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    با پرواز ماهان ( پاتایا روز 8شب و  7 ) دـتایلن تور
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 بدون تخت کودک با تخت کودک تختهیک  هر نفر -دو تخته  هتــل
 شب اضافه

 هر نفر - دوتخته

 شب اضافه

 یک تخته

 شب اضافه

 کودک با تخت

 شب اضافه

 کودک بدون تخت

 N/A 000/000/3 000/55 000/055 N/A 000/00 000/660/4 000/050/4   *3ای وان استار                             

 000/05 000/55 000/050 000/05 000/030/3 000/055/4 000/500/4 000/000/4 *3                      هالیدی ریزورت  

 N/A 000/050/3 000/000 000/000 N/A 000/35 000/000/5 000/330/4 *3/4  گاردن سی ویو /یس پاتاپاایب

 N/A 000/535/3 000/005 000/005 N/A 000/35 000/030/5 000/405/4 *4                            سیتروس پارک 

 N/A 000/565/3 000/000 000/040 N/A 000/40 000/300/5 000/500/4 *4     نوا پالتینیوم / بالی های بای

 000/40 000/000 000/050 000/005 000/500/3 000/450/4 000/350/5 000/530/4                  *4 پاتایا سی وی یو  

 000/45 000/005 000/060 000/030 000/550/3 000/455/4 000/430/5 000/560/4 *4                                             ویستا

 000/45 000/000 000/050 000/035 000/555/3 000/500/4 000/450/5 000/550/4                             *4   سان بیم 

 000/45 000/000 000/000 000/040 000/000/4 000/530/4 000/550/5 000/600/4                               *4النگ بیچ

 000/50 000/030 000/055 000/050 000/035/4 000/505/4 000/650/5 000/600/4                                *4نوا سنتارا

 N/A 000/040/4 000/055 000/305 N/A 000/50 000/530/5 000/505/4                     *4آماری رزیدنس 

 000/60 000/060 000/360 000/000 000/000/4 000/550/4 000/050/6 000/050/4                 *4تای گاردن ریزورت

 N/A 000/040/4 000/050 000/305 N/A 000/65 000/050/6 000/500/4 *4                              دِ بی ویو

 000/50 000/050 000/400 000/000 000/035/4 000/000/5 000/550/6 000/050/5                  *4 اُوشنمرکور پاتایا 

 000/05 000/005 000/505 000/050 000/335/4 000/050/5 000/000/5 000/400/5                *5آماری پاتایا /پولمن

 000/05 000/030 000/500 000/055 000/350/4 000/000/5 000/055/5 000/450/5                          *5انیت دوسیت

 000/55 000/040 000/545 000/050 000/350/4 000/350/5 000/350/5 000/550/5 *5                    رویال کلیف        

 000/000 000/050 000/655 000/305 000/505/4 000/500/5 000/000/0 000/530/5                      *5رنسانس             

 000/005 000/305 000/535 000/365 000/600/4 000/545/5 000/650/0 000/050/6        *5سنتارا گراند میراج            

 000/030 000/340 000/560 000/300 000/650/4 000/030/6 000/030/0 000/050/6                      *5اینتر کنتیننتال   
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 ویزا - ( بانکوک مستقیم)  پرواز ماهان :خدمات تور 

 یک گشت شهری  -راهنمای فارسی زبان  - اقامت با صبحانه

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه مسافرتی

 

نکته مهـم : جهت رزرو 50 %  مبلـغ تور به عنـوان پیش 
من اینکه کلیه تورهاپرداخت دریافت می گردد ، ض  

  می بایست تا تاریخ  00  اسفند تسویه کامل گردند .

 
 دون   ـ) بتومان  000/090سال  2ور کودک زیر ـ( نرخ ت1

 های ـافر به تعداد شبـمس رو ه ون ( می باشدکمیسی   

 ضافه اتخت  اقامت دارای صبحانه می باشدوبه نفرسوم    

  گیرد . سفـری به نرخ دو تخته تعلق می    

سبار بعهده آژانـ( کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعت2     

  . می باشد ( ارسال کننده درخواست )     
 :  الزمروز کاری و مدارک  3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا  (3

 ماه اعتبار از زمان سفر ،  7گذرنامه با حداقل  اصل

  ، ، کپی شناسنامه و کارت ملی 3*4یک قطعه عکس 

س / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ،  پرینت گردش آدر

 ماه آخر حساب بانکی  3

ر ـپرواز ماهان و هتل گارانتی بوده و بعد از رزرو غی( 4

 . قابل استرداد و کنسلی می باشد   

 
 

 

 

 

 لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم ها

 بوداقی ، آقاجانی و صلحی تماس حاصل فرمائید .

 00505450فکس :        00 50 50 50تلفن : 

 

 


