
دو تخته
هر نفر) )

سال با تختیک تخته 2-12 ت

.

2,540,0002,810,000N/A

2,575,0002,885,000N/A

2,575,0002,885,0002,140,000
2,720,0003,155,000N/A

2,810,0003,330,0002,335,000
2,900,0003,505,0002,405,000
3,065,0003,835,0002,570,0002,070,000

A* 4*A 2,035,000گرند مورکون فورچون+ دوسیت دي تو

A* 4*A  ایستین/ ایندرا ریجنت+ دوانگجیت ریزورت
A* 4*A گرند مورکون فورچون+ دوانگجیت ریزورت

2,020,000
2,095,000
2,150,000

شب پوکت )  شب بانکوك و 3 4 ) تور تایلند با پرواز ماهـان

سال 2-12 ت

بدون تخت
بانکوك+ پوکت ) هتـــل (

         VALID DATE: 30 SEP.
         CODE: AZIN.106

کالیپزو+ نچرال ریزورت *3
کالیپزو+ بارمه اي هایپ *3

راشادا سیتی+ نچرال ریزورت *3
1,960,000
1,985,000

1,960,000

پالزو+سیتین پالزا *4
ایندرا ریجنت+ رویال پارادایس/ آنداکیا *4

راهنماي فارسی - اقامت با صبحانه- ویزا-بلیط ماهان: خدمات تور 
یک عدد سیم کارت رایگان براي - ترانسفر فردگاهی و بین شهري- زبان

عدد کوپن تخفیف در رستوران ایرانی 14- یک گشت شهري- هر اتاق
.پاتایا

روز کاري می باشدو 3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا : توضیحات *
قطعه عکس 1ماه اعتبار، 7اصل گذرنامه با حداقل :  مدارك مورد نیاز 

تلفن و شغل / ، کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، آدرس4*3
.دقیق مسافر

مسئولیت کنترل گذرنامه مسافر و ممنوعیت خروج از کشور بعهده * 
.آژانس همکار می باشد

می ) بدون کمیسیون ( تومان 350،000سال  2نرخ تور کودك زیر * 
.باشد

پرواز ماهان چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن بر *
. اساس قوانین هواپیمایی امکان پذیر می باشد

3,065,0003,835,0002,570,000
3,125,0003,965,0002,635,000
3,030,0003,755,0002,515,000
3,275,0004,235,0002,760,000
3,360,0004,405,0002,845,000
3,425,0004,540,000N/A

3,550,0004,785,0003,035,000

3,625,0004,935,0003,110,000
3,575,0004,840,0003,065,000

2,140,000

فکس : 88060533 تلفن : 88606520- 88060535 آدرس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادي، نبش خیابان 39، پالك 347

2,070,000
A* 4*A 2,035,000گرند مورکون فورچون+ دوسیت دي تو

2,170,000
( 16JUL-22AUG )

رویال ارکید شرایتون+ هیلتون *5
2,160,000

سوئیس کنکورد+ میلینیوم ریزورت *5
سوئیس کنکورد+ آویستا *5

سنترا گرند ات سنترال+ میلینیوم ریزورت *5
رویال ارکید شرایتون+ لمردین *5
23AUG-30SEP ) ( 15JUL01 )

A* 4*A گرند مورکون فورچون+ دوانگجیت ریزورت

سوکسل+ سوئیس ریزورت *5
2,110,000
2,120,000

WWW.AZINGASHT.COM/NET

2,225,000

2,160,000

راهنماي فارسی - اقامت با صبحانه- ویزا-بلیط ماهان: خدمات تور 
یک عدد سیم کارت رایگان براي - ترانسفر فردگاهی و بین شهري- زبان

عدد کوپن تخفیف در رستوران ایرانی 14- یک گشت شهري- هر اتاق
.پاتایا

روز کاري می باشدو 3مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا : توضیحات *
قطعه عکس 1ماه اعتبار، 7اصل گذرنامه با حداقل :  مدارك مورد نیاز 

تلفن و شغل / ، کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی، آدرس4*3
.دقیق مسافر

مسئولیت کنترل گذرنامه مسافر و ممنوعیت خروج از کشور بعهده * 
.آژانس همکار می باشد

می ) بدون کمیسیون ( تومان 350،000سال  2نرخ تور کودك زیر * 
.باشد

پرواز ماهان چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و تغییرات آن بر *
. اساس قوانین هواپیمایی امکان پذیر می باشد

فکس : 88060533 تلفن : 88606520- 88060535 WWW.AZINGASHT.COM/NETآدرس : خیابان سید جمال الدین اسد آبادي، نبش خیابان 39، پالك 347


