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

 با تخت  
 سال 1تا  9کودک

 بدون تخت

SUCASA 4* 
TOP 

AMPANG 4.120.000 4.735.000 4.080.000 3.690.000 

CONCORDE 

CORUS 
4* 
LUX 

TWIN TOWER 4.370.000 5.240.000 4.290.000 3.790.000 

PACIFIC REGENCY 5* 
TOP 

KL TOWER 4.430.000 5.340.000 4.390.000 3.810.000 

RENAISSANCE 

ROYAL CHULAN 
5* 
TOP 

TWIN TOWER 
CONLAY 4.590.000 5.660.000 4.550.000 3.875.000 

PRINCE 5* 
TOP 

CONLAY 4.680.000 5.840.000 4.640.000 3.910.000 

INTERCONTINENTAL 

SHERATON 
5* 
LUX 

TWIN TOWER 
SULTAN 
ISMAIL 

4.770.000 6.020.000 4.730.000 3.950.000 

LE MERIDIEN 5* 
LUX 

KL CENTRAL 4.980.000 6.445.000 4.950.000 4.030.000 

       ، سیم کارت، رسی زباناراهنمای ف، ترانسفرهای فرودگاهی ،شب اقامت با صبحانه 7 ،ماهان پروازبلیط رفت و برگشت با : خدمات تور
 .بیمه مسافرتی، (با شام  (Genting Highlands)نتینگ هایلندگ گشت -گشت شهری با ناهار)دو گشت در کواال 

 ماه اعتبار از تاریخ پرواز 6اصل پاسپورت با : مدارک الزم

 :نکات مهم

 .باشد یآژانس ثبت نام کننده م ایخروج از کشور به عهده ی مسافر  تیبابت هرگونه ممنوع نیکنترل پاسپورت مسافر تیمسئول -

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

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

 .تومان از پکیج فوق کسر می گردد 033.333فروردین مبلغ  7در تاریخ  -

 .باشد یو استرداد م یکنسل رقابلیپروازها به صورت چارتر و غ -

 .باشدنام اجباری میهزینه تور در زمان ثبت% 53پرداخت  -

 .تومان است 433.333نرخ کودک زیر دو سال  -
 

 دو گشت ويژه
 گشت شهري با ناهار

 با شام نتينگ هايلندگشت گ

 تاريخ پرواز
5202اسفند  90و  98, 92  

5204فروردين  2و  6، 1، 2، 9  

 


