آژانس بزرگمهردنیا

Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM

Package No : 401/408
اعتبـار تا اطالع ثانوی

پکیـج  7شـب و  8روز بانکـوک
هتــل

دوتخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

*3

IBIS Sathorn

12/000/000

12/180/000

N/A

26/060/000

*3

IBIS Sukhumvit 4

12/100/000

12/680/000

N/A

26/250/000

*4

Furama Xclusive Sukhumvit

12/200/000

15/080/000

28/090/000

26/120/000

*4

Eastin Makkasan

11/000/000

16/180/000

29/880/000

26/220/000

اصل گذرنامه با حداقل  6ماه اعتبار از زمان سفر  ،یک قطعه عکس ( 3*4جدید)

*4

Prince Palace

11/100/000

16/670/000

28/800/000

26/290/000

کپی شناسنامه و کارت ملی  ،بلیط رفت و برگشت  ،تاییدیه رزرو هتل

*4

A-One Bangkok

11/100/000

16/670/000

29/880/000

26/290/000

کارت واکسن بین المللی ( دیجیتال )  ،بیمه مسافرتی

*4

Bangkok Palace

11/100/000

16/670/000

29/880/000

26/290/000

*4

Mandarin Centre Point

11/800/000

17/870/000

12/220/000

26/690/000

*4

Centre Point Pratunam

12/000/000

18/170/000

10/200/000

26/780/000

*4

Centara Watergate

12/100/000

18/670/000

N/A

26/820/000

*4

Avani Atrium

12/600/000

19/270/000

12/220/000

26/980/000

*Mercure Siam /Novotel Sukhumvit 4 4

12/000/000

20/170/000

N/A

27/210/000

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

*4

Novotel Platinum

12/990/000

21/160/000

12/220/000

27/260/000

 )0پکیـج برای مسافرینی که از تزریق دوز  1واکـسن مورد تایـید ایشان حداقل  22روز گذشته قابل اجرا می باشد که

*4

Mercure Sukhumvit 11

15/290/000

22/060/000

12/990/000

27/600/000

مسافران می توانند از طریق لینک  https://vcr.salamat.gov.irجهت دریافت کارت واکسن دیجیتال اقدام

*4

Holiday Inn Silom

16/290/000

25/050/000

11/560/000

27/950/000

*5

The Berkeley

12/000/000

18/170/000

12/220/000

26/780/000

*5

Pathumwan Princess

12/290/000

20/660/000

12/220/000

27/280/000

*5

Montien Riverside

12/790/000

22/860/000

12/220/000

27/200/000

*5

The Sukosol Hotel

12/790/000

22/860/000

11/920/000

27/200/000

*5

Movenpick Sukhumvit

15/790/000

22/860/000

11/010/000

27/750/000

*5

Amari Watergate

15/990/000

22/160/000

11/290/000

27/800/000

*5

Pullman Bangkok G

16/290/000

25/050/000

11/560/000

27/950/000

*5

Pullman King Power

16/590/000

25/250/000

11/720/000

28/020/000

*5

Centara Grand At Central World

18/780/000

29/820/000

N/A

28/800/000

*5

Renaissance Bangkok

19/280/000

22/020/000

N/A

29/000/000

*5

Shangri La

20/980/000

22/120/000

16/700/000

29/570/000

واکسن های مورد تایید تایلند :

خدمات :

پرواز رفت و برگشت ماهان  7-شب اقامت با صبحانه  -ویزا  -ترانسفر رفت فرودگاهی
بیمه مسافرتی با سقف  10/000یورو با پوشش کرونا

مدارک مورد نیاز ویزا :

تمکن مالی و گردش  6ماهه حساب با حداقل موجودی  00/000/000تومان
توضیحات :
)1

 )1هر مسـافر به تعـداد شبهای اقـامت دارای صبحانه بوده و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .
 )2کلیه هتل ها پس از رزرو  ،غیرقابل استرداد و یا کنسلی می باشند .
 )3تغییر تاریخ هتل  ،فقط در صورت کنسلی پرواز و یا مثبت بودن تست کرونا تا  28ساعت قبل از ورود امکان پذیر
بوده و جهت تعیین تاریخ جدید سفر می بایست با مسئولین فروش هماهنگ گردد .

نمایند .

 )6ارائه جواب منفی تست  44 ، PCRساعت قبل از پرواز بازگشت الزامیست.

 )7در مورد هزینه بیمه افراد باالی  60سال  ،لطفا با مسئولین فروش هماهنگ نمایید .
 )4درصورتـی که اداره مهاجرت تایلنـد به هر دلیلی از ورود مسافـر به تایلند جلوگیری نماید  ،هزینه
هتل به صورت کامل سوخت می گردد .
 )9درصورت درخواست ترانسـفر برگشت فرودگاهی  ،مبلـغ  570/000تومان به ازای هر اتاق به مبـالغ اضافه
می گردد .

 روزهای پرواز  :سه شنبه رفت و چهارشنبه برگشت

( کمیسیون همکـار  900/000تومان )

فایزر  -مدرنا  -جانسون اند جانسون  -آسترازنکا  -سینوفارم  -اسپوتنیک وی  -سینوواک

لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانم مونا بوداقی تماس حاصل فرمائید .
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