
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                                 بزرگمهردنیا آژانس   
      
 

مـــاهانرواز ـبا پور ـ+ سنگاپ زیــمال روز 8شب و  7 تور  
   
 

 
 

 سال بدون تخت 1-5 کودک سال با تخت 5-21 کودک یک تخته هر نفر -دو تخته  شب سنگاپور 3+شب کواالالمپور 4

 000/320/4 000/020/5 000/025/6 000/015/5 *4-4         +کوالیتی مارلو (DLX) کاسمو 

 000/355/4 000/095/5 000/290/6 000/210/5 *4-4             پارک سورین    + رویال بینتانگ

 000/380/4 000/265/5 000/330/6 000/290/5 *3-4                    کنسلر        + رویال بینتانگ

 000/445/4 000/140/5 000/415/6 000/160/5 *4-4                            پارک سورین   نووتل +

 000/495/4 000/375/5 000/745/6 000/425/5 *4-5گراند سنترال   /وراما ف+ سان وی پوترا

 000/540/4 000/395/5 000/880/6 000/485/5 *4-4کینگ                         ورنت+ کپ ایمپـیانا

 000/550/4 000/520/5 000/965/6 000/530/5     *4-4                                     + مرکور مرکور

 000/560/4 000/520/5 000/220/7 000/555/5 *4-4                            ام سوشوال+  ایمپـیانا

 000/595/4 000/575/5 000/185/7 000/690/5  *4-5شرایتونریجنسی +فور پوینت  پاسفیک

 000/640/4 000/645/5 000/465/7 000/780/5        *4-4اُرچارد پَرید +بای ویستین  المنت

 000/685/4 000/755/5 000/595/7 000/845/5            *4-4شرایتونفور پوینت +  ایمپـیانا

 WF             5-5* 000/985/5 000/830/7 000/910/5 000/745/4 ورنتگراند کپ رنسانس +

 000/840/4 000/210/6 000/180/8 000/120/6  *5-5         استامفورد  + سوئیس اّتل ایستانا 

 000/875/4 000/270/6 000/460/8 000/300/6 *5-5                        فرر وان+ گراند میلینیوم

 000/920/4 000/300/6 000/640/8 000/390/6                            *5-5شرایتون +شرایتون 

 000/055/5 000/575/6 000/230/9 000/640/6  5-5                                هیلتون + شرایتون

 000/055/5 000/625/6 000/165/9 000/720/6 5-5                     هیلتون     گراند میلینیوم +

 000/095/5 000/680/6 000/495/9 000/825/6 *5-5       مارینا مندرین  + جی دبلیو مریوت

 000/220/5 000/775/6 000/585/9 000/865/6 *5-5   هیلتون                                      +تریدرز

 000/135/5 000/090/7 000/125/20 000/275/7 *5-5گراند حیات                              +تریدرز

 000/135/5 000/225/7 000/160/20 000/290/7   *5-5+ جی دبلیو مریوت جی دبلیو مریوت

 000/165/5 000/235/7 000/345/20 000/145/7 *5-5                    شانگریال            +تریدرز
 

 

 اقامت با صبحانه -ویزا ی سنگاپور  -پرواز ماهان : خدمات تور 

 ( ساعت 5) کواال/سنگاپور/کواال  زمینی  ترانسفر -ترانسفر فرودگاهی  -راهنمای فارسی زبان 

 بیمه مسافرتی  -هر اتاق یک عدد سیم کارت 

 یک گشت نیم روز در سنگاپور -یک گشت نیم روز در کواال با ناهار 

 

مبلغ تور به عنـوان پیش پرداخت دریافت می گردد ،   % 05نکته مهـم : جهت رزرو 
 ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  02  اسفند تسویه کامل گردند .

 
 

 تومان ) بدون کمیسیون ( می باشد .                              000/050سال  2کودک زیر  ( نرخ1

افه ـت اضـسوم تخ انه می باشد و به نفرـر به تعداد شبهای اقامت دارای صبح( هر مساف2

 سفری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .

 :   الزمدارک روز کاری و م 20مدت زمان الزم جهت اخذ ویزای سنگاپور  (3

 پشت زمینه سفید 6* 4اسکن  صفحه اول پاسپورت ، یک قطعه عکس رنگی 

            ندهـال کنـهده آژانس ارسـبع  ( ماه 6حداقل  ) بارـافر ازجهت اعتـذرنامه مسـترل گـکن( 4

                                                                                                                   می باشد . درخواست     

 .         دپرواز ماهان و هتـل گارانتـی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسلی می باش (5

 هده ـدر صورت عدم صدور ویزا از طرف اداره مهاجرت کشور سنگاپور ، مسئولیتی بع (6 

                                            هزینه ها می باشد . ظف به پرداختشرکت نمی باشد و مسافر مو این     

 ت ـباب و می بایست  نرخ هتلهای پکیج فاقد هزینه مالیات جهانگردی اداره توریست مالزی می باشد  (0

 یت ـرینگ  20مبلغ  *5هتل های ، و 10مبلغ  *4لهای ـ، هت 5مبـلغ  *3هرشب اتاق در هتل های     

 . توسط مسافر در محل پرداخت گردد      

 

 

 
 

  لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانمها

     تماس حاصل فرمائید .و آقای رجبی ) مدیر تور(  کریمـی ودی ـمحم
    

 88929450فکس :                         88 91 91 71تلفن :      

 

 

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96-544 

 

 


