
                                             Kiya Mehr Tour & Travel Agency                                                  کیـا مهر آژانس   

   
 

 

 

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

      
 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته ته هر نفردو تخ ( شب پوکت 3شب پاتایا +  4) هتل

 000/430/2 000/550/2 000/030/3 000/536/2 *3-3                            بارمه ای هایپ     + ویز هتل 

 000/436/2 000/596/2 000/566/3 000/700/2 *3-3                           پی جی پاتونگ + ولکام پالزا

 000/486/2 000/790/2 000/320/3 000/780/2       *4-3                     اشلی پالزا+  ورتهالیدی ریز

 000/650/2 000/876/2 000/666/3 000/896/2                       *4-3پاتونگ هِری تیج +مانیتا بوتیک  

 000/660/2 000/956/2 000/740/3 000/996/2                               *4-4اشلی هاب+  پاتایا سی ویو

 000/666/2 000/976/2 000/766/3 000/050/3 *4-4                                  حیات پاالس   +سان بیم 

 000/670/2 000/020/3 000/870/3 000/066/3                                        *4-4رامادا دیوانا + ویستا

 000/676/2 000/036/3 000/900/3 000/076/3                     *4-4 ویال پارادایسر + گاردن سی ویو

 000/530/2 000/550/3 000/580/4 000/256/3 *4-4                        سوئیس اُتل پاتونگ+  النگ بیچ

 000/556/2 000/246/3 000/366/4 000/350/3 *4-4                                     دوانگجیت+  دِ بی ویو

 000/570/2 000/256/3 000/450/4 000/330/3 *5-4                دایموند کلیف      +  آماری رزیدنس

 000/750/2 000/356/3 000/536/4 000/446/3 *4-4                نووتل پوکت       +  مرکور پاتایا اوشن

 000/790/2 000/640/3 000/050/6 000/536/3 *5-4                     میلینیوم ریزورت    +سیام بی شور 

 000/880/2 000/590/3 000/336/6 000/800/3      *5-5گراند مرکور پاتونگ + رویال ارکید شرایتون

 000/890/2 000/750/3 000/496/6 000/880/3                             *5-5پوکت گریسلند + هالیدی این

 000/890/2 000/886/3 000/780/6 000/020/4                        *5-5آویستا هد وی + آوانی ریزورت

 000/970/2 000/976/3 000/976/6 000/520/4                              *5-5آماری پوکت + آماری پاتایا

 000/990/2 000/030/4 000/096/5 000/580/4                           *5-5حیات ریجنسی + دوسیت تانی

 000/570/3 000/400/4 000/086/7 000/560/4                        *5-5دوسیت تانی + هالیدی این پاتایا

 000/220/3 000/666/4 000/266/7 000/766/4                                      *5-5لمردین + آماری پاتایا
 

 اقامت با صبحانه - پروازداخلی پوکت -ویزا -پرواز ماهان :خدمات تور 

 هر اتاق یک عدد سیم کارت - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی

 بیمه مسافرتی – شهری نیمروزک گشت ی

 توضیحات :

 می باشد .                              تومان 000/760سال  2( نرخ تور کودک زیر 5

ری سف اضافه ( هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت2

  به نرخ دو تختـه تعلق می گیرد .

 :  مدارک مورد نیاز  (3

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

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

 واچر هتل

  . رداد می باشدـو غیر قابل است رـ( پرواز چارت4  

 6( پرواز و بلیـط داخلی پوکت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و نرخ بلیط داخلـی پوکت  

       بر اسـاس پایین ترین نرخ پرواز محاسبه گردیده و در صـورت رزرو کالس پـروازی باالتر  

       ما به التفاوت دریافت می گردد .   

 

 

   

 

 
 

رمائید .تماس حاصل فمیکائیل پور خانم با لطفـا جهت کسب اطالعات بیشتر    

                                 
 

WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM 

 

  083 – 38 26 58 66 – 5تلفن :                                083 – 38 23 90 85فکس : 

 

PACKAGE NO : 95/010 

 بهمن تا اطالع ثانوی 20 اعتبار از  

 

 

 

http://www.kiyamehrtravel.com/

