



 



 در آنتالیا، ترکیه  Doğan هتل 
 

اتاق  41یک ساختمان تاریخی بازسازی شده با •

درون یک باغ زیبا و تراسی برای صرف غذا که با 
 استگلکاری احاطه شده درختان پرتقال و 

 

 تمام واحد ها اتاق های استاندارد هستند•

 
و  ، آفتاب گرفتناستخر روباز همراه با تراس برای •

 بار ارایه نوشیدنی  در باغ
 
             این ، بخش تاریخی ازKaleiçiواقع در •

، خانه شده شهر قدیمی همراه با خیابان های سنگفرش

 های سنگی قدیمی و بقایای تاریخی به جا مانده

  QVI در کلوپ مسافرتی Homeاقامتگاه های 









 برخی از اقامتگاه ها و امکانات فقط برای مدت محدودی قابل استفاده هستند•

 اقامتگاه ها و امکانات فعلی در مالزی، هند، اندونزی و تایلند قرار دارند•

برای اطالعات بیشتر از این سایت دیدن کنید •

www.qviclub.com/limitedcollection 

 Limited Collectionاقامتگاه های 

http://www.qviclub.com/limitedcollection


 در اوتاراخند، هند Cliff Topکلوپ 
 
فوت از سطح دریا  10000بیش از  قرار گرفته در ارتفاع•

در خوش منظره ترین مکان بین کوه های پوشیده از برف 

 گارهوال هیمالیا

 

بهشتی در زمستان برای اسکی و سورتمه سواری         •

مکانی مناسب و ایده آل برای پیاده روی و گاری سواری 

 در تابستان

 

که بخشی از پارک  Gorson Reserveجنگل های مرتفع •

است، چشم انداز زیبایی را به این  Nanda Devi ملی 

 اقامت گاه می بخشد

 

 تمام واحد ها اتاق های استاندارد هستند•

 Limited Collectionاقامتگاه های 





 Spa  و اقامتگاه Cambay  هند ،اودایپوردر 

 

موقعیتی بی نظیر برای آرامش و استراحت                 •
 مشهور به شهر دریاچه هادر شهر 

 

 معماری شهر با الهام از زیبایی های•

 

 در مقابل منظره ای زیبا از تپه ها•

 

 تمام واحد ها اتاق های استاندارد هستند•

 Limited Collectionاقامتگاه های 



 Citadines Bangkok Sukhumvit 8 تایلند ،بانکوک در 

 
 بانکوک جنب و جوش شهردر مرکز •

 
سرگرمی  خرید و مراکز های شبانه، پهمراه با رستوران، کلو•

 در اطراف شما

 

رنگ های دیدنی و جذابیت های فضای داخلی که همگی بیانگر •

 .  سبک مدرن اقامتگاه ها و سایر امکانات است

 

تمام اتاق های ارائه شده، اتاق هایی استاندارد هستند همراه با •

 طراحی فوق العاده و دوست داشتنی

 
 به ایستگاه  (tuk-tuk)حمل و نقل شاتل رایگان همراه با خدمات•

                       Nana Skytrain 

 Limited Collectionاقامتگاه های 







 Aston Rasuna اندونزی ،جاکارتا در 
 

 ترکیبی از تمام امکانات هتل های بین المللی •

و خدمات شخصی  همراه با سرویس های راحت

 جهت اقامت

 

 واقع در قلب منطقه تجاری جاکارتا•

 

دسترسی آسان به مکان های دیدنی و مناطق •

 سرگرمی مختلف

 

 تمام واحد ها اتاق های استاندارد هستند•

 Limited Collectionاقامتگاه های 





Citin Garden Resort, Pattaya Citin Loft, Pattaya Galeri Ciumbuleuit Hotel, Bandung 

Impiana KLCC Hotel, Kuala Lumpur Somerset Ampang, Kuala Lumpur Delphin Ribat Hotel, Tunisia 

 Limited Collectionاقامتگاه های 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17594375-set-of-label-new.php?st=0af5a29


Tuscana Champions Gate, Florida The Corbett Hideaway, India The Haveli Hari Ganga, India 

The Riverview Retreat, India Aranya Safari Resort, India The Naini Retreat, Nanital India 

 Limited Collectionاقامتگاه های 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-17594375-set-of-label-new.php?st=0af5a29




 

 طرف قرارداد بایک شبکه بین المللی ویژه تبادل تعطیالت •
 اماکن گلچین شده می باشدها، اقامتگاه ها و  کلوپ

 می باشد QVIکلوپ مسافرتی   منحصراً برای اعضای•

دالر  *118معادل  Xchangeهزینه در نظر گرفته شده برای •
شب در هر نقطه  7/روز 8 اقامت است که این مبلغ برای مدت

هزینه ای اندک در قبال سرویس  – ثابت می باشدای از جهان 
 !ارایه شده های

، هزینه ویژه Exclusive Boutique Collectionبرای •
Xchange  شب شروع می شود 3/روز 4دالر برای  *129از 

 کلوپوجود جای خالی در اقامتگاه ها به استفاده سایر شرکت ها، •

 وابسته بستگی دارداماکن ها، اقامتگاه ها و 

 ممکن است تغییر کنداماکن لیست اقامتگاه ها و •

 
 کند تغییر قبلی اطالع بدون است ممکن Xchange هزینه*    

 XchangeWorld چیست؟ 



 پرداخت حق عضویت سالیانه بدون نیاز به1)

برای هر هفته * دالر 118برابر با  exchangeهزینه 2)
برای تمام اقامتگاه های ما در سراسر شبه  7/ روزه  8

 Exclusiveبجز مجموعه ) جهان ثابت است

Boutique Collection) 

(3XchangeWorld Xtra – امکان که است مزیتی 

تعطیالت بیشتر را با نازلترین قیمت در  مزایای از استفاده

   !اختیار شما قرار می دهد
گلچینی از واحد های قابل رزرو در مقاصد مورد پسند 4)

 به طور مداوم گزیده میشوند که

 
 ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند Xchangeهزینه *

 XchangeWorld تفاوت



 ...سفر به همه نقاط جذاب و دیدنی ما از جمله                        

  XchangeWorld  مقاصد



 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 

 Royal Heights Home ترکیه ،بودروم در 

 

واقع بر روی تپه ای رو به سراشیبی به سمت ساحلی زیبا در •

 جزایر امرالد و دریایی به رنگ آبی کبود

 

 Vitaزمین گلف در پارک  ازای دقیقه  5  در فاصله•

 

، سونا، حمام  Spaهمراه با دو استخر، چشمه های آب معدنی، •

 ترکی و سایر امکانات تفریحی 

` 









 Xclusive Hotel Apartments عربی متحده امارات ،دبیدر 

 

 دقیقه فاصله از فرودگاه 15فقط  -واقع در مرکز شهر تاریخی بور دبی •

 

 در نزدیکی نهر معروف دبی•

 

فاصله ای کوتاه به صورت پیاده از مراکز خرید، رستوران ها و •
 عربیسوک های سنتی 

 

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 









 Movenpick Resort - قاهره، مصر 
 

 
 کیلومتری مرکز شهر قاهره ۱۵کیلومتری اهرام گیزا و  ۲واقع در •

 
 در نزدیکی اهرام بزرگ و مسحور کننده و مجسمه پر رمزو راز ابولهول•

 

، مکانی ایده آل برای بصورت اطاقهای ییالقی در باغهای زیبای استوایی •

 تجارت و تفریح شما

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 







 Onatti Beach Resort -مصر
 

کیلومتری جنوب شهر  ۱۶واقع در سواحل دریای سرخ و در فاصله •

Quseirمصر ، 

 
یکی از دالیل مشهور بودن این شهر داشتن دریای بی نظیر و صخره •

و شکوه پر رمز و راز دنیای پر  های مرجانی با گونه های نایاب ماهی 

 میباشد از رنگ زیر آب ها 

 

ساختار این استراحتگاه شبیه شهر حبشه بوده و دارای تنوع چشمگیری •

 در امکانات تفریحی ارایه شده می باشد

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 







Dreams Beach Marsa Alam 

Dreams Beach Sharm el Sheikh 

Dreams Vacation Sharm el Sheikh 
 

 

Dreams Beach Sharm el Sheikh 

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 



 Dreams Beach Marsa Alam -مصر 

 
شمالی که در شهر  Sharmمتر مربع در  ۳۶۰.۰۰۰با وسعتی بیش از •

Marsa Alam  واقع است 

 
 متری ۶۰۰ساحل خصوصی در فاصله •

 
  Al-Khorafyدر نزدیکی پروژه •

 

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 







 Dreams Beach Sharm el Sheikh -مصر

 
 متر مربع محیطی دست نخوره و بکر ۷۵.۷۴۰با وسعت بیش از •

 
قرار  UM EL-SIDدر قلب صخره های  این مکان شگفت انگیز و زیبا •

 دارد

 
  Neamaکیلومتر از خلیج  ۷ به فاصله تنها •

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 







 Dreams Vacation Sharm el Sheikh -مصر

 
متر مربع محیطی دست نخوره و بکر به همراه  ۹۰.۰۰۰وسعتی بیش از •

واقع  UM EL-SIDیک مکان شگفت انگیز در قلب صخره های زیبای 

 شده است 

 
کیلومتر از فرودگاه  ۲۳و  Neamaکیلومتر از خلیج  ۷ تنها  به فاصله •

Sharm el Sheikh 
 

 

 XchangeWorldاقامتگاه های برگزیده 







XchangeWorld /  در کلوپ مسافرتیQVI 

دایرکتوری توچال در حال حاضر آنالین  -  

!در دسترس است  

 

دانلود و آسان برای  -نسخه کتاب الکترونیکی  -

!استفاده  

 XchangeWorld / QVI در کلوپ مسافرتی

  دایرکتوری



برای بررسی امکانات موجود جهت استفاده، هرچه سریعتر با بخش •

از طریق ایمیل . خدمات مشتریان ما تماس بگیرید یا ایمیل ارسال کنید
customercare@qviclub.com با ما تماس بگیرید 

  Online Availabilityدر قسمت  XchangeWorldدر سایت •

ورود ( Guaranteed Check-in، (امکانات موجود به صورت آنالین)

 XchangeWorld لیست( XchangeWorld Xtra listیا ( تضمین شده
Xtra (می توانید اقامتگاه ها و امکانات موجود را بررسی کنید 

مقصد مورد نظر خود و تاریخ های موجود را از لیست گزینه ها •

 موجود انتخاب کنید

 .را پرداخت کنید Xchangeبرای تأیید رزرو خود باید هزینه استفاده و •

 

 رزرو کنیدموجود،  اماکناقامتگاه ها و بر اساس  

 راهنمایی های در زمان رزرو



 موجود رزرو کنید؟ اماکنچرا باید بر اساس اقامتگاه ها و      

به صورت ترکیبی قابل استفاده   XchangeWorld اماکناقامتگاه ها و •

 است

 کلوپها برای اعضای  اتاقاز  درصدی اماکندر این اقامتگاه ها و •

مسافران عادی مسافرتی، آژانس های شده و سایر اتاق ها برای  اختصاص داده

 و کسانی  که در عضویت خود هتل هستند در نظر گرفته شده اند

با توجه به این حالت با  XchangeWorldاز این رو وجود اتاق های •

توصیه می شود برای اطالع از اتاق های خالی فعلی . محدودیت روبروست

این مورد را با ما  customercare@qviclub.comاز طریق ایمیل 

 بررسی کنید

کامالً پر است، حتی اگر  QVI Clubدر بعضی از مواقع، اقامتگاه های •

 جای خالی داشته باشدمسافران عادی هتل برای 

 

  

 راهنمایی های در زمان رزرو



 

 باشید منعطف در مورد تاریخ مسافرت خود •

 مقاصدی به غیر از آنچه مّد نظر داشتید، گریزان نباشیددر سیاحت از •

در برخی از مکان  فهرست امکانات به طبع قیمت های پایین عضویت های ما،•

 محدود استها 

 برای تعطیالت خود فصل های خلوت را انتخاب کنید•

* + ورود تضمین شده+  موجودی جاتعطیالت خود را بر اساس •

XchangeWorld Xtra  درwww.xchangeworld.com  برنامه

 ریزی کنید

برای اطالع اگر آنچه را که مد نظر شماست به صورت آنالین پیدا نکردید، •

از موجودی جا در سایر اقامتگاه ها از طریق آدرس 

 با ما تماس بگیرید customercare@qviclub.com  ایمیل

 
 وجود قطعی امکانات و اقامتگاه ها در کشورهای مختلف در تاریخ های انتخابی* 

 

   

 به خاطر داشته باشید



 XchangeWorldرزرو تعطیالت 

 118معادل  Xchangeهزینه •

(   شب7/روز8)در هفته   * دالر
را پرداخت  برای هر واحد

  نمایید

تقسیم هفته  Xchangeهزینه •

برای هر روز * دالر 78معادل 

 هفته یا روز پایان هفته است

مجوز مهمان در صورت لزوم •

 است* دالر 50برابر با 

اگر می خواهید تعطیالت خود •

را در مکانی خارج از لیست 

 Home Resortsاقامتگاه های 

 Limited Collectionیا 
می بایست پیشاپیش  ، بگذرانید

برای تعطیالت خود برنامه 

 ریزی کنید

 

وچر تأییدیه رزرواسیون را •

 دریافت کنید

چمدان خود را ببندید و به •

 !بروید تعطیالتی فوق العاده

 

 

 

 
 هزینه ها ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند*

 :2مرحله    
 Xchange تعطیالت  

World کنید درخواست را خود 

 :1مرحله 
 تعطیالت خود را مبادله کنید( های)هفته 

 :3مرحله    
 تعطیالت خود را تأیید کنید

http://www.istockphoto.com/stock-illustration-5639521-travel-concept.php


 هزینه استفاده 
 (شب 7هفته یا  1برای ) XchangeWorldکلیه اقامتگاه ها و رزروهای 

 .و تقسیم هفته ممکن است تغییر کنند Xchangeهزینه های استفاده، : توجه

   Xchangeهزینه 

 (شب 7هفته یا  1برای ( XchangeWorldرزروهای 

 (نیمی از هفته( Xchangeهزیه 

 (شب 4یا  3فقط برای )با تقسیم هفته  XchangeWorldرزور 

 معتبر است XchangeWorldکه فقط در برخی از اقامتگاه ها و اماکن انتخابی *

 هزینه مجوز مهمان

 برای هدیه دادن تعطیالت به خانواده و دوستان

 دالر 200

 دالر 118

 دالر 78

 دالر 50

   2011اکتبر  1از تاریخ 

 راهنمای هزینه های اعضا



             

 ورود تضمین شده 

 

فقط برای برخی از مقاصد خاص ( در آخرین لحظات)انتخاب های نهایی •

 امکان پذیر است

 هفته خود هستند مبادلهاعضا ملزم به •

 اعمال می شود Exchangeهزینه های •

 وجود امکانات را به صورت آنالین در این آدرس ها بررسی کنید•

        http://xchangeworld.com/xchange_guaranteed.html  

ایمیل ارسال کرده   customercare@qviclub.comاز طریق آدرس•

با بخش خدمات مشتریان ما تماس + 65 6491 0900یا با شماره 

 !گرفته و رزرو کنید

 



             

Xtra 
 

 تعطیالت پاداش برخی مواقع برای اعضا در نظر گرفته می شود•

 دالر در هفته شروع می شود 199قیمت ها از •

 اعضا نیازی به استفاده از هفته های خود ندارند•

 الزم نیست exchangeهیچ هزینه •

وجود اقامتگاه ها و امکانات را به صورت آنالین در این آدرس بررسی •

کنید 
http://xchangeworld.com/xchange_xchangextra.html 

ایمیل ارسال کرده   customercare@qviclub.comاز طریق آدرس•

با + 65 6491 0900یا برای اطالع از لیست به روز شده، با شماره 

 بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید

 

 

 



  برای اینکه در زمان استراحت خود از همه چیز لذت ببرید 

  زمان را در کنار عزیزانتان به بهترین نحو سپری کنید 

  در یک تعطیالت آرامش بخش، استراحت کنید، تفکر کنید و سر زنده و سر حال شوید! 
 

نیست برای مسافرت شهری یا کاری 

 

 نیستفقط برای ایامی خاص و دوره های شلوغی سفر 

 

 نیستبرای رزرو کردن در دقایق آخر 

 

 نیستمختص به مقصد مسافرتی خاصی 

 
 بستگی دارد بلکه به موجودی جا، نیسترزرو کردن بر اساس تقاضا 

 QVIارزش عضویت 



 QVIسرگرمی و تجربه فوق العاده تعطیالت با •
Club را با خانواده و دوستان خود سهیم شوید 

  تعطیالت را به آنها با دادن یک مجوز مهمان،•

 هدیه بدهید

 تعیطالت خود را با دیگران سهیم شوید



را می توانید به صورت آنالین از این آدرس خریداری کنید  QVI Clubعضویت •

www.qnet.net 

 

یک مجوز . خواهد بود QVI Clubخریدار پس از ثبت نام یکی از اعضای •

 آنها صادر می شود( VO)الکترونیکی فوراً برای دفتر مجازی 

 

روز از خرید به صورت آنالین در سایت  2یک نامه الکترونیکی نیز در مدت •

www.qnet.net، از طریق ایمیل به آدرس عضو ارسال می شود 

 

نامه خوش آمد الکترونیکی و مجوز الکترونیکی به زبان عربی، باهاسای •

 اندونزی، انگلیسی، فارسی و روسی موجود است

 QVI Clubعضویت 

http://www.qnet.net/


 بخش خدمات پشتیبانی از مشتریان

کافیست با بخش خدمات  QVI Clubبرای رزرو کردن تعطیالت خود در 

 !پشتیبانی از مشتریان ما تماس بگیرید

 

  

 :برای اعضای ساکن هند

 5850 2640 22 91+: تلفن

 customercare@vanamala-india.com: ایمیل

+65 6491 0900 

customercare@qviclub.com 

 (GMT +8: به وقت سنگاپور)بعد از ظهر  6صبح تا  9دوشنبه تا جمعه، : ساعات کار اداری 



 بخش خدمات پشتیبانی از مشتریان

شبانه  از ساعت 24 درهرهمچنین از طریق شماره بین المللی ما می توانید 

 8288 7949 603+: روز هفته با مراکز تماس ما، تماس بگیرید 7روز و 

 

:همچنین از کشورهای زیر می توانید با شماره های مستقیم ما تماس بگیرید

  

  691 933 800                  هنگ کنگ     

    1144 600 800 000هند            

                 000 800 100 7022 

  601923 803 001اندونزی       

  0983 88 1800                          مالزی

 10053 160 1800فیلیپین          

  1806 860 800عربستان صعودی  

  1425 601 800سنگاپور         

                 95050 0207سوئد              

  601347 00801تایوان            

  102 060 1800                 تایلند              

            1780 414 212 90ترکیه               

  212 600 8000عربستان صعودی 

 6077 578 866آمریکا              



 تجربه هایی فراموش نشدنی 






