
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  هتــل ردیف
 نوع اتاق

 اتاق دوتخته درجــه
 )نفر اضافه(

اتاق یک 
 تخته

 
 کودک با تـخت

(21-6) 

 
 کودک بدون تـخت

(6-1) 

1 

CONCORDE )کواالالمپور( SUPERIOR 4* 
255 480 245 105 

GRAND ION DELEMEN )گنتینگ( DELUXE 5* 

2 

IMPIANA )کواالالمپور( SUPERIOR 4* 
255 480 NA 105 

GRAND ION DELEMEN )گنتینگ( DELUXE 5* 

3 
NOVOTEL )کواالالمپور( SUPERIOR 4* 

125 480 145 105 
GRAND ION DELEMEN )گنتینگ( DELUXE 5* 

4 

GRAND MILLENNIUM کواالالمپور()  DELUXE 5* 
325 620 315 130 

GRAND ION DELEMEN )گنتینگ( DELUXE 5* 

5 

SHERATON )کواالالمپور( DELUXE 5* 
350 670 340 140 

GRAND ION DELEMAN )گنتینگ( DELUXE 5* 

6 
INTERCONTINENTAL )کواالالمپور( DELUXE 5* 

360 690 350 145 
GRAND ION DELEMAN )گنتینگ( DELUXE 5* 

7 

PAVILION )کواالالمپور( 
CITY 

OASIS 
5* 

435 840 425 175 
GRAND ION DELEMAN )گنتینگ( DELUXE 5* 

 مبالغ فوق بر حسب دالر می باشد. 

 ناموت می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گردد.  000 960  3شروع نرخ پرواز ماهان 
 
 

1july 

                      1july-30aug  

 



 خدمـات تـور:
 

 . پرواز رفت و برگشت به همراه ترانسفر فرودگاهی
 . هفت شب اقامت در هتل به همراه صبحانه

 . بیمه مسافرتی
 . سیمکارت برای هر اتاق

 نیم روز. گشت شهری 
 

 

 شرایط کنسلی : 
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.

 
 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
 

در مالزی بابت مالیات توریستی هتل ها مبلغی را از مسافرین دریافت خواهند کرد بابت هر شب اقامت  -1

  در اتاق که به عهده مسافر می باشد.

 استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد.هتل چارتر بوده، قابل  -2

 هزار یورو میباشد. 11سقف مبلغ بیمه  -3

 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -4

 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -5

ماه اعتبار از تاریخ سفر( و  7)حداقل طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ  -6

 .  و مسافر می باشد ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده

 


