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تــای ایرویزبا پرواز (  تـپوک روز 9شب و  8)  تایلندتور   
 

 

 بدون تخت کودک با تخت کودک تخته یک دو تخته هر نفر هتــل
هر نفر  شب اضافه دوتخته

 کودک با تختو 

 شب اضافه  

 یک تخته

 شب اضافه کودک 

 بدون تخت

 N/A 000/250/2 000/40 000/76 000/20 000/546/2 000/576/2                    *3   کات هوم بوتی

 N/A 000/286/2 000/66 000/56 000/26 000/020/3 000/756/2                   *3   پی جی پاتونگ

 N/A 000/256/2 000/66 000/006 000/26 000/080/3 000/756/2                    *3بارمه ای هایپ   

 N/A 000/320/2 000/56 000/026 000/30 000/300/3 000/866/2                           *3   نـیز ایدِ

 N/A 000/330/2 000/70 000/030 000/30 000/366/3 000/850/2      *3       ستین ایزی () ای اسپیرا

 N/A 000/350/2 000/76 000/036 000/36 000/440/3 000/540/2  *4/3 / ایبیس پاتونگ اشلی پالزا

 N/A 000/386/2 000/80 000/066 000/36 000/666/3 000/556/2     *4 / پاتونگ هری تیج آنداکیا

 000/36 000/050 000/86 000/356/2 000/550/2 000/506/3 000/020/3                               *4 دِ گیگ 

 000/40 000/070 000/50 000/420/2 000/760/2 000/736/3 000/086/3  *4 / اشلی هابرویال پارادایس

 000/40 000/086 000/56 000/430/2 000/770/2 000/756/3 000/000/3                    *4 سی ویو پاتونگ

 N/A 000/466/2 000/006 000/200 000/46 000/506/3 000/070/3                   *4حیات پاالس        

 N/A 000/456/2 000/020 000/230 000/60 000/060/4 000/286/3                        *4 رامادا دیوانا

 000/60 000/246 000/026 000/600/2 000/550/2 000/256/4 000/360/3  *4                      ارا بلو مارینسنت

 000/60 000/266 000/030 000/626/2 000/006/3 000/330/4 000/376/3  *5/4/دوانگجیت فیشرمن هاربور

 000/66 000/250 000/036 000/636/2 000/040/3 000/380/4 000/400/3 *4                  سوئیس اُتل پاتونگ

 N/A 000/670/2 000/046 000/280 000/50 000/656/4 000/456/3                     *4  دِ کی ریزورت

 000/50 000/250 000/066 000/650/2 000/080/3 000/586/4 000/666/3   *4نووتل پوکت /نووتل وین تیج

 000/50 000/300 000/050 000/520/2 000/236/3 000/800/4 000/506/3                 *5تاورن بیج / ویلیج

 N/A 000/560/2 000/070 000/330 000/56 000/540/4 000/556/3                   *5میلینیوم ریزورت

 000/76 000/400 000/206 000/720/2 000/470/3 000/256/6 000/876/3                  *5      ویندهَم گراند 

 000/76 000/406 000/200 000/770/2 000/500/3 000/650/6 000/020/4  *5                      آویستا هد وی

 000/80 000/430 000/220 000/800/2 000/580/3 000/770/6 000/000/4  *5مریوت مرلین بیچ/ حیات ریجنسی

 000/000 000/486 000/246 000/870/2 000/840/3 000/026/5 000/286/4                       *5 پوکت آماری

 000/006 000/646 000/280 000/586/2 000/000/4 000/706/5 000/686/4                             *5لمردین    
 
 

 
 

 

 

 

PACKAGE NO : 96/731 

 ثانوی اطالعتا  مرداد 07 اعتبار از     

 
 

 

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

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

 بیمه مسافرتی -شهرینیمروز یک گشت 
 

 توضیحات : 

 ( بدون کمیسیون تومان ) 000/596سال  2تور کودک زیر  خ( نر1

 و می باشد هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه  و     

  .سفری به نرخ دوتخته تعلق می گیرد خت اضافهتبه نفر سوم      

 س ) ارسالـکنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار بعهده آژان (2

 کننده درخواست ( می باشد .       
.شد و غیر قابل استرداد می بار چارت تای ایرویز( پرواز 3  

 

                       4( بلیط داخلی پوکت چـارتر و غیر قابل استرداد و یا تغییر می باشد و نرخ آن  در  

      پکیج  براساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبـه و در صورت رزرو کالس باالتـر 

         مابه التفاوت دریافت می گردد .
 : ویزامورد نیاز مدارک  (6

 هـماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطع 7ل ـه با حداقـنامل گذرـاص

 لـآدرس / تلفن / شغ،، کپی شناسنامه و کارت ملی   3*4عکس 

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

 ،  SUVARNABHUMI در صورت درخواست بلیط داخلی از فرودگاه  ( 5

 هر نفر اضافه می گردد . دالر به ازای 26مبلغ           

 
 
 
 
 
 
 

 
 

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانم ها 

   تماس حاصل فرمائید . حیـو صل متین ،بوداقی 
 

       WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 88505460فکس :     88 52 52 72تلفن : 

      

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

