آدرس کانال تلگرام آژانسهای گردشگری
آدرس کانال

نام آژانس ها

شماره

https://t.me/mohammadzadehagency

آژانس محمدزاده

1

https://t.me/Golkhandantour

گل خندان گشت

2

https://t.me/khiavseiyr

دفترمسافرتی خیاوسیر

3

https://t.me/ofoghbalfereshtegan

افق بال فرشتگان

4

https://t.me/travel90parvaz

 سیر پرواز۹۰ آژانس هواپیمایی ایرسا

5

https://t.me/magellantrips

آژانس مسافرتی سفرهای ماژالن

6

https://t.me/Ehsan_seir

آژانس مسافرتی احسان سیر آسیا

7

https://t.me/Arad_Agency

آژانس هواپیمایی آراد سیر مشهد مقدس

8

https://t.me/nasleparvaz

جهانگردان نسل پرواز

9

https://t.me/imangostar

آژانس هواپیمایی ایمان گستر

10

https://t.me/mehr6126gasht

آژانس هواپیمایی مهرگشت دیلم

11

https://t.me/nsmomtaz

آژانس نیکان سیر ممتاز

12

https://t.me/iraniantravel

ایرانیان پرواز

13

https://t.me/artabansafar

آرتابان سفر ایرانیان

14

https://t.me/parsiangasht1391

گردشگری وطبیعت گردی پارسیان گشت

15

https://t.me/ghasrangashtgroup

قصران گشت

16

https://t.me/gitifaraz

آژانس هواپیمایی گیتی فراز

17

https://t.me/arianamehrebaran

آریانا مهر باران

18

https://t.me/chabaharanparvaz

چابهاران پرواز

19

https://t.me/safarpardazan

اژانس هواپیمایی سفر پردازان عصر نوین

20

https://t.me/nikanparvaz

نیکان پرواز اپادانا

21

https://t.me/hamtasafar

همتا سفر

22

https://t.me/maraltoursagency

مارال

23

https://t.me/Donyaseir

دنیا سیر

24

https://t.me/ghv24

سیاحت غدیر

25

https://t.me/bagha3dak

آژانس هواپیمایی قاصدک

26

https://t.me/parsiannaghshejahan

آژانس هواپیمایی پارسیان نقش جهان

27

https://t.me/roshd_institute

موسسه جهانگردی رشد

28

https://t.me/royaltourizm

آژانس هواپیمایی رویال کینگ

29

https://t.me/mahamagency

آژانس هواپیمایی مهام

30

https://t.me/msanaseir

آژانس هواپیمایی ساناسیر

31

https://t.me/nsmomtaz

آژانس نیکان سیر ممتاز

32

https://t.me/JahanseirAFZ

آژانس هواپیمایی جهان سیر منطقه آزاد انزلی

33

https://t.me/yadavarantouragency

آژانس هواپیمایی یادآوران آسیا

34

https://t.me/kshnozhin

آژانس نوژین کرمانشاه

35

https://t.me/nekowjtravel

آژانس مسافرتی نکو اوج فارس

36

https://t.me/kharisgasht

آژانس هواپیمایی سرزمین خاریس گشت

37

https://t.me/fazelseirtours

فاضل سیر

38

https://t.me/glasstravel

آژانس شیشه ای

39

https://t.me/abiseir

آبی سیر خاوران

40

https://t.me/REZVAN_GASHT

رضوان گشت

41

https://t.me/pazhseir1810

پاژ سیر

42

https://t.me/mehrgolseir

مهر گل سیر

43

https://t.me/kaktosseir

کاکتوس سیر توس

44

https://t.me/javanseirisar_02166575028

جوان سیر ایثار

45

https://t.me/Badranparvaz_official

بادران پرواز

46

https://t.me/deryouk_amol

آژانس هواپیمایی دریوک

47

https://t.me/agencysaeed

آژانس مسافرتی سعید نطنز

48

https://t.me/amajparvaz

آماج پرواز پارس

49

https://t.me/parsiyancharter

آژانس هواپیمایی پارسیان سیر

50

https://t.me/ealiyagasht

ایلیا گشت پارس

51

https://t.me/globalbushehr

آژانس گلبال سیر بوشهر

52

https://t.me/espandseir

اسپند سیر کرمان

53

https://t.me/touroperators

جامعه تورگردانان ایران

54

https://t.me/ofoghbalfereshtegan

افق بال فرشتگان

55

https://t.me/Golkhandantour

گل خندان گشت

56

https://t.me/didehbantour

آژانس هواپیمایی دیدهبان

57

https://t.me/tourbeheshtgharbtoy

آژانس هواپیمایی بهشت غرب

58

https://t.me/BESTTRAVELS1

آژانس هواپیمایی پرواز ایرانیان کهن

59

https://t.me/daddypoorii

گروه تورهای خلیج فارس

60

https://t.me/KARANEHSHAFAGH

شرکت خدمات مسافرتی کرانه شفق

61

https://t.me/narpgasht

نارپ گشت

62

https://t.me/hilda_seir_4fasliran

هیلدا سیر

63

https://t.me/rashaatlasshomal

راشا اطلس شمال

64

https://t.me/aftabesaheleabi

آفتاب ساحل آبی

65

https://t.me/nasim_travel_agency

آژانس هواپیمایى نسیم هتل بوعلى

66

https://t.me/hermesgasht

هرمس گشت آریانا

67

https://t.me/safardoustantravel

سفردوستان سپاهان

68

https://t.me/barsava24

بارثاوا پرواز

69

https://t.me/zagrostours

آژانس مسافرتی زاگرس

70

https://t.me/charter724agent

724نمایندگان چارتر

71

https://t.me/topcharters

تورهای لحظه اخری آژانس های مسافرتی

72

https://t.me/safiryazd

آژانس سفیر

73

https://t.me/parspaladco

پارس پاالد

74

https://t.me/gharibiagency

آریا سیر غریبی

75

https://t.me/Bafitourrr

گروه تورهای خلیج فارس

76

https://t.me/asaparvaz

آژانس مسافرتی آسا پرواز پارس

77

https://t.me/aureusparvaz

آریوس پرواز

78

https://t.me/saharparvaz2018

آژانس مسافرتی سحر پرواز

79

https://t.me/safar_24

24 سفر

80

https://t.me/zar_tour0

ارزون سفر

81

https://t.me/arshiansalar_vatankhah

عرشیان ساالر

82

https://t.me/ghazaltour

غزل گشت

83

https://t.me/saminma

ثمین ما

84

https://t.me/touroperators

جامعه تورگردانان ایران

85

https://t.me/PARKASSEIR

پرکاس سیر توس

86

https://t.me/TaktazanParvaz

تکتازان پرواز عرش

87

https://t.me/arianafly

آریانا پرواز

88

https://t.me/karvanarastoo

ارسطو پرواز

89

https://t.me/sadabadgasht

سعدآبادگشت

90

https://t.me/parsegasht

پارسه گشت

91

https://t.me/darnaseirt+ourism

دارناسیر

92

https://t.me/irancaptain

ایران کاپیتان

93

https://t.me/marcoTravel8705

مارکو تراول

94

https://t.me/hermes2rism

هرمس گشت

95

https://t.me/sayanseir+

سایان سیر

96

https://t.me/iranankara

نیلگام سفر

97

https://t.me/Royaiess

آژانس هواپیمایی رویای سپید

98

https://t.me/hamsafarpars

آژانس مسافرتی همسفرپارس

99

https://t.me/safirearya

سفیر آریا

100

https://t.me/hamtasafar

همتا سفر

101

https://t.me/Eyvansepehr

ایوان سپهر

102

https://t.me/homanjf

همای نجف آباد

103

https://t.me/niloofaranehgasht

نیلوفرانه گشت اسمان

104

https://t.me/vistaabigasht

ویستا آبی گشت

105

https://t.me/ASIAPARVAZ

آسیا پرواز

106

https://t.me/sunny_tours

سانی پرواز پارس

107

https://t.me/parvaziranian

آژانس هواپیمایی پرواز ایرانیان کهن

108

https://t.me/bitagashtansa+ri

بیتا گشت ساری

109

https://t.me/bisungasht

بیسان گشت مهر

110

https://t.me/Chftourism

هواپیمایی چرخ و فلک

111

https://t.me/safarhayeparse

بنیان سفرهای پارسه

112

https://t.me/ticket4tarin

بلیط ارزان هواپیما-ترین4

113

https://t.me/AttisHamkaran

آتیس پرواز طالیی

114

https://t.me/hirmantravel

آژانس هیرمان گشت کبیر

115

https://t.me/parvazehirkanco

سارویه پرواز هیرکان

116

https://t.me/parsetours

دانوش پرواز

117

https://t.me/hkhkclub

شرکت هواپیمایی همسفر کبوتران حرم

118

https://t.me/bektashtravel

بکتاش سیرگشت

119

https://t.me/kp_nima_shirandasht

کیوان پرواز

120

https://t.me/Fseir

فاضل سیر توس

121

https://t.me/golba+rgseir

گلبرگ سیر

122

https://t.me/parastookavirkashan

پرستوی کویر کاشان

123

https://t.me/sepehr_sayahan

سپهر سیاحان

124

https://t.me/Gashtsimorgh

سیمرغ آسیا پرواز

125

https://t.me/mehrgolseir

مهرگل سیر

126

https://t.me/sabaparvazreservation

صبا پرواز آریایی

127

https://t.me/simorgh_ecotourism

گروه گردشگری سیمرغ

128

https://t.me/parsagashteraga

پارساگشت راگا

129

https://t.me/SHOOKAPARVAZ1

شوکا پرواز

130

https://t.me/adringasharia

آدرین گشت آریا

131

https://t.me/TehranGashtNili

تهران گشت نیلی

132

https://t.me/taimaztraveliranian

تایماز پرواز ایرانیان

133

https://t.me/safiranairtour

سفیران ایرتور

134

https://t.me/servin_gasht

سروین گشت گلستان

135

https://t.me/ariangill+

آریان گیل

136

https://t.me/balloonagencyvisa

بالون سیر آسیا

137

https://t.me/parsaeiiiiii

طبیعتگردى وکوهنوردى پارسا گشت

138

https://t.me/gardesh

کافه گردش

139

https://t.me/bastaki+tour

بستکی توریسم

140

https://t.me/SEPANTAPARVAZAGENCY

سپنتا پرواز سودا

141

https://t.me/homapardis

هما پردیس

142

https://t.me/emanparvaz+

ایمن پرواز هرمزگان

143

https://t.me/jouantravel

ژوان شن سفید

144

https://t.me/pargartravel

آژانس مسافرتی پرگار

145

https://t.me/nsmomtaz

آژانس نیکان سیر ممتاز

146

https://t.me/Ramonagasht1

رامونا گشت

147

https://t.me/sayagashtagency

آژانس مسافرتی سایا گشت

148

https://t.me/safiryazd

آژانس سفیر

149

https://t.me/parvazyar

پرواز یار

150

https://t.me/farjam_parvaz

آژانس هواپیمایی فرجام پرواز

151

https://t.me/gitithailand

آژانس مسافرتی گیتی آرا

152

https://t.me/arshnili

عرش آسمان نیلی

153

https://t.me/marcopolo_tour

ایرانگردی و جهانگردی مارکوپولو

154

https://t.me/iraneziibaa

گردشگری ایران زیبا

155

https://t.me/rfmtravel

رهپویان فارس مهاجر

156

https://t.me/sabzgaasht

آژانس مسافرتی سبز گشت خاورمیانه

157

https://t.me/chakavakifn

چکاوک گشت

158

https://t.me/ParsaAgency

پارسا گشت

159

https://t.me/isftour

طلوع سفریاد

160

https://t.me/misaghsafar

آژانس مسافرتی میثاق سفر

161

https://t.me/charteroff

پروازهای لحظه آخری همه آژانس ها

162

https://t.me/REZVAN_GASHT

رضوان گشت

163

https://t.me/zagrostours

آژانس مسافرتی زاگرس

164

https://t.me/atlastour

آژانس مسافرتی اطلس یزد

165

https://t.me/jsktour

آژانس هواپیمایی جنوب شرق کرمان

166

https://t.me/ecotour_taraz

گردشگری ورزشی تاراز

167

https://t.me/venus_seir

ونوس سیر آسمان طبیعت گردی

168

https://t.me/samenparvazhamedan

شرکت هواپیمایی ثامن پرواز همدان

169

https://t.me/venusseir1

آژانس هواپیمایی ونوس سیرآسمان

170

https://t.me/eramseir

ارم سیر

171

https://t.me/sohaseyrr

سها سیر

172

https://t.me/shikaseirurom

شیکا.گردشگری.هواپیمایی

173

https://t.me/ostourehgasht2

اسطوره گشت زاینده رود

174

https://t.me/subsidtour

تورهای سوبسیددار بازنشستگان

175

https://t.me/HTAMADON

آژانس هواپیمایی تمدن

176

https://t.me/raoofsear

رئوف سیر سپاهان

177

https://t.me/Apatours

آژانس هواپیمائی آرامش آسمان پرواز

178

https://t.me/Iran19Canada

آژانس مهرساگشت

179

https://t.me/azbooking

آژانس جهانگردی احمدزاده

180

https://t.me/toranjshz_tours

تورهای نارنج و ترنج شیراز

181

https://t.me/sh_gpasargad

شادمان گشت پاسارگاد

182

https://t.me/hamghatar

هم قطار

183

https://t.me/rajarailtransportationco

حمل و نقل ریلی رجا

184

https://t.me/hotelneed

اطالعات سفر

185

https://t.me/acaspian

امواج کاسپین

186

https://t.me/magellantrips

آژانس مسافرتی سفرهای ماژالن

187

https://t.me/safarvagardesh

آژانس هواپیمایی سفیر اردهال

188

https://t.me/gilvagashttaherkhani

تورهای آسیایی گیلوا گشت طاهرخانی

189

https://t.me/seiran88746060

سیران گشت

190

https://t.me/seireaseman

آژانس هواپیمایی سیر آسمان

191

https://t.me/caspianbeach

آژانس مسافرتی کاسپین رشت

192

https://t.me/charter220+

22۰توروبلیط ارزان چارتر

193

https://t.me/Iran19Canada

آژانس مهرساگشت

194

https://t.me/caspiantour

گروه گردشگری کاسپین

195

https://t.me/yazdmehrtour

آژانس مسافرتی یزدمهرنوین

196

https://t.me/sayagashtagency

آژانس مسافرتی سایا گشت

197

https://t.me/arezoseir

آژانس مسافرتی و جهانگردی آرزوسیر

198

https://t.me/negingasht84

نگین گشت زاینده رود

199

https://t.me/tinab_pst

سفرهای تیناب

200

https://t.me/sabzgaasht

آژانس مسافرتی سبز گشت خاورمیانه

201

https://t.me/shirazgasht

شیراز گشت

202

https://t.me/YAZDSEIR

آفرهای یزد سیر

203

https://t.me/safar_24

24 سفر

204

https://t.me/koochidan

شبکه کوچیدن

205

https://t.me/toor_yekrooze_homagasht

روز هماگشت۱ تورهای

206

https://t.me/mihangardi

میهن گردی

207

https://t.me/HomayeSaadat_Ag

آژانس مسافرتی همای سعادت

208

https://t.me/ZabanGardi

زبانگردی ژیوار

209

https://t.me/KishAva092

کیش آوا گشت آژانسی

210

https://t.me/azadseir_agency

آژانس هواپیمایی آزادسیر

211

https://t.me/tahaparvaz

طاها پرواز

212

https://t.me/kiantravel

کیان سفر سپاهان

213

https://t.me/Parssafiragency

شرکت هواپیمایی پارس سفیر

214

https://t.me/safarhayekiyan

آژانس مسافرتی سفرهای کیان

215

https://t.me/hkhkclub

شرکت هواپیمایی همسفر کبوتران حرم

216

https://t.me/Shirazis_tours

گروه گردشگری شیرازیس

217

https://t.me/turkish938

آفر های کیش مشهد قشم

218

https://t.me/sgmtourist

سپیده گشت مروارید

219

https://t.me/YektaArian

آژانس یکتا آرین کیش

220

https://t.me/sorenatours

گروه طبیعتگردی سورِنا

221

https://t.me/FaraZaman09123385406

فرازمان گشت

222

https://t.me/banketourqazvin

بانک تور گردشگری قزوین

223

https://t.me/ShoorafarinTravel

گشت شور آفرین

224

https://t.me/gitithailand

آژانس مسافرتی گیتی آرا

225

https://t.me/eghlimagashtagency

اقلیماگشت

226

https://t.me/gahesafar

آژانس هواپیمایی گاه سفر ایرانیان

227

https://t.me/gitiarairanian

آژانس مسافرتی گیتی آرا ایرانیان

228

https://t.me/taimaztraveliranian

تورهای تاپ تایماز

229

https://t.me/siosepolagency

شرکت خدمات مسافرتی سی و سه پل

230

https://t.me/haamsafargasht

همسفر گشت

231

https://t.me/MTGARDESHMT

محسن تور

232

https://t.me/ahwaztafrih

آژانس طیاره

233

https://t.me/arasseir

آراس سیر تبریز

234

https://t.me/tayareh

آژانس مسافرتی طیاره اهواز

235

https://t.me/emadgasht

عمادگشت

236

https://t.me/tabiatgardimashhad1

گروه طبیعت گردی سالمت مشهد

237

https://t.me/khunik_sofla

دیار خوی نیک

238

https://t.me/glasstravel2

تورهای لحظه آخری

239

https://t.me/shabahnagseir

شباهنگ سیر زاهدان

240

https://t.me/turkish938

آفر های کیش مشهد قشم

241

https://t.me/toofanpersian

آژانس هواپیمایی طوفان پرشین

242

https://t.me/Behitour

دنیای گردشگری و طبیعت گردی

243

https://t.me/shabahnagseir

شباهنگ سیر زاهدان

244

https://t.me/clubtourism

باشگاه گردشگری ایران

245

https://t.me/ghodsgashtco

قدس گشت

246

https://t.me/soordarnoor

شرکت خدمات مسافرتی سوردار گشت نور

247

https://t.me/irangardiii

تور ایران گردی

248

https://t.me/alisadrmehr

علیصدر مهر

249

https://t.me/haamsafargasht

همسفر

250

https://t.me/parsegasht

آژانس هواپیمایی پارسه گشت

251

https://t.me/malaysiaforyou

راهنمای سفر به مالزی سنگاپور و بالی

252

https://t.me/AVAYEPARVAZSEPAHAN

آوای پرواز سپاهان

253

https://t.me/arminparvazco

آرمین پرواز

254

https://t.me/parvazepars

پرواز پارس

255

https://t.me/caspianbeach

آژانس مسافرتی کاسپین رشت

256

https://t.me/nasim_travel_agency

آژانس هواپیمایى نسیم هتل بوعلى

257

https://t.me/sahelsefidgasht

ساحل سفید گشت

258

https://t.me/jahan_faraz1

جهان فراز زاگرس

259

https://t.me/Apatours

آژانس هواپیمائی آرامش آسمان پرواز

260

https://t.me/tabriztourist

تبریز توریست

261

https://t.me/khatibtravel

خطیب سیر

262

https://t.me/tikaghasht

تیکا گشت

263

https://t.me/haamsafargasht

همسفر گشت

264

https://t.me/arakdamaspiaseyrgostar

اژانس مسافرتی داماسپیا

265

https://t.me/shirazgasht

شیراز گشت

266

https://t.me/sepand_parvazshargh

سپند پرواز شرق

267

https://t.me/asaparvaz

آسا پرواز پارس

268

https://t.me/bishehtour

بیشه تور

269

https://t.me/HomayeSaadat_Ag

آژانس مسافرتی همای سعادت

270

https://t.me/sharghebehesht96

آژانس مسافرتی شرق بهشت

271

https://t.me/toochalseir

آژانس هواپیمایی توچال سیر

272

https://t.me/ghazaltour

غزل گشت

273

https://t.me/arshinparvaz

شرکت خدمات مسافرتی آرشین پرواز

274

https://t.me/aram_travel_atabat

آرام سیر شفیعیان

275

https://t.me/safarafarin00babaei

سفر آفرین قرن

276

https://t.me/simorghsabokbal

آژانس سیمرغ سبکبال

277

https://t.me/seventhskytravelagency

آژانس مسافرتی آسمان هفتم

278

https://t.me/siahatpardis

آژانس هواپیمایی پردیس

279

https://t.me/PERNAKS

پرناک پرواز

280

https://t.me/kiantravel

کیان سفر سپاهان

281

https://t.me/bornagashtt

برنا گشت

282

https://t.me/barsava24

بارثاوا پرواز

283

https://t.me/mahamagency

آژانس هواپیمایی مهام

284

https://t.me/salutetravelagency

سالوت

285

https://t.me/kianseir

کیان عرش سیر

286

https://t.me/Keyseir

کیهان سیر

287

https://t.me/hermesagencies

آژانس هرمس

288

https://t.me/Iran19Canada

آژانس مهرساگشت

289

https://t.me/ansarsepahan

انصار سپاهان

290

https://t.me/Ehsan_seir

آژانس مسافرتی احسان سیر آسیا

291

https://t.me/avaya_safar

آژانس مسافرتی آوایا سیر و گشت

292

https://t.me/charter2010+

سکا گشت

293

https://t.me/azingasht_mhd

آذین گشت سهیل

294

https://t.me/roshanseir

روشن سیر

295

https://t.me/sabzgaasht

آژانس مسافرتی سبز گشت خاورمیانه

296

https://t.me/denizli_luxury_tour

آژانس هواپیمایی دنیزلی الکچری تور

297

https://t.me/sepehrbali

سپهر گشت بالی

298

https://t.me/sarfarazanenour

سرفرازان نور

299

https://t.me/tahaparvaz

طاها پرواز

300

https://t.me/GhasrTrip

قصر شیشه ای ایرانیان

301

https://t.me/nekowjtravel

آژانس مسافرتی نکو اوج فارس

302

https://t.me/narpgasht

نارپ گشت

303

https://t.me/hivaagency

هیوا پرواز نوین

304

https://t.me/safirgasht

سفیر گشت امید

305

https://t.me/hamrahshid

همره شید پرواز

306

https://t.me/takhtesoleymantravel

آژانس مسافرتى تخت سلیمان

307

https://t.me/niyayeshseir2

نیایش سیر

308

https://t.me/ptatravel

پارس مسافر

309

https://t.me/parvazshahingasht85524

پرواز شاهین گشت

310

https://t.me/pakparvazarfa88

اژانس هواپیمایی پاک پرواز

311

https://t.me/persiagasht

پرسیا تور

312

https://t.me/farsanGasht

فارسان گشت جنوب

313

https://t.me/aniiagasht

آنیاگشت

314

https://t.me/parsmg

پارس مهرگان

315

https://t.me/bagha3dak

آژانس هواپیمایی قاصدک

316

https://t.me/royayeshirintours

رویای شیرین

317

https://t.me/donyayeparvaz

دنیای پرواز

318

https://t.me/eramseir

ارم سیر

319

https://t.me/behnamtourism

بهنام توریسم

320

https://t.me/Shirazis_tours

گروه گردشگری شیرازیس

321

https://t.me/ghodsgashtco

قدس گشت

322

https://t.me/sohreh_gasht_arya

آژانس هواپیمایی سهره گشت آریا

323

https://t.me/hamsafarp

همسفر پرواز آسیا

324

https://t.me/siosepolagency

شرکت خدمات مسافرتی سی و سه پل

325

https://t.me/safarearyaei

سفر آریایی

326

https://t.me/parsiyancharter

پارسیان سیر

327

https://t.me/alamiangasht

عالمیان گشت اریا

328

https://t.me/faradaryaparvaz

فرا دریا

329

http://t.me/eligashtco

الی گشت

330

http://t.me/azaranseirniloufar

آذران سیر نیلوفر

331

https://t.me/arass+eir

آراس سیر تبریز

332

https://t.me/eghlimagashtagency

اقلیماگشت

333

https://t.me/atropatgansafar

آتروپاتگان سفر

334

https://t.me/azingasht_mhd

آذین گشت سهیل

335

https://t.me/Rojandgasht

آژانس روژند گشت

336

https://t.me/azarpatt

آذر پات گشت

337

https://t.me/azarkaboudegity

آذر کبود گیتی

338

https://t.me/tidagasht

تیدا گشت

339

https://t.me/azargd

آذرگهر دیبا

340

https://t.me/asemanabriagency

آسمان ابری

341

https://t.me/asemangogantabriz

آژانس هواپیمایی آسمان گوگان تبریز

342

https://t.me/iraniantravel+

ایرانیان پرواز

343

https://t.me/tourevijee

تورهای ویژه

344

https://t.me/AlpTourIran

آلپ تور

345

https://t.me/Ehsan_seir

آژانس مسافرتی احسان سیر آسیا

346

https://t.me/vida_gasht1

ویدا گشت

347

https://t.me/uralseirco

اورال سیر

348

https://t.me/evrinseir

اژانس جهانگردی اورین سیر

349

https://t.me/apargashtasmantbz

آپار گشت آسمان تبریز

350

https://t.me/dooronazdiktravels

سفرهای دور و نزدیک

351

https://t.me/parvanehmohajer

شرکت مسافرتی پروانه مهاجر ایرانیان

352

https://t.me/parvazgostar

آژانس هواپیمایی پروازگستر تبریز

353

https://t.me/tavrizhparvaz

تاوریژ پرواز تبریز

354

https://t.me/aydingasht_travelagency

آیدین گشت

355

https://t.me/tidagasht

تیدا گشت

356

https://t.me/TIZPARVAZTABRIZ_TRAVELAGENCY

تیز پرواز تبریز

357

https://t.me/oskumycity

شهر من اسکو

358

https://t.me/sgmtourist

سپیده گشت مروارید

359

https://t.me/hezarehgasht02144746031

هزاره گشت

360

https://t.me/espadanaseir

آژانس اسپادانا

361

https://t.me/orangetrips

راسپیناپرواز

362

https://t.me/safiraneshomali

سفیران شمالی

363

https://t.me/rasadgasht

رصد گشت مراغه

364

https://t.me/rahnavardp+arvaz

رهنورد پرواز

365

https://t.me/travelsatrap

ساتراپ پرواز

366

https://t.me/Safirantour1

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سفیران

367

https://t.me/saharparvaz2018

آژانس مسافرتی سحر پرواز میانه

368

https://t.me/SaharGasht1

پرواز و تورهای لحظه آخری سحر گشت

369

https://t.me/isfahangash+t

اصفهان گشت

370

https://t.me/agytour

آفاق گشت یعقوبی

371

https://t.me/lastsecondttour

تورهای لحظه آخری پارسا گشت

372

https://t.me/OOOOFFER

ستارهی دنباله دار

373

https://t.me/safarsazaniran

سفر سازان

374

https://t.me/roshd_institute

موسسه جهانگردی رشد

375

https://t.me/a1d2onistour

گروه گردشگران آدنیس

376

https://t.me/topcharters

تورهای لحظه اخری آژانس های مسافرتی

377

https://t.me/SamaSeyr

سما سیر

378

https://t.me/salamatseirnegintabriz

سالمت سیر نگین تبریز

379

https://t.me/azingasht_mhd

آذین گشت سهیل

380

https://t.me/sina_parvaz_g+olbad

سینا پرواز گلباد

381

https://t.me/shabaviztravel

سفرهای ناب لحظه آخری شباویز

382

https://t.me/TourismAcademy

آکادمی گردشگری

383

https://t.me/talaeyehnoortbz

طالئیه نور تبریز

384

https://t.me/parvazyar

پرواز یار

385

https://t.me/haftganjtoos

هفت گنج توس

386

https://t.me/dornaecaspian

درنای کاسپین پرواز

387

https://t.me/aylargasht

آیالر گشت پارسیان

388

https://t.me/tabriztour+C391ist

تبریز توریست

389

https://t.me/HourakhshTourism

دفترخدمات مسافرتی و جهانگردی هورخش

390

https://t.me/gaflangasht+

قافالن گشت

391

https://t.me/hamrahshid

همره شید پرواز

392

https://t.me/ataseiraria

عطاسیر تبریز

393

https://t.me/safarbin

سفر بین

394

https://t.me/Malekser

ملک سیر ملکان

395

https://t.me/iranvoyageland

سرزمین سفر آریایی

396

https://t.me/MAP_TBZ

مهر آفاق پاسارگاد

397

https://t.me/MenarGasht

منارگشت آذربایجان

398

https://t.me/mishooparvazsoufyan

میشو پرواز صوفیان

399

https://t.me/nekowjtravel+

آژانس مسافرتی نکو اوج فارس

400

https://t.me/banktour97

تورهای ویژه

401

https://t.me/vayghangha+shtazar

وایقان گشت آذر

402

https://t.me/vidahrgasht

ویداهر گشت

403

https://t.me/safarvagardesh

آژانس هواپیمایی سفیر اردهال

404

https://t.me/tgiranagency

آژانس طلوع گردشگران

405

https://t.me/arshiaagency

مهمترین اخبار و اطالعات گردشگری

406

https://t.me/utsafar+

خانه گردشگری دانشگاه تهران

407

https://t.me/tgiranagency

آژانس طلوع گردشگران

408

https://t.me/tooryaab

توریاب

409

https://t.me/Lipargas+htnovin

لیپارگشت

410

https://t.me/AVAYEPARVAZSEPAHAN

آوای پرواز سپاهان

411

https://t.me/Ksp24

آژانس هواپیمایی آوای اروند

412

https://t.me/ZomorodDamesticT

زمردگشت

413

https://t.me/asrhoda

عصر هدی

414

https://t.me/Mehrshid_org

مهرشیدگشت

415

https://t.me/royayeshirintours

رویای شیرین جهان

416

https://t.me/hegmatanehparvaz+

هگمتانه پرواز

417

https://t.me/hamtasafar

همتاسفر

418

https://t.me/sayyarehtouristi

آژانس هواپیمایی سیاره توریستی

419

https://t.me/iranmehragency+

آژانس هواپیمایی ایران مهر

420

https://t.me/seirosafarebuali

آژانس سیر و سفر بوعلی

421

https://t.me/TIZPARVAZTABRIZ_TRAVELAGENCY

تیز پرواز

422

https://t.me/HomayeSaadat_Ag

آژانس مسافرتی همای سعادت

423

https://t.me/tbzturkishairlines

هواپیمایی ترکیه

424

https://t.me/Setarehtravel+C427

ستاره

425

https://t.me/tolooeyaran

طلوع یاران

426

https://t.me/deraktravel+agency

دراک

427

https://t.me/mir24

آژانس مسافرتی میرداماد

428

https://t.me/parastoogasht

آژانس هواپیمایی پرستو گشت پارس

429

https://t.me/sunirantravel

آژانس خدمات مسافرتی سانیران گشت

430

https://t.me/shabahnagseir

شباهنگ سیر زاهدان

431

https://t.me/RitonAgency

ریتون گشت گیتی

432

https://t.me/rfmtravel

رهپویان فارس مهاجر

433

https://t.me/sama_seir+

آژانس هواپیمایی سما سیر

434

https://t.me/globalbushehr

گل بال سیر بوشهر

435

https://t.me/soordarnoor+

شرکت خدمات مسافرتی سوردار گشت نور

436

https://t.me/alibabatravel

آژانس مسافرتی علی بابا

437

https://t.me/msi118

۱۱8 چارتر

438

https://t.me/sayagashtagency

آژانس مسافرتی سایا گشت

439

https://t.me/maniagasht

مانیا گشت اصفهان

440

https://t.me/arnaseirpersian1

آژانس هواپیمایی آرنا سیر

441

https://t.me/YAZDSEIR+

یزد سیر

442

https://t.me/mahonoor

آژانس مسافرتی ماه و نور

443

https://t.me/toofanpe+rsian

آژانس هواپیمایی طوفان پرشین

444

https://t.me/oaitravel

آژانس هواپیمایی اوج آریایی ایرانیان

445

https://t.me/parsianna+ghshejahan

پارسیان نقش جهان

446

https://t.me/PARKASSEIR

پرکاس سیر

447

https://t.me/shahrzadbaal

شهرزاد بال

448

https://t.me/aryaparvaz

آریا پرواز

449

https://t.me/salamparvaztour

سالم پرواز

450

https://t.me/seirosafarboali

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سیر و سفر
بوعلی

451

https://t.me/nsmomtaz

آژانس نیکان سیر ممتاز

452

https://t.me/poopaktravel

آژانس هواپیمایی پوپک بختیاری

453

https://t.me/toofanpersian

آژانس هواپیمایی طوفان پرشین

454

https://t.me/bardiaparvaz

بردیا پرواز

455

https://t.me/rahbal_aseman

ره بال آسمان

456

https://t.me/travel_parsoumash

آژانس مسافرتی آسمان پارسوماش

457

https://t.me/arshgashtpasargad

عرش گشت پاسارگاد

458

https://t.me/imangostar

آژانس هواپیمایی ایمان گستر

459

https://t.me/kaktusseir

آژانس هواپیمایی کاکتوس سیر نجف آباد

460

https://t.me/morvaridshomalamol

دفتر خدمات سیاحتی و جهانگردی مروارید شمال

461

https://t.me/travel_partoshargh

پرتو شرق

462

https://t.me/Asemangasht

آسمان گشت امین

463

https://t.me/kouroshseirbazar

کوروش سیر

464

https://t.me/GASHTMANAGENCY+

گشتمان

465

https://t.me/mojezamzam

موج زمزم

466

https://t.me/seirosafarartaa

آژانس هواپیمایی سیر و سفر

467

https://t.me/arioparvaz+

آریو پرواز

468

https://t.me/GulliverToursMalaysia

آژانس مسافرتی گالیور مالزی

469

https://t.me/tafarojgasht

تفرج گشت

470

https://t.me/parsegasht

آژانس هواپیمایی پارسه گشت

471

https://t.me/shirazbazparvaz

آژانس شیراز باز پرواز

472

https://t.me/safirearya

سفیر آریا

473

https://t.me/adringasharia

آژانس هواپیمایی آدرین گشت آریا

474

https://t.me/safiryazd

آژانس سفیر

475

https://t.me/arshinparvaz

شرکت خدمات مسافرتی آرشین پرواز

476

https://t.me/tolooeshargh

آژانس مسافرتى طلوع شرق

477

https://t.me/khiavseiyr

دفترمسافرتی خیاوسیر

478

https://t.me/zandiyehgasht

زندیه گشت پارس

479

https://t.me/shirazhejrat+

آژانس هجرت شیراز

480

https://t.me/lianseiragency

لیان سیر بوشهر

481

https://t.me/nasargasht+

ناسارگشت پارس

482

https://t.me/mahad_gasht

مهاد گشت غرب

483

https://t.me/narpgasht

نارپ گشت

484

https://t.me/ariantourist

آرین توریست

485

https://t.me/homapardis

آژانس گردشگری هماپردیس قشم

486

https://t.me/abangan_safar

مسافرت هوایی و جهانگردی ابانگان سفر ایرانیان

487

https://t.me/homaseir

هما سیر

488

https://t.me/toor_yekrooze_homagasht

هماگشت

489

https://t.me/nsmomtaz

آژانس نیکان سیر ممتاز

490

https://t.me/nekowjtravel

آژانس مسافرتی نکو اوج فارس

491

https://t.me/homapardis

آژانس گردشگری هماپردیس قشم

492

https://t.me/parvazkhareji_azingasht

آذین پرواز

493

https://t.me/arameshparvaz

سپاهان آرامش پرواز

494

https://t.me/mahsangasht_arta

مهسان گشت آرتا

495

https://t.me/bornagashtt

برنا گشت

496

https://t.me/soheilagencytour

تورهای ویژه سهیل

497

https://t.me/sayagashtagency

آژانس مسافرتی سایا گشت

498

https://t.me/sohreh_gasht_arya

آژانس هواپیمایی سهره گشت آریا

499

https://t.me/toseesafarariya

آژانس هواپیمایی توسعه سفر آریا

500

https://t.me/deltasepehrnilgoon

آژانس مسافرتی دلتا سپهر نیلگون

501

https://t.me/selinseir

سلین سیر

502

https://t.me/minaagency1

مینای نقش جهان

503

https://t.me/mashreghzam+inparse

مشرق زمین

504

https://t.me/pargartravel

آژانس مسافرتی پرگار

505

https://t.me/ahwaztafrih

آژانس طیاره

506

https://t.me/tahaparvaz

طاها پرواز آسمان

507

https://t.me/travelenter

اداک سفرپایا.تراول اینتر

508

https://t.me/seiraseman

سیر آسمان دماوند

509

https://t.me/TisaTravel

تیسا

510

https://t.me/Ahangsafartour

آژانس هواپیمایی آهنگ سفر

511

https://t.me/azingasht_mhd

آذین گشت سهیل

512

https://t.me/topseir24

آژانس هوایی تاپ سیر کرمان

513

https://t.me/ofoghbalfereshtegan

افق بال فرشتگان

514

https://t.me/mehrpisheh

گشت مهر پیشه

515

https://t.me/behaeinseir

به آئین سیر

516

https://t.me/APATRIP

آسمان پاسارگاد آریا

517

https://t.me/Avatravelagancy

آژانس خدمات مسافرتی آوای تمدن

518

https://t.me/mahorgasht

آژانس ماهور گشت زنجان

519

https://t.me/abtingashtaria

آبتین گشت اریا

520

https://t.me/vis24

راسپیناپرواز

521

https://t.me/ostourehparvaz

اسطوره پرواز پارس

522

https://t.me/homaseir

هما سیر

523

https://t.me/mehrabgasht

مهراب گشت

524

https://t.me/pasargadgasht

اژانس مسافرتی پاسارگاد گشت

525

https://t.me/gash2gozaar

آژانس هواپیمایی گشت و گذار

526

https://t.me/tourbeheshtgharbtoy

آژانس هواپیمایی بهشت غرب

527

https://t.me/sgmtourist

شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی سپیده گشت
مروارید

528

https://t.me/ParsaAgency

دفترهواپیمایی پارسا

529

https://t.me/neginparvazco

نگین پرواز پارس

530

https://t.me/ZomorodDamesticT

زمردگشت

531

https://t.me/ahvaziatoor

اهواز تور

532

https://t.me/shogheparvazeDeliJann

آژانس شوق پرواز دلیجان

533

https://t.me/misaghsafar

آژانس مسافرتی میثاق سفر

534

https://t.me/turkish938

آفر های کیش مشهد قشم

535

https://t.me/sh_gpasargad

شادمان گشت پاسارگاد

536

https://t.me/bagha3dak

قاصدک سیر مهرگان

537

https://t.me/safirgasht

سفیر گشت امید

538

https://t.me/mahorgasht

آژانس ماهور گشت زنجان

539

https://t.me/hamoonparvaztours

آژانس مسافرت هوایی و گردشگری هامون پرواز

540

https://t.me/khandanseir

خندان سیر مرند

541

https://t.me/yaghoutgasht

یاقوت گشت سپاهان

542

https://t.me/mtagency

مهاجر تنها

543

https://t.me/yazdmehrtour

آژانس مسافرتی یزدمهرنوین

544

https://t.me/hamoonparvaztours

آژانس مسافرت هوایی و گردشگری هامون پرواز

545

https://t.me/rasagashtasia

آژانس مسافرتی رساگشت

546

https://t.me/safarvagardesh

آژانس هواپیمایی سفیر اردهال

547

https://t.me/jahangashtrobat

جهان گشت رباط

548

https://t.me/alibabatravel

سفرهای علی بابا

549

https://t.me/seiraseman

سیر آسمان دماوند

550

https://t.me/justmehrr

موعود مهر

551

https://t.me/abangan_safar

مسافرت هوایی و جهانگردی ابانگان سفر ایرانیان

552

https://t.me/arshiansalar

عرشیان ساالر

553

https://t.me/sthojestan724

ستاره خرمشهر هوجستان

554

https://t.me/altin_parvaz

آلتین پرواز ایرانیان

555

https://t.me/aramispackeg

همکاران آرامیس

556

https://t.me/amajparvaz

آماج پرواز پارس

557

https://t.me/roshanseir

روشن سیر

558

https://t.me/PARKASSEIR

پرکاس سیر

559

https://t.me/azadseir_agency

آژانس هواپیمایی آزادسیر

560

https://t.me/keyhanseirtravel

کیهان سیر

561

https://t.me/takranseirshargh

آژانس هواپیمایی تکران سیر شرق

562

https://t.me/HooraaTeam

گروه گردشگری هورا

563

https://t.me/espandseir

اسپند سیر کرمان

564

https://t.me/SamenAlAemehh

آژانس ثامن االئمه

565

https://t.me/samenparvazhamedan

شرکت هواپیمایی ثامن پرواز همدان

566

https://t.me/parastoogasht

آژانس هواپیمایی پرستو گشت پارس

567

https://t.me/haamsafargasht

همسفر گشت

568

https://t.me/ghasedak_133

معراج گشت قاصدک

569

https://t.me/hamdelan_Travel

خدمات گردشگری همدالن سفر هامین

570

https://t.me/homamseyr

همام سیر

571

https://t.me/poopaktravel

پوپک بختیاری

572

https://t.me/darnaseirtourism

دارنا سیر

573

https://t.me/safarsazantravels

سفر سازان

574

https://t.me/orang90

دفتر مسافرتی و گردشگری اورنگ

575

https://t.me/khspar

آژانس خط سفر پارس

576

https://t.me/omidparvaz_agt

امیدپرواز

577

https://t.me/aniiagasht

آنیاگشت

578

https://t.me/KoochGasht

کوچ گشت

579

https://t.me/adoranshiraz

آدُران گشت

580

https://t.me/hamrahshid

همره شید پرواز

581

https://t.me/ariaagency

آریا پرواز

582

https://t.me/Safarco

سفرگام

583

https://t.me/siamakVaIran

آژانس هم تبار سیامک

584

https://t.me/Edalatgostaraaan

عدالت گستران

585

https://t.me/activetour

خاورسیر

586

https://t.me/tripclub

آژانس هواپیمایی سفرینو

587

https://t.me/zandiyehgasht

زندیه گشت پارس

588

https://t.me/khademanagency

آژانس هواپیمایی خادمان

589

https://t.me/balangasht

آژانس هواپیمایی باالن گشت مهر

590

https://t.me/iranmehragency

آژانس هواپیمایی ایران مهر

591

https://t.me/sainamashad

آژانس مسافرتی ساینا

592

https://t.me/b_a_kh

آبی بال

593

https://t.me/didehbantour

آژانس هواپیمایی دیدهبان

594

https://t.me/Avatravelagancy

آژانس خدمات مسافرتی آوای تمدن

595

https://t.me/parastooparvaz

پرستو پرواز آسمان

596

https://t.me/bsn24

بال سیرزاینده رود

597

https://t.me/khateratparvazilam

خاطرات پرواز ایالم

598

https://t.me/ecotour_taraz

گردشگری ورزشی تاراز

599

https://t.me/ysa724

آژانس سرزمین آریایی

600

