
                                             Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                             کیـا مهر آژانس   

   
      

 

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

 
 

 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته دو تخته هر نفر ا (شب پاتای 3شب بانکوک + 4 ) هتل

 000/810/1 000/010/2 000/333/2 000/000/2  *3-3               رویال تایکون+  چایدون سترون

 000/813/1 000/040/2 000/410/2 000/030/2 *3-3                         ویز هتل+  چایدون سترون

 000/833/1 000/070/2 000/480/2 000/070/2  *3-3                         الزاولکام پ+  ای رزیدنس 

 000/843/1 000/100/2 000/340/2 000/100/2      *3-3 هالیدی ریزورت  +  پی جی واترگیت

 000/800/1 000/140/2 000/030/2 000/143/2  *3-3                 پاتایا الفت +  پی جی واترگیت

 000/880/1 000/190/2 000/743/2 000/203/2  *3-3                     پریمیوم این+  سترون ایبیس

 000/913/1 000/203/2 000/913/2 000/283/2 *3-3                           مانیتا بوتیک+  ایبیس نانا

 000/930/1 000/273/2 000/923/2 000/293/2 *4-4                      سان بیم+  ایستین ماکاسان

 000/933/1 000/293/2 000/970/2 000/320/2 *4-4         گاردن سی ویو+  رامادا دی ام ای

 000/933/1 000/310/2 000/000/3 000/333/2 *4-4               پاتایا سی ویو+  مونتین بانکوک

 000/930/1 000/333/2 000/090/3 000/380/2 *4-4               امپریال پاتایا+  مونتین بانکوک

 000/903/1 000/373/2 000/143/3 000/400/2         *4-4ای وان رویال کروز+  نووتل سیلوم

 000/970/1 000/390/2 000/170/3 000/420/2                     *4-4ویستا پاتایا+  نووتل سیلوم

 000/000/2 000/480/2 000/370/3 000/320/2      *4-4النگ بیچ / د بی ویو+  آوانی آتریوم

 000/013/2 000/310/2 000/423/3 000/330/2 *4-4          آماری رزیدنس+  سنتارا واترگیت

 000/033/2 000/333/2 000/343/3 000/000/2             *4-4آماری رزیدنس+  بایوک اسکای

 000/070/2 000/033/2 000/720/3 000/093/2                  *5-4سنتارا جی+  سنتارا واترگیت

 000/110/2 000/730/2 000/920/3 000/793/2    *5-4هالیدی این پاتایا + هالیدی این سیلوم

 000/143/2 000/810/2 000/080/4 000/880/2        *5-5 بارا کودا پاتایا + گراند سوخومویت

 000/133/2 000/813/2 000/123/4 000/910/2                   *5-5 پولمن پاتایا جی + دِ برکلی

 000/190/2 000/913/2 000/333/4 000/000/3    *5-5           آماری پاتایا + آماری واترگیت

 000/240/2 000/040/3 000/010/4 000/140/3            *5-5 دوسیت تانی + سنتارا گراند ورد

 000/230/2 000/043/3 000/020/4 000/130/3      *5-5 رویال کلیف + رویال ارکید شرایتون

 000/290/2 000/133/3 000/800/4 000/270/3                               *5-5 رویال کلیف + لبوا

 

PACKAGE NO : 65/009 

 بهمن تا اطالع ثانوی 20 اعتبار از     

 

 

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

 شهری نیمروز ک گشتی - هر اتاق یک عدد سیم کارت - و بین شهری ترانسفر فرودگاهی

 بیمه مسافرتی - ایرانی در پاتایا رستوران  عدد کوپن تخفیف 3

 

   

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

   ومـد و به نفر سـداد شبهای اقامت دارای صبحـانه می باشـر به تعـ( هر مساف2

 سفـری به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد . اضافه تخت      

 : مدارک مورد نیاز  (3

 د () جدید رنگی با پشت زمینه سفی 3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7اصل گذرنامه با حداقل 

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

                   واچر هتل

                                                              .رداد می باشد ـو غیر قابل است رـ( پرواز چارت4  

  

 
 

 
 

         میکائیل پور خانمبا عات بیشتر لطفـا جهت کسب اطال

                 تماس حاصل فرمائید .                 

 
WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM   

      

  083 – 38 23 90 81فکس :    083 – 38 23 18 33 – 0تلفن : 

 

 

 

http://www.kiyamehrtravel.com/

