
  88058986: فاکس   88051818و  88056188: تلفن .وليعصر باالتر از زرتشت،  نرسيده به فاطمي، نبش کوچه مصيري: 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 

 

 

 

          

                                                   

            

 

 

     

 يک تخته دو تخته درجه هتـــــل
 سال 59تا  6کودک
 با تخت  

 سال 1تا  9کودک
 بدون تخت 

SUCASA 

4*  4.830.000 6.360.000 4.670.000 3.840.000 QUEEN 

SAWADDI PATONG 

CONCORDE 
4* 
TOP 

5.150.000 6.930.000 4.950.000 3.960.000 COPTHORN KING 

ANDAMAN BEACH RESORT 

PACIFIC REGENCY 

5*  5.580.000 7.720.000 5.300.000 4.120.000 GRAND PARK CITY HALL 

MELLENIUM 

SHERATON 
5* 
TOP 

5.980.000 8.500.000 5.690.000 4.290.000 SHERATON 

AVISTA HIDEAWAY/GRANDMERCURE 

    اخذ ویزای تایلند و سنگاپور،  ه،اقامت با صبحان روز 01و  شب 9 ،به صورت مستقیم ماهان پروازبلیط رفت و برگشت با : تورخدمات 
    ،در سنگاپور شهری گشت ،ترانسفر زمینی از کواال به سنگاپور ،با ناهار در کواالشهری گشت  ،رسی زبانافراهنمای ، ترانسفرهای فرودگاهی

 . سیم کارت ،بیمه مسافرتی  ،گشت شهری در پوکت ،به پوکت و بالعکسسنگاپور  ازبین المللی  پرواز 
 رخ زمینه سفید، کپی صفحه اول شناسنامه، کپی کارت ملی تمام 3×4ماه اعتبار از تاریخ پرواز، یک قطعه عکس رنگی  6اصل پاسپورت با : دارک الزمم

 :نکات مهم
 .گرددتومان به پکیج فوق اضافه می 401.111ینگ در کواال با شام و گشت سنتوزا با ناهار در سنگاپور مبلغ در صورت درخواست گشت ویژه گنت -

 .یا آژانس ثبت نام کننده می باشد عهده ی مسافربه  مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور -

 .بایست توسط مسافرین محترم پرداخت گرددما به التفاوت آن می% 0در صورت تغییر و نوسانات نرخ ارز بیش از  -

 .غیرقابل کنسلی و استرداد می باشد ،پروازها به صورت چارتر -

 .می باشد  روز 01 مدّت زمان الزم برای اخذ ویزای سنگاپور، -

 .تومان است 711.111نرخ کودك زیر دو سال  -

 

 کواال - پرواز مستقيم تهران: رفت
 (5202اسفند  98)

 تهران - پرواز مستقيم پوکت: برگشت
 (5204فروردين  5)

 پوکت -پرواز مستقيم تهران : رفت
 (5204فروردين  51)

 تهران - کواالپرواز مستقيم : برگشت
 (5204فروردين  98)

 پـوکـت          سـنـگاپـور            کـواال     
 شب 4 +شب 2+ شب 3

 


