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عمان ایرروز بانکــــوک ( با پرواز  8شب و  7تور تایلنـد )   

 
 

 بیمه مسافرتی – شهرینیمروز یک گشت  –هر اتاق یک عدد سیم کارت  –انسفر فرودگاهی تر – مای فارسی زباننراه – اقامت با صبحانه – ویزا – عمان ایر: پرواز خدمات تور 
   

 .به نرخ دو تخته تعلق می گیرد هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه می باشد و به نفر سوم تخت اضافه سفری تومان می باشد و 000/000سـال  2نرخ تور کودک زیر ( 1

 . بر اساس قوانین هواپیمایی امکان پذیر می باشد غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آنو  پرواز چارتر( 2

     خر حساب بانکی ، واچر هتلماه آ 3، کپی شناسنامه و کارت ملی ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ، پرینت گردش   3*4ماه اعتبار از زمان سفر ، یک قطعه عکس  7: اصل گذرنامه با حداقل ویزا مدارک مورد نیاز   (3
   

  083 – 38 23 00 81فکس :         083 - 38 25 18 55 – 0تلفن : WWW.KIYAMEHRTRAVEL.COM                     تماس حاصل فرمائید .میکائیل پور با خانم لطفـا جهت کسب اطالعات بیشتر 

 

 بدون تخت کودک با تخت کودک یک تخته هر نفر -دو تخته  موقعیت هتــل
هر نفر و کودک با  -شب اضافه دوتخته

 تخت
 شب اضافه یک تخته

شب اضافه کودک بدون 

 تخت

 SATHORN 000/040/2 000/420/2 N/A 000/775/1 000/00 000/120 000/50 *3  چایدون سترون                                   

 SATHORN 000/070/2 000/480/2 N/A 000/780/1 000/05 000/130 000/55 *3  آی رزیدنس/ فورام پارک                

 PRATUNAM 000/125/2 000/585/2 000/075/2 000/810/1 000/75 000/145 000/05 *3 پی جی واترگیت                                   

 PRATUNAM 000/210/2 000/750/2 N/A 000/840/1 000/85 000/105 000/75 *3ایبیس ستورن                                         

 PRATUNAM 000/235/2 000/810/2 000/175/2 000/845/1 000/00 000/175 000/80 *3بانکوک پاالس                                        

 SUKHUMVIT 000/315/2 000/070/2 N/A 000/845/1 000/100 000/105 000/05                                      *3ایبیس نانا

 PRATUNAM 000/325/2 000/080/2 N/A 000/800/1 000/105 000/200 000/05 *4  ایستین ماکاسان / رامادا دی ام ای 

 SURIWONG 000/300/2 000/035/3 000/280/2 000/805/1 000/110 000/210 000/100  *4                     مونتین بانکوک              

 PRATUNAM 000/380/2 000/085/3 000/310/2 000/010/1 000/115 000/220 000/105  *4                      ایندرا ریجنت               

 SILOM 000/400/2 000/250/3 000/380/2 000/040/1 000/125 000/245 000/115 *4   نووتل سیلوم / هالیدی این سیلوم   

 PRATUNAM 000/540/2 000/415/3 000/450/2 000/070/1 000/135 000/270 000/125  *4                 یم )آماری (    آوانی آتر

 PRATUNAM 000/050/2 000/035/3 N/A 000/010/2 000/150 000/300 000/140 *4                         سنتارا واترگیت          

 PRATUNAM 000/735/2 000/705/3 000/025/2 000/040/2 000/105 000/325 000/155  *4                                  بایوک اسکای

 SUKHUMVIT  000/010/2 000/125/4 N/A 000/100/2 000/100 000/375 000/180   *4                        نووتل سوخومویت

 PRATUNAM 000/000/2 000/240/4 000/830/2 000/130/2 000/200 000/300 000/100  *5گراند سنتر پوینت / آماری واتر گیت

 PRATUNAM 000/150/3 000/025/4 000/010/3 000/105/2 000/225 000/450 000/215    *5                    رویال ارکید شرایتون

 PRATUNAM 000/180/3 000/080/4 N/A 000/210/2 000/230 000/455 000/220 *5سنتارا گراند ورد                                   

 SILOM 000/370/3 000/000/5 000/200/3 000/280/2 000/200 000/515 000/250 *5                                   لبــوا             

  PACKAGE NO : 95/004 

 تا اطالع ثانوی بهمن 20 اعتبار از  

 

 

 


