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ان ایرـعمبا پرواز  ( پاتایا+بانکوک )روز 8شب و  7-تایلندتور   
 

اـشب پاتای 4وک +ـشب بانک 3  مدت تور :  
 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته هر نفر  - دو تخته  هتــل

 000/599/3 000/510/3 000/389/4 000/539/3  *3-3       ولکام پالزا / هالیدی ریزورت  + پی جی واترگیت 

 000/580/3 000/550/3 000/450/4 000/550/3  *3-3                                        گلدن بیچ   + ایبیس ستورن

 000/020/3 000/050/4 000/559/4 000/059/4 *3-4                                ایبیس پاتایا      +  بانکوک پاالس

 000/089/3 000/149/4 000/819/4 000/109/4                              *4-4 پاتایا سی ویو + رامادا دی ام ای

 000/059/3 000/109/4 000/880/4 000/210/4 *4-4                سان بیم / گاردن سی ویو+  ن ماکاسانایستی

 000/820/3 000/229/4 000/550/4 000/259/4                          *4-4ویستا ای وان رویال کروز/ ایندرا ریجنت +

 000/890/3 000/289/4 000/120/9 000/330/4       *4-4امپریال/  سنتارا نوا + نووتل سیلوم ماندرین سنترا پوینت/

 000/880/3 000/390/4 000/299/9 000/359/4 *4-4               آماری رزیدنس / سنتارا پاتایا+  آوانی آتریم

 000/539/3 000/400/4 000/910/9 000/929/4    *4-4بای مریوت +کورتی یارد (FLOOR 45-22)بایوک اسکای

 000/599/3 000/929/4 000/410/9 000/980/4 *4-4                     دِ بی ویو / النگ بیچ     +  سنتارا واترکیت

 000/550/3 000/500/4 000/050/9 000/559/4 *4-5                      گراند سوخومویت + مرکور پاتایا اوشن 

 000/099/4 000/090/4 000/100/5 000/820/4 *4-5                                   سیام بی شور + گراند سنترا پوینت

 000/120/4 000/830/4 000/219/5 000/859/4 *5-5                  پولمن پاتایا / باراکودا پاتایا + آماری واترگیت

 000/150/4 000/520/4 000/400/5 000/559/4 *5-5                                       دوسیت تانی + آماری واترگیت

 000/210/4 000/040/9 000/590/5 000/120/9 *5-5              رویال کلیف / آوانی ریزورت + سنتارا گراند ورد

 000/249/4 000/119/9 000/819/5 000/210/9 *5-5                                هالیدی این + رویال ارکید شرایتون

 000/209/4 000/109/9 000/120/0 000/259/9 *5-5           ) رو به دریا (سنتارا گراند میراج / رویال کلیف  + لبوا

 

 

 زبان راهنمای فارسی  - اقامت با صبحانه - ویزا - عمان ایرپرواز  :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -و بین شهری ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی  - یک گشت شهری
 

 

،  مبلـغ تور به عنـوان پیش پرداخت دریافت می گردد  % 00نکته مهـم : جهت رزرو 
 ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  01  اسفند تسویه کامل گردند .

 

   
   ر ـو ه ون ( می باشدـتومان ) بدون کمیسی 000/050سال  2یر ( نرخ تور کودک ز1

     مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه    

  سفـری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد .    

اشد. بمی)ارسال کننده درخواست(( کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار بعهده آژانس2  

 :  روز کاری می باشد و مدارک مورد نیاز  3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا  (3

، کپی شناسنامه و  3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7اصل گذرنامه با حداقل 

ماه آخر حساب بانکی   3آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ، پرینت گردش ،  کارت ملی

 واچر هتل

  4( پرواز عمان ایر و هتل گارانتی بوده و بعد از رزرو غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد . 

 

 
 

 

 
متین آقاجانی  وبوداقی مونا خانم ها لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

    . تماس حاصل فرمائید

    88515490:  فکس               88 52 52 02:  تلفن         

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 95-674 

  

  


