
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 

 درجــه نوع اتاق هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

اتاق یک 
 تخته

 
کودک با 

 تـخت
(21-6) 

 
کودک بدون 

 تـخت
(6-1) 

 شب اضافه
 اتاقی( –)شبی 

1 
 

KUL-SANI STANDARD 3 

351 143 341 13 
34 

PEN-COPTHORN 
ORCHID 

STANDARD 4 15 

2 

KUL-GRAND SEASON SUPERIOR 4 

384 433 374 74 
13 

PEN-COPTHORN 
ORCHID 

STANDARD 4 15 

3 

KUL-FEDERAL SUPERIOR 4 

117 531 111 55 
15 

PEN-HOLIDAY INN 
F.T HILL 

VIEW 4 14 

4 

KUL-CONCORDE SUPERIOR 4 

147 511 117 55 
13 

PEN-FOUR POINT BY 
SHERATON 

DELUXE HILL 
VIEW 4 11 

5 

KUL-SHERATON DELUXE 5 

154 833 184 347 
44 

PEN-LEXIS 
EXECUTIVE 
POOL SUITE 5 51 

6 
 

KUL-
INTERCONTINENTAL 

DELUXE 5 

155 813 185 313 
41 

PEN-LEXIS 
EXECUTIVE 
POOL SUITE 5 51 

7 
 

KUL-GRAND 
MILLENNIUM 

DELUXE 5 

155 813 155 313 
45 

PEN-LEXIS 
EXECUTIVE 
POOL SUITE 5 51 

 "قیـمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد" 

11 NOV 

NOV2018 – 28DEC2018 

KULC/FALL/1 

 

 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد  0.044.333شروع نرخ پرواز  ماهان 

 پرواز بین شهری جداگانه محاسبه می شودهزینه 
 

 خدمات تور



 
 
 
 

 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 در اتاق )که در شهر های مختلف یکسان -2

 رینگت است( که ربطی به دلتابان نداشته و مسافرین نقدا باید به هتل پرداخت نمایند. 21ثال در کواالالمپور نمیباشد، به طور م

 شب اضافه برای هر نفر میباشد و برای اتاق سینگل دو برابر محاسبه میگردد. -1

 هزینه ترانسفر هوایی به صورت جداگانه محاسبه میگردد. -3

 دالر به قیمت پکیج اضافه شده است. 41توجه داشته باشید جهت رزرو اتاق یک نفره مبلغ  -4

 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -5

 هزار یورو میباشد. 11سقف مبلغ بیمه  -6

 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -7

 وم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد .به نفر س -8

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، -9

 مسافر می باشد.  

 
 
 
 
 


