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ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان استان قزوین
جناب آقای مهندس بخشنده
با سالم و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند بیستمین نمایشگاه بین المللی تجاری غذا و آشامیدنی های مالزی در تاریخ 5
الی  7تیرماه  ) 20۱۹ June 28 – 26 ( ۱3۹8در کواالالمپور برگزار می گردد .هر ساله بیش از  20هزار
بازدیدکننده از بیش از  60کشور دنیا از این نمایشگاه دیدن می کنند .این رویداد بستری مناسب برای ایجاد
ارتباط و عرضه شرکت ها و کاالها و خدمات آنها در یکی از تاثیرگزارترین نمایشگاه های صنعت غذای جهان
می باشد .این نمایشگاه بهترین موقعیت برای فعاالن حوزه مالی و سرمایه گذاری علی الخصوص در
کشورهای اسالمی خواهد بود و مطمئنا برای فعاالن اقتصادی  ،متقاضیان و مصرف کنندگان جذاب و
دربردارنده پتانسیل های فراوان تجاری خواهد بود ( .اطالعات تکمیلی نمایشگاه در سایت
 https://mifb.com.my/قابل بررسی می باشد) .
در همین راستا پیشنهاد بازدید از این نمایشگاه بر اساس برنامه زمانبندی پیوست ،خدمت اتحادیه صادر
کنندگان استان قزوین تقدیم می گردد .الزم به ذکر است با توجه به نوسان قیمت ها و فرصت محدود جهت
رزرو پرواز و هتل محل اقامت ،قیمت های اعالمی تا  48ساعت معتبر خواهند بود و پس از طی این زمان نیاز
به تایید مجدد دارند.

با تجدید احترام
مدیر عامل موسسه
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برنامه کلی تور مالزی در یک نگاه
پکیج پیشنهادی

نوع پکیج

مدت سفر

اقامت

نوع ترانسفر

پکیج VIP

 5روز

 4شب اقامت در یکی از بهترین هتل های پنج
ستاره مالزی  -کواالالمپور

هواپیما

جزئیات خدمات در پکیج ها
نوع پکیج

پکیج VIP

مدت سفر

 5روز

اقامت

 4شب اقامت در هتل  5ستاره

ایرالین

ماهان ایر

هتل و صبحانه

√

بیمه نامه مسافرتی

√

ترانسفر فرودگاهی

√

بازدید نمایشگاهی

√

گشت شهری

√

لیدر در بازدیدهای شهری

√

نکات :



با توجه به تنوع سالیق ،عدم هماهنگی و ترجیحات متفاوت افراد در ساعات و نوع تغذیه ،هزینه شام و ناهار اعمال نشده و بر
عهده مسافر می باشد.
نقطه شروع و پایان تور فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) می باشد
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بیستمین نمایشگاه بین المللی تجاری غذا
و آشامیدنی های مالزی

زمانبندی سفر پکیج  4 – VIPشب  5 -روز
تاریخ

شرح خدمات

روز اول و دوم
 5و  6تیر
چهارشنبه و
پنجشنبه

جزئیات پرواز :
 شرکت هواپیمایی ماهان ایر ساعت پرواز از تهران  22:30از فرودگاه امامخمینی –  5تیرماه

روز سوم
تیر 7
جمعه
روز پنجم
تیر 8
شنبه
روز هفتم
تیر ۹
یکشنبه

 صبحانه در هتل بازدید از نمایشگاه زمان شخصی ( ۱2الی )۱3 صبحانه در هتل گشت شهری زمان شخصی ( ۱2الی )۱3 صبحانه در هتل بازدید از سفارت ایران -زمان شخصی ( ۱2الی )۱3

روز هشتم
تیر  ۱0و ۱۱
دوشنبه و سه شنبه

 صبحانه در هتل وقت آزاد جهت خریدهای شخصی زمان شخصی ( ۱2الی )۱3 -حرکت به سمت فرودگاه

 ساعت ورود به کواالالمپور  ۱0:00صبح – 6تیرماه حرکت به سمت هتل ،اقامت
 زمان شخصی (  ۱2الی )۱3 بازدید از نمایشگاه بازدید از نمایشگاه اقامت در هتل گشت شهری اقامت در هتل وقت آزاد جهت خریدهای شخصی اقامت در هتلجزئیات پرواز :
 شرکت هواپیمایی ماهان ایر ساعت پرواز از کواالالمپور  ۱0 – 23:۱5تیر ساعت ورود به فرودگاه امام خمینی ۱۱ – 3:45تیر

هزینه سفر پکیج  4 – VIPشب  5 -روز
تعداد نفرات

مبلغ

 ۱2الی ۱4

 4500000تومان  350 +دالر

 ۱5الی ۱۹

 4500000تومان  320 +دالر

 20و بیشتر

 4500000تومان  2۹0 +دالر
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