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  نيد به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی را با کانتر مربوطه چک ک

 : خدمات تور

 7   شب پنانگ)  3شب کواالالمپور +  4روز (  8شب و  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 هواپيمای ماهان بليط رفت و برگشت 
  ترانسفر بين شهری با اتوبوسVIP   می باشد 
   ترانسفر فرودگاهی  
 ی فارسی زبان راهنما  

 بيمه مسافرتی                                                           

  مدارک الزم :  

   اعتبارماه  7پاسپورت حداقل با 

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

COPTHORN ORCHID 
3*BB 

4* BB 
  تومان 12.770.000  تومان 11.170.000

OAK WOOD  
COPTHORB ORCHID 

4*BB 
4*BB   

  تومان 13.390.000  تومان 11.730.000

AMBASSADOR  
FLAMINGO 

4*BB 
4*BB   

  تومان 13.970.000  تومان 12.020.000

AMBASSADOR  
MERCURE 

4*BB 
4*BB   

  تومان 14.120.000  تومان 12.090.000

ROYAL CHULAN 
GOLDEN SANDS RESORT 

4*BB 
5*BB 

  تومان 16.590.000 تومان 13.330.000

TUMA 
FLAMINGO BY THE BEACH 

4*BB 
4*BB 

  تومان 14.800.000  تومان 12.430.000

G TOWER 
EVER GREEN LAUREL 

4*BB  
4*BB 

 تومان 16.890.000 تومان 13.450.000

G TOWER 
EVERGREEN LAURAL 

5*BB 
5*BB 

  تومان 16.890.000 . تومان 13.450.000

SUNWAY PUTRA 
LEXIS SUIT 

5*BB 
5*BB  

  تومان 16.880.000  تومان 13.470.000

MAYA HOTEL 
LEXIS SIUTS 

5*BB 
5*BB 

  . تومان 17.270.000  . تومان 13.670.000

ROYAL CHULAN 
HARD ROCK PENANG 

5*BB 
5*BB 

  تومان 12.790.000  تومان 8.830.000

INTERCONTINENTAL 
PARK ROYAL  

5*BB 
5*BB 

  تومان 17.820.000  تومان 13.950.000

INTERCONTINENTAL  
SHANGRILA 

5*BB 
5*BB 

  تومان 20.020.000  تومان 15.040.000

SHANGRILA 
SHAANGRILA RASA SAYANG 

5*BB 
5*BB 

  تومان 21.900.000  . تومان 15.980.000

  ساعت برگشت   ساعت رفت  
22:30  12:20  
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  تور های خانوادگی 

   تور مجردی 

  تور های ساحلی 

  تور های لوکس  

 تورهای نمايشگاهی  

  پيشنهاد های ويژه گردشگرانOUT LET) (  

  تور های ارزان  

  کشورهای بدون ويزا تور های  

  تور های گروهی  

  تور های از شيراز  

  تور های از تهران  

   تور های گروه های هتل هایRIXOS  

  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  

  تور هتل هایUALL     

    تور ويژه تعطيالت 

 


