
 

 

شب بانکوک4  

 شب پاتایا 4
  

 رفت:14آبان

 آبان 22برگشت:

 

 

هر نفر  بچه با تخت بچه بی تخت

 در اتاق 

 1 تخته

هر نفر 

 در اتاق 

  2 تخته

 نام هتل درجه

2580000 2790000 3480000 3020000 3*/3* H RESIDENCE- A ONE STAR 

2590000 2820000 3610000 3090000 3*/3* FORUM PARK- GOLDEN BEACH 

2600000 2930000 4040000 3300000 3*/3* IBIS SATHORN -IBIS PATTAYA 

2650000 3030000 4280000 3450000 4*/4* EASTIN MAKKASAN/ /ASIA PATTAYA 

2650000 3030000 4280000 3450000 4*/4* BANGKOK PALACE/IMPERIAL PATTAYA 

2660000 3090000 4510000 3560000 4*/4* MERCURE MAKKASAN / A-ONE THE ROYAL 

CRUISE 

2660000 3090000 4510000 3560000 4*/4* MONTIEN BANGKOK / PATTAYA SEAVIEW 

2660000 3130000 4680000 3640000 4*/4* MANDARIAN CENTER POINT/MERCCURE 

PATTAYA 

2700000 3530000 6290000 4450000 4*/4* NOVOTEL SILOM / BARAQUDA PATTAYA 

2740000 3490000 5970000 4320000 5*/5* PULLMAN BANGKOK/PULLMAN PATTAYA 

2750000 3570000 6300000 4480000 5*/5* AMARI  WATERGATE/BARAQUDA PATTAYA 

2780000 3830000 7320000 4990000 5*/5* ROYAL ORCHID SHERATON/ROYAL CLIFF 

BEACH 

2790000 3950000 7810000 5240000 5*/5* RENAISSANCE BANGKOK/INTERCONTINENTAL 

                                       خدمات تور: 
                                 ．．．．．．．．．．دوحه  / شیراز ．/．．．．．．بانکوک  ．-．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک 

                                                                                            ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ویزای توریستی یکبار ورود 

                                                                                        ．．یا．．．．．．به پاتا ．．．ینی．．．．．．．．．．．．．．．و ترانسفر دوسره زم ．ی．．．．．．．فرودگاه ．．．．．．．．．．．．ترانسفردوسره 

 ．．．．．．．．با صبحانه  ．．یا．．．．پاتا．．．．شب در  ．4．．．．．．انکوک و．ب．．．．．．．．．شب اقامت در ．4  

 ．．．．．．．．．．．．و بیمه مسافرتی．．．．زبان  ．ی．．．．فارس ．．．．．．．راهنمای 

 ．．．．．．هر اتاق ．ی．．．．．．．کارت برا ．．یم．．．．عدد س ．．یک   

 ．:．ر．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．و یک گشت نیمروز در بانکوک یک گشت نیم روز در پاتایا 

 توضیحات :

 مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد. -1

ان ناگزیر به انجام در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراه -2

 سفر میباشند.

نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار  -3

 می گیرد.

 کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد. -4

عت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به سا 2توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا -5

 به هر علتی آژانس  موقع مسافر 

و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید 

 باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

 .در شهر مربوطه مراجعه کند

 قابل استرداد می باشد .تور چارتر و غیر  –6

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا :

 مشخصات فردی –زمینه سفید  3*4عدد عکس  2 –کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی  –ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل 

 پرینت حساب بانکی با مهر شعبه . –آدرس و شماره تلفن 

 



  گروه گردشگران

 
 

شب بانکوک 4  

 شب پوکت  4
 رفت:14آبان

  آبان 22برگشت:

هر نفر  بچه با تخت بچه بی تخت

 در اتاق

 1 تخته

هر نفر 

 در اتاق

  2 تخته

 نام هتل درجه

3160000 3370000 4090000 3610000 3*/3* H RESIDENCE- BEL AIR 

3160000 3410000 4220000 3680000 3*/3* FORUM PARK-DAYS INN 

3170000 3460000 4410000 3780000 3*/3* WING LONG PLACE/ ASHLEE PLAZA 

3230000 3590000 4790000 3990000 4*/4* BANGKOK PALACE/HYTON LEELAVADEE 

3230000 3620000 4920000 4050000 4*/4* EASTIN MAKKASAN/ /ASHLEE HEIGHT 

3240000 3690000 5190000 4190000 4*/4* MONTIEN BANGKOK /ASHLEE HUB 

3240000 3760000 5480000 4330000 4*/4* MERCURE MAKKASAN /DEEVANA PLAZA 

3250000 3780000 5580000 4380000 4*/4* MANDARIAN CENTER POINT/HOLIDAY INN 

EXPRESS 

3270000 4030000 6560000 4870000 4*/4* NOVOTEL SILOM / DUANGJITT RESORT 

3270000 3630000 4810000 4020000 3*/3* IBIS SATHORN-IBIS PATONG 

3320000 4070000 6580000 4910000 5*/5* AMARI  WATERGATE/CREST RESORT 

3320000 4050000 6480000 4860000 5*/5* PULLMAN BANGKOK/ DIAMOND CLIFF 

3350000 4350000 7700000 5470000 5*/5* RENAISSANCE BANGKOK/MILLENNIUM PATONG 

3350000 4350000 7700000 5470000 5*/5* ROYAL ORCHID SHERATON/GRAND MERCURE 

PATONG 

 
                                       خدمات تور:

                                                                ．．．．．．．．．．دوحه  / شیراز ．/．．．．．．بانکوک  ．-．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．بلیت  چارتری قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک 

  ．ی．．．．．．．فرودگاه ．．．．．．．．．．．．ترانسفردوسره 

  ．．．．حانه．．．．با صب ．．．．．．．．شب در پوکت ．4．．．．．．．بانکوک و ．．．．．．．．．شب اقامت در ．4  

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ویزای توریستی یکبار ورود    

 ．．．．．．．．．．．．و بیمه مسافرتی．．．．زبان  ．ی．．．．فارس ．．．．．．．راهنمای 

 ．．．．．．هر اتاق  ．ی．．．．．．．کارت برا ．．یم．．．．عدد س ．．یک  

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．و یک گشت نیمروزی در بانکوک یک گشت نیم روز در پوکت 

 توضیحات :
 مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد. -1

ورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ملزم به انجام سفر در ص -2

 میباشند.

نفر سوم در اتاق از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق قرار  -3

 می گیرد.

 نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد. کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به -4

ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور به  2توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا -5

 موقع مسافر به هر علتی آژانس و

مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و مسافرباید   تور به هیچ عنوان  

 باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت 

 .در شهر مربوطه مراجعه کند

 میلیون تومان باشد . 5گردش یکماهه با حداقل  شامل پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید -6

 ی باشد .تور چارتر و غیر قابل استرداد م – 7

 مدارک الزم جهت اخذ ویزا :     

 مشخصات فردی –زمینه سفید  3*4عدد عکس  2 –کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی  –ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل 

 نکیپرینت حساب بانکی با –آدرس و شماره تلفن 

 

 80 دالر شارژ برای کودک زیر 2 سال .

 



 گروه گردشگران

 

 شب پاتایا  4

 شب پوکت 4 
 رفت:14آبان

  آبان 22برگشت:

بچه بی تخت 

   

هر نفر  بچه با تخت

 در اتاق

 1 تخته

هر نفر 

 در اتاق

  2 تخته

 نام هتل درجه

3160000 3420000 4280000 3710000 3*/3* GOLDEN BEACH-DAYS INN 

3160000 3420000 4280000 3710000 3*/3* A ONE STAR-BEL AIR 

3180000 3540000 4740000 3940000 3*/3* IBIS PATTAYA-IBIS PATONG 

3230000 3630000 4960000 4070000 4*/4* A-ONE THE ROYAL CRUISE/ASHLEE HEIGHT 

3240000 3710000 5280000 4240000 4*/4* ASIA PATTAYA/ DEEVANA PLAZA 

3230000 3670000 5120000 4150000 4*/4* IMPERIAL PATTAYA/ASHLEE HUB 

3250000 3780000 5580000 4380000 4*/4* MERCCURE PATTAYA/HYATT PLACE 

3250000 3840000 5810000 4500000 4*/4* MERCURE PATTAYA-DUANGJITT&SPA 

3270000 4000000 6430000 4810000 4*/4* BARAQUDA PATTAYA/HOLIDAY INN EXPRESS 

3320000 4130000 6810000 5020000 5*/5* BARAQUDA PATTAYA/DIAMOND CLIFF 

3330000 4190000 7040000 5140000 5*/5* PULLMAN PATTAYA/MILLENNIUM PATONG 

3370000 4580000 8610000 5930000 5*/5* INTERCONTINENTAL/HYATT REGENCY 

3370000 4630000 8810000 5180000 5*/5* ROYAL CLIFF BEACH/ PHUKET MARRIOT 

MERLIN BEACH 

 خدمات تور:
                                 ．．．．．．．．．．دوحه  / شیراز ．/ ．．．．．．بانکوک ．-．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．قطری ایرویز  در مسیر شیراز/ دوحه  /بانکوک．．．．．．．．．．بلیت  چارتری  

  ．．．．．．．．．．．．ترانسفردوسره 

 و راهنمای محلی و بیمه مسافرتی．．．．．．．．．．．．．．．．راهنمای فارسی زبان  

 یک عدد سیم کارت برای هر اتاق  

 ویزای عادی یک بار ورود   

 وز در پوکتیک گشت  نیم روز در پاتایا  /یک گشت نیم ر 

 

 

 

 :توضیحات 

 مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد. -1

در صورت عدم صدور ویزابه هردلیل از جانب سفارت، شرکت گردشگران مسئول نبوده و سایر همراهان ناگزیر به  -2

 انجام سفر میباشند.

از سرویس اضافه استفاده نموده که به صورت تخت سفری یا تشک اضافه به طور موقت در اتاق نفر سوم در اتاق  -3

 قرار می گیرد.

 کمیسیون بچه نصف بزرگسال و به نوزاد کمیسیون تعلق نمی گیرد. -4

ساعت بعد از فرود هواپیما بوده و در صورت عدم حضور  2توقف جهت انجام ترانسفردر فرودگاه حداکثرتا -5

 وقع مسافر به هر علتی آژانسبه م

و تور به هیچ عنوان مسئول استرداد مبلغ ترانسفرانجام نشده و یا  انجام مجددآن نخواهد بود و 

 مسافرباید باهزینه شخصی،خودبه هتل محل اقامت

 مربوطه مراجعه کند .در شهر 

 یون تومان باشد .میل5گردش یکماهه با حداقل مانده  شامل پرینت حساب بانکی جهت سفارت باید -6

 تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد . – 7

 : مدارک الزم جهت اخذ ویزا                      

 مشخصات فردی –زمینه سفید  3*4عدد عکس  2 –کپی از صفحات شناسنامه و کارت ملی  –ماه اعتبار  7اصل پاسپورت با حداقل 

 ا مهر شعبهکی بپرینت حساب بان –آدرس و شماره تلفن 

80 دالر شارژ برای کودک زیر 2 سال 

. 

 



 

 


