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 *خوش بگذره هقصذ ههن نیست، ههن اینه که *  
آدرس دفتز شواره                  32331123 کی تلفکسرود خیاباى –شیزاس : آدرس  دفتز شواره یک

 36257505: تلفکس شهز فزهنگ خیاباى –شیزاس : دو

 

هز نفز در  درجه نام هتل

 اتاق دو تخته

هز نفز در 

اتاق یک 

 تخته

با  کودک

 تخت

 سال 12تا  5

بذوى  کودک

 تخت

 سال 5تا  2

A-ONE STAR / BEL AIR 3*/3* 380$ 490$ N/A 300$ 

WIZ PATTAYA/ DAYS INN 3*/3* 370 480 N/A 300 

SUNSHINE RESIDENCE/HYTON 
LEELAWADEE 3*/4* 410 560 N/A 310 

GOLDEN BEACH / ASHLEE PLAZA 3*/4* 420 570 390 320 

NOVA EXPRESS/THE MARINA PHUKET 4*/4* 440 620 N/A 330 

ASIA PATTAYA/DUANGJITT RESORT 4*/4* 510 760 470 350 

FX PATTAYA/ THE GIG 4*/4* 440 610 410 330 

VISTA / HYATT PACE 4*/4* 510 760 480 360 

SIGNATURE PATTAYA/ THE KEE 
RESORT 

4*/4*
+ 550 830 510 370 

AMARI RESIDENCE PATTAYA/ 
NOVOTEL VINTAGE 4*/4* 580 890 N/A 380 

LONG BEACH / SLEEP WITH ME 4*/4* 500 730 470 450 

MERCURE PATTAYA / SWISSOTEL 
PATONG 4*/4* 530 790 490 370 

GADEN CLIFF BEACH/AQUAMARINE 5*/4* 550 840 510 370 

JOMTIEN PALM BEACH/THE KEE 
RESORT 

4*+/4
*+ 530 800 490 370 

GRAND PARAZZO/DIAMOND CLIFF 5*/5* 660 1040 600 420 

BARAQUDA PATTAYA/GRAND 
MERCURE PATONG 5*/5* 710 1140 650 440 

PULLMAN PATTAYA G / CREST 
RESORT 5*/5* 680 1090 620 430 

AVANI RESORT/AVISTA GRANDE 5*/5* 760 1230 680 460 

ROYAL  CLIFF BEACH / KALIMA 
RESORT 5*/5* 760 1230 690 460 

RANAISSANCE PATTAYA/LE 
MERIDIAN 

5*/5*
+ 870 1460 780 510 

      

 

:خدمات تور  

شیراز/دوحه /  بانکوک دوحه /ایرویس در مسیر شیراز هواپیمای قطر بلیت  
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بانکوک -پوکت-پرواز داخلی بانکوک+فرودگاهی  ترانسفر  

با صبحانه هتل اقامت در   

راهنمای فارسی زبان و یك سیم كارت رایگان به ازاء هر اتاق وبیمه مسافرتی , گشت نیم روزی 1

 :توضیحات  

ت وجود وپکیج فوق بابت نرخ بلیط اضافه میگردد و امکان تغییر نرخ  در تاریخ های متفا تومان به 2.250.000مبلغ 

  .دارد

باشد می کنسلی و استرداد قابل غیر چارتر، پرواز و تور -1 .               

باشد می کننده نام ثبت آژانس عهده به کشور از خروج ممنوعیت جهت از پاسپورت کنترل مسئولیت -2 . 

میباشند سفر انجام به ناگزیر همراهان سایر و نبوده مسئول عنوان هیچ به گردشگران شرکت ، هردلیل ویزابه صدور عدم صورت در -3 .  

گیرد می قرار اتاق در موقت طور به اضافه تشک یا سفری تخت صورت به که نموده استفاده اضافه سرویس از اتاق در سوم نفر -4 . 

گیرد نمی تعلق کمیسیون نوزاد به و بزرگسال نصف بچه کمیسیون -5 . 

 و آژانس علتی هر به مسافر موقع به حضور عدم صورت در و بوده هواپیما فرود از بعد ساعت 2حداکثرتا فرودگاه ترانسفردر انجام جهت توقف -6

 در اقامت محل هتل شخصی،خودبه باهزینه مسافرباید و بود نخواهد مجددآن انجام  یا و نشده ترانسفرانجام مبلغ استرداد مسئول عنوان هیچ به تور

کند مراجعه مربوطه شهر  

–کپی کارت ملی –کپی شناسنامه –زمینه سفید  3*4طعه عكس ق2-ماه 7اصل پاسپورت با اعتبار حداقل : مدارك الزم

ماهه حساب بانکی 3پرینت   .    


