
 

 

 

 

 

                                           

شب اقامت در هتل، سیم کارت به ازای هر اتاق، راهنمای فارسی زبان، بلیط رفت و  7رتی، صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مساف :       

 برگشت ماهان.
 3*4، اسکن عکس پرسنلی پشت زمینه سفید اعتبارماه  7اسکن پاسپورت امضاء شده با حداقل : 

 پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.  .است الزامی نام ثبت هنگام تور مبلغ %50 پرداخت
 .گردد می رزرو مسافرین برای مشابه های هتل فوق های هتل کانفرم عدم صورت در .1
2. check in 14:00 ساعت check out باشد می ظهر 12:00 ساعت. 

 .داشت نخواهد روادید صدور در را تعهدی هیچگونه قرن سفر الهه دفتر ، کنسولگری توسط ویزا صدور عدم صورت در .3
 بزرگسال نرخ "عینا مجزا اتاق درخواست صورت در و باشد می اتاق یک در والدین همراه فقط سوم تخت با سال 2 باالی اطفال دار تخفیف نرخ. 4

  .شد خواهد اخذ بلیط تفاوت مایه کسر از پس

کنترل پاسپورت بعهده مسافر یا آژانس همکار بوده و دفتر الهه سفر قرن مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت مسئولیت  .5
     .خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

     

 
    

 هتل
درجه 

 هتل

نوع 

 اتاق

اتاق دو تخته هر 

 سال 6تا  2 سال 12تا  6 تخته اتاق یک نفر

Pacific Express 3* BB 
10/230/000 12/700/000 10/050/000 8/370/000 

Quality 4* std 

Royal Chulan Bintang 
4* 

BB 
10/700/000 13/590/000 10/500/000 8/600/000 

Parc Sovereign std 

Grand Season 
4* 

BB 
10/900/000 14/100/000 10/700/000 8/700/000 

Royal std 

Furama 
4* 

BB 
11/200/000 14/600/000 11/000/000 8/770/000 

Furama svp 

Dorsett Regency 
4* 

BB 
11/500/000 15/200/000 11/300/000 8/900/000 

Copthorne King Std 

Concorde 
4* BB 11/800/000 15/700/000 11/700/000 9/100/000 Orchard Parade 

Berjaya 
5* BB 12/400/000 17/100/000 12/280/000 9/230/000 Grand Copthorne 

Istana  
5* BB 12/900/000 17/800/000 12/700/000 9/390/000 Grand Park 

Royal Chulan 
5* BB 12/990/000 18/100/000 12/900/000 9/500/000 One Farrer 

Intercontinental 
5* 

BB 
13/800/000 19/800/000 13/700/000 9/800/000 

Marina Mandarin DLX 

Shangri La 5* 
BB 15/600/000 23/000/000 15/400/000 10/500/000 
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