
شرایط اعزام
)2016اکتبر16بابرابر(1395مهر25:تاریخ رفت زمان برگزاري

)2016اکتبر24بابرابر(1395آبان 3:تاریخ برگشت

خدمات قابل ارائه

با پرواز ماهان ایربلیط رفت و برگشت هواپیما
 و شهريترانسفر فرودگاهی
 روز8شب و 7به همراه صبحانه در شهر کواالالمپور براي چهار ستاره هتل
بیمه مسافرتی
گشت شهري نیم روزه به همراه نهار/ سیم کارت / زبان راهنماي فارسی
 رویدادیکی از کنفرانس هاي بین المللیامکان حضور در
حضور در مراسم معرفی نخبگان اقتصادي جهان اسالم
برنامه بازدید و نشست با مسئولین اتاق بازرگانی مالزي
 شرکتهاي مالزیایی سازمان ها و برگزاري جلسات رو در رو با

ریال32،950،000: هر نفر در اتاق دو نفره مبلغ قابل پرداخت
 ریال38،750،000: هر نفر در اتاق تک نفره

biz.ir-info@oicارسال نامه درخواست به همراه کپی پاسپورت به آدرس نحوه ثبت نام

خانم صائمی02188948784- 5:دبیرخانه 

 ت                 صورو به ) تومان 1،550،000(مبلغ بلیط پرواز بین المللی معادل پانزده میلیون و پانصد هزار ریال
هرگونه کاهش یا افزایش ،که در زمان ثبت نام نهایی و صدور بلیطی الحساب در نظر گرفته شده است عل

.این مبلغ در قیمت هاي فوق قابل محاسبه خواهد بو د 
 می باشد 15/07/95آخرین مهلت ثبت نام تا تاریخ.
  به نامسهروردي شعبهبانک ملت 6929348770واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب

)آژانس گردشگري آریانا مهر (آقاي محسن سلطانی    
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