
أيام )   9(  الیزيا م  
مع كوااللمبور  جزيرة النجكاوي  

 :األول  الیوم 
مغادرة المطار للتوجه الى مالیزيا 

 جزيرة النجكاوي   : الثاني الیوم 
 المبیت في جزيرة النجكاوي

 االســتقبال مــن قبــل منــدوبنا ،و التوجــه الــى الفنــدقجزيــرة النجكــاوي و والوصــول الــى 
 واستالم الغرف وفي المساء المبیت  

أختیارية كروز بحري مع عشاء باربكیو رحلةالنجكاوي جزيرة   : الثالث  الیوم 
 المبیت في جزيرة النجكاوي

 .و في المساء رحلة أختیارية في الجزيرة  اإلفطار في الفندق,

      النجكاويجزيرة في  أختیارية یاحیةـــرحلة س :  الرابعالیوم  
 المبیت في جزيرة النجكاوي

لزيـارة ھـذه الجزيـرة الجمیلـة،وباقي  ختیاريـةأ اإلفطار في الفندق, والقیام بجولة سیاحیة
 الیوم حر واالستجمام ،  و بالمساء المبیت بالفندق.

  مدينة كوااللمبور :   الخامس  الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

, الوصـول  بالطـائرة كوااللمبـوروقـت حـر لحـین موعـد المغـادرة الـى  اإلفطار فـي الفنـدق,
 استالم الغرف وفي المساء المبیت  و االنتقال الى الفندق وواالستقبال من قبل مندوبنا ،

 في مدينة كوااللمبورأختیارية  یاحیةـــس رحلة:    السادس  الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

اإلفطار في الفندق االنطالق الكتشاف المدينة الساحرة، حیـث تمتـزج الحضـارة المالیزيـة 
ــة ــة بالحديث ــارة القصــور المل القديم ــي ســاحة وزي ــاني الســاحرة ف ــاحف والمب ــة والمت كی

االستقالل. ومن ثم زيارة بعض المصانع المخصصة بالصناعات الیدوية. ومن ثم إعطاء بعض 
العـودة الـى  الوقت لاللتقاط بعض الصور التذكارية بقرب أبراج الباترون الرائعة. وفي المساء

 الفندق.

 الى أعلى مدينة ترفیھیة  (جنتنج ھايالند ) أختیارية یاحیةـــرحلة س:   السابع   الیوم  
 المبیت في كوااللمبور 

الى اعلـى مدينـة ترفیھیـة بالعـالم جنتنـغ و أختیارية ثم التوجه بجولة اإلفطار في الفندق 
الصــعود الیھــا بالتلفريــك و االســتمتاع بالمنــاظر الخالبــة و اتاحــة وقــت كــافي لالســتمتاع 

و غیرھا من وسائل الترفیه. العودة للفنـدق و بـاقي الیـوم بمدينة المالھي و الكازينوھات 
 حرللراحة و النشاطات الفردية و التسوق و المبیت بالفندق

   ) صن واي الجون(مدينة األلعاب المائیة الى  أختیارية یاحیةـــرحلة س:   الثامن  الیوم 
 المبیت في كوااللمبور 

أجمل مدينة ألعاب مائیـة فـي مالیزيـا و  الى ريةأختیا برحلةثم التوجه اإلفطار في الفندق 
  العودة للفندق   التمتع بمرافق المنتجع و في المساء 

ظھرا  12( وقت تسلیم الغرفة الساعة المغادرة   :  التاسع     الیوم 
 ( مع أمكانیة تسلیم الحقائب للفندق

 العودة الى أرض الوطن  



 + جمیع المواصالت )  األقامة  +  تذكرة الطیرانجمیع األسعار تشمل (

للشخص الغرفة المزدوجة  
الفنادق

 كوااللمبور
 لیالي   4

 جزیرة النجكاوي
 لیالي  3

 2020-01-30لغایة  2019- 01-11

د.أردني  935

مباشرة على متن طیران  
القطریة الى النجكاوي 

ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel 
4**** Deluxe 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم
ديلوكس في كوااللمبور غرفة األقامة في   مجانا

على  ين نجوم ( اذا تم الحجز قبل شھر   5في فندق  
 )  األقل

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-
kuala-lumpur-city-

centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateI
n=

Ayda Langkawi  
4**** Deluxe 

 تقییم جید جدا على بوكینج دوت كوم 
Deluxe Sea View room  

 غرفة دیلوكس مطلة على البحر  
 

http://adyahotel.com.my/ 

 2019-12-31لغایة  1-11 

د.أردني   1000

 2020-1-31لغایة  1-1-2020 

د.أردني  1030
 2020-3-31لغایة  1-2-2020 

      د.أردني   1000

ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel 
4**** Deluxe 

 تقییم رائع على بوكینج دوت كوم
ديلوكس في كوااللمبور غرفة األقامة في   مجانا

على  ين نجوم ( اذا تم الحجز قبل شھر   5في فندق  
 )  األقل

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-
kuala-lumpur-city-

centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateI
n=

Berjaya  Langkawi  
5*****  

 تقییم جید جدا على بوكینج دوت كوم 
Rainforest Challet  

 شالیھ وسط الغابة   

http://www.berjayahotel.com/langkawi/ 

 دینار     90النجكاوي للشخص  أضافات اجباریة للفنادق خالل  لیلة عید المیالد المجید  في 
دینار  220النجكاوي للشخص  أضافات اجباریة للفنادق خالل  لیلة رأس السنة المیالدیة  في 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
http://adyahotel.com.my/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
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https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8732-ibis-kuala-lumpur-city-centre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
http://www.berjayahotel.com/langkawi/


 ي:األسعار تشمل االت

على متن طیران القطرية  رالمبوكوالى النجكاوي و العودة من تذكرة الطائرة الدولیة  -

   ر )كوالمبو - النجكاوي (  الداخلیة تذكرة الطائره -

 كتیب سیاحي عن مالیزيا باللغه العربیة  -

  مع وجبة األفطار   النجكاويجزيرة في لیالي  ) 3 ة  (االقام -

 مع وجبة األفطار  لیالي في كوااللمبور)   4ة  (االقام -

 مالیزيا  میع مطاراتاالستقبال والتوديع في ج -

مالحظات ھامة  ***
 .أو ألي جنسیة عربیةمالیزيا ال تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني أو الفلسطیني  -
( ال نتحمل اي مسؤولیة في حال عدم صالحیة جواز السفر ) شھور على األقل من تاريخ السفر  6صالحیة جواز السفر  -
 ظھرا  2ساعة الى الفندق ال الرسمي وقت الدخول -
ظھرا أو طلب تأخیر تسلیم الغرفة سیتم الدفع المباشر للفندق  12ظھرا ( و اذا تم تسلیم الغرفة بعد الساعة  12وقت تسلیم الغرفة الساعة  -

 على حسب تسعیرة الفندق الرسمیة  و ال نتحمل اي مسؤولیة )   
) و لكن سنقوم بالمساعدة على تعديل األوقات  ( ال نتحمل اي مسؤولیة  اذا تغیر وقت الطیران الدولي أو المحلي من قبل شركة الطیران  -

على حسب األوقات الجديدة المقدمة من قبل شركة الطیران 

 ال تحتاج الى فیزا للجواز األردني أو الجواز الفلسطیني ** مالیزيا** 

لمشاھدة تفاصیل الطیران ( يرجى مراسلتنا ) 

 ية للشخصأسعار الرحالت األختیار
السعر للشخص  وصف الرحلة

 بالدينار األردني 
دينار  15 رحلة ســـیاحیة أختیارية في مدينة كوااللمبور

دينار  25  رحلة ســـیاحیة أختیارية الى أعلى مدينة ترفیھیة  (جنتنج ھايالند )  
دينار  63عشاء في المطعم الدوار كوااللمبور 

دينار  35أللعاب المائیة كوااللمبور رحلة سیاحیة الى مدينة ا

دينار  38 رحلة ســـیاحیة أختیارية الى مدينة األلعاب المائیة (صن واي الجون )  

 دينار  43رحلة ســـیاحیة الى أفاموسا 
دينار  28 ساعات  7سیارة مع سائق لیوم كامل في كوااللمبور تشمل الوقود لمدة 

دينار  33ة الحیوانات تشمل تذكرة الدخول رحلة سیاحیة الى حديق

دينار  20جزيرة النجكاوي في رحلة ســـیاحیة أختیارية 

دينار  56جزيرة النجكاوي رحلة أختیارية كروز بحري مع عشاء باربكیو 

دينار  49 ( رائعه ) في النجكاويرحلة ســـیاحیة أختیارية الى كھف الوطاويط  


