برنامه سفر–  8روز (  4شب کواالالمپور  3 +شب سنگاپور )

برنامه سفر

روز
روز اول
کواالالمپور

روز دوم
کواالالمپور

روز سوم
کواالالمپور

 ورود به فرودگاه بین المللی کواالالمپور و استقبال از مسافرین.(ساعت تحویل اتاق در مالزی  00:11به بعد می باشد).
 تحویل اتاقهای هتل صرف صبحانه در هتل تور شهری کواالالمپور ( بنای یادبود ،میدان استقالل ،مسجد ملی ،منطقه عکاسی از برجهای دوقلو ) بازدید و خرید از فروشگاه صنایع دستی و باتیک مالزی بازدید از فروشگاه شکالت با طعم میوهای مالزی( ساعت حرکت  13:91صبح  ،برگشت به هتل  2بعد از ظهر )
 صرف نهار ( فست فود ) صرف صبحانه در هتل روز آزاد (در صورت استقبال می توانید از برنامه اختیاری که توسط تور لیدر اعالم خواهد شد استفاده نمایید) .برنامه پیشنهادی تور ارتفاعات گنتینگ ( بازدید از بزرگترین معبد هندی ها ،فروشگاه صنایع قلع مالز  -صرف نهار ( فست فود) حرکت به سمت مجموعه شهر
سرگرمی های گنتینگ ) استفاده از سریع ترین تله کابین جنوب شرقی آسیا(

هزینه تور پیشنهادی به عهده مسافر می باشد.
روز چهارم
کواالالمپور

( ساعت حرکت  13:91صبح  ،برگشت به هتل) 03:11

 صرف صبحانه در هتل روز آزاد (در صورت استقبال می توانید از برنامه اختیاری که توسط تور لیدر اعالم خواهد شد استفاده نمایید) .برنامه پیشنهادی ( بازدید از دهکده فرانسوی ها و باغ ژاپنی ها در مجموعه بوکیت تینگی ،محیطی آرام با آب و هوایی فرح بخش در ارتفاع حدود  088متری از سطح
دریا  -صرف نهار ( فست فود) بازدید از فروشگاه شکالت با طعم میوهای مالزی  -بازدید و خرید از فروشگاه صنایع دستی و باتیک مالزی
هزینه تور پیشنهادی به عهده مسافر می باشد ( .ساعت حرکت  13:91صبح  ،برگشت به هتل) 03:11
 صرف صبحانه در هتل و تحویل اتاقها به هتل در مالزی حرکت به سمت سنگاپور زمینی (  0ساعت با اتوبوس ) ورود به سنگاپور و تحویل اتاق در سنگاپور -وقت آزاد

روز پنجم
سنگاپور

 صرف صبحانه در هتل -تور نصف روز شهری سنگاپور ( باغ بوتانیک سنگاپور ،پارک مرالیون سنگاپور  ،معبد بودا و ) ...

روز ششم
سنگاپور

( ساعت حرکت  13:91صبح  ،برگشت به هتل  0:91بعد از ظهر )

 بدون غذا صرف صبحانه در هتل روز آزاد (در صورت استقبال می توانید از برنامه اختیاری که توسط تور لیدر اعالم خواهد شد استفاده نمایید) .تور پیشنهادی جزیره سن توزا ( بازدید از جزیره توریسی سن توزا شامل  :یونیورسال استدیو – برج سن توزا – آکواریوم و ) . ...

روز هفتم
سنگاپور

 بدون غذاهزینه تور پیشنهادی به عهده مسافر می باشد ( .ساعت حرکت  13:91صبح  ،برگشت به هتل) 03:11

روز هشتم
کواالالمپور

 صرف صبحانه در هتل تحویل اتاقها به هتل در سنگاپور و حرکت زمینی به کواالالمپور (  0ساعت با اتوبوس ) فرودگاه بین المللی کواالالمپور -پایان برنامه.



توجه داشته باشید ممکن است روز برنامه ها با هم جابه جا شوند که در صورت جابه جایی توسط تور لیدر اعالم خواهد شد.



درصورت نهایی شدن ازیکی ازدانشگاههای مالزی بازدیدبعمل خواهدآمد

