
                                             Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                                      کیـا مهر آژانس   
      
 

مـــاهانرواز ـبا پور ـ+ سنگاپ زیــتور مال  
 
 

**اپور (  شب سنگ 3 +شب کواال  4روز )  8شب و  7  **  
   
 

 
 

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

 با تخت
  سال 1-5 کودک

 بدون تخت

 000/665/2 000/160/1 000/745/3 000/735/1             *4-4کوالیتی مارلو + دی مجستیک

 000/690/2 000/180/1 000/785/3 000/780/1                *4-4رویال نیوتن گراند سیزن +

 000/720/2 000/315/1 000/970/3 000/860/1                          *4-4نسِـلرکَ + نووتل

 000/730/2 000/465/1 000/295/4 000/945/1                  *4-4کوئین سنگاپور  + اینویتو

 000/770/2 000/485/1 000/155/4 000/985/1                 *4-4فوراما  ریوفرانت فوراما +

 000/790/2 000/530/1 000/195/4 000/045/3                    *4-4کپتورن کینگ + نووتل

 000/820/2 000/590/1 000/410/4 000/085/3         *4-4گراند سنترال + ایمپیانا / کنکورد

 000/850/2 000/720/1 000/585/4 000/120/3              *4-4یت شرایتونوور پف + کنکورد

 000/890/2 000/795/1 000/830/4 000/190/3                     *4-4رچارد پریداُ + ایمپیانا

 WF  000/395/3 000/095/5 000/875/1 000/935/2      *5-5گراند کپتورن فراسر رزیدنس+

 000/035/1 000/235/3 000/145/5 000/570/3                           *5-5اُرچارد هتل + رنسانس

 000/035/1 000/060/3 000/420/5 000/610/3   *5-5                   وان فرر       + رویال چوالن

 000/035/1 000/080/3 000/485/5 000/680/3                *5-5رچارد اُ +گراند پارک رنسانس

 000/095/1 000/210/3 000/790/5 000/795/3  *5-5           مارینا مندرین   + گراند میلینیوم

 000/210/1 000/370/3 000/925/5 000/865/3  *5-5             شرایتون                     + شرایتون

 000/210/1 000/370/3 000/080/6 000/950/3  *5-5             مارینا مندرین     + اینترکنتیننتال

 

راهنمای فارسی زبان ترانسفر   - اقامت با صبحانه -ویزا ی سنگاپور  -پرواز ماهان : خدمات تور 

هر اتاق یک عدد  فرتیبیمه مسا  - ساعت ( 5) کواال   / ورـسنگاپ / ترانسفر زمینی کواال  -فرودگاهی 

 یک گشت نیم روز در کواال با ناهار  –ارتـسیم ک

 ک گشت نیم روز در سنگاپوری 

  
  

 توضیحات :
 تومان می باشد .                              000/500سال  1( نرخ کودک زیر 2

فه سوم تخت اضا بحانه می باشد و به نفرـر به تعداد شبهای اقامت دارای ص( هر مساف1

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .

 :  از ـدارک مورد نیـروز کاری و م 20ور ـدت زمان الزم جهت اخذ ویزای سنگاپـم (3

                     پشت زمینه سفید 6* 4س رنگی اسکن صفحه اول پاسپورت ، یک قطعه عک

  اعتبار از تاریخ مسافرت ماه 6حداقل با گذرنامه مسافر  اصل( 4

 5( پـرواز  چـارتر و غیر قـابل استرداد می باشـد و تغییرات آن بر اساس قوانیـن  

      هواپیمایی امکان پذیر می باشد.

   رف اداره مهاجرت کشور سنگاپور ، مسئولیتی ـ( در صورت عدم صدور ویزا از ط6

  .  هزینه ها می باشد نمی باشد و مسافر موظف به پرداخت دفتربعهده این      
 

 
 

 

 

 

 

 
   تماس حاصل فرمائید . میکائیل پور خانمجهت کسب اطالعات بیشتر با  لطفا

      

         WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM  

     

 083 - 38 13 90 82فکس :     083 - 38 15 28 55 – 6تلفن :   

 

 

 

 

 

PACKAGE NO : 95-001 

 اطالع ثانویتا  بهمن 25 اعتبار از

 

 

 

 روزهای پرواز : یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه، جمعه

 

http://www.kiyamehrtravel.com/

