
 

 (شب 7روز و  8)پرواز ماهان با  – 69تایلند نوروز  اتایاتور سواحل پ

 موقعیت هتل درجه لـهتنام 
هر نفر در اتاق 

 دوتخته

هر نفر در اتاق 

 یک تخته

 با تخت کودک

 سال 21-9اضافه 

بدون  کودک

 سال 9-1 تخت

HOTEL SERI PLACE PATTAYA 3* BANGLAMUNG .43.6 .4986 .4326 .02,6 

HOTEL IBIS PATTAYA 3* 1ND ROAD .49.6 .4166 .4.86 .4126 

VISTA PATTAYA .* PATTAYA SOI .4796 .4.16 .4986 .41.6 
THE IMPERIAL PATTAYA 

INTIMATE PATTAYA 
.* MUANG PATTAYA 

BANG LAMUNG 
.4766 .4.76 .4726 .41.6 

PATTAYA SEA VIEW .* MUANG PATTAYA .4876 .47.6 .4786 .4186 

THE BAY VIEW PATTAYA .* BANG LAMUNG .46,6 .48,6 .4826 .4166 

SIAM BAYSHORE RESORT .* BANG LAMUNG .4166 94.86 .4296 .4.36 

PULLMAN PATTAYA HOTEL .* NAKLUA ROAD .4316 949.6 .4266 .4..6 

MOVENPICK SIAM HOTEL .* CHONBURI .0386 907.6 N.A .0.96 

AMARI PATTAYA .* CHON BURI .4.66 94676 .43.6 .4.,6 

CAPE DARA RESORT .* NAKLUA ROAD .4..6 74266 .4366 .4.16 

ROYAL CLIFF BEACH .* BANG LAMUNG .4.76 7.2.6 .4.26 .4.36 
CENTARA GRAND MIRAGE 

DELUXE OCEAN FACING ROOM 
.* BANG LAMUNG .4776 74.36 .4.66 .49,6 

CENTARA GRAND MIRAGE 
PREMIUM DELUXE FACING ROOM 

.* BANG LAMUNG 94226 84126 .4866 .4726 

خدمات 

 تور

 –راهنمای فارسی زبان  –بیمه مسافرتی -(به تعداد شب های اقامت)هتل با صبحانه  –تایلند ویزای توریستی –پرواز ایرباس ماهان :خدمات تور 

شروع تاریخ        SUVARNABHUMI فرودگاه بین المللی فرودگاه -پاتایا-بانکوک SUVARNABHUMI فرودگاه بین المللی  ترانسفر

 (,.3/,,3- ,,9ایرباس )  ماهان هواپیمایی پرواز روزانه با         .می باشد 17MARلغایت  29MARاز  پوکت  شب 7 پروازهای 

 ساعت پرواز برگشت شماره پرواز برگشت ساعت پرواز رفت شماره پرواز رفت

W. ,.2 12:.. W. ,., 13:3. 
 

نکات 

 مهم

با توجه به شرایط آب و هوا و غیر معمول احتمال جا به جایی ساعت و روزهای گشت ها وجود             .قیمت ها به تومان و با کسر سه صفر درج گردیده است

تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین الصورت 0 پرداخت مابه  در غیر این .پیشنهاد می شود به دلیل نوسانات نرخ ارز0 کل مبلغ تور تسویه گردد         .دارد

هرگونه تغییر تاریخ 0 تغییر نام و کنسلی معادل سوخت .) ماهان 0 چارتر و هتل ها گارانتی می باشدپرواز : شرایط کنسلی   .باشد می آژانس درخواست کنندهو 

0اتاق  DUANGJITT در هتل SUPERIOR بعلت کیفیت نه چندان مناسب اتاقهای 2-  :هتل ها نکات قابل توجه در خصوص      (کامل مبلغ تور می باشد

DELUXE GARDEN WING  خواهشمند است در صورت درخواست اتاق روی تایپ باالتر و یا اتاق -1  .برایتان در پکیج تدارک دیده ایم مناسبرا با نرخی

فرزند باالی .2  :لطفا به نکات زیر توجه فرمایید     .ها انتخاب شده است موقعیتهتل ها در بهترین -3  .از ثبت نام با کانتر مربوطه هماهنگ فرمائید خاص پیش

مسئولیت .3    .(منوط به  ظرفیت اتاق هتل)تعلق می گیرد با نرخ دو تخته به نفر سوم تخت اضافه سفری .1 . سال حتماً باید پاسپورت جداگانه داشته باشد 28

. .   . می باشد و خود شخص مسافر و ممنوعیت خروج از کشور مسافر به عهده ی آژانس درخواست کننده( ماه اعتبار 9حداقل )کنترل گذرنامه از هرلحاظ 

هرگونه عواقب ناشی از عدم اعتبار ویزا و خسارت های وارده0 بعهده آژانس درخواست  لذا. باشدمسئولیت کنترل اعتبار ویزا بعهده آژانس درخواست کننده می 

 INFسال نصف کمیسیون بزرگسال می باشد و مبلغ  1-21کمیسیون کودک . 9   .تومان می باشد ,.3/,,, سال 1کودک زیر  و ویزانرخ بلیط . .   .کننده است

در بدو ورود در تمامی هتل ها و باتوجه به درجه و قوانین هر هتل الزامی و بعهده شخص مسافر ( دیپوزیت ) پرداخت ودیعه . 7    .می باشد( بدون کمیسیون)

در صورت   . :توجه          .هزار تومان می باشد که میبایست به مبلغ کل پکیج اضافه گردد ,.سال  ,.هزینه بیمه مسافرتی برای افراد باالی .8   .می باشد

 .عدم کانفرم هتل 0 آژانس موظف است هتل با خدمات و امکانات مشابه جایگزین نماید
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