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عمان ایربا پرواز  ( پاتـــایـــا روز 8شب و  7 ) دـتایلن تور   
 
  

 یک تخته هر نفردو تخته  هتــل
 کودک 

 با تخت

 کودک 

 بدون تخت

  شب اضافه دوتخته

 کودک با تختهر نفرو

 شب اضافه

 یک تخته 

 شب اضافه کودک

 بدون تخت 

 N/A 000/010/5 000/22 000/100 000/52 000/220/5 000/532/5                                          *3   سان ریزورت

 000/52 000/102 000/22 000/052/5 000/550/5 000/600/5 000/560/5 *3                                                پاتایا هیل

 000/52 000/152 000/62 000/040/5 000/500/5 000/000/5 000/312/5                                       *3       گلدن بیچ     

 000/30 000/130 000/00 000/020/5 000/590/5 000/022/5 000/340/5  *3استار ت/ای وانریزورولکام پالزا/هالیدی 

 000/30 000/142 000/02 000/000/5 000/340/5 000/060/5 000/392/5       *3                 / مانیتا بوتیک  دِ سیزن پاتایا

 N/A 000/000/5 000/00 000/122 000/30 000/910/5 000/412/5 *3                                          ایبیس پاتایا      

 000/32 000/160 000/02 000/090/5 000/390/5 000/962/5 000/442/5                    *3نوا اکسپرس / سان شاین ویستا

 N/A 000/112/5 000/90 000/100 000/32 000/032/3 000/490/5                                         *4گاردن سی ویو 

4* وم              و/نوا پالتینیسان بیم / پاتایا سی وی  000/200/5 000/190/3 000/200/5 000/120/5 000/100 000/192 000/40 

 000/40 000/502 000/110 000/162/5 000/242/5 000/592/3 000/650/5  ای وان رویال کروز / ویستا                          *4

 000/40 000/512 000/110 000/102/5 000/200/5 000/342/3 000/620/5                  یا/ امپریال ) مونتین (مرکور پاتا    *4

4*  000/42 000/530 000/150 000/192/5 000/612/5 000/420/3 000/000/5                             آماری رزیدنس / النگ بیچ  

 000/42 000/540 000/152 000/500/5 000/640/5 000/200/3 000/050/5 *4                                          سیگنیچر /دِ بی ویو 

 000/20 000/562 000/132 000/532/5 000/010/5 000/660/3 000/000/5 *4                                         مرکور پاتایا اوشن   

 N/A 000/590/5 000/160 000/302 000/60 000/900/3 000/922/5  *5                          سنتارا جی فاراتامناک            

 000/60 000/330 000/100 000/350/5 000/950/5 000/152/4 000/032/3                                            نووتل مودوس          *5

 000/62 000/342 000/102 000/360/5 000/990/5 000/542/4 000/110/3                                                   سیام بی شور     *4

 000/00 000/300 000/102 000/390/5 000/022/3 000/400/4 000/190/3                              *5 / آماری پاتایاباراکودا 

 000/02 000/302 000/192 000/400/5 000/100/3 000/210/4 000/532/3 *5                                                    دوسیت تانی

 000/00 000/402 000/502 000/420/5 000/192/3 000/012/4 000/340/3  *5                       / رویال کلیف آوانی ریزورت

 000/00 000/450 000/512 000/462/5 000/520/3 000/012/4 000/392/3  *5                    میراج هالیدی این /سنتارا گراند

 000/90 000/200 000/522 000/220/5 000/422/3 000/590/2 000/652/3  *5                     رنسانس           / اینتر کنتیننتال

 

 

PACKAGE NO : 96/737 

 اطالع ثانویتا  مرداد 10 اعتبار از  

 

 

 

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

 بیمه مسافرتی  –هر اتاق یک عدد سیم کارت   –ترانسفر فرودگاهی و بین شهری 

 وران ایرانی در پاتایا عدد کوپن تخفیف رست 3  –یک گشت نیمروز شهری 
 

   

 توضیحات :

 می باشد.                              ) بدون کمیسیون (تومان  000/550سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

 ه ـای اقامت دارای صبحـانه می باشد و بـداد شبهـافر به تعـ( هر مس2

 . اضافه سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد نفر سوم تخت     

 : مدارک مورد نیاز  (3

 ) جدید 3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  0اصل گذرنامه با حداقل 

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

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

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

می باشد .   درخواست (       

.می باشد  غیر قابل استردادر و ـپرواز چارت( 5    

            
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

        خانم ها با مسئولین فروش لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر 

          تماس حاصل فرمائید . ، متین و صلـحیبوداقی                
   

 WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM      

      00919420فکس :                     00 95 95 05تلفن : 

 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

