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   .نيدبه دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی را با کانتر مربوطه چک ک                                       

 : خدمات تور

 7   لنکاویشب  3شب کواالالمپور +  4روز (  8شب و (  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 ماهانهواپيمای  بليط رفت و برگشت  
  لنکاویکواالالمپور به پرواز داخلی .  
   ترانسفر فرودگاهی  
 ی فارسی زبان راهنما  
  بيمه مسافرتی 

  مدارک الزم :  

   اعتبارماه  7پاسپورت حداقل با 

  ساعت برگشت    ساعت رفت  
21:30  23:15  

 

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
PACIFIC EXPRESS CHAINTOWN 

BELLA VISTA WATERFRONT 
3*BB 

3* BB 
  تومان   8.850.000  تومان   7.100.000

METRO HOTEL BUKIT BINTANG 
ASENIA RESORT  

3*BB 
4*BB

   

 تومان   9.930.000   تومان 7.970.000

OAK WOOD 
ASEANIA RESORT 

4*BB  
4*BB  

 تومان   10.050.000 تومان   8.030.000

AMBASSDOR 
ASENIA RESORT  

4*BB  
4*BB 

  تومان   10.280.000  تومان   8.150.000

ROYAL HOTEL 
AESENIA 

4* BB 
4*BB

   

 تومان   10.510.000 تومان   8.260.000

IBIS 
HOLIDAY VILLA 

4* BB 
3*BB 

  تومان   12.340.000  تومان   9.180.000

RAMADA SUITS  
HOLIDAY VILLA 

5* BB 
5* BB 

 تومان   12.910.000 تومان  9.460.000

G TOWER 
HOLIDAY VILLA 

5* BB 
4* BB 

  تومان   13.250.000 تومان  9.570.000

ROYAL CHULAN  
BERJAYA LANGKAWI RESORT 

5* BB 
5* BB 

  تومان   14.780.000 تومان  10.430.000

INTERCONTINENTAL 
THE WESTIN 

5* BB 
5* BB 

 تومان   18.280.000 تومان   12.150.000

SHANGRILA 
THE WESTIN 

5* BB 
5* BB 

  تومان   20.340.000  تومان   13.180.000
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  تور های آفری پرواز قطرايرويز از شيراز 

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

 

 


