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  نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت

 می باشد. ترانسفر زمينی به مقصد پاتايافرودگاه بانکوک و  مقصدپرواز از تهران به 

 : خدمات تور

 7  مت در هتل با صبحانهاقاروز  8و شب  
  ترانسفر فرودگاهی 
  ترانسفر بين دو شهر زمينی با اتوبوسVIP  .انجام می گردد  
 بيمه مسافرتی 
 راهنمای فارسی زبان 
 ويزای گروهی 

  

  مدارک الزم: 

  جديد متفاوت با پاسپورت 4*3عکس يک قطعه  
  ماه اعتبار 7پاسپورت حداقل با  
  تومان  15.000.000يک ماه آخر موچودی مبلغ صورتحساب بانکی  
 کپی کارت ملی 
 کپی شناسنامه  
 پرکردن فرم مشخصات فردی 

  ساعت برگشت  ساعت رفت 
22:10  22:35  

  

 

  هر نفر در اتاق يک تخته  هر نفر در اتاق دو تخته  خدمات   ستاره هتل  نام هتل 
THE HERITAGE SATHORN 

THE SUN RESORT 
3* BB  9.850.000تومان 10.980.000   تومان  

MA HOTEL 
BESTON PATTAYA 

4* BB  11.420.000  تومان 12.980.000  تومان  

PRINCE PALACE 
GARDEN SEA VIEW   

4* BB  11.990.000 تومان 14.980.000  تومان  

CENTARA WATER GATE 
GARDEN CLIFF 

4*  BB  13.500.000  تومان 18.200.000  تومان  

GARND SUKHUMRIT 
GOLDEN TULIP 

4* BB  13.950.000تومان17.100.000   تومان   

RAMADA DMA 
THE ZIGN PATTAYA 

5*  BB  114.250.000تومان18.500.000   تومان   

RAMADA PLAZA 
MYTT BEACH  

5* BB  14.550.000تومان 19.800.000   تومان  
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 تور های خانوادگی

 تور مجردی 

 تور های ساحلی

  تور های لوکس

  نمايشگاهیتورهای 

  )(OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان

  تور های کشورهای بدون ويزا

  تور های گروهی

  تور های از شيراز

  تور های از تهران

  RIXOSتور های گروه های هتل های 

  تور های آفری پرواز قطرايرويز از شيراز

  تور های لوکس ماه عسلی

  تور کشتی کروز

  های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارتتور 

  تور کشور های حوزه خليج فارس

  تور های لحظه آخری

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی  

    UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت  

  

 


