
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                                  بزرگمهردنیا آژانس   
       

 

عمان ایربا پرواز   (لنکـاوی   + ورـکواالالمپ روز  ) 9شب و  8 - تور مالزی                         

 
 
 

  سال 5-21 ودکک یک تخته هر نفر -دو تخته  شب لنکاوی ( 4 +شب کـواال  4)  
 با تخت

  سال 1-5 کودک
 بدون تخت

 شب اضـافه لنکــاوی

 بدون تخت کودک  یک تخته هر نفر و کودک با تخت دوتخته

 000/00 000/255 000/80 000/055/1 000/550/1 000/010/0 000/595/1    *3-4انگسنل فِیو هت + ( NO WINDOW )کاسمو

 000/40 000/120 000/220 000/415/1 000/855/1 000/515/0 000/995/1                   *4-4سینیا ریزورتآ + دی مجستیک

 000/40 000/150 000/200 000/465/1 000/050/0 000/910/0 000/095/0                  *4-4سنچوری لنکاوی ریزورت + مرکور

 000/45 000/150 000/205 000/500/1 000/050/0 000/055/4 000/285/0                  *4-4سنچوری بیچ ریزورت + نووتل

 000/40 000/150 000/200 000/500/1 000/080/0 000/225/4 000/100/0      *4-5سنچوری لنکاوی ریزورت + پسفیک ریجنسی

 000/45 000/150 000/205 000/550/1 000/250/0 000/150/4 000/115/0                      *4-4سنچوری بیچ ریزورت + دکنکور

 000/65 000/400 000/105 000/600/1 000/285/0 000/680/4 000/520/0                          *4-4هالیدی این ویال بیچ + نووتل

 000/65 000/400 000/105 000/600/1 000/295/0 000/690/4 000/515/0              *4-5  این ویال بیچهالیدی  + سان وی پوترا

 000/60 000/055 000/295 000/620/1 000/060/0 000/550/4 000/505/0                *4-4لنکاوی الگون ریزورت + ایمپیانا

 000/95 000/595 000/000 000/555/1 000/950/0 000/550/5 000/995/0               *5-5برجایا لنکاوی  + پسفیک ریجنسی

 000/95 000/595 000/000 000/555/1 000/995/0 000/520/5 000/025/4  *5-5                 برجایا لنکاوی + فراسر رزیدنس

 000/220 000/680 000/040 000/885/1 000/455/0 000/220/6 000/120/4  *5-4              مریتوس پالنگی + منت بای وستینالِ

 000/220 000/680 000/040 000/915/1 000/520/0 000/120/6 000/150/4                     *5-5مریتوس پالنگی + اینتر کنتیننتال

 000/210 000/550 000/055 000/905/1 000/050/0 000/420/6 000/060/4              *5-5دِ وستینگ لنکاوی + رویال چوالن

 000/210 000/550 000/055 000/950/1 000/065/0 000/415/6 000/055/4                   *5-5دِ وستینگ لنکاوی + رنسانس

 000/210 000/550 000/090 000/025/0 000/565/0 000/055/6 000/095/4                  *5-4دِ آندامان + ستینالِمنت بای و

 N/A 000/025/0 000/055 000/550 000/210 000/925/6 000/605/4                    *5-5دِ وستینگ لنکاوی + تریدرز

 

 

 

 

 
 

 
 

 88929450فکس :             88 91 91 51تلفن :              WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM            تماس حاصل فرمائید .محمدی و کریمی  با مسئولین فروش خانمهالطفا جهت کسب اطالعات بیشتر 

 

 بیمه مسافرتی -با ناهار کواال در یک گشت نیم روز   - هر اتاق یک عدد سیم کارت - ترانسفر فرودگاهی - ی فارسی زبان در کواالهنمارا  - قامت با صبحانها - / کواالپرواز داخلی کواال /لنکاوی - عمان ایرپرواز  :خدمات تور 

 
 

 .                              ) بدون کمیسیون ( می باشد تومان  000/020سال  2( نرخ تور کودک زیر 1
 اضافه سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . تخت ومـارای صبحانه می باشد و به نفرست دـای اقامـ( هر مسافر به تعداد شبه2
می باشد . واستـارسال کننده درخ عهده آژانسه ب(  ماه 0حداقل  ) ( کنترل گذرنامه مسافر ازجهت اعتبار3  

 4( پرواز عمان ایر و بلیط داخلی لنکاوی چارتر و گارانتی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استـرداد و کنسلـی می باشد  و نرخ تور بر اساس پایین ترین نرخ کالس پروازی محاسبه گردیده و در صورت رزرو کالس پروازی باالتر ما به التفاوت دریافت می گردد . 

 

 

 

PACKAGE NO : 96-543 

 تا اطالع ثانوی مرداد 08 اعتبار از

 
 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

