
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                           بزرگمهردنیا آژانس   

   
 

    

  
 

با پرواز ماهان ( پاتایا+بانکوک )روز 8شب و  7-تایلندتور   
 

 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته هر نفر  - دو تخته  اـشب پاتای 4وک +ـشب بانک 3

 000/050/3 000/551/4 000/690/4 000/561/4  *3-3                            ای وان استار         پی جی واترگیت + 

 N/A 000/061/3 000/991/4 000/320/4  *3/4-3        گاردن سی ویو /  یس پاتاپاایبایبیس ستورن+ 

 N/A 000/950/3 000/200/1 000/420/4 *4-4                                 سیتروس پارک بانکوک پاالس +

 N/A 000/960/3 000/201/1 000/490/4                *4-4ایستین ماکاسان + نوا پالتینیوم رامادا دما /

 000/990/3 000/470/4 000/421/1 000/160/4              *4-4                 پاتایا سی وی یومونتین بانکوک + 

 000/050/4 000/121/4 000/140/1 000/620/4 *4-4                                       + سان بیم ماکاسان مرکور

 000/030/4 000/100/4 000/610/1 000/600/4                                        *4-4آوانی آتریوم + النگ بیچ

 N/A 000/070/4 000/060/1 000/770/4 *4-4                             + آماری رزیدنس پتونمسنتر پوینت 

 N/A 000/001/4 000/940/1 000/051/4    *4-4                           سنتارا واترکیت + آماری رزیدنس 

 N/A 000/540/4 000/240/6 000/970/4 *4-4                                      ویوسنتارا واترکیت + دِ بی 

 000/590/4 000/960/4 000/150/6 000/550/1 *4-4/5             اُوشنمرکور پاتایا + بایوک اسکای / پولمن 

 000/210/4 000/500/1 000/050/6 000/211/1 *5-4/5                     آماری پاتایا + بایوک اسکای / پولمن

 000/340/4 000/260/1 000/550/7 000/420/1 *5-5                                آماری واترگیت + دوسیت تانی

 000/361/4 000/320/1 000/240/7 000/100/1 *5-5                                    آماری واترگیت + رویال کلیف 

 N/A 000/450/4 000/410/7 000/191/1           *5-5          سنتارا گراند ورد+ رویال کلیف                

 N/A 000/471/4 000/060/7 000/000/1 *5-5                                     رنسانس   +سنتارا گراند ورد

 000/110/4 000/700/1 000/270/0 000/990/1 *5-5                                    + سنتارا گراند میراج   سیاتل

 000/621/4 000/910/1 000/611/0 000/200/6 *5-5                    سنتارا گراند میراج   +مریوتجی دبلیو 

 000/670/4 000/070/6 000/950/0 000/330/6 *5-5                                                  اینتر کنتیننتاللبــوا + 
 

 

 

 اقامت با صبحانه - ویزا -( بانکوک مستقیم ) پرواز ماهان :خدمات تور 

 و بین شهری ترانسفر فرودگاهی  -راهنمای فارسی زبان  

 بیمه مسافرتی  - یک گشت شهری  -هر اتاق یک عدد سیم کارت
 

 

 نکته مهـم : جهت رزرو 10 %  مبلغ تور به عنـوان پیش پرداخت دریافت
  می گردد ، ضمن اینکه کلیه تورها می بایست تا تاریخ  05  اسفند تسویه

کامل گردند .   

 
   

  ون ( می باشدـتومان ) بدون کمیسی 000/590سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

 د شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم مسافر به تعدا و هر    

  سفـری به نرخ دو تخته تعلق می گیرد . تخت اضافه    

          ( تدرخواس ارسال کننده )( کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار بعهده آژانس2

باشد.  می         

 :   الزمروز کاری و مدارک  3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا  (3

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

 آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ،،  کپی شناسنامه و کارت ملی

 ماه آخر حساب بانکی 3پرینت گردش  

4( پرواز ماهـان و هتل گارانتی بوده و بعد از رزرو غیر قابل استرداد و کنسـلی 

       می باشد . 

 

 

 
 

 و صلحی آقاجانی  ،بوداقی خانم ها طفا جهت کسب اطالعات بیشتر با ل

    . تماس حاصل فرمائید

  00959410:  فکس               00 92 92 72:  تلفن         

  

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96-764 

 

 

 

 


