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دیاکوپرواز
(/http://diyakoparvaz.com)

(/http://diyakoparvaz.com/login?redirect=dashboard)  ݔng
�M !� &ݑݐ

تورها

(/http://diyakoparvaz.com/post) وبالگ

درباره ما (/page/دربارهدیاکوپرواز/)

(/contact/) تماس با ما

تور بانکوک پاتایا آذر ۹۵

اطالعات کلی تور

بانکوک (http://diyakoparvaz.com/بانکوک/) + پاتایا (http://diyakoparvaz.com/پاتایا/)مقصد

مدت اقامت  fd ۴ M!ݐ �ݓ
 + ۳ &ݑݐ  fd ۵ M!ݐ �ݓ

۴ &ݑݐ

قیمت از K�JNݐ c ۱,۸۰۵,۰۰۰ݑ

ایرالین

اطالعات تماس

(/http://diyakoparvaz.com/agency/diyako) دیاکو پرواز

۰۲۱۸۶۰۱۵۹۱۹

(diyakoparvaz@gmail.com (mailto:diyakoparvaz@gmail.com

(http://diyakoparvaz.com (http://diyakoparvaz.com

Deprecated

http://diyakoparvaz.com/
http://diyakoparvaz.com/login?redirect=dashboard/
http://diyakoparvaz.com/post/
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http://diyakoparvaz.com/contact/
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http://diyakoparvaz.com/agency/diyako/
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هتل ها

خدماتهتل
دو تخته (هر

کودک با تختیک تختهنفر)
کودک بدون

توضیحاتتخت

کودک بدوندو تخته (هر

 The Heritage Sathorn


 Mp Residence


B.B
B.B

۱,۸۰۵,۰۰۰
تومان

۲,۱۶۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۴۲۵,۰۰۰
تومان

 I Residence


 The Sun Resort


B.B
B.B

۲,۰۵۵,۰۰۰
تومان

۲,۴۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۶۷۵,۰۰۰
تومان

۱,۴۴۵,۰۰۰
تومان

D Varee Express Makkasan


 A One Star


B.B
B.B

۲,۱۵۵,۰۰۰
تومان

۲,۵۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۷۱۵,۰۰۰
تومان

۱,۴۹۵,۰۰۰
تومان

 Dream Town Pratunam


 Mike Orchid Resort


B.B
B.B

۲,۱۶۵,۰۰۰
تومان

۲,۶۰۵,۰۰۰
تومان

۱,۷۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۴۹۵,۰۰۰
تومان

 Chaydon


 Golden Beach


B.B
B.B

۲,۱۸۵,۰۰۰
تومان

۲,۶۱۵,۰۰۰
تومان

۱,۷۴۵,۰۰۰
تومان

۱,۴۹۵,۰۰۰
تومان

 Ibis Nana


 Ibis Pattaya


B.B
B.B

۲,۲۷۵,۰۰۰
تومان

۲,۷۸۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

(http://diyakoparvaz.com (http://diyakoparvaz.com

Deprecated

http://diyakoparvaz.com/
javascript:void(0);


12/5/2016 تور تايلند | تور بانکوک | تور پاتايا | تور بانکوک پاتايا آذر 95 | دياکو پرواز

http://diyakoparvaz.com/tour/409_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8… 3/9

توضیحاتتختکودک با تختیک تختهنفر)خدماتهتل

خدماتهتل
دو تخته (هر

کودک با تختیک تختهنفر)
کودک بدون

توضیحاتتخت

 Bangkok Palace


 Pattaya Seaview


B.B
B.B

۲,۲۹۵,۰۰۰
تومان

۲,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

 I Residence Silom


 Markland


B.B
B.B

۲,۳۵۵,۰۰۰
تومان

۲,۹۴۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

 Eastin Makkasan


 Eastin Pattaya


B.B
B.B

۲,۳۶۵,۰۰۰
تومان

۲,۹۵۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

 Mandarin


 Vista pattaya


B.B
B.B

۲,۵۰۵,۰۰۰
تومان

۳,۲۴۵,۰۰۰
تومان

۲,۰۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۵۹۵,۰۰۰
تومان

 Indra Regent


 D Varee Jomtien


B.B
B.B

۲,۵۳۵,۰۰۰
تومان

۳,۲۵۵,۰۰۰
تومان

۲,۱۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۶۹۵,۰۰۰
تومان

Centara Watergate
 Pavillion


 Centara Pattaya


B.B
B.B

۲,۷۰۵,۰۰۰
تومان

۳,۴۸۵,۰۰۰
تومان

۲,۲۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۷۹۵,۰۰۰
تومان

 Baiyoke Sky


 Imperial Pattaya


B.B
B.B

۲,۷۲۵,۰۰۰
تومان

۳,۴۹۵,۰۰۰
تومان

۲,۳۰۵,۰۰۰
تومان

۱,۷۹۵,۰۰۰
تومان

 The Sukosol SIAM CITY


 Garden Cliff


B.B
B.B

۲,۷۸۵,۰۰۰
تومان

۳,۶۵۵,۰۰۰
تومان

۲,۳۶۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۴۵,۰۰۰
تومان

Deprecated

javascript:void(0);
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توضیحاتتختکودک با تختیک تختهنفر)خدماتهتل

 Berkeley


 Garden Cliff


B.B
B.B

۲,۸۴۵,۰۰۰
تومان

۳,۷۳۵,۰۰۰
تومان

۲,۴۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۴۵,۰۰۰
تومان

 The Sukosol SIAM CITY


 Zing Pattaya


B.B
B.B

۲,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۳,۸۶۵,۰۰۰
تومان

۲,۴۶۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۴۵,۰۰۰
تومان

 Amari Watergate


Welcome World Beach
 Resort


B.B
B.B

۲,۹۸۵,۰۰۰
تومان

۳,۸۹۵,۰۰۰
تومان

۲,۴۸۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

 Pullman


 Pullman G


B.B
B.B

۲,۹۹۵,۰۰۰
تومان

۴,۱۹۵,۰۰۰
تومان

۲,۴۹۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

 Royal Orchid Sheraton


 InterContinental Pattaya


B.B
B.B

۳,۴۴۵,۰۰۰
تومان

۵,۰۶۵,۰۰۰
تومان

۲,۸۶۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

 lebua at State Tower


 Royal Cliff


B.B
B.B

۳,۵۰۵,۰۰۰
تومان

۵,۲۲۵,۰۰۰
تومان

۲,۹۴۵,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۵,۰۰۰
تومان

 Le Meridien


 Cape Dara


B.B
B.B

۳,۷۲۵,۰۰۰
تومان

۵,۶۹۵,۰۰۰
تومان

۳,۱۲۵,۰۰۰
تومان

۱,۹۹۵,۰۰۰
تومان

اطالعات تور

 مبدا از K�"Qݐ cݑ

Deprecated

javascript:void(0);
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مقصدقیمت ازاقامتایرالینعنوان

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) + پاتایا
/http://diyakoparvaz.com)

پاتایا/) ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان   
۳ شب و ۴ روز + ۳

شب و ۴ روز   

تور بانکوک پاتایا ۲۳و۲۵و۲۷ آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/513_تور

بانکوکپاتایا23و25و27آذر95/)

پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) + بانکوک
/http://diyakoparvaz.com) ۴ شب و ۵ روز + ۳

تور لوکس بانکوک پوکت زمستان ۹۵

نوع سفر K�R�J - airݐ
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تور تور خارجی (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تورخارجی/)  تور پاتایا (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تورپاتایا/) 

هتل بانکوک تور بانکوک (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/توربانکوک/)  (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تور/) 
بانکوک هتل پاتایا (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/هتلپاتایا/)  (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/هتلبانکوک/) 

تور ارزان بانکوک پاتایا (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/پاتایا/)  (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/بانکوک/) 
تور ارزان پاتایا (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تورارزانپاتایا/) (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تورارزانبانکوک/) 

پاتایا ارزان (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/پاتایاارزان/) تور ارزان (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/تورارزان/) 

تور بانکوک پاتایا آذر http://diyakoparvaz.com/tour/tag) 95/تور بانکوک ارزان (http://diyakoparvaz.com/tour/tag/بانکوکارزان/) 

بانکوکپاتایاآذر95/)

تورهای مرتبط

Deprecated
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/http://diyakoparvaz.com)
بانکوک/) ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان   

۴ شب و ۵ روز + ۳
شب و ۴ روز   

تور لوکس بانکوک پوکت زمستان ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/90_تور

لوکسبانکوکپوکتزمستان95/)

پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) ۲,۶۹۵,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور پوکت آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/450_تور

پوکتآذر195/)

پاتایا
/http://diyakoparvaz.com)

پاتایا/) ۱,۷۸۵,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور پاتایا آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/415_تور

پاتایاآذر95/)

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور بانکوک آذر ۹۵ ۷ شب
(http://diyakoparvaz.com/tour/462_تور

بانکوکآذر795شب/)

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) ۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور بانکوک آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/413_تور

بانکوکآذر95/)

پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور پوکت آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/445_تور

پوکتآذر95/)

پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) ۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان  ۶ شب و ۷ روز    

تور پوکت ۲۳و۲۵و۲۷ آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/433_تور

پوکت23و25و27آذر95/)

پاتایا
/http://diyakoparvaz.com)

پاتایا/) ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان  ۶ شب و ۷ روز    

تور پاتایا ۲۳و۲۵و۲۷ آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/516_تور

پاتایا23و25و27آذر95/)

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) + پاتایا
/http://diyakoparvaz.com) ۳ شب و ۴ روز + ۳

تور بانکوک پاتایا ۲۳و۲۵و۲۷ آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/513_تور

Deprecated

http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/tour/90_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/tour/450_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95-1/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/415_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/tour/462_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95-7-%D8%B4%D8%A8/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/tour/413_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/tour/445_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/tour/433_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-23%D9%8825%D9%8827-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/516_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-23%D9%8825%D9%8827-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/513_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-23%D9%8825%D9%8827-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
javascript:void(0);
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/http://diyakoparvaz.com)
پاتایا/) ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان   

۳ شب و ۴ روز + ۳
شب و ۴ روز   

(http://diyakoparvaz.com/tour/513_تور
بانکوکپاتایا23و25و27آذر95/)

پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) + بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان   
۴ شب و ۵ روز + ۳

شب و ۴ روز   

تور لوکس بانکوک پوکت زمستان ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/90_تور

لوکسبانکوکپوکتزمستان95/)

پاتایا
/http://diyakoparvaz.com)

پاتایا/) ۱,۹۰۵,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور پاتایا آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/449_تور

پاتایاآذر295/)

پاتایا
/http://diyakoparvaz.com)

پاتایا/) ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان  ۷ شب و ۸ روز    

تور پاتایا آذر ۹۵ عمان ایر
(http://diyakoparvaz.com/tour/460_تور

پاتایاآذر95عمانایر/)

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) + پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) ۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان   
۴ شب و ۵ روز + ۳

شب و ۴ روز   

تور بانکوک پوکت آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/434_تور

بانکوکپوکتآذر95/)

بانکوک
/http://diyakoparvaz.com)

بانکوک/) + پوکت
/http://diyakoparvaz.com)

پوکت/) ۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان   
۴ شب و ۵ روز + ۳

شب و ۴ روز   

تور بانکوک پوکت آذر ۹۵
(http://diyakoparvaz.com/tour/434_تور

بانکوکپوکتآذر95/)

نظرات

0 دیدگاه نوشته شده است، می توانید دیدگاه خود را بنویسید

افزودن نظر

نام و نام خانوادگی

Deprecated

http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/513_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-23%D9%8825%D9%8827-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/tour/90_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/449_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95-2/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/tour/460_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/tour/434_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
http://diyakoparvaz.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9/
http://diyakoparvaz.com/%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA/
http://diyakoparvaz.com/tour/434_%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-95/
javascript:void(0);
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آدرس وب سایت

ایمیل

متن نظر

ثبت نظر جدید

تماس با ماجستجو

تمام مقصد ها

پیشنهاد خواندنی

غذاهای معروف تایلند
(http://diyakoparvaz.com/post/غذاهایمعروفتایلند/)

جاذبه گردشگری (http://diyakoparvaz.com/post/cat/جاذبهگردشگری/)  ۳ آبان ۱۳۹۵

تفریحات هیجان انگیز پاتایا
(http://diyakoparvaz.com/post/تفریحاتهیجانانگیزپاتایا/)

جاذبه گردشگری (http://diyakoparvaz.com/post/cat/جاذبهگردشگری/)  ۱ آبان ۱۳۹۵

Deprecated

http://diyakoparvaz.com/post/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF/
http://diyakoparvaz.com/post/cat/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
http://diyakoparvaz.com/post/%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/post/cat/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
javascript:void(0);
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همه نوع ها

تااز

1300  4995000

جستجو

قیمت به تومان

 تلفن : ۸۶۰۱۵۹۱۹  ۰۲۱

 آدرس: تهران گیشا بین خیابان دهم و دوازدهم پالک 13 طبقه دوم واحد 6

diyakoparvaz@gmail.com :ایمیل 



(https://www.instagram.com/diyakoparvaz)



(https://telegram.me/diyakoparvaz)

(/contact/) تماس با ما درباره ما (/page/دربارهدیاکوپرواز/) قوانین (/page/قوانین/)

http://diyakoparvaz.com/page/%D9%81%D8%B1%D9%85) فرم عضویت آژانس ها

(/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%A7

(/http://diyakoparvaz.com) دیاکوپرواز

Deprecated

https://www.instagram.com/diyakoparvaz
https://telegram.me/diyakoparvaz
http://diyakoparvaz.com/contact/
http://diyakoparvaz.com/page/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2/
http://diyakoparvaz.com/page/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86/
http://diyakoparvaz.com/page/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7/
http://diyakoparvaz.com/
http://zakrot.com/webdesign/
javascript:void(0);

