
 برسیم؟  KLIA 1چطور به فرودگاه  
1-KLIA Ekspres 

است که ابتدا به  KLIA Ekspresاستفاده از قطار فرودگاهی بدون توقف  KLIA 1سریع ترین راه رسیدن به فرودگاه 
که در مرکز کواالالمپور قرار دارد توقف  KL Sentraمی رود و در نهایت در ایستگاه  KLIA 2و سپس به  KLIA 1فرودگاه 
 دقیقه طول می کشد.  30دقیقه یک بار حرکت می کنند و کل مسیر  15هر   قطارها می کند.

2-KLIA Transit 
 Salakو همچنین  Cyberjayaو  Tasik Selatan- Putrajayaبندر  -KL Sentralاین قطار مسافربری سریع السیر که بین  

Tinggi  وKLIA .رفت و آمد می کند  

 Malaysiaدارید و قرار است با شرکت هواپیمایی  KLIA Transitیا  KLIA Ekspres به نکته: اگر قصد سوار شدن
Airlines ،Cathay Pacific Airways  ،Cathay Dragon وMalindo Airways   پرواز کنید می توانید در ایستگاه های

 این قطارها ساعت دقیق پروازتان را بررسی کنید تا خیالتان راحت شود و عجله ای نداشته باشید.

 اتوبوس-3
اتوبوس های زیادی وجود دارند که از کواالالمپور به مرکز این شهر یا حتی شهرهای دیگر می روند. اگر می خواهید سوار 

غرفه های بلیط  C Annexe. در طبقه همکف بلوک بروید KLIAاین اتوبوس های شوید می توانید به پایانه اتوبوس 
عات بیشتر نیز می توانید به بخش اطالعات ترمینال اتوبوس فروشی اتوبوس را مشاهده خواهید کرد. برای کسب اطال

KLIA .مراجعه کنید 

 limoفرودگاه -4
 3 ازاین فرودگاه خدمات لوکس و با کیفیتی به مسافران ارائه می کند. شما می توانید کوپن خدمات این فرودگاه را 

و قبل از ورود به محل عمومی(، سالن ورودی تهیه کنید: سالن ورودی بین المللی ) درست بعد از گمرک مکان مختلف 
بازرسی چمدان ها. برای کسب اطالعات بیشتر قسمت  ( وداخلی )قسمت عومی بعد از ترخیص چمدان های داخلی

 می توانید به بخش اطالعات این فرودگاه مراجعه کنید.

 تاکسی-5
ساختمان اصلی ترمینال بروید و کوپن تاکسی خریداری  3و   1اگر می خواهید از تاکسی استفاده کنید می توانید به طبقه 

بعد  6تا   12رینگیت خواهد بود. از ساعت  3.00متر  115کنید. کرایه تاکسی هایی که به تاکسی متر مجهزند برای هر 
 % به کرایه ها اضافه می شود.50از ظهر نیز 

6-Grab 
روی تلفن همراهتان از خدمات تاکسی آنالین بهره مند  Grabعالوه بر موارد گفته شده شما می توانید با نصب برنامه 

 Uberالبته هم مخصوص کشور مالزی و همچنین برخی دیگر از کشورهای جنوب شرقی آسیا است.  Uberشوید. برنامه 
ادغام شده است. این تاکسی های آنالین  Grabاخیرا فعالیتش را در در جنوب شرقی آسیا متوقف کرده و با برنامه 

دالر کار می کنند و گاهی اوقات نیز تخفیف هایی به مشتریان ارائه  65معموال از فرودگاه تا مرکز شهر کواالالمپور با نرخ 
 می کنند.

 KLIA2فرودگاه -7

یمت ترین و پر هزینه ترین فرودگاه جهان گرانق KLIA 1کواالالمپور که در فاصله دو کیلومتری فرودگاه دومین فرودگاه 
محسوب می شود. این فرودگاه پایانه های زیادی برای انواع و اقسام سفرهای پر هزینه، کم هزینه استاندارد دارد. در 

ز می توانید پیدا کنید. عالوه بر این می توانید به مراکز  این فرودگاه فروشگاه های مواد خوراکی و آشامیدنی زیادی نی
 هم دسترسی داشته باشید. Uniqlo و H&M, Vincciخرید میان رده ای مثل  



 KLIA2روند معمولی و عادی فرودگاه 
توصیه می شود که درست مثل سایر فرودگاه های مهم بین المللی و داخلی دنیاست.  KLIA 2مراحل پیش پرواز در 

ساعت قبل از پروازهای داخلی در فرودگاه حاضر باشید. بررسی  1ساعت قبل از پروازهای بین المللی و حداقل  2حداقل 
ضابطه هستند. باز هم توصیه می چمدان ها، چک امنیتی و سایر مسائل مربوط به قبل از پرواز کامال استاندارد و با 

 کنیم که برای جلوگیری از معطل شدن در صفوف طوالنی زودتر در محل حاضر شوید. 

 برسیم؟  KLIA2چطور به فرودگاه  
1-KLIA Ekspres 

است که ابتدا به  KLIA Ekspresاستفاده از قطار فرودگاهی بدون توقف  KLIA2سریع ترین راه رسیدن به فرودگاه 
که در مرکز کواالالمپور قرار دارد توقف  KL Sentraمی رود و در نهایت در ایستگاه  KLIA 2و سپس به  KLIA 1فرودگاه 

 دقیقه طول می کشد.  30دقیقه یک بار حرکت می کنند و کل مسیر  15می کند. قطارها هر  

2-KLIA Transit 
 Salakو همچنین  Cyberjayaو  Tasik Selatan- Putrajayaبندر  -KL Sentralاین قطار مسافربری سریع السیر که بین  

Tinggi  وKLIA  .رفت و آمد می کند 

 Malaysiaدارید و قرار است با شرکت هواپیمایی  KLIA Transitیا  KLIA Ekspresاگر قصد سوار شدن به  نکته:
Airlines ،Cathay Pacific Airways  ،Cathay Dragon وMalindo Airways   پرواز کنید می توانید در ایستگاه های

 این قطارها ساعت دقیق پروازتان را بررسی کنید تا خیالتان راحت شود و عجله ای نداشته باشید.

 اره ماشیناتوبوس، تاکسی و اج-3
و   KLIA 2برای تهیه کوپن تاکسی و اتوبوس و یا اجاره ماشین می توانید به بخش حمل و نقل در طبقه اول فرودگاه 

 مراجعه کنید.  Capsuleدرست در کنار هتل  

4-Grab 
روی تلفن همراهتان هم به طور آنالین تاکسی بگیرید. نرخ تاکسی های این فرودگاه  Grabمی توانید با نصب برنامه 

کواالالمپور است و گاهی اوقات تخفیف های ویژه ای هم برای مسافران قائل می  1هم درست مثل فرودگاه شماره 
 شوند.

 


