
                                             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 خته هر نفردو ت شب پاتایا ( 5شب بانکوک + 2)   هتل

 000/550/1 000/870/1 000/585/2 000/515/2  *3-3         لند رویال رزیدنس+  چایدون سترون

 000/550/1 000/890/1 000/720/2 000/555/2 *3-3                               گلدن بیچ+  فوروم  پارک

 000/570/1 000/910/1 000/750/2 000/550/2  *3-3کام پالزا / هالیدی ریزورت      فوروم پارک + ول 

 000/580/1 000/950/1 000/800/2 000/575/2          *3-3 هالیدی ریزورت+  پی جی واترگیت

 000/595/1 000/975/1 000/915/2 000/050/2  *3-3                  ایبیس پاتایا+  پی جی واترگیت

 000/710/1 000/995/1 000/950/2 000/055/2  *3-4                       ایبیس پاتایا+  بانکوک پاالس

 000/715/1 000/010/2 000/995/2 000/070/2 *3-4                     مانیتا بوتیک+  مونتین بانکوک

 000/750/1 000/070/2 000/100/5 000/550/2 *4-4                         گاردن سی ویو+  رامادا دِما

 000/770/1 000/125/2 000/225/5 000/595/2      *4-4+ سان بیم/ پاتایا سی ویو ایستین ماکاسان

 000/790/1 000/155/2 000/515/5 000/500/2 *4-4                               ویستا+  مونتین بانکوک

 000/790/1 000/185/2 000/550/5 000/550/2  *4-4                       ال پاتایا  مونتین بانکوک + امپری

 000/795/1 000/190/2 000/550/5 000/570/2     *4-4نووتل سیلوم + ای وان رویال کروز/ ویستا

 000/815/1 000/255/2 000/070/5 000/720/2                  *4-4النگ بیچ+  هالیدی این سیلوم

 000/855/1 000/285/2 000/580/5 000/775/2  *4-4آوانی آتریوم + آماری رزیدنس/دِ بی ویو

 000/895/1 000/550/2 000/570/5 000/815/2                          *4-4سیگنیچر+  بایوک اسکای

 000/910/1 000/050/2 000/950/5 000/955/2                     *5-4سنتارا جی+  سنتارا واترگیت

 000/950/1 000/570/2 000/210/0 000/090/5                         *5-4باراکودا+  آوانی آتریوم

 000/010/2 000/570/2 000/010/0 000/195/5                              *5-5 آماری پاتایا + پولمن

 000/055/2 000/705/2 000/580/0 000/280/5                  *5-5هالیدی این پاتایا + سوکوسول

 000/050/2 000/780/2 000/550/0 000/525/5                     *5-5 دوسیت تانی + دوسیت تانی

 000/050/2 000/795/2 000/585/0 000/555/5    *5-5     آوانی ریزورت       + آماری واترگیت

 000/075/2 000/850/2 000/810/0 000/595/5     *5-5     رویال کلیف + رویال ارکید شرایتون

 000/090/2 000/880/2 000/885/0 000/050/5  *5-5     سنتارا گراند میراج + سنتارا گراند ورد 

 000/100/2 000/890/2 000/895/0 000/000/5                                  *5-5 رویال کلیف + لبوا

 

 

 

PACKAGE NO : 96/746 

 اطالع ثانویتا  مرداد 17 اعتبار از     

 

 

 

 راهنمای فارسی زبان -اقامت با صبحانه  -ویزا  –پرواز ماهان  :خدمات تور 

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

 بیمه مسافرتی - ایرانی در پاتایا انرستور  عدد کوپن تخفیف 5
 

 

   

 توضیحات :
 ) بدون کمیسیون ( می باشد.                              تومان 000/050سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

 سومانه می باشد و به نفر ـهای اقامت دارای صبحـ( هر مسافر به تعداد شب2

 می گیرد .سفـری به نرخ دو تختـه تعلق  اضافه تخت     

 : مدارک مورد نیاز  (0

 ) جدید رنگی با  5*0ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7اصل گذرنامه با حداقل 

 ، کپی شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر  پشت زمینه سفید (

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 5پرینت گردش 

  ( ارسال کننده درخواست ) ازجهت اعتبار بعهده آژانسکنترل گذرنامه مسافر ( 4

  .  می باشد      

. اشدمی ب امکان پذیر هواپیمایی براساس قوانین و تغییرات آن ( پرواز چارتر5  

            
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

        ا ـخانم هبا مسئولیـن فروش لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر     

             تماس حاصل فرمائید . حیـو صل متین ،ی بوداق                        

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM      

 88919050فکس :                                         88 92 92 72تلفن : 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

