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

 فرودگاه بانکوک و ترانسفر زمينی به پاتايا می باشد.   مقصدپرواز از تهران به 

 : خدمات تور

 7  مت در هتل با صبحانه اقاروز  8و  شب  
 به مقصد بانکوک   تهراناز ماهان  بليط رفت و برگشت  
   ترانسفر فرودگاهی  
  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  

 

  تايلندساعت برگشت از   ساعت رفت از تهران  
22:30  23:15  

  

 

 

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   خدمات    ستاره هتل   نام هتل  
THE SUN RESORT 3* BB 5.950.000  تومان  7.200.000  تومان  

BESTON PATTAYA  4* BB  6.950.000 تومان  8.590.000  تومان  
WELCOME PLAZA 3* BB 6.950.000 تومان  8.590.000  تومان  

GREEN PARK 4* BB 7.650.000 تومان  9.960.000  تومان  
AIYARA GRANDE 4* BB 7.810.000 تومان  10.240.000  تومان  

GOLDEN TULIP 5* BB  8.590.000 تومان11.930.000    تومان    
AMARI RESIDNCE 5* BB 8.940.000 تومان10.600.000     تومان     
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  تور های خانوادگی 

  تور های ساحلی 

  تور های لوکس  

  تورهای نمايشگاهی

  تور های ويژه خريد  

  ) (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 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت  

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی 

  

 


