
                                             Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency                                          بزرگمهردنیا آژانس   

   
 

    
 

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

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته دو تخته هر نفر شب پوکت ( 4+ شب پاتایا  4)  هتل

 000/320/2 000/550/2 000/260/3 000/070/2 *3-3                          + بارمه ای هایپ      پاتایا هیل 

 000/335/2 000/575/2 000/310/3 000/000/2 *3-3                           پی جی پاتونگ   ولکام پالزا +

 000/355/2 000/620/2 000/410/3 050/2 /000       *3-3                           دِیز این هالیدی ریزورت + 

 000/360/2 000/645/2 000/465/3 000/075/2                                  *3-3دِیز این مانیتا بوتیک  + 

 000/375/2 000/600/2 000/555/3 000/020/3                           *3-3ایبیس پاتایا  + ایبیس پاتونگ

 000/440/2 000/010/2 000/775/3 000/145/3                    *4-4گاردن سی ویو + رویال پارادایس

 000/450/2 000/025/2 000/035/3 000/170/3 *4-4                 پاتایا سی ویو+ اشلی هاب سان بیم /

 000/470/2 000/000/2 000/055/3 000/230/3 *4-4              پاتایا سی ویو+ حیات پاالس  سان بیم /

 000/475/2 000/000/2 000/015/4 000/255/3 *4-4                       بست وسترنامپریال ) مونتین ( + 

 000/520/2 000/000/3 000/215/4 000/360/3 *4-4                                        ویسـتا + دوانگجیت

 000/545/2 000/055/3 000/340/4 000/425/3  *4-4آماری رزیدنس/النگ بیچ + سوئیس اُتل پاتونگ

 000/555/2 000/065/3 000/350/4 000/435/3 *4-4                                     دِ بی ویو + دوانگجیت

 000/570/2 000/125/3 000/400/4 000/500/3 *4-4       رزیدنس/النگ بیچ + نووتل پوکت    آماری

 000/610/2 000/220/3 000/700/4 000/610/3 *5-4                                سیگنیچر + دایموندکلیف 

 000/620/2 000/240/3 000/755/4 000/630/3 *5-4                      فیشرمن                  سیام بی شور +

 000/600/2 000/300/3 000/045/5 000/705/3                               *4-5+ نووتل وین تیج باراکودا

 N/A 000/750/2 000/370/5 000/050/3                                    *5-5یومیلینهالیدی این + م

 000/775/2 000/600/3 000/520/5 000/020/4                           *5-5ویندهَم گرانددوسیت تانی + 

 000/010/2 000/600/3 000/605/6 000/110/4                          *5-5آماری پاتایا + حیات ریجنسی

 000/055/2 000/020/3 000/015/6 000/270/4                                *5-5وت ریگرزاُرویال کلیف + 

 000/070/2 000/060/3 000/055/6 000/200/4                            *5-5آماری پاتایا + آماری پوکت

 000/010/2 000/020/3 000/230/6 000/375/4                                    *5-5رویال کلیف + لمردین
 

 

 

PACKAGE NO : 96/735 

 اطالع ثانوی تا  مرداد 17 اعتبار از  

 
 

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

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

 بیمه مسافرتی  – یک گشت نیمروز شهری

 

 

 توضیحات :

 .                              ) بدون کمیسیون ( می باشد تومان 000/596سال  2ک زیر ( نرخ تور کود1

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

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

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3پرینت گردش 

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

می باشد .                 
می باشد . و غیر قابل استرداد چارتـر  تای ایرویز( پرواز 5  

 

     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  25، مبلغ   SUVARNABHUMI در صورت درخواست بلیط داخلی پوکت از فرودگاه ( 7

 ردد .3ازای هر نفر اضافه می گ  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

         ا ـلطفـا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانم ه

 تماس حاصل فرمائید .، متین و صلـحی  بوداقی   
WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 00010450فکس :                   00 02 02 72تلفن : 
 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/
http://www.bozorgmehrdonya.com/

