آژانس بزرگمهردنیا

Bozorgmehr Donya Tour & Travel Agency

WWW.BOZORGMEHRDONYA.COM

Package No : 401/415
اعتبـار تا اطالع ثانوی

پکیج  7شـب و  8روز پوکت با هواپیمایی امارات
دوتخته

یک تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

*3

Days Inn Patong

00/020/000

04/040/000

22/040/000

20/070/000

هتــل

*3

Ibis Patong

00/000/000

00/020/000

N/A

20/000/000

پرواز مستقیم به پوکت امارات  7-شب اقامت با صبحانه  -ویزا  -ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

*4

Sleep With Me

00/020/000

00/000/000

20/770/000

20/420/000

بیمه مسافرتی با سقف  10/000یورو با پوشش کرونا

*4

Patong Heritage

00/000/000

04/000/000

27/220/000

20/700/000

*4

Best Western

00/000/000

04/000/000

20/770/000

20/200/000

*Fishermen Harbour / Deevana Resort 5/4

00/000/000

04/020/000

27/040/000

20/700/000

*4

The Marina Phuket

00/000/000

04/020/000

20/070/000

20/700/000

کارت واکسن بین المللی ( دیجیتال )  ،بیمه مسافرتی

*4

Royal Paradise

02/040/000

02/070/000

20/040/000

24/000/000

تمکن مالی و گردش  6ماهه حساب با حداقل موجودی  00/000/000تومان

*4

Ramada Deevana

02/000/000

02/000/000

22/200/000

24/020/000

توضیحات :

*4

Holiday Inn Express Patong

02/700/000

07/000/000

27/000/000

24/200/000

)1هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه بوده و به نفر سوم در تمامی هتلها تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .

*4/5

Duangjitt Resort / Grand Mercure

00/770/000

00/000/000

20/070/000

24/000/000

 )2کلیه هتل ها پس از رزرو  ،غیرقابل استرداد و یا کنسلی می باشند .

*4/5

Novotel Resort / Diamond Cliff

00/770/000

00/000/000

20/070/000

24/000/000

Patong Merlin

00/070/000

40/200/000

27/770/000

24/240/000

Kalima Resort / The Kee Resort

04/070/000

40/240/000

20/070/000

24/700/000

*4

Phuket Graceland

00/000/000

42/270/000

20/070/000

20/070/000

*4
*5/4

خدمات :

مدارک مورد نیاز ویزا :
اصل گذرنامه با حداقل  6ماه اعتبار از زمان سفر  ،یک قطعه عکس ( 3*4جدید)
کپی شناسنامه و کارت ملی  ،بلیط رفت و برگشت  ،تاییدیه رزرو هتل

 )3تغییر تاریخ هتـل  ،فقط در صورت کنسلی پرواز و یا مثبت بودن تست کرونا تا  40ساعت قبل از ورود امکان پذیر بوده و
جهت تعیین تاریخ جدید سفر می بایست با مسئولین فروش هماهنگ گردد .

 )4کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتبار بعهده آژانس ( ارسال کننده درخواست ) می باشد .
 )0پکیج برای مسافرینی که از تزریق دوز  2واکسن مورد تایید ایشان حداقل  04روز گذشته قابل اجرا می باشد که مسافران
می توانند از طریق لینک  https://vcr.salamat.gov.irجهت دریافت کارت واکسن دیجیتال اقدام نمایند .

*5

The Nature Phuket

02/000/000

07/000/000

22/000/000

24/000/000

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

*5

Crest Resort & Pool Villa

02/000/000

00/200/000

20/000/000

24/200/000

 )7در مورد هزینه بیمه افراد باالی  60سال  ،لطفا با مسئولین فروش هماهنگ نمایید .

*5

Patong Bay Hill

04/000/000

40/000/000

20/020/000

24/700/000

 )4درصورتی که اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافـر به تایلند جلوگیری نمایـد  ،هزینه هتل

*5

Marriott Merlin Beach

02/000/000

44/200/000

00/770/000

20/020/000

*5

Dusit Thani Phuket

07/020/000

42/020/000

00/000/000

20/700/000

*5

Four Points By Sheraton

07/020/000

42/020/000

N/A

20/700/000

*5

Amari Phuket

07/420/000

47/040/000

00/770/000

20/020/000

*5

Hilton Arcadia

07/220/000

47/040/000

00/770/000

20/020/000

*5

Le Meridien Phuket / Hyatt Regency

00/440/000

40/070/000

00/770/000

22/200/000

*5

Renaissance Phuket

00/440/000

40/070/000

00/200/000

22/200/000

*5

Pullman Phuket Panwa

00/400/000

00/200/000

02/700/000

22/000/000

*5

Centara Grand Phuket

40/070/000

04/040/000

00/400/000

27/000/000

به صورت کامل سوخت می گردد .
 )9نرخ پرواز در پکیج براساس پایین ترین نرخ کالس پروازی محاسبه گردیده و در صورت رزرو کالس باالتر  ،ما به التفاوت
دریافت می گردد .

 )10در صورت درخواست پرواز قطری  ،لطفا با مسئول فروش هماهنگ فرمایید .

 روزهای پرواز  :تمامی روزهای هفته رفت و برگشت

( کمیسیون همکـار  000/000تومان )

واکسن های مورد تایید تایلند  :فایزر  -مدرنا  -جانسون اند جانسون  -آسترازنکا  -سینوفارم  -اسپوتنیک وی  -سینوواک

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

BMDTRAVEL

BOZORGMEHR.DONYA
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00 00 04 00

