
 

  88058986: فاکس   88051818و  88056188: تلفن .کوچه مصيريوليعصر باالتر از زرتشت،  نرسيده به فاطمي، نبش : دنياي پنج قاره 

 99991881: فاکس  99092182و   99092112 : تلفن 2 واحد 92ساختمان  شريعتي خيابان و(محسني)مادر ميدان بين ميرداماد بلوار: دنياي نوين 

 99618828: فاکس    99812121  و 99811825 : تلفن 55ساختمان داستو واحد  9652خيابان وليعصر روبروي پارک ملت شماره : دنياي سفر 

 

    

 

 

     

 يک تخته هدو تخت موقعيت درجه هتـــــل
 سال 59تا  6کودک

 با تخت
 سال 1تا  9کودک

 بدون تخت

KUL- SUCASA 
4* TANJONG 4.970.000 6.340.000 4.910.000 4.030.000 

SIN- ORCHID 

KUL- CORUS 4* 
TOP 

RIVER SIDE 5.110.000 6.610.000 5.060.000 4.080.000 
SIN- COPTHORN KING 

KUL- CONCORD 
4* 
TOP 

RIVER SIDE 5.200.000 6.780.000 5.150.000 4.120.000 SIN- ORCHARD PARADE 
         RIVER VIEW 

KUL- PACIFIC REGENCY 
5* CITY HALL 5.380.000 7.120.000 5.330.000 4.190.000 

SIN- GRAND PARK CITY HALL 

KUL- RENAISSANCE 
          ROYAL CHULAN 5* 

TOP 

WATER 
FRONT 5.540.000 7.430.000 5.490.000 4.260.000 

SIN- GRAND CAPTHORN 

KUL- INTERCONTINENTAL 
         SHERATON 5* 

LUX 
ORCHARD 5.830.000 7.970.000 5.780.000 4.370.000 

SIN- MANDARIN ORCHARD 
         SHERATON 

         شب اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ترانسفر بین شهری،  7ماهان به کواالالمپور،  پروازبلیط رفت و برگشت با : خدمات تور

.                       اعتباری ارتگاپور، راهنمای ایرانی، سیم کویزای سنگاپور، گشت نیم روزی در کواالالمپور با ناهار، گشت نیم روزی در سن

 (.است زمینی ساعت 5اال تا سنگاپور فاصله ی کو )

 تمام رخ زمینه سفید 3×4ماه اعتبار از تاریخ پرواز، یک قطعه عکس رنگی  6اصل پاسپورت با  :دارک الزمم

 :نکات مهم

 .گرددتومان به پکیج فوق اضافه می 454.444در سنگاپور مبلغ در صورت درخواست گشت ویژه گنتینگ در کواال با شام و گشت سنتوزا با ناهار  -

 .مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده می باشد -

 .پرداخت گرددبایست توسط مسافرین محترم ما به التفاوت آن می% 5در صورت تغییر و نوسانات نرخ ارز بیش از  -

 .باشدنام، تور خریداری شده شامل افزایش نرخ نمیدر صورت تسویه حساب در زمان ثبت -

 .تومان از پکیج فوق کسر می گردد 344،444فروردین مبلغ  7در تاریخ  -

 .پروازها به صورت چارتر و غیرقابل کنسلی و استرداد می باشد -

 .می باشد  روز 04مدّت زمان الزم برای اخذ ویزای سنگاپور، -

 .باشدنام اجباری میهزینه تور در زمان ثبت% 54رداخت پ -

 .تومان است 544.444نرخ کودك زیر دو سال  -

 دو گشت ويژه
 گشت شهري در کواال با ناهار

 گشت شهري در سنگاپور

 تاريخ پرواز
5202اسفند  90و  98, 92  

5204فروردين  2و  6، 1، 2، 9  

 

 
 


