
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                               بزرگمهردنیا آژانس   

   
 

   
 
 

ماهانرواز ـبا پ (روز کواالالمپور  8شب و  7 ) زیــتور مال  
 
 چ
 

 

 یک تخته هر نفر -دو تخته  تیموقع هتــل
 سال 1-21 کودک

 با تخت  
 سال 1-21 کودک

 بدون تخت  

 BUKIT BINTANG 000/990/3 000/020/4 000/900/3 000/580/3 *4                                        مجستیک ید

 PWTC 000/220/4 000/720/4 000/000/4 000/770/3 *4                                   زن ـگراند سی

 4*  BUKIT BINTANG 000/200/4 000/770/4 000/090/4 000/780/3                (Superior)فوراما بوکیت   

 PWTC 000/120/4 000/710/4 000/250/4 000/800/3  *5                             سان وی پوترا

 KLCC 000/180/4 000/910/4 000/290/4 000/840/3  *4                                       ل    ـووتـن

 4*  BUKIT BINTANG 000/310/4 000/990/4 000/150/4 000/800/3    ( Studio Dlx )اینویتو هتل سوئیت 

 SOLTAN ISMAIL 000/390/4 000/270/0 000/180/4 000/890/3  *4                                      کنکورد هتل 

 TWIN TOWER 000/430/4 000/120/0 000/370/4 000/900/3  *4                                           انا ـایمپی

 5*  TWIN TOWER 000/540/4 000/080/0 N/A 000/990/3                   ( Studio )فراسر رزیدنس   

           *5انسـ/ رنس رویال چوالن
BUKIT BINTANG 

TWIN TOWER 
000/540/4 000/090/0 000/090/4 000/990/3 

5*  (Suit One Bed Room)  TWIN TOWER 000/720/4 000/700/0 000/510/4 000/020/4  فراسر رزیدنس 

 BUKIT BINTANG 000/750/4 000/830/0 000/540/4 000/030/4  *5                       یوم    ـگراند میلین

 SOLTAN ISMAIL 000/830/4 000/870/0 000/550/4 000/070/4  *5                                  ون   ـشرایت

 TWIN TOWER 000/890/4 000/080/5 000/790/4 000/070/4  *5                         ننتال   ـاینترکنتی

 BUKIT BINTANG 000/340/0 000/940/5 000/090/0 000/290/4  *5                     وتـجی دبلیو مری

 SOLTAN ISMAIL 000/300/0 000/980/5 N/A 000/350/4  *5                                   کریال ـشان

 

 

 راهنمای فارسی زبان  - صبحانه اقامت با - ماهانپرواز  :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی  -یک گشت نیم روز با ناهار 
 
 

د ، مبلغ تور به عنوان پیش پرداخت دریافت می گرد  % 70نکته مهم : جهت رزرو 
 ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  02  اسفند تسویه کامل گردند .

 
 .                              باشد می تومان) بدون کمیسیون ( 000/000سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

 سوم نفر ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به2

 تخت اضافه سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .     

ارسال  بعهده آژانسماه(  6قل )حدا( کنترل گذرنامه مسافر ازجهت اعتبار 3       

. می باشد درخواستکننده        

4( پرواز ماهان و هتـل گارانتـی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسلی 

       می باشد . 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

 محمدی فرزانه لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانمها 

    رمائید .تماس حاصل ف آقا جانی  متینو 

 88929400فکس :                     88 91 91 71تلفن :           

 
 

 

 

 

 

 

  

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 95-517 

 


