
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                           بزرگمهردنیا آژانس   

   
 

    

تـای ایرویزبا پرواز  ( تـوکپ +بانکوک  )روز 9شب و  8-تایلندتور      
. 

 

 بدون تخت  کودک با تختکودک  یک تخته دو تخته هر نفر ( کتشب پو 4 شب بانکوک + 4)   تله

 000/320/2 000/242/2 000/272/3 000/060/2 *3-3         بارمه ای هایپ        +  چایدون ستورن

 000/340/2 000/270/2 000/332/3 000/002/2                         *3-3 دِیـز این +  فوروم پارک

 000/342/2 000/200/2 000/342/3 000/092/2  *3-3            پی جی پاتونگ  +  پی جی واتر گیت

 N/A 000/322/2 000/422/3 000/922/2  *3-3 ) ایستین ایزی ( پی جی واتر گیت + آسپریا پریم

 000/372/2 000/692/2 000/272/3 000/012/3 *4-4                       اشلی پالزا +بانکوک پاالس 

 000/422/2 000/770/2 000/742/3 000/110/3                                *4-4آنداکیا + رامادا دِما

 000/440/2 000/010/2 000/032/3 000/120/3 *4-4                     اشلی هاب +ایستین ماکاسان 

 000/422/2 000/032/2 000/090/3 000/172/3 *4-4      رویال پارادایس          + مونتین بانکوک

 000/460/2 000/042/2 000/920/3 000/190/3                          *4-4حیات پاالس + رامادا دِما

 000/490/2 000/922/2 000/092/4 000/200/3 *4-4                         دیوانا پالزا+  نووتل سیلوم

 000/230/2 000/020/3 000/310/4 000/302/3 *4-4               دوانگجیت+  تر پوینتماندرین سن

 000/220/2 000/090/3 000/420/4 000/460/3                     *4-4 سوئیس اُتل+  آوانی آتریوم

 000/262/2 000/112/3 000/212/4 000/490/3 *5-4                      فیشر من  +  سنتارا واترگیت

 000/600/2 000/200/3 000/690/4 000/200/3              *5-4پاتونگ بای هیل+ سنتارا واترگیت 

 000/630/2 000/200/3 000/062/4 000/670/3 *4-4           نووتل وین تیچ + نووتل سوخومویت

 000/622/2 000/330/3 000/902/4 000/732/3 *5-4                    میلینیوم+ هالیدی این سیلوم 

 000/692/2 000/412/3 000/162/2 000/012/3 *5-5                           دایموند کلیف  + پولمن 

 000/722/2 000/222/3 000/420/2 000/970/3 *5-5              آویستا هد وی+ آماری واترگیت 

 000/030/2 000/730/3 000/070/2 000/172/4 *5-5             حیات ریجنسی+ سنتارا گراند ورد 

 000/032/2 000/760/3 000/900/2 000/190/4 *5-5               آماری پوکت+ آماری واتر گیت 

 000/070/2 000/040/3 000/072/6 000/200/4  *5-5رویال ارکید شرایتون/دوسیت تانی+دوسیت تانی

 000/000/2 000/020/3 000/132/6 000/310/4 *5-5           مرلین بیچمریوت + مریوت مارکیوز 

 000/940/2 000/012/4 000/462/6 000/490/4 *5-5                                         لمردین+ لبوا 
 

 

 راهنمای فارسی زبان  - اقامت با صبحانه - ویزا - تای ایرویزپرواز  :تور خدمات 

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

 بیمه مسافرتی  – شهرینیمروز یک گشت 

 

 توضیحات :

                   .            ) بدون کمیسیون ( می باشد تومان 000/596سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

   ومـحانه می باشد و به نفر سـ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صب2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . تخت اضافه    

 :  مدارک مورد نیاز  (3   

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

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

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3پرینت گردش 

      ( ) ارسال کننده درخواست جهت اعتبار بعهده آژانس کنترل گذرنامه مسافر از( 4 

   می باشد .             
. سترداد می باشدو غیر قابل ار ـچارت تای ایرویز( پرواز 2  

 

     6( بلیط داخلی پوکت چـارتر و غیر قابل استـرداد و یا تغییر می باشد و نرخ آن در پکیج  براساس 

       پایین ترین نرخ پروازی محاسبـه و در صورت رزرو کالس باالتر مابه التفاوت دریافت می گردد .

 دالر به  22، مبلغ   RNABHUMISUVA در صورت درخواست بلیط داخلی پوکت از فرودگاه ( 7

 ازای هر نفر اضافه می گردد .  

 
 
 

 

 
 

 
 

 

         ا ـلطفـا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانم ه

 تماس حاصل فرمائید .  حیـو صل متین ،بوداقی   
WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 00919420فکس :                   00 92 92 72تلفن : 
 

 

PACKAGE NO : 96/734 

 اطالع ثانویتا  مرداد 17 اعتبار از  

 

 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/
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