
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                                 بزرگمهردنیا آژانس   
      
 

 

با پـرواز مــاهان روز ( 8شب و  7) تور مالــزی   
 
 

انگـپنشب  4  + المپورشب کواال 3  مدت تور :  
    

 
 

 
 

  سال 5-21 ودکک یک تخته هر نفر -دو تخته  هتــل
 با تخت

  سال 1-5 کودک
 بدون تخت

 000/230/4 000/490/4 000/375/5 000/570/4                *4-4فالمینگو بی دِ بیچ + رویال بینتانگ

 000/295/4 000/050/4 000/710/5 000/740/4             *4-4هالیدی این ریزورت + مجستیک یدِ

 000/140/4 000/730/4 000/870/5 000/830/4      *4-4فور پوینت بای شرایتون + مرکور /نـووتل

 000/195/4 000/800/4 000/980/5 000/900/4                      *4-4هالیدی این ریزورت +ایمپیانا 

 000/330/4 000/870/4 000/230/0 000/985/4                 *4-4فور پوینت بای شرایتون + ایمپیانا

 000/400/4 000/230/5 000/700/0 000/105/5                                 *4-5 زسند گلدن + ایسـتانا

 000/490/4 000/280/5 000/825/0 000/310/5           *5-4پنانگپارک رویال  +المنت بای ویستین

 000/520/4 000/295/5 000/845/0 000/335/5                 *5-5پنانگپارک رویال  +ال چوالن روی

 000/570/4 000/320/5 000/030/7 000/450/5                        *5-5پنانگپارک رویال  + شرایتون

 000/030/4 000/42/5 000/105/7 000/575/5                 *4-5لکسیس سوئیتز نیوم +ـگراند میلی

 N/A 000/720/4 000/000/7 000/705/5                     *4-5ریزورت زسند گلدن +  تریدرز

 000/750/4 000/000/5 000/820/7 000/850/5               *4-5لکسیس سوئیتز + مریوت جی دبلیو

 000/820/4 000/785/5 000/200/8 000/990/5                    *4-5لکسیس سوئیتز + ریتز کارلتون

 000/850/4 000/800/5 000/180/8 000/080/0 *5-5     نگراسا سایاشانگریال   +نیوم ـگراند میلی

 000/920/4 000/980/5 000/530/8 000/120/0 *5-5             نگراسا سایاشانگریال   شانگریال +

 

 

 راهنمای فارسی زبان -اقامت با صبحانه -پرواز ماهان : خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  - ساعت ( 4) /کواال  پنانگکواال/و زمینی ترانسفر فرودگاهی 

 پنانگیک گشت نیم روز در   -یک گشت نیم روز در کواال با ناهار  - بیمه مسافرتی

 

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

 
 

 توضیحات :
                  تومان ) بدون کمیسیون ( می باشد .             000/700سال  2( نرخ کودک زیر 1

سوم تخت اضافه  ر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر( هر مساف2

 سفری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .

    ندهـال کنـهده آژانس ارسـبع  ( ماه 6حداقل  ) بارـت اعتـافر ازجهـکنترل گذرنامه مس( 3

  می باشد . درخواست     

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

 و می بایست  نرخ هتلهای پکیج فاقد هزینه مالیات جهانگردی اداره توریست مالزی می باشد (5

  *5هتل های ، و 10لغ ـمب *4، هتلهای  5مبـلغ  *3تل هایـب اتـاق در هـت هرشـباب        

 .     توسط مسافر در محل پرداخت گردد نـگیت ری  20مبلغ         

 
 

 

 

 

 
 

 کریمیلطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانمها محمدی و 

       تماس حاصل فرمائید .

 88929450فکس :                                  88 91 91 71تلفن :           

 

 

 

 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96-543 

 


