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مان ایر ـعبا پـرواز  روز ( 9شب و  8) تور مالــزی   
 

 

 
 

 
 

شب پنانگ 4 +شب کواالالمپور  4   سال 5-21 ودکک یک تخته هر نفر -دو تخته  
 با تخت

  سال 1-5 کودک
 بدون تخت

 شب اضافه 

 هر نفر - دوتخته

 شب اضافه

 یک تخته 

 شب اضافه

 کودک با تخت

 شب اضافه

 کودک بدون تخت

 000/45 000/95 000/110 000/220 000/200/4 000/580/4 000/590/5 000/080/4           *4-4فالمینگو بی دِ بیچ رویال بینتانگ +

 000/55 000/205 000/100 000/235 000/140/4 000/040/4 000/930/5 000/850/4        *4-4هالیدی این ریزورت دِی مجستیک +

 000/00 000/240 0000/305 000/255 000/190/4 000/830/4 000/200/0 000/940/4  *4-4نـووتل/ مرکور + فور پوینت بای شرایتون

 000/55 000/205 000/100 000/235 000/300/4 000/930/4 000/100/0 000/050/5                 *4-4هالیدی این ریزورت ایمپیانا +

 000/00 000/240 000/305 000/255 000/390/4 000/020/5 000/410/0 000/230/5            *4-4فور پوینت بای شرایتون + ایمپیانا

 000/205 000/135 000/510 000/100 000/510/4 000/100/5 000/990/0 000/420/5                          *4-5گلدن سندز  ایسـتانا +

 000/200 000/110 000/485 000/145 000/500/4 000/340/5 000/200/0 000/490/5     *5-4پارک رویال پنانگ المنت بای ویستین+

 000/200 000/110 000/485 000/145 000/580/4 000/340/5 000/200/0 000/500/5           *5-5پارک رویال پنانگ الن +رویال چو

 000/200 000/110 000/485 000/145 000/000/4 000/500/5 000/440/0 000/050/5                  *5-5پارک رویال پنانگ شرایتون +

 000/205 000/130 000/520 000/155 000/010/4 000/020/5 000/000/0 000/090/5            *4-5لکسیس سوئیتز +گراند میلیـنیوم 

 N/A 000/810/4 000/100 000/510 000/135 000/205 000/280/8 000/015/0        *4-5        گلدن سندز ریزورت +  تریدرز

 000/205 000/130 000/520 000/155 000/800/4 000/910/5 000/380/8 000/240/0          *4-5لکسیس سوئیتز + جی دبلیو مریوت

 000/205 000/130 000/520 000/155 000/940/4 000/000/0 000/020/8 000/190/0            *4-5لکسیس سوئیتز     + ریتز کارلتون

 000/200 000/300 000/800 000/405 000/950/4 000/000/0 000/010/8 000/300/0  *5-5شانگریال  راسا سایانگ  گراند میلیـنیوم +

 000/200 000/300 000/800 000/405 000/400/5 000/100/0 000/200/9 000/530/0 *5-5           شانگریال  راسا سایانگ شانگریال +

 

 

 

 اقامت با صبحانه - عمان ایر پرواز : خدمات تور 

و زمینی ترانسفر فرودگاهی  -راهنمای فارسی زبان 

  ساعت ( 4) /کواال  پنانگکواال/

  بیمه مسافرتی-هر اتاق یک عدد سیم کارت 

 پنانگیک گشت نیم روز   -یک گشت نیم روز کواال با ناهار 

 

عنوان پیش پرداخت مبلغ تور به   % 05نکته مهم : جهت رزرو 
ا دریافت می گردد ، ضمن اینکه کلیه تورها می بایست ت  

 تاریخ 02 اسفند تسویه کامل گردند .
 

  .  تومان می باشد 000/070/1سال  2( نرخ کودک زیر 1

     ر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه میباشد ( هر مساف2

 ق ـه تعلتوم تخت اضافه سفری به نرخ دو تخس به نفر و     

 می گیرد .    

 ( ماه 6حداقل  ) ت اعتبارـ( کنترل گذرنامه مسافر ازجه3

می باشد .  درخواست ندهـال کنـبعهده آژانس ارس        

      4( پـرواز و هـتل گارانـتی بوده و بعد از رزرو غـیر قابل 

      استرداد و کنسلی می باشد .

 ت جهانگردی اداره لهای پکیج فاقد هزینه مالیاـنرخ هت (5

  بابـت هرشـب  و می بایست توریست مالزی می باشد    

            ،  10مبـلغ  *4، هتلهای  5مبـلغ  *3اق در هـتل هایات    

  توسط مسافر در محل  رینگیت   20مبلغ   *5هتل های و   

 . پرداخت گردد    

 

 
 

 

طفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش ل

       تماس حاصل فرمائید . کریمیمها محمدی و خان

 88929450فکس :   88 91 91 01تلفن :           

 

 
 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96-560  

 

 


