
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ور:ـات تـذمخ
 

  مبٌبنپزَاس رفت َ ثزگشت . 

 . تزاوسفز رفت َ ثزگشت فزَزگبٌی

  شت البمت زر ٌتل ثً ٌمزاي صجحبوً ٌفت. 

 تیثیمً مسبفز. 

 . سیمکبرت ثزای ٌز اتبق
 

 

 

 

 

 شرایط کنسلی : 
 

 ثعس اس رسرَ سُذت کبمل می ثبشس.ٌتل کىـسلی 
 

 موقعیت نوع اتاق درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته

 )نفر اضافه(
 اتاق یک تخته

 

 کودک با تـخت

(23-7) 

 

 کودک بذون تـخت

(7-3) 

2 THE HERITAGE SATHORN 3* DLX SATHORN 95 175 95 60 

3 SHADI HOME 3* SUP PATUNAM 135 250 135 65 

4 ASPEN SUITES 4* DLX SUKHUMVIT 205 390 205 95 

5 AVANI ATRIUM 5* PRIMIER PATUNAM 290 555 290 130 

6 NOVOTEL SUKHUMVIT 4* DLX SUKHUMVIT 410 800 NA 165 

7 GRAND SUKHUMVIT 5* DLX SUKHUMVIT 360 695 360 160 

7 ANANTARA SATHORN 5* PRIMIER SATHORN 380 740 380 160 

8 LANDMARK LANCASTER 5* DLX PATUNAM 495 970 495 210 

9 
CENTARA GRAND AT 

CENTRAL WORLD 
5* SUP PATUNAM 495 970 NA 210 

21 LEBUA TOWER CLUB 5* 
CITYVIEW 

SUITE 
SILOM 585 1155 585 225 

 می باشذ" دالر"قیمت های فـوق بر حسـب 

 

 مبالغ فوق اضافه می گردد می باشذ که به تومان  470717111  ماهاننرخ بلیت شروع 

15 APR 
15 APR – 31 OCT 2019 

THAI/BKK/3 

 

 یورو به مبالغ فوق اضافه می گردد7 47در صورت درخواست ویسا مبلغ 
 



 

 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـاییذ :

 ثبشس. ٌزگُوً مبلیبت تُریستی زر کشُر ممصس طجك لبوُن ٌتل زاری ثزعٍسي مسبفز می -2

 تغییز می ثبشس.ٌتل چبرتز ثُزي، لبثل استززاز وجُزي َ غیز لبثل  -3

 ثبشس. ٌشار یُرَ می 01سمف مجلغ ثیمً  -4

 . زاشته پبسپُرت جساگبوً ثزای تمبمی مسبفزیه زر ٌز رزي سىی الشامی می ثبشس -0

 ثً وفز سُم ترت اضبفً سفزی ثب وزخ زَترتً تعلك می گیزز . -5

مبي اعتجبر اس تبرید سفز( َ ممىُعیت ذزَج اس کشُر ثً عٍسي ی  7مسئُلیت کىتزل گذروبمً اس ٌزلحبظ )حسالل  طجك لُاویه ٌُاپیمبیی، -6

 َ مسبفز می ثبشس.   آژاوس زرذُاست کىىسي

 

 مذارک مورد نیاز برای دریافت ویسا:
 

 مبي اعتجبر اس تبرید سفز. 7اصل گذروبمً ثب حسالل  -2

 یس )متفبَت اس گذروبمً(.سمیىً سفیس جس 3*4زَ لطعً عکس روگی  -3

 ثلیط رفت َ ثزگشت ٌُاپیمب ثً ممصس تبیلىس. -4

 کپی کبرت ملی. -0

 کپی تمبم صفحبت شىبسىبمً. -5

 میلیُن تُمبن. 8تمکه مبلی یب پزیىت حسبة یک مبًٌ ثب حسالل  -6

 .گُاٌی تمکه مبلی یب پزیىت حسبة ثبیس ثً سثبن ایىگلیسی ثبشس َ ثبوک صبزر کىىسي آن را مٍز کىس 

 ُرت ثبیس حسالل یک صفحً سفیس ثزای چبپ َیشا زاشتً ثبشس.پبسپ 

  کپی شىبسىبمً ، کبرت ملی ، رسرَ ٌتل َ پزَاس حتمب ثبیس رَی ثزگً ٌبی جساگبوً َ زر لطعA4 .ثبشس 

 

 

 


