روش محاسبه پکیج های تایلند :
به علت نوسان قیمت
بانکوک تک :

در ژانویه و فوریه

نرخ بلیط داخلی را به صورت انالین چک نمایید.

شبهای هتل × تعداد شب درخواستی  +خدمات رایگان

خدمات شامل  :ترانسفر گروهی  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت

پاتایا تک  :شبهای هتل ×

تعداد شب درخواستی  +خدمات رایگان

خدمات شامل  :ترانسفر گروهی  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت  %52 +تخفیف غذای ایرانی به ازای هر روز اقامت
همراه با چهار گشت شهری رایگان (( مزرعه عسل  +بودا  +مرکز خرید طال و جواهر  +بام پاتایا ))

در پکیج های پوکت بلیط داخلی بانکوک به پوکت وپوکت به بانکوک از فرودگاه قدیم می باشد در صورت درخواست از
فرودگاه جدید با پرسنل رزرواسیون هماهنگ فرمایید

پوکت تک ( پرواز غیر مستقیم )  :شبهای هتل × تعداد شب درخواستی  +پرواز داخلی چک شود

 +خدمات رایگان

خدمات شامل  :ترانسفر ویژه  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت +ارسال رایگان غذای ایرانی به هتل به ازای هر روز اقامت
همراه با سه گشت شهری رایگان (( مزرعه عسل  +اکواریوم +مرکز خرید طال و جواهر))

پوکت تک ( پرواز مستقیم )  :شبهای هتل × تعداد شب درخواستی +

خدمات 01$

خدمات شامل  :ترانسفر ویژه  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت +ارسال رایگان غذای ایرانی به هتل به ازای هر روز اقامت
همراه با سه گشت شهری رایگان (( مزرعه عسل  +اکواریوم +مرکز خرید طال و جواهر))

در پکیج های ساموی بلیط داخلی بانکوک به ساموی وساموی به بانکوک از فرودگاه جدید گرفته می شود

سامویی تک و ترکیبی با هر سه شهر  :شبهای هتل × تعداد شب درخواستی  +پرواز داخلی چک شود
خدمات شامل  :ترانسفر ویژه  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت

ترکیبی بانکوک و پاتایا و پوکت  :شبهای هتل × تعداد شب درخواستی  +پرواز داخلی چک شود

+

خدمات رایگان

خدمات شامل  :ترانسفر گروهی  +لیدر فارسی زبان  +سیم کارت  %52 +تخفیف غذای ایرانی به ازای هر روز اقامت
همراه با چهار گشت شهری رایگان (( مزرعه عسل  +بودا  +مرکز خرید طال و جواهر  +بام پاتایا ))
لطفا ً موارد زیر را به مسافرین خود متذ کر شوید در غیر این صورت شرکت مسولیتی نخواهد داشت :
* هر گونه کنسلی ویا تغییر تاریخ یا هتل تا  7روز قبل از ورود مسافر قابل قبول می باشد.
* ترانسفر به صورت گروهی میباشد ومسافرین موظف به انتظار جهت انجام ترانسفر گروهی هستند.
* بلیط های داخلی بعد از کانفرم شدن هتل صادر وتحویل کانتر مربوطه می گردد وهر گونه کنسلی و تغییر تاریخ شامل بلیط داخلی نمیشود.
* درصورت تاخیر پرواز مبدا به مقصد در صورت دارا بودن پرواز داخلی,نوشو شدن پرواز بر عهده شرکت نمی باشد.
* در صورت هر گونه مشکل فقط با شماره های که در وچر اعالم شده تماس حاصل فرمایید.
* گشت های رایگان در ساعات خاص و روزهای خاص انجام می شود که از طریق راهنمایان تور به مسافرین اعالم میگردد ودر صورت عدم حضور بموقع مسافر
گشت مجدد انجام نخواهد شد.
* هتل ها بر اساس انتخاب مسافر وآژانس طرف قرارداد رزرو شده و راهنمایان تور هیچگونه مسةولیتی درقبال پاسوخگوی به مسافرانی که از هتل خود ناراضی باشند
باتشکر فراوان
ندارندو طیقه ونوع اتاق به اختیار هتل به مسافر تحویل داده میشود.

