ـــــــــــــ شرکت خدمات مسافرتی و گردشگردي فهیم گشت ـــــــــــــ

تـــورهای نـــوروز 7931
تور بانکوک  +پاتایا  +پوکت |  62اسفند |  3شب و  71روز | پرواز عمان ایر
#

دو تخته

نام هتل
H- Residence sathorn *3

1

A-One Star *3
Days Inn *3
Forum Park *3

2

Golden Beach *3
Ashlee Plaza *3
Ibis Sathorn *3

3

Ibis Pattaya *3
Ibis Patong *3
Mercure Makkasan *4

4

Mercure Pattaya *4
Sleep with me *4
Asia Bangkok *4

5

Asia Pattaya *4
Duangjit Resort *4

6

Novotel Platinum *4+
Citrus Grande Pattaya *4+
Swissotel Patong *5
Pullman Bangkok G *5

7

Pullman Pattaya G *5
Crest resort *5

8

9

Renaissance Bangkok *5
Avani Resort Pattaya *5+
Avista Hideaway *5
Shangri-La Bangkok *5+
Intercontinental Pattaya *5
Hyatt Regency *5+
Anantara Siam *5+

11

Pullman Pattaya G *5
Le Meridien Phuket *5+

خدمات تور:

کودک با تخت

یک تخته

کودک بدون تخت

5,380,000

5,960,000

5,020,000

4,700,000

5,580,000

6,360,000

5,200,000

4,770,000

5,840,000
6,040,000
6,140,000
6,530,000
6,760,000
7,630,000
8,320,000
8,620,000

N/A

6,890,000

5,620,000

7,290,000

5,710,000

7,490,000

6,060,000

8,270,000

6,260,000

8,720,000

N/A

10,450,000

7,670,000

11,830,000

7,940,000

12,430,000

4,870,000
4,940,000
4,970,000
5,110,000
5,190,000
5,490,000
5,730,000
5,840,000

 9شب اقامت در هتل همراه با صبحانه (  3شب بانکوک  3 +شب پاتایا  3 +شب پوکت ) ،بلیط رفت و برگشت هواپیمایی

عمان ایر ،ترانسفر دو طرفه فرودگاهی ،بیمه مسافرتی سامان ،راهنمای فارسی زبان  ،سیم کارت رایگان برای هر اتاق ،ترانسفر بین دو شهر
بانکوک و پوکت به صورت پرواز داخلی می باشد.
ویزای تایلند  +یک گشت نیم روز رایگان بانکوک +یک گشت نیم روز رایگان پاتایا+یک گشت نیم روز رایگان پوکت  3+کوپن تخفیف غذای %02

مدارک الزم

 :اصل پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار،یک قطعه عکس رنگی  3* 4با پشت زمینه سفید،پرینت حساب بانکی (گردش مالی

سه ماه آخر با سقف موجودی  0.222.222ناموت برای هر نفر )،کپی شناسنامه و کارت ملی ( صفحات اول)

توضیحات :
 )1نرخ کودک زیر  0سال  1.292.222ناموت می باشد.
 )0شب اضافه کودک بدون تخت نصف بزرگسال می باشد.

تهران  -نارمک  -ضلع شرقی میدان هفت حوض – پالک  – 39طبقه اول
Instagram: @tourlahzehakhar

www.fahimgasht.com

تلفن 77942200 :

Telegram: @fahimgasht

