
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 ور:ـات تـدمخ
  به همراه ترانسفر فرودگاهیپرواز رفت و برگشت . 
  شب اقامت در هتل به همراه صبحانه هفت. 
 بیمه مسافرتی. 

 . سیمکارت برای هر اتاق
 .گشت شهری به همراه ناهار ایرانی در رستوران ایرانی )کواالالمپور(

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

 

 طفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :ل
ها مبلغی را از مسافرین دریافت خواهند کرد بابت هر شب اقامت در اتاق )که در شهر های مختلف یکسان  در مالزی بابت مالیات توریستی هتل -1

 رینگت است( که ربطی به دلتابان نداشته و مسافرین نقدا باید به هتل پرداخت نمایند. 11نمیباشد، به طور مثال در کواالالمپور 
 ل دو برابر محاسبه میگردد.شب اضافه برای هر نفر میباشد و برای اتاق سینگ -2
 دالر به قیمت پکیج اضافه شده است. 01توجه داشته باشید جهت رزرو اتاق یک نفره مبلغ  -3
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -0
 هزار یورو میباشد. 10سقف مبلغ بیمه  -5
 . ی الزامی می باشدداشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سن -6
 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -7
و  ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -8

 مسافر می باشد.  

 درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

 اتاق یک تخته
 

 کودک با تـخت
(12-6) 

 
 کودک بدون تـخت

(6-2) 

 شب اضافه
 اتاقی( –)شبی 

1 Sani Hotel 3 73 185 63 20 13 

2 Grand season 0 122 283 112 03 21 

3 Royal chulan bukit 
bintang 

0 121 217 111 06 21 

0 Concorde 0 185 011 175 61 31 

5 Berjaya times squar 5 111 037 - 70 31 

6 Grand millennium 5 283 615 273 118 05 

7 JW Mariott 5 388 815 378 151 72 

8 Shangrila 5 016 871 - 161 62 

1 Ritz carlton 5 031 811 021 167 68 

 "قیمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد"

 نرخ بلیت براساس نوع پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گردد
 ناموت می باشد 3.325.000شروع نرخ پرواز  ماهان 
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