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ان ایرـعمبا پرواز (  تـپوک روز 8شب و  7)  تایلندتور   
 

 

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

 کودک با تختنفر و 

 شب اضافه  

 یک تخته

 شب اضافه کودک 

 بدون تخت

 N/A 000/818/2 000/40 000/78 000/20 000/578/2 000/040/2                    *3   کات هوم بوتی

 N/A 000/840/2 000/88 000/58 000/28 000/030/3 000/718/2                   *3   پی جی پاتونگ

 N/A 000/880/2 000/88 000/108 000/28 000/050/3 000/748/2                    *3بارمه ای هایپ   

 N/A 000/470/2 000/08 000/128 000/30 000/150/3 000/758/2                           *3   نـیز ایدِ

 N/A 000/850/2 000/70 000/130 000/30 000/238/3 000/528/2      *3       ین ایزی () ایست اسپیرا

 N/A 000/010/2 000/78 000/138 000/38 000/310/3 000/570/2  *4/3 / ایبیس پاتونگ اشلی پالزا

 N/A 000/030/2 000/50 000/188 000/38 000/410/3 000/520/2     *4 / پاتونگ هری تیج آنداکیا

 000/38 000/100 000/58 000/038/2 000/550/2 000/408/3 000/548/2                               *4 دِ گیگ 

 000/40 000/170 000/50 000/000/2 000/548/2 000/870/3 000/000/3  *4 / اشلی هابرویال پارادایس

 000/40 000/158 000/58 000/008/2 000/500/2 000/020/3 000/020/3                    *4 سی ویو پاتونگ

 N/A 000/050/2 000/108 000/200 000/48 000/728/3 000/078/3                         *4حیات پاالس

 N/A 000/728/2 000/120 000/230 000/80 000/530/3 000/178/3                        *4 رامادا دیوانا

 000/80 000/248 000/128 000/740/2 000/188/3 000/038/4 000/200/3  *4                      بلو مارینسنتارا 

 000/80 000/288 000/130 000/780/2 000/178/3 000/050/4 000/288/3  *5/4/دوانگجیت فیشرمن هاربور

 000/88 000/200 000/138 000/700/2 000/158/3 000/138/4 000/250/3 *4                  سوئیس اُتل پاتونگ

 N/A 000/750/2 000/148 000/250 000/00 000/258/4 000/300/3                     *4 دِ کی ریزورت 

 000/00 000/250 000/188 000/510/2 000/318/3 000/400/4 000/410/3   *4نووتل پوکت /نووتل وین تیج

 000/00 000/300 000/100 000/538/2 000/308/3 000/800/4 000/488/3                    *5تاورن بیچ ویلیج

 N/A 000/508/2 000/170 000/330 000/08 000/028/4 000/838/3                   *5میلینیوم ریزورت

 000/78 000/400 000/208 000/528/2 000/870/3 000/538/4 000/058/3                   *5     ویندهَم گراند 

 000/78 000/418 000/210 000/570/2 000/050/3 000/158/8 000/520/3                      *5 آویستا هد وی

 000/50 000/430 000/220 000/000/3 000/788/3 000/380/8 000/500/3  *5مریوت مرلین بیچ/ حیات ریجنسی

 000/100 000/458 000/248 000/088/3 000/558/3 000/008/8 000/088/4                       *5 پوکت آماری

 000/108 000/848 000/250 000/188/3 000/130/4 000/150/0 000/318/4                             *5لمردین    
 
 

 
 

 

 

 

PACKAGE NO : 96/738 

 یتا اطالع ثانو مرداد 17 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 ) 000/030سال  2تور کودک زیر  خ( نر1

 و می باشد سافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه و هر م     

  .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 .       
. می باشدغیر قابل استرداد ر و ( پرواز چارت3  

در   رداد و یا تغییر می باشد و نرخ آن لی پوکت چـارتر و غیر قابل استاخبلیط د( 4

ر ـو در صورت رزرو کالس باالت پایین ترین نرخ پروازی محاسبـه اساسبر پکیج 

 .مابه التفاوت دریافت می گردد
   

 : ویزامورد نیاز مدارک  (5

 هـماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطع 0ل ـه با حداقـل گذرنامـاص

 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  ( 6

 دالر به ازای هر نفر اضافه می گردد . 28مبلغ           
 
 
 
 
 
 
 

 

ت بیشتر با مسئولین فروش خانم ها لطفا جهت کسب اطالعا

   تماس حاصل فرمائید . حیـو صل متین ،بوداقی 
 

     WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 55515480فکس :           55 52 52 72تلفن :      

      
 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

