
بنام خدا

                                  

کمیسیون باتخت بدون تخت یك تختھ  دو تختھ 

5*Crown plaza 13,850,000

Renaissance intercontinental/

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47    تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

5*Sun way Golden horses /  

Double tree Hilton Istana  / 5*

Royal chulan 5*

PWTC/MINES 

My habitate Sucasa /

KLCC/KLCC

KLCC/BKT BINTANG 200,000

13,660,000

lansonplace

4*

200,000

KLCC 

10,580,000

PWTC 

10,950,000

Royale bintang Fairlane /

4*

15,020,0008,750,000

نرخ بلیط و هتل کواالالمپور

نرخ ٢ تا ١٢ سال  هتل 

4*

11,910,000 9,970,000

MINES/KL TOWER

ھر نفر بزرگسال 

تاریخ: 91،02،02
   شماره: 232

موقعیت

From:21apr TO 10jun

   نرخ تور کواالالمپور از 91،02،02  تا 91،03،21

12,110,00016,060,000

200,000

9,580,000 8,250,000

8,910,000

10,750,000

200,000

KLCC/KLCC 11,330,000

11,780,0008,850,000 15,670,000

200,000

BKT BINTANG/BKTBINTANG

19,420,000

13,470,0009,740,000

9,840,000

هفت شب اقامت در کوالالمپور

12,700,000200,000 10,000,000

12,240,00016,320,0009,200,000

Dynasty 4*

4*8,450,000

12,600,000 9,930,000 20,200,000

20,250,000 13,950,000 5*

200,000

200,000

12,050,000

200,000

200,000 12,240,000BKT BINTANG

BKT BINTANG/KLCC

www.SahelAbi.com

Mines MayTower/14,110,000 10,810,000

11,220,000

18,910,000

10,400,000

-   ارائه درخواست از جانب آژانسهاي محترم همکار به منزله مطالعه قبول تمامی شرایط و تعهدات قرارداد مسافر آژانس ساحل آبی از جانب همکاران محترم می باشد.1  
- .  وعده هاي صبحانه مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد.2  
-   قیمتهاي فوق شامل هفت شب اقامت + بلیط ایران ایر +   ترانسفررفت وبرگشت  فرودگاهی+ راهنما  می باشد.3  
-   مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد.4  
  ظهر  می باشد..12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2-   زمان تحویل اتاق ساعت 5
  تومان به نرخ هاي فوق اضافه میگردد.280و000- در صورت درخواست پرواز امارات مبلغ 6
- پرواز فوق چارتر و غیر قابل کنسلی و تغییر می باشد..7  
تومان بسته شده است هر گونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسافر میباشد. 1780-پکیج فوق با دالر8  

لطفا جھت ھماھنگی بیشتر با خانم رشیدی منش، تماس حاصل فرمایید.

http://www.SahelAbi.com

