
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ور:ـات تـذمخ
 

  هبُبىپزّاس رفت ّ ثزگشت . 

 . تزاًسفز رفت ّ ثزگشت فزّزگبُی

 . پزّاس زاذلی ثیي شِزی

  البهت زر ُتل ثَ ُوزاٍ صجحبًَشت  ُفت. 

 ثیوَ هسبفزتی. 

 . سیوکبرت ثزای ُز اتبق

 . گشت ًین رّسی
 

 

 

 

 
 

 موقعیت نوع اتاق درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته

 )نفر اضافه(
 اتاق یک تخته

 

 کودک با تـخت

(23-7) 

 

 کودک بذون تـخت

(7-3) 

2 SHARAYA RESIDENCE 3* STD PATONG 200 260 NA 170 

3 ASHLEE PLAZA 4* SUP PATONG 305 445 290 200 

4 ANDATEL GRANDE 4* 
SUP POOL 

VIEW 
PATONG 315 490 NA 215 

5 THE CHARM RESORT 4* DLX PATONG 370 550 345 225 

6 PATONG MERLIN 4* STD PATONG 405 675 385 245 

7 NOVOTEL RESORT KATA 5* SUP KATA 445 645 415 240 

7 CREST 5* DLX PATONG 485 825 445 270 

8 ANGSANA LAGUNA 5* 
LAGUNA 
ROOM 

PATONG 580 1025 545 305 

9 LE MERIDIEN 5* DLX  KARON 705 1270 650 345 

21 CENTARA GRAND BEACH RESORT 5* 
DLX OCEAN 

FACING 
KARON 860 1580 790 400 

 می باشذ" دالر"قیمت های فـوق بر حسـب 
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 یورو به مبالغ فوق اضافه می گردد7 47در صورت درخواست ویسا مبلغ 



 

 

 

 شرایط کنسلی : 
 

 ثعس اس رسرّ سْذت کبهل هی ثبشس.ُتل کٌـسلی 
 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـاییذ :

 .گزززیثَ هسبفز اعالم ه یًزخ پزّاس شیْرت افشالحبظ شسٍ ّ زر ص جیکَ زر پک جبشسیه ییتزاًسفز اس ثبًکْک ثَ پْکت ُْا -2

 ثبشس. ُزگًَْ هبلیبت تْریستی زر کشْر همصس طجك لبًْى ُتل زاری ثزعِسٍ هسبفز هی -3

 ُتل چبرتز ثْزٍ، لبثل استززاز ًجْزٍ ّ غیز لبثل تغییز هی ثبشس. -4

 ثبشس. ُشار یْرّ هی 10سمف هجلغ ثیوَ  -0

 . زاشتي پبسپْرت جساگبًَ ثزای توبهی هسبفزیي زر ُز رزٍ سٌی الشاهی هی ثبشس -5

 ثَ ًفز سْم ترت اضبفَ سفزی ثب ًزخ زّترتَ تعلك هی گیزز . -6

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

 ّ هسبفز هی ثبشس.   ذْاست کٌٌسٍآژاًس زر

 

 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  -3

 ثلیط رفت ّ ثزگشت ُْاپیوب ثَ همصس تبیلٌس. -4

 کپی کبرت هلی. -0

 کپی توبم صفحبت شٌبسٌبهَ. -5

 هیلیْى تْهبى. 8ي هبلی یب پزیٌت حسبة یک هبَُ ثب حسالل توک -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 

 ّی ثزگَ ُبی جساگبًَ ّ زر لطع کپی شٌبسٌبهَ ، کبرت هلی ، رسرّ ُتل ّ پزّاس حتوب ثبیس رA4 .ثبشس 
 

 

 


