
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                               بزرگمهردنیا آژانس   

   
  

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

 

 بدون تخت سال 1-21 کودک با تخت سال 1-21 کودک تهیک تخ هر نفر -دو تخته  هتــل

 4* 000/211/4 000/771/4 000/081/4 000/871/3                                     ( DLX )کاسمو  

 4* 000/300/4 000/230/1 000/110/4 000/541/3  (Luxe)مجستیکی رویال بینتانگ/ دِ

 000/561/3 000/150/4 000/140/1 000/310/4 *4                         نـووتل/ مرکور              

 000/041/4 000/310/4 000/330/1 000/420/4 *5                                       سان وی پوترا  

سیپاسیفیک ریجن                                  *5  000/161/4 000/141/1 000/450/4 000/200/4 

 N/A 000/211/4 000/600/1 000/620/4 *5                          برجایاتایمز                  

 5/4* 000/670/4 000/750/1 000/170/4 000/210/4          (SUP)ایمپیانا/  ایسـتانا

 000/270/4 000/630/4 000/880/1 000/710/4                    *5                 رزیدنس فراسر

 000/140/4 000/711/4 000/070/6 000/820/4 *5                               رویال چوالن

 000/110/4 000/740/4 000/211/6 000/840/4 *5/4         بای وستین  المنت/رنسانس

 4* 000/520/4 000/100/6 000/820/4 000/171/4                                ( DLX )ایمپیانا  

 000/330/4 000/530/4 000/130/6 000/040/1 *5                                        شرایتون        

 000/341/4 000/561/4 000/800/6 000/081/1 *5                                        میلینیوم    گراند

 000/371/4 000/030/1 000/861/6 000/211/1 *5                                            اینترکنتیننتال

 000/480/4 000/170/1 000/120/7 000/411/1 *5                                           دِ مجستیک   

 N/A 000/130/4 000/440/7 000/130/1 *5                                            تریدرز     

 000/641/4 000/631/1 000/530/7 000/830/1 *5                       جی دبلیو مریوت               

 000/731/4 000/810/1 000/250/8 000/561/1 *5                 ریتز کارلتون                           

 

 

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

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی  -یک گشت نیم روز با ناهار 
 

 

مبلغ تور به عنوان پیش پرداخت دریافت می گردد ،   %10نکته مهم : جهت رزرو 
 ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  02  اسفند تسویه کامل گردند .

 
 .                              باشد می تومان) بدون کمیسیون ( 000/550سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

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

 نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .اضافه سفـری به      

کننده  ارسال بعهده آژانسماه(  6)حداقل ( کنترل گذرنامه مسافر ازجهت اعتبار 3

      باشد . درخواست می    

 ت ـبایسو می  ت مالزی می باشد ـنرخ هتلهای پکیج فاقد هزینه مالیات جهانگردی اداره توریس (4

  20مبلغ  *5ل هایـهت و ، 10مبلغ  *4هتلهای  ، 5 غلـمب *3اق در هتل هایـبابت هرشب ات     

     . سط مسافر در محل پرداخت گرددتو  گیتـرین     

 .می باشد   پرواز ماهان و هتل گارانتی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسلی( 5

       
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانمها محمدی

    تماس حاصل فرمائید . و آقای رجبی ) مدیر تور( یمیکر و

 88525410فکس :           88 51 51 71تلفن :           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96-545 

 


