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    عمـان ایربا پرواز  ( پــوکت روز 8شب و  7 ) دـتایلن تور 
 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته فردو تخته هر ن هتــل

 N/A 000/030/4 000/070/5 000/550/4 *3                             پی جی پاتونگ    

 000/080/4 000/005/4 000/340/5 000/090/4 *3                    اسپریا ) ایستین ایزی ( 

 000/330/4 000/075/4 000/390/5 000/740/4 *4                    اشلی هاب/  اشلی پالزا

 N/A 000/330/4 000/015/5 000/805/4 *3                               ایبیـس پاتونگ

 000/410/4 000/870/4 000/830/5 000/955/4                                      *4 آنداکیا

 000/440/4 000/945/4 000/990/5 000/040/5           *4رامادا دیوانا /حیات پاالس 

 000/405/4 000/970/4 000/045/0 000/005/5 *4                             رویال پارادایس

 N/A 000/490/4 000/005/0 000/175/5 *4                      هالیدی این اکسپرس

 000/500/4 000/140/5 000/430/0 000/055/5           تل پاتونگسوئیس اُ              *4

 000/540/4 000/190/5 000/540/0 000/310/5 *4                                        دوانگجیت

 000/580/4 000/090/5 000/700/0 000/400/5                         نووتل پوکت ریزورت *4

 N/A 000/590/4 000/810/0 000/450/5 *4                                   نووتل وین تیچ

 N/A 000/010/4 000/900/0 000/510/5 *4                                         بوراساری

 000/080/4 000/400/5 000/080/7 000/595/5 *5                        میلینیوم ریزورت      

 000/095/4 000/510/5 000/190/7 000/000/5 *5                          پاتونگگراند مرکور 

 000/780/4 000/710/5 000/005/7 000/880/5 *5                                  آویستا هد وی

 000/850/4 000/900/5 000/115/8 000/105/0 *5                                              مونپیک 

 N/A 000/900/4 000/390/8 000/000/0 *5                                 حیات ریجنسی

 000/940/4 000/100/0 000/495/8 000/315/0 *5                              مریوت مرلین بیچ

 000/050/5 000/370/0 000/095/9 000/010/0                               *5آماری پوکت

 000/075/5 000/910/0 000/095/10 000/015/7                                       *5لمردین
 

 

bozorgmehrdonya.com 
 

PACKAGE NO : 95-673 

 
 

 

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

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ز داخلی پوکت پروا –ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی  -  یک گشت شهری
 

 

 

مبلـغ تور به عنـوان پیش پرداخت دریافت می گردد ،   % 70نکته مهـم : جهت رزرو 
 ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  01  اسفند تسویه کامل گردند .

 

   
 . مان ) بدون کمیسیـون ( می باشدتو 000/080سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

  وم تخت ـد و به نفر سـمسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باش هر (2

  سفـری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد . اضافه    

.  اشدمیب)ارسال کننده درخواست(( کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار بعهده آژانس3  

 :  روز کاری می باشد و مدارک مورد نیاز  3ذ ویزا مدت زمان الزم جهت اخ (4

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

ماه  3شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ، پرینت گردش 

 واچر هتل ، آخر حساب بانکی 

 . بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد و هتل گارانتی بوده وعمان ایر پرواز ( 5

 

 
 

 

 

 
 

 

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم ها مونا بوداقی و متین آقاجانی 

             تماس حاصل فرمائید .

 88919450:  فکس                      88 90 90 70:  تلفن    
 

 
 


