
 

  88058986: فاکس   88051818و  88056188: تلفن .کوچه مصيريوليعصر باالتر از زرتشت،  نرسيده به فاطمي، نبش : دنياي پنج قاره 

 99991881: فاکس  99092182و   99092112 : تلفن 2 واحد 92ساختمان  شريعتي خيابان و(محسني)مادر ميدان بين ميرداماد بلوار: دنياي نوين 

 99618828: فاکس    99812121  و 99811825 : تلفن 55ساختمان داستو واحد  9652خيابان وليعصر روبروي پارک ملت شماره : دنياي سفر 

 

 

  

 

 

 

 سال 59تا  6کودک يک تخته هدو تخت موقعيت درجه هتـــــل

 با تخت  

  سال 1تا  9کودک

 بدون تخت

THE AIM PATONG  

AL'S RESORT  
3* 

PATONG 
SAINAMYEN 

5.930.000 6.620.000 5.810.000 5.360.000 
Chaweng 

Beach 

DUANGJITTE RESORT  

BAAN SAMUI RESORT 
4* 

PATONG 
PRACHANKHRO 

6.370.000 7.500.000 6.200.000 5.480.000 
Chaweng 

Beach 

AMARI PHUKET 
NORA BURI 

5* 
KAMALA 
NAKALAY 

7.100.000 8.960.000 6.855.000 5.670.000 
Chaweng 

Beach 

،  شب اقامت با صبحانه، ترانسفرهای فرودگاهی 7 ، اخذ ویزا ،ماهان «پرواز مستقيم » بلیط رفت و برگشت با  :خدمات تور

برای هر نفر،  4Gو  3G، سیم کارت اعتباری دارای اینترنت راهنمای فارسی زبان، پوکت -سامویی  -بلیط پرواز داخلی پوکت 

 .به ازای هر نفر KFC کوپن 2، باغ ارکیده و تپه ی کارُن در پوکتمعبد، بیمه مسافرتی، گشت 

تمام رخ زمینه سفید، کپی صفحه اول  3×4ماه اعتبار از تاریخ پرواز، یک قطعه عکس رنگی  6صل پاسپورت با ا :مدارک الزم

 شناسنامه، کپی کارت ملی

 :نکات مهم

 .باشد  یآژانس ثبت نام کننده م ایخروج از کشور به عهده ی مسافر  تیبابت هرگونه ممنوع نیکنترل پاسپورت مسافر تیمسئول -

 .بایست توسط مسافرین محترم پرداخت گرددما به التفاوت آن می% 5در صورت تغییر و نوسانات نرخ ارز بیش از  -

 .تومان به مبالغ فوق اضافه می گردد 2،222،222در تمایل به دریافت صندلی در کالس بیزینس مبلغ  -

 .خود را به کانتر اعالم نمایند( میکرو یا نانو)در زمان ثبت نام مسافرین محترم باید نوع سیم کارت  -

 .باشدنام، تور خریداری شده شامل افزایش نرخ نمیدر صورت تسویه حساب در زمان ثبت -

 .باشد یداد مو استر یکنسل رقابلیپروازها به صورت چارتر و غ -

 .باشدنام اجباری میهزینه تور در زمان ثبت% 52پرداخت  -

 .تومان است 7220222دو سال  رینرخ کودك ز -

 

 تهران -پوکت -پرواز استثنايي تهران
AIRBUS  مدرنA340 

 تاريخ پرواز
 5204فروردين   8 و 5


