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

پوکتشب  3شب بانکوک + 4مدت تور :      
 

 بدون تخت  کودک با تختکودک  یک تخته دو تخته هر نفر تــله

 راشادا سیتی+ ات هم بوتیک پتونگ  
01 – 30 NOV 

3-3* 

000/575/2 000/545/2 000/550/2 
000/430/2 

01 – 18 DEC 000/020/2 000/020/3 000/555/2 

 000/385/2 000/010/2 000/075/3 000/035/2  *3-3                                   نچرال ریزورت               کالیپزو + 

 000/335/2 000/710/2 000/200/3 000/735/2 *3-3                                           بارمه ای هایپ + سیتین پتونم

 000/455/2 000/755/2 000/435/3 000/825/2 *4-4                       / اشلی پالزا+ سیتین پالزا  ایندرا ریجنت

         ایندرا ریجنت+رویال پارادایس

01 – 30 NOV 

4-4* 

000/525/2 000/035/3 000/855/2 
000/485/2 

01 – 18 DEC 000/000/3 000/710/3 000/530/2 

 000/515/2 000/885/2 000/730/3 000/575/2                                        *4-4دوانگجیت ریزورت + ایستین

 000/480/2 000/510/2 000/775/3 000/000/3                                               *4-4دی تودوسیت  ایستین +

 000/480/2 000/080/3 000/050/4 000/100/3 *4-4                              سنترا اشلی گراند مرکور فورچون+

 000/535/2 000/005/3 000/075/4 000/155/3 *5-5                                                 وکسل + فیشر من    س

 000/550/2 000/100/3 000/255/4 000/250/3 *5-5                                      سوکسل + میلینیوم ریزورت       

 000/015/2 000/245/3 000/415/4 000/335/3 *5-5                           نیوم ریزورت     سوئیس کنکورد  + میلی

 000/015/2 000/435/3 000/800/4 000/525/3 *5-5                              سوئیس کنکورد + آویستا هد وی       

 000/545/2 000/545/3 000/135/5 000/085/3 *5-5                               رویال ارکید شرایتون + هیلتون      

 000/510/2 000/080/4 000/150/0 000/210/4 *5-5                                     رویال ارکید شرایتون + لمردین 

 

 

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

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی  - پرواز داخلی پوکت

 بیمه مسافرتی  – ک گشت شهریی

 

 توضیحات :

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

     ومـ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر س2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . تخت اضافه    

 :  مدارک مورد نیاز  (3   

) جدید  3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7صل گذرنامه با حداقل ا

کپی شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ،  نه سفید (رنگی با پشت زمی

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3ایمیل مسافر ، پرینت گردش 

. شدبا می ( ) ارسال کننده درخواست جهت اعتبار بعهده آژانس ( کنترل گذرنامه از4   
5( پرواز و بلیط داخلی پوکت چارترو غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن بر اساس قوانین 

     هواپیمایی امکان پذیر می باشدونرخ بلیط داخلی پوکت بر اساس پایین ترین نرخ پروازی 

     محاسبه گردیده و در صورت رزرو کالس پروازی باالتر مابه التفاوت دریافت می گردد . 

 

 
 
 
 

 

 

ی ا بوداقخانم ها میرزاخانی ومونـلطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

. حاصل فرمائید تماس                                    
88515450:  فکس         88 52 52 72:  تلفن                      

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 1069 

 آذر 27آبان تا  10 اعتبار از

 

 

 


