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عمان ایربا پرواز  ( پاتایا+بانکوک )روز 8شب و  7-تایلندتور   
 
 

شب پاتایا 3شب بانکوک + 4  مدت تور :          
 

 

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

 000/940/1 000/060/2 000/440/2 000/090/2  *3-3                                            + دِ زینکراشادا سیتی  

 000/940/1 000/080/2 000/460/2 000/110/2  *3-3                        سیام پالتینیوم         + راشادا سیتی  

 000/910/1 000/130/2 000/060/2 000/160/2  *3-3                                 پاتایا گاردن       کالیپزو+  

 000/800/1 000/210/2 000/560/2 000/200/2  *3-3                         مانیتا بوتیک           + سیتین پتونم

 A 4-3*  000/340/2 000/940/2 000/280/2 000/980/1                    مانیتا بوتیک           +  درا ریجنتاین

 000/980/1 000/240/2 000/900/2 000/320/2 *4-4                                             ایستین پاتایا+  ایستین

 000/000/2 000/300/2 000/990/2 000/350/2 *4-4                       ایوان رویال کروز+  ایندرا ریجنت

 000/990/1 000/300/2 000/000/3 000/350/2 *4-4                          گاردن سی ویوایندرا ریجنت + 

 000/030/2 000/400/2 000/090/3 000/450/2                                      *4-4ویو پاتایا سی+  آمباسادور

 000/000/2 000/000/2 000/430/3 000/090/2 *4-4                                د بی ویو+  کورتی بای مریوت 

 000/980/1 000/040/2 000/020/3 000/630/2 *4-4کورتی بای مریوت + کورتی مریوت پاتایا / النگ بیچ  

 000/100/2 000/850/2 000/190/4 000/980/2 *5-5                                         رویال کلیف+  سوکسل

 000/100/2 000/910/2 000/250/4 000/020/3 *5-5                               رویال کلیف+  سوئیس کنکورد

 000/050/2 000/010/3 000/040/4 000/100/3 *5-5                    رویال کلیف+  رویال ارکید شرایتون

 5-5* 000/260/3 000/560/4 000/140/3 000/100/2  ( TWIN BED) سنتارا گراندات سنترال ورد +سنتارا میراج

 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 1068 

 آذر 25آبان تا  10 اعتبار از

 

 

 

 راهنمای فارسی زبان  - قامت با صبحانها - ویزا – عمان ایرپرواز  :خدمات تور 

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

 بیمه مسافرتی -عدد کوپن تخفیف رستوران ایرانی در پاتایا  14

   

 توضیحات :
               ) بدون کمیسیون ( می باشد.                تومان 000/020سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

   تخت  ومـر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحـانه می باشد و به نفر سـ( هر مساف2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . اضافه    

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

) جدید رنگی با پشت  3*4یک قطعه عکس  ماه اعتبار از زمان سفر ، 5اصل گذرنامه با حداقل 

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

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3پرینت گردش 

هر   هر شب ژانویه 04الی دسامبر  18نوامبر و  10الی  6هتل کورتی بای مریوت در تاریخ ( 4

 افزایش نرخ دارد .دالر  15 اتاق مبلغ 

     . باشد می ) ارسال کننده درخواست ( ( کنترل گذرنامه مسافر ازجهت اعتبار بعهده آژانس5

یمایی هواپ اساس قوانین بر و غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن ( پرواز چارتر0

   . امکان پذیر می باشد     

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 بوداقیا ـمونها میرزاخانـی و  خانما جهت کسب اطالعات بیشتر با ـلطف

                              . تماس حاصل فرمائید   

 88919400:  فکس                        88 92 92 52:  تلفن     
 


