
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ق هتــل ردیف تا ا وع  ه ن درجــ  
 اتاق دوتخته
تاق یک تخته )نفر اضافه(  ا

 
ت ودک با تـخ  ک

(2 1-6) 

 
ت خ ودک بدون تـ  ک

(6-1) 

ه ف ضا ا ب   ش
 اتاقی( –)شبی 

1 
Kul-Sani Standard 3* 

303 606 192 210 
23 

Sin-Quality Superior 2* 30 

2 
Kul-Federal Superior 2* 

382 373 760 231 
13 

Sin-Grand central orched Superior 2* 60 

3 
Kul-Dorestt regency Dorestt  Room 4* 473 934 462 187 

28 

Sin-Dorestt Deluxe 4* 80 

4 

Kul-Renaissance East 
Wing Superior 5* 536 1057 525 213 

37 

Sin-Orchard hotel  Superior 5* 97 

5 
Kul-Royal Chulan Superior 5* 609 1201 599 242 

36 

Sin-Swissotel  Class ic  5* 120 

6 
Kul-Sheraton Deluxe 5* 

620 1221 609 246 
41 

Sin-Sheraton Deluxe 5* 110 

7 
Kul-Ritz Carlton Deluxe 

5* 
top 672 1323 652 267 

74 

Sin-Carlton Deluxe 5* 95 

8 

Kul-Shangrila Deluxe 5* 
top 809 1979 - 322 

80 

Sin-Shangrila Deluxe 
5* 

top 142 

9 

Kul-Traders by Shangrila  
(twin tower view) Deluxe 

5* 
top 1008 1979 - 402 

- 

Sin-Marina Bay Sands  Deluxe 5* 
top 

- 

10 
 

Kul-Banyan Tree  Banyan Retreat 5* 
top 1281 2511 1271 511 

- 

Sin-Marina Bay Sands  Deluxe 
5* 

top - 

 "قیـمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد"

یر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گردد  نرخ بلیت براساس نوع پرواز به شرح ز
 ناموت می باشد  040444333شروع نرخ پرواز  ماهان 

ینه  یهز گانه محاسبه میشود پرواز بین شهر  جدا
 
 
. 
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 4بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید هتل های
 



 
 ور:ـات تـدمخ
ز رفت و برگشت .  ا فرودگاهیپرو نسفر  ا اه تر   به همر
نه هفت.  اه صبحا قامت در هتل به همر ا   شب 
فرتی.   بیمه مسا

اتاق ای هر   . سیمکارت بر
) کواالالمپور نی ) ا ایر ان  نی در رستور ا ایر ر  ها نا اه  ی به همر  .گشت شهر

 
 

 ایط کنسلی : شر
باشد. از رزرو سوخت کامل می   کنـسلی بعد 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
ینه بیمه مبلغ  -2  هزار ناموت میباشد و به صورت مجزا محاسبه میگردد. 10هز
)که در شهر های  -1 اتاق  بابت مالیات توریستی هتل ها مبلغی را از مسافرین دریافت خواهند کرد بابت هر شب اقامت در  در مالزی 

یکسان نمیباشد، به طور مثال در کواالالمپور  به دلتابان نداشته و مسافرین نقدا باید به هتل  20مختلف  رینگت است( که ربطی 
 پرداخت نمایند.

برابر محاسبه میگردد.شب اضافه برا -3 اتاق سینگل دو   ی هر نفر میباشد و برای 
 دالر به قیمت پکیج اضافه شده است. 20توجه داشته باشید جهت رزرو اتاق یک نفره مبلغ  -2
گانه محاسبه میشود. -3 ینه ترانسفر هوایی جدا  هز
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -6
گانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشدداشتن پاسپورت ج -7  . دا
نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -8 ه   ب
ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس  7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -9

 سافر می باشد.  و م درخواست کننده
 

 
 

 
 


