
 

  

 

 

 

 

 

 

  کودک  بدون
 اتاق یک تخته  کودک با تخت    تخت 

فر در  قیمت هرن
 اتاق دو تخته 

امتیاز  
BOOKING.COM 

 ردیف نام هتل درجه 

122  350  415   *4  1 

135  350  480    *5  2 

145  280  550   4*  3 

175  380  665   5*  4 

185 385 775    5*  5 

205  440  765    4*  6 

185  380 785   5*  7 

192 400 820   4*  8 

220  515  970    5*  9 

240  525  1095    5*  10 

265  590  1230    5*  11 

285 645  1354   5*  12 

325  762 1555   5*  13 

370  N/A 1820    5*  14 

 

22 FEB 

 

HKT/02 

 )قابل اجرا با هر پرواز با یک توقف از تهران که مورد نظر شما می باشد( نرخ پرواز
 

+ 

01 MAR – 04 APR 

 150اضافه کردن گشت ها $

240 
 

Deluxe Room 
The marina 8.4 

410  

7.7 515  

270  7.7 

300  8.1 

8.1 400  

 150اضافه کردن گشت ها $

 150اضافه کردن گشت ها $

Fisherman Harbor 

 
Deluxe Room 

Superior Room 

Royal Paradise 

  Swissotel Patong 

 

Patong Beach 

Phuket Graceland 

Deluxe Pool View 

Deluxe Wing 

365  

415  

 150اضافه کردن گشت ها $

Swissotel Patong 

  Swissotel Patong 

 

Duangjitt Resort 

  Swissotel Patong 

 

7.8 
Premier Room 

 

 اتاق دیالکس رو به استخر

Lemerdien 

575  
  150اضافه کردن گشت ها $

8.1 

645  
 150اضافه کردن گشت ها $

8.1 

710  
 150اضافه کردن گشت ها $

9 

Hayatt Regency 

Garden View 

Lemerdien 

Hayatt Regency 

Sea View 
Amari 

Superior Ocean Facing 
 تنها هتل ساحلی منطقه پاتونگ

Deluxe Garden View 
810 

 150$اضافه کردن گشت ها 
8.8 

Deluxe Ocean View 
940 
 150اضافه کردن گشت ها $

8.8 

 مبالغ فوق برحسب دالر می باشد 

 

 150اضافه کردن گشت ها $

Novotel Phuket Resort 

 150$اضافه کردن گشت ها 

7.8 

8.1 
 Superior 150اضافه کردن گشت ها $

 150اضافه کردن گشت ها $

8.1 
Deluxe Room 

440 

 150اضافه کردن گشت ها $

Crest Resort 

Deluxe Garden View 

 

7.8 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 خدمات تور 

 
 ترانسفر فرودگاهی  -
 پوشش بيمه درماني و حوادث تمام مسافران   -

 راهنمای فارسی زبـان مـجرب  -
 تایلند ویزای توریستی -
 صبحانهشب اقامت در هتل به همراه  7 -
 یک گشت شهری رایگان  -
 سیم کارت رایگان به ازای هر اتاق  -
 گردد  اضافه مبالغ به 595.000 مبلغ CIP درخواست صورت در -

 
 

 : پوکتمدارک الزم جهت دریافت ویزای 
 

  

 ماه  از تاریخ سفر  7اصل پاسپورت با اعتبار  -1
 ماه اخیر  ۶برای  رنگی زمینه سفید 3*4دو قطعه عکس  -2
 کپی کارت ملی و شناسنامه )تمام صفحات(  -3
 ناموت  15,000,000با مانده هر نفر  اصل گردش حساب یکماهه با مهر بانک -4
 فرم مشخصات و  لواچر هت -5

 

 

 

 
 توضیحات:

  .نرخ پرواز نوزاد+دالر 55 سال( معادل   2نرخ نوزاد )کودک زیر  -1 
 . جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشدداشتن پاسپورت   -2
 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد .  -3
مسافر می و  ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده  7طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -4

 باشد.   
 کل هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی است ٪70پرداخت  -5

 

 .پرواز چارتر، هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد، هرگونه کنسلی معادل سوخت کامل تور می باشد. -
 

 قوانین کنسلی

 



 

 

 برای تمام لحظات شما برنامه خواهیم داشت
 حرکت از تهران  

 با یک توقف  پوکتپـرواز ازتهران به 
 ترانسفر به هتل          -استقبال فرودگاهی-پوکتورود به 

 
 روز اول

 
 پوکتگشت شهری  

هتل در صبحانه صرف   
   پوکتگشت شهری 

 
 روز دوم 

 
 جزیره جیمز باند 

 صبح   8حرکت از هتل ساعت  –در هتل  صرف صبحانه
 غارنوردی -کانو سواری-گانه رویایی جیمزباند5بازدید از جزایر 

 پذیرایی با میوه و نوشیدنی  –صرف ناهار در بوفه کشتی
 بازگشت به هتل

 
 روز سوم 

 

 آزاد:  روز 

 درهتل صـرف صبحانه

 زمان آزاد 

 
 روز چهارم 

 
 

 

 رافتینگ:

نمایش فیل  –صبح  8حرکت از هتل ساعت  – صرف صبحانه در هتل
قایق سواری در رودهای  –بازدید از معبد میمون ها  -ها و میمون ها

 چرخ(4)موتور  ATV –فیل سواری  –خروشان 
 بازگشت به هتل –صرف ناهار 

 
 روز پنجم 

 

 جزیره فی فی :  

بازدید از  –صبح  7:30از هتل ساعت  ، حرکتهتل در صبحانه صرف
  شنا و غواصی در اقیانوس - جزیره شامل جزیره میمون ها 4

 پذیرایی با نوشیدنی و میوه های استوایی –صرف ناهار در رستوران 
 بازگشت به هتل

 
 روز ششم 

 

 :  روز آزاد 

 صرف صبحانه در هتل 
 زمان آزاد

 
 روز هفتم 

 
 به سمت تهران پوکتحرکت از  

با یک  به تهران پوکتپرواز از  -تحویل اتاق -صرف صبحانه در هتل
 توقف

 "از این که در این سفر نیز همراه دلتابان هستید، خرسندیم"
 

 روز هشتم 
 


