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

 
 

کتپوشب  6شب بانکوک + 2مدت تور :      
 

 

 بدون تخت  کودک با تختکودک  یک تخته دو تخته هر نفر تــله

 000/310/2 000/395/2 000/110/3 000/050/2 *3-3            پی جی پاتونگ+  دِ واره بانکوک 

 000/350/2 000/505/2 000/330/3 000/960/2  *3-3               بارمه ای هایپ+  راشادا سیتی

 N/A 000/365/2 000/305/3 000/905/2 *3-3              ای آی ام پاتونگ+  سیتین پتونم

 000/305/2 000/550/2 000/500/3 000/035/3 *4-4                      اشلی پالزا+  ایندرا ریجنت

 000/505/2 000/575/2 000/515/3 000/060/3 *4-4                        اشلی پالزا + آمباسادور

 000/535/2 000/635/2 000/650/3 000/130/3                                  *4-4آنداکیا+  ایستین

 000/555/2 000/655/2 000/705/3 000/160/3             *4-4رویال پارادایس +ایندرا ریجنت 

 000/595/2 000/750/2 000/925/3 000/265/3                      *4-4سنتارا اشلی+  آمباسادور

 000/500/2 000/925/2 000/335/5 000/570/3                 *4-4نووتل پوکت +آوانی آتریوم 

 000/575/2 000/910/2 000/295/5 000/555/3 *4-4              2دوسیت دی  + سنتارا واترگیت

 000/525/2 000/015/2 000/075/5 000/350/3                    *4-4دوانگجیت+ ایندرا ریجنت 

 000/575/2 000/910/2 000/305/5 000/560/3 *4-4        دوانگجیت+  کورتی یارد بای مریوت

 000/635/2 000/015/3 000/520/5 000/575/3 *5-5                    پوکت گریسلند+  سوکوسول

 000/670/2 000/000/3 000/605/5 000/655/3 *5-5                   + میلینیوم ریزورتسوئیس 

 000/760/2 000/265/3 000/110/5 000/070/3                           *5-5پوکت آماری+  برکلی

 N/A 000/065/2 000/610/5 000/120/5    *5-5حیات ریجنسی+  رویال ارکید شرایتون

 N/A 000/955/2 000/035/6 000/335/5      *5-5لمردین+  سنترا گراند ات سنترال ورد
 

 

 

 

 

 

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

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

 بیمه مسافرتی  –بانکوک  ک گشت شهریی

 
 

 توضیحات :

 .                              ) بدون کمیسیون ( می باشد تومان 000/040سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

     ومـباشد و به نفر س ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . تخت اضافه    

 :  ویزامدارک مورد نیاز   (3   

 ) جدید رنگی با 3*5ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7صل گذرنامه با حداقل ا

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

 ماه آخر حساب بانکی ، واچر هتل 3پرینت گردش 

.شدبا می ( ) ارسال کننده درخواست جهت اعتبار بعهده آژانس ( کنترل گذرنامه از4   
 

ترین نرخ ین اساس پاینرخ بلیط داخلی پوکت بر  و داخلی پوکت چارترو غیر قابل استرداد می باشد پرواز( 5     

. می گرددمابه التفاوت دریافـت  ده و در صورت رزرو کالس پروازی باالترمحاسبه گردی روازیپ               

   
  

 

 

 
 
 

 
         ا ـلطفـا جهت کسب اطالعات بیشتر با مسئولین فروش خانم ه

    تماس حاصل فرمائید . متیـن، صــدر  ،مونـا بوداقی     
                    WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM 

 00919550فکس :                                  00 92 92 72تلفن : 

 

bozorgmehrdonya.com 

PACKAGE NO : 96/648 

 انـآب 09الی  رـمه 01 اعتبار از  

 

 

 

http://www.bozorgmehrdonya.com/

