
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته

 )نفر اضافه(
 اتاق یک تخته

 

 کودک با تـخت

(21-6) 

 

 کودک بذون تـخت

(6-1) 

1 

THE HERITAGE SATHORN - BKK 3* 
105 180 105 60 

THE SUNRESORT- PTY 3* 

2 

SHADI HOME- BKK 3* 
165 290 165 80 

MARKLAND BEACH VIEW - PTY 3* 

3 

ASPEN SUITES- BKK 4* 
215 400 NA 105 

CENTARA PATTAYA - PTY 4* 

4 

AVANI ATRIUM - BKK 5* 
270 510 NA 125 

NOVA PLATINUM - PTY 4* 

5 

NOVOTEL SUKHUMVIT- BKK 4* 
345 665 NA 150 

LONG BEACH HOTEL - PTY 4* 

6 

GRAND SUKHUMVIT- BKK 5* 
370 715 370 170 

SIAM BAY SHORE - PTY 4* 

7 

ANANTARA SATHORN – BKK 5* 
420 815 420 180 

DUSIT THANI PATTAYA - PTY 5* 

8 

LANDMARK LANCASTER - BKK 5* 
495 965 495 230 

CAPE DARA - PTY 5* 

9 

CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD - BKK 5* 
555 1080 NA 225 

ROYAL CLIFF BEACH - PTY 5* 

10 

LEBUA TOWER CLUB - BKK 5* 
605 1185 605 265 

INTERCONTINENTAL PATTAYA RESORT - PTY 5* 

 می باشذ. دالرقیمت های فوق به 
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 ور:ـات تـذمخ
 

  هبُبىپزّاس رفت ّ ثزگشت . 

 . تزاًسفز رفت ّ ثزگشت فزّزگبُی

  شت البهت زر ُتل ثَ ُوزاٍ صجحبًَ ُفت. 

 ثیوَ هسبفزتی. 

 . سیوکبرت ثزای ُز اتبق

 . گشت ًین رّسی
 

 

 

 

 شرایط کنسلی : 
 

 ی ثبشس.ثعس اس رسرّ سْذت کبهل هُتل کٌـسلی 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـاییذ :

 ثبشس. ُزگًَْ هبلیبت تْریستی زر کشْر همصس طجك لبًْى ُتل زاری ثزعِسٍ هسبفز هی -2

 ُتل چبرتز ثْزٍ، لبثل استززاز ًجْزٍ ّ غیز لبثل تغییز هی ثبشس. -1

 ثبشس. ُشار یْرّ هی 01سمف هجلغ ثیوَ  -0

 . ی هسبفزیي زر ُز رزٍ سٌی الشاهی هی ثبشسزاشتي پبسپْرت جساگبًَ ثزای توبه -0

 ثَ ًفز سْم ترت اضبفَ سفزی ثب ًزخ زّترتَ تعلك هی گیزز . -5

هبٍ اعتجبر اس تبرید سفز( ّ هوٌْعیت ذزّج اس کشْر ثَ  7هسئْلیت کٌتزل گذرًبهَ اس ُزلحبظ )حسالل  طجك لْاًیي ُْاپیوبیی، -6

 ّ هسبفز هی ثبشس.   عِسٍ ی آژاًس زرذْاست کٌٌسٍ

 مذارک مورد نیاز برای دریافت ویسا:
 

 هبٍ اعتجبر اس تبرید سفز. 7اصل گذرًبهَ ثب حسالل  -2

 سهیٌَ سفیس جسیس )هتفبّت اس گذرًبهَ(. 3*4زّ لطعَ عکس رًگی  -1

 ثلیط رفت ّ ثزگشت ُْاپیوب ثَ همصس تبیلٌس. -0

 کپی کبرت هلی. -0

 کپی توبم صفحبت شٌبسٌبهَ. -5

 هیلیْى تْهبى. 8حسالل  توکي هبلی یب پزیٌت حسبة یک هبَُ ثب -6

 .گْاُی توکي هبلی یب پزیٌت حسبة ثبیس ثَ سثبى ایٌگلیسی ثبشس ّ ثبًک صبزر کٌٌسٍ آى را هِز کٌس 

 .پبسپْرت ثبیس حسالل یک صفحَ سفیس ثزای چبپ ّیشا زاشتَ ثبشس 

  کپی شٌبسٌبهَ ، کبرت هلی ، رسرّ ُتل ّ پزّاس حتوب ثبیس رّی ثزگَ ُبی جساگبًَ ّ زر لطعA4 .ثبشس 
 

 

 

 یورو به مبالغ فوق اضافه می گردد. .0در صورت درخواست ویسا مبلغ 
 


