
 
 

 
 
 

 درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

 اتاق یک تخته
 

 کودک با تـخت
(21-6) 

 
کودک بدون 

 تـخت
(6-1) 

 شب اضافه
 –)شبی 
 اتاقی(

2 H 2 SATHORN –BKK 3 

872 278 - 887 

11 

1 SHARAYA RESIDENCE PATONG –HKT 3 12 

3 Marina Paradice (No Twin) –
PTY 

3 11 
4 THE HERITAGE SATHORN –BKK 3 

328 470 322 246 
11 

5 PJ PATONG –HKT 3 24 
6 Siwalai city place –PTY 3 16 
7 OMNI TOWER SUKHOMVIT –BKK 4 

404 621 401 275 
26 

8 THE LUNAR –HKT 4 30 
9 Markland Boutiqe –PTY 3 30 

21 CITRUS SUKHOMVIT 13 -BKK 4 

476 766 473 300 
34 

22 DEEVANA PLAZA -HKT 4 45 
21 Jomtien Thani Hotel –PTY 4 24 
23 MANDARIN MANAGE BY CENTER POINT 

BY PHONE –BKK 
4 

520 854 - 319 
39 

24 NOVOTEL VINTAGE –HKT 4 48 
25 Nova platinum –PTY 4 30 
26 GRAND SUKHOMVIT SOI 6 –BKK 5 

539 892 555 325 

48 

27 MILLENNIUM RESORT –HKT 5 45 

28 Centara Nova & Spa –PTY 4 31 

29 pullman G Bangkok –BKK 5 

785 1383 760 407 
61 

11 PHUKET MARRIOT RESORT & SPA MERLIN 
BEACH -HKT 

5 86 
12 Pullman Pattaya G –PTY 5 58 
11 LEBUA AT STATE TOWER –BKK 5 

1065 1478 1034 501 
132 

13 CENTRA GRAND BEACH RESORT –HKT 5 115 
14 ROYAL CLIFF BEACH HOTEL –

PTY 
5 107 

 "قیمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد"
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 خدمـات تـور:
 ماهانپرواز رفت و برگشت . 

 )بین بانکوک و پوکت( و زمینی )بین پاتایا و بانکوک( . ترانسفر گروهی و ترانسفر بین شهری هوایی
 .لیدر فارسی زبان

 . ویزا
  . هفت شب اقامت در هتل به همراه صبحانه

 ی. بیمه مسافرت
 . سیمکارت برای هر اتاق

 شرایط کنسلی : 
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.

 
 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :

 در ایام پیک )کریسمس ، تعطیلی ها و...( نرخ پکیج بر اساس رزرواسیون آنالین محاسبه میگردد. -2
 

 ری برعهده مسافر میباشد.هرگونه مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل دا -1
 

 شب اضافه برای هر نفر میباشد و برای اتاق سینگل دو برابر محاسبه میگردد. -3

 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -4

 هزار یورو میباشد. 10سقف مبلغ بیمه  -5

 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -6

 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -7

و  خواست کنندهماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس در 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -8

 مسافر می باشد.  

 مدارک مورد نیاز جهت ویزا توریستی :
 

 .ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با حداقل  -2
 س پاسپورت متفاوت باشد.: عکس باید با زمینه سفید و با عک6*4دو قطعه عکس  -1
 بلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد تایلند. -3
 تایید رزرو هتل در تایلند. -4
 کپی کارت ملی. -5
 تمام صفحات شناسنامه. کپی -6
 تمکن مالی با مبلغ حداقل هشت میلیون ناموت. -7

 .گواهی تمکن مالی باید به زبان انگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را مهر نماید 

 .پاسپورت باید حداقل یک صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد 

  برگه های جداگانه کپی شناسنامه ، کارت ملی ، رزرو هتل و پرواز حتما باید رویA4 .باشد 

 .فرمایید هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده
 

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد  4.333...0شروع نرخ پرواز  ماهان 

 



 


