
خدمات تور: 

اق–ترانسفر فرودگاھی –راھنمای فارسی زبان –صبحانھ –اقامت –ویزا –پرواز ماھان  ر ات رای ھ ارت ب ک گشت -یک عدد سیم ک ی
بیمھ مسافرتی –پرواز داخلی –نیمروزی 

توضیحات : 

ھ عکس ١–آدرس، تلفن و شغل مسافر –ماه اعتبار ٧مدارک الزم جھت اخذ ویزا: اصل گذرنامھ با حداقل  ھ ۴*٣قطع د رنگی زمین (جدی
ماه آخر٣پرینت گردش –روشن) کپی صفحھ اول و دوم شناسنامھ و کارت ملی 

و بھ نفر سوم تخت اضافھ سفری بھ نرخ دو تختھ تعلق می گیرد. مسئولیت کنترل مسافر بھ تعداد شبھای اقامت دارای صبحانھ می باشد-١
پاسپورت مسافر و ممنوعیت خروج از کشور بھ عھده آژانس ھمکار می باشد. 

ر دوسال -٢ ودک زی ی باشد.٩٩٠٫٠٠٠نرخ تور ک ان م ی باشد و در صورت توم اریخ م ر ت ل کنسلی و تغیی ل غیرقاب ارتر و ھت رواز چ پ
ف یا جا ماندن از پرواز کلیھ ھزینھ تور سوخت می گردد.انصرا

نکتھ مھم : 

ا ت٪٧٠جھت رزرو  ھ تورھ ھ الزم است کلی ردد. ضمن اینک ت می گ اریخ مبلغ تور بھ عنوان پیش پرداخت دریاف ل ١ا ت اسفند تسویھ کام
شوند.

۶-٢کودک 
سال بدون تخت

١٢-۶کودک 
سال با تخت

یک تختھ دوتختھ ھر 
نفر

درجھ نام ھتل

3.945.000 4.125.000 4.540.000 4.150.000 3* Ratchada City + Baramee Hip
3.915.000 4.180.000 4.650.000 4.210.000 3* Citin Petunem+Aim Patong
4.025.000 2.290.000 4.915.000 4.375.000 4* Estin Makkasan + Andakira
4.095.000 4.360.000 5.025.000 4.435.000 4* Indra Regent + Ashlee Plaza
4.100.000 4.520.000 5.340.000 4.595.000 4* Avani Atrium + Royal Paradaise
4.155.000 4.680.000 5.720.000 4.785.000 4* Courtyard By Marriott+Duangjit

Resort
4.70.000 4.900.000 6.150.000 5.000.000 4* Fortune + Dusit D2

3.255.000 4.735.000 5.780.000 4.835.000 5* The Sokosul+ FisherMan
4.185.000 4.840.000 5.955.000 4.935.000 5* Swissotel Le Concord +

Millennium Resort
4.265.000 5.290.000 6.970.000 5.440.000 5* Royal Orchid Sheraton +Hilton
4.375.000 5.435.000 7.255.000 5.580.000 5* Centara Grand at Central

World+ Centra Grand Beach
4.310.000 5.545.000 7.470.000 5.690.000 5* Centra Grand at Central World+

Le Meridien
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