
  
 

      

 خدمات تور:
رایگان در پوکت  pcrتست  2شب اقامت در هتل مطابق جدول باال ، ترانسفرفرودگاهی، ویزا،راهنما، 7بلیط رفت و برگشت پرواز قطری از طریق دوحه به پوکت ،

 ،بیمه مسافرتی با پوشش بیماری کرونا 

 

 به این پکیج اضافه میگردد. قطری پکیج فوق نرخ خدمات تور میباشد و نرخ بلیط

 ماه گذشته باشد. 6روز و کمتر از  14و از تاریخ تزریق می بایست بیشتر از  مسافرین می بایست دو دوز واکسن مورد تایید وزارت بهداشت تایلند را تزریق نموده-1

 اقدام نمایند. salamat.gov.ir/https//: مسافرین جهت دریافت کارت دیجیتالی واکسن می توانند از طریق سایت -2

روز مانده به برگشت در پوکت(را همراه با پکیج تورخود  3مرحله دوم،-مسافرین می بایست تست های ))پی سی آر(( دو مرحله ای )مرحله اول در بدو ورود -3

 در پکیج فوق منظور شده است. خریداری کنند که هزینه آن

 ذکر شده برای اخد ورود به کشور تایلند الزامی می باشد.تاییدیه تست های دو مرحله ای -4

 تهیه شود. https://caethailand.mfa.go.th  وبسایت مجوز ورود به کشور تایلند می بایست بعد از دریافت ویزای توریستی توسط مسافرین از طریق-5

 اولین کالس پروازی هواپیمایی قطری می باشد،حتما در هنگام ثبت رزرو با همکاران فروش ما در خصوص نرخ پرواز دبل چک نمایید.نرخ ها،بر مبنای -6

 صادر می شود. 12ویزا فقط برای مسافرین باالی  -7

 مسئولیتی در قبال آن ندارد.و این شرکت آژانس همکار می باشد iمسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهد-8

 

  

  تاریخ: 1400/09/28

DEC- JAN :اعتبار پکیج 

002 HKT :شماره پکیج 

 

 روز 8شب و  7 )پوکت(          تایلند    

تخته 1هر نفر در اتاق   

تخته 2هرنفردر اتاق   ردیف نام هتل  درجه  

13.190.000 10.300.000 4* SLEEP WITH ME 1 

14.840.000 11.260.000 4* ASHLEE HUB 2 

20.220.000 13.950.000 4* ROYAL PARADISE 3 

26.490.000 17.100.000 4*+ THE KEE RESORT 4 

31.420.000 19.550.000 4*+ AMARI PHUKET 5 

43.390.000 25.690.000 5* HILTON PHUKET ARCADIA 6 

61.760.000 34.880.000 5* INTERCONTINENTAL 7 

38.100.000 23.100.000 5* HYATT REGENCY 8 

49.200.000 28.600.000 5*+ LE MERDIEN PHUKET 9 

111.490.000 59.750.000 5*+ KEEMALA 11 
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https://caethailand.mfa.go.th/

