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عمان ایربا پرواز  ( تـوکپ +بانکوک  )روز 8شب و  7-تایلندتور   
 

 

 بدون تخت  کودک با تختکودک  یک تخته خته هر نفردو ت شب پوکت( 3 شب بانکوک + 4)  هتل

 000/090/2 000/010/2 000/990/2 000/595/2 *3-3بارمه ای هایپ             +  چایدون ستورن

 000/010/2 000/050/2 000/090/3 000/045/2                 *3-3ات هم بوتیک +  فوراما پارک

 000/000/2 000/075/2 000/150/3 000/075/2  *3-3    پی جی پاتونگ     +  پی جی واتر گیت

 000/004/2 000/700/2 000/210/3 000/710/2  *3-3 ) ایستین ایزی (آسپریا پریم  +آی رزیدنس 
 000/000/2 000/715/2 000/230/3 000/715/2         *3-3آسترا ستورن + دی واره رزیدنس 

 000/400/2 000/835/2 000/500/3 000/850/2 *4-3                         اشلی پالزا +ایبیس نانا 

 000/400/2 000/915/2 000/070/3 000/940/2                   *4-4آنداکیا + رامادا دی ام ای

 000/400/2 000/945/2 000/740/3 000/975/2             *4-4حیات پاالس + رامادا دی ام ای

 000/000/2 000/980/2 000/825/3 000/015/3 *4-4                         اشلی هاب + نووتل سیلوم

 000/400/2 000/000/3 000/800/3 000/035/3 *4-4        رویال پارادایس+ مونتین  بانکوک 

 000/484/2 000/055/3 000/980/3 000/095/3 *4-4                 حیات پاالس+  آوانی  آتریوم

 000/014/2 000/130/3 000/140/4 000/175/3 *4-4                  سوئیس اُتل+  ومآوانی  آتری

 000/000/2 000/170/3 000/235/4 000/220/3 *4-4           دوانگجیت+  ماندرین سنتر پوینت

 000/005/2 000/245/3 000/400/4 000/310/3 *4-4         سنتارا بلو مارین+  سنتارا واتر گیت

 000/000/2 000/395/3 000/720/4 000/470/3 *5-4                       میلینیوم+ یوک اسکای با

 000/044/2 000/450/3 000/845/4 000/535/3 *5-4               فیشر من + نووتل سوخومویت

 000/000/2 000/485/3 000/925/4 000/575/3 *5-5         دایموند کلیف  + آماری واتر گیت 

 000/084/2 000/530/3 000/025/5 000/025/3 *5-4   گراند مرکور+ کورتی یارد بای مریوت 

 000/800/2 000/715/3 000/435/5 000/825/3 *5-5                   آویستا+ گراند سنتر پوینت 

 000/914/2 000/845/3 000/725/5 000/970/3 *5-5            آماری پوکت+ آماری واتر گیت 

 000/904/2 000/885/3 000/815/5 000/020/4 *5-5          حیات ریجنسی+ آماری واتر گیت 

 000/040/0 000/140/4 000/225/0 000/225/4 *5-5     مریوت مرلین بیچ+ جی دبلیو مریوت 

 000/190/0 000/515/4 000/215/7 000/720/4 *5-5             لمردین+ رویال ارکید شرایتون 

 

 راهنمای فارسی زبان  - اقامت با صبحانه - ویزا - عمان ایرپرواز  :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت  -ترانسفر فرودگاهی  - پرواز داخلی پوکت

 بیمه مسافرتی  – شهرینیمروز ک گشت ی

 

 

 توضیحات :

 .                              می باشد تومان 000/750سال  2( نرخ تور کودک زیر 1

     ومـ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر س2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . تخت اضافه    

 :  مدارک مورد نیاز  (3   

،  ) جدید رنگی با پشت زمینه سفید ( 3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7حداقل صل گذرنامه با ا   

   ماه آخر حساب بانکی ،  3کپی شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ، پرینت گردش 

 واچر هتل

 4( ( پرواز چـارتر و غیر قابل اسـترداد می باشد و تغییرات براساس قوانین هواپیمایی 

        امکان پذیر می باشد .
 5( پرواز و بلیط داخلی پوکت چارترو غیر قابل استـرداد می باشد ونرخ بلیط داخلی پوکت بر اساس 

      پایین ترین نرخ پروازی محاسبه گردیده و در صورت رزرو کالس پروازی باالتر مابه التفاوت دریافت   

      می گردد .
 

 

 
 

 

 

 

         تماس حاصل فرمائید . میکائیل پور فـا جهت کسب اطالعات بیشتر با خانملط  
                      

   WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM                
  

  083 – 38 23 90 81فکس :                 083 – 38 25 18 55 – 0تلفن :    
 

 

PACKAGE NO : 95/008 

 بهمن تا اطالع ثانوی 20 اعتبار از  

 

 

 

http://www.kiyamehrtravel.com/

