
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 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* 

163 574 143 211 
21 

Sin-Quality Superior 5* 47 

2 
Kul-Federal Superior 5* 

333 624 313 211 
12 

Sin-Grand central orched Superior 5* 66 

3 
Kul-Dorestt regency Dorestt Room 4* 

512 762 522 263 
11 

Sin-Dorestt Deluxe 4* 11 

4 

Kul-Renaissance East 
Wing 

Superior 5* 
513 624 573 211 

36 

Sin-Orchard hotel Superior 5* 211 

5 
Kul-Royal Chulan Superior 5* 

443 2144 453 126 
34 

Sin-Swissotel Classic 5* 227 

6 
Kul-Sheraton Deluxe 5* 

444 2146 454 127 
52 

Sin-Sheraton Deluxe 5* 224 

7 
Kul-Ritz Carlton Deluxe 

5* 
top 616 2267 466 131 

63 

Sin-Carlton Deluxe 5* 64 

8 

Kul-Shangrila Deluxe 
5* 
top 736 2517 - 161 

62 

Sin-Shangrila Deluxe 
5* 
top 

257 

9 

Kul-Traders by Shangrila 
(twin tower view) 

Deluxe 
5* 
top 166 2757 - 345 

43 

Sin-Marina Bay Sands Deluxe 
5* 
top 

114 

10 
 

Kul-Banyan Tree Banyan Retreat 
5* 
top 2162 1232 2112 532 

212 

Sin-Marina Bay Sands Deluxe 
5* 
top 

114 

 "قیـمت 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 

 جداگانه محاسبه میشود پرواز بین شهریهزینه 
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 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 



 
 ور:ـات تـدمخ
  به همراه ترانسفر فرودگاهیپرواز رفت و برگشت . 

 کواالالمپور تا سنگاپور و بلعکس .ترانسفر بین شهری زمینی از
  شب اقامت در هتل به همراه صبحانه هفت. 
 بیمه مسافرتی. 

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

 
 

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

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
 دالر میباشد که به صورت مجزا محاسبه میگردد . 34هزینه ویزا مبلغ  -2

زمینه سفید رنگی جدید)متفاوت با  5*6قطعه عکس  1 –ت با کیفیت باال مدارک مورد نیاز جهت ویزا سنگاپور: اسکن پاسپور-
 پر کردن فرم اپلیکیشن. –پاسپورت( 

 ترانسفر بین شهری زمینی میباشد و در صورت درخواست ترانسفر هوایی هزینه به صورت مجزا محاسبه میگردد. -1
در مالزی بابت مالیات توریستی هتل ها مبلغی را از مسافرین دریافت خواهند کرد بابت هر شب اقامت در اتاق )که در شهر های  -3

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

 هزار یورو میباشد. 21ه سقف مبلغ بیم -5
 شب اضافه برای هر نفر میباشد و برای اتاق سینگل دو برابر محاسبه میگردد. -4
 دالر به قیمت پکیج اضافه شده است. 51توجه داشته باشید جهت رزرو اتاق یک نفره مبلغ  -6
 هزینه ترانسفر هوایی جداگانه محاسبه میشود. -7
 قابل تغییر می باشد.هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر  -1
 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -6

 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -21
ر به عهده ی آژانس ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشو 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -22

 و مسافر می باشد.   درخواست کننده
 
 

 
 
 


