
                                             Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                                    کیـا مهر آژانس   

   
 

   
 

ماهـــانرواز ـبا پ (روز کواالالمپور  8شب و  7 ) زیـــتور مال  
 

 

 یک تخته هر نفر - دو تخته تیموقع هتــل
 سال 1-21 کودک

 با تخت  
  سال 1-21 کودک

 بدون تخت 

 KI TOWER 000/888/2 000/240/1 000/440/2 000/040/2 *3                             آرنا استار 

 AMPANG 000/898/2 000/168/1 000/488/2 000/060/2 *4                               فالمینگو

 BUKIT BINTANG 000/060/1 000/898/1 000/648/2 000/080/2  *4                 تیک     دی مجس

 PWTC 000/090/1 000/710/1 000/668/2 000/080/2  *4                     گراند سیزن    

 BUKIT BINTANG 000/260/1 000/798/1 000/700/2 000/410/2  *4                      بوکیتفوراما 

 PWTC 000/278/1 000/720/1 000/780/2 000/440/2  *5                      سان وی پوترا

 KLCC & BUKIT 000/148/1 000/898/1 000/820/2 000/410/2  *4                             نـووتل

 BUKIT BINTANG 000/190/1 000/988/1 000/880/2 000/440/2  *4                      اینویتو      

 SOLTAN ISMAEIL 000/000/1 000/280/0 000/870/2 000/480/2  *4                          کنکورد       

 TWIN TOWER  000/090/1 000/290/0 000/988/2 000/480/2  *4                                  ایمپیانا 

  *5     رنسانس / رویال چوالن
TWIN TOWER 

BUKIT BINTANG 
000/870/1 000/498/0 000/088/1 000/840/2 

 5*  TWIN TOWER 000/878/1 000/840/0 N/A 000/848/2 ( STUDIO )  فراسر رزیدنس

 BUKIT BINTANG 000/698/1 000/788/0 000/298/1 000/888/2  *5                     گراند میلنیوم  

 SOLTAN ISMAEIL 000/788/1 000/818/0 000/110/1 000/618/2  *5                           شرایتون   

 TWIN TOWER 000/810/1 000/000/4 000/040/1 000/618/2  *5                       اینتر کنتیننتال

 *5/ شانگریال جی دبلیو مریوت
BUKIT BINTANG 

SOLTAN ISMAEIL 
000/170/0 000/900/4 000/680/1 000/928/2 

 BUKIT BINTANG 000/098/0 000/098/8 000/888/1 000/780/2  *5                     ریتز کارلتون 

 
 

 راهنمای فارسی زبان  - اقامت با صبحانه - ماهانپرواز  :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی  -ک گشت نیم روز با ناهار ی

 

 توضیحات :
 .                              باشد می تومان 000/080سال  1( نرخ تور کودک زیر 2

 سوم نفر ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به1

    تخت اضافه سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .     

.اعتبار از تاریخ مسافرت ماه 6حداقل با گذرنامه مسافر  لاص (0  

ی هواپیمای قوانین پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن بر اساس (4  

.           امکان پذیر می باشد  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 تماس حاصل فرمائید .  میکائیل پورلطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم 
 

       WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM 
 

 080 -  08 10 90 82فکس :              080 - 08 18 28 88 – 6تلفن :        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACKAGE NO : 95-002 

 اطالع ثانویتا  بهمن 28 اعتبار از 
 

 

 روزهای پرواز
                                                                                                                                                                                   

رشنبه ، جمعها، چه، دوشنبه یکشنبه   

 

http://www.kiyamehrtravel.com/

