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ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 7

59
ریال 1،091،500

18 7 59
18
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ریال 730،000
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ریال 2،035،000
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ریال 1،332،000
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ریال 1،924،000

ریال 1،646،500
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ریال 1،091،500 ریال 1،073،000
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ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 27 11

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 34 13

32

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47      

ریال 1،998،000*5
109 108

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

50

121
19

149
5*

224
ریال 2،738،000*5

148
ریال 4،144،000

HILTON PTY 
ریال 3،034،000

ریال 2،756،500

ریال 1،905،500

ریال 2،238،500

HOLIDAY INN PTY  

ROYAL CLIFF  120
ریال 2،016،500

94

MONTIEN PTY 

ریال 1،702،000
GARDEN CLIFF 

ریال 1،258،000

102
ریال 1،887،000*5

D
B

L یك تختھ ھر شب
براي یك نفر

دو تختھ ھر شب
براي دو نفر SN

G

SIGNATURE

4*

MARROTT RESORT 103

ریال 1،332،000*4

68

ریال 1،739،000*5

4*

PULLMAN PTY 

9293

 تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 43 17 143

47

ریال 1،757،500

ریال 2،220،000

68 27

ریال 1،720،000

ریال 1،276،500
69

ریال 1،350،000

73
ریال 1،350،000

جھ
هتل در

3*
ریال 740،000 ریال 703،000

GOLDEN BEACH 

SIAM BAYVIEW 4*

ASIA PTY 4*

IBIS PTY  3*

CENTARA PTY 3*

SUNBEAM 3*

تاریخ: 91،01،30

From 18APR TO 31jul                                                                                                                                                  
                       نرخ رزرو هتلهاي پاتایا از 91،02،01  تا 91،05،10

   نرخها بر اساس دالر میباشد و هر دالر برابر با  1850 تومان                                                   

   شماره:269

نرخ هتل هاي پاتایا

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 34 13 110
ریال 2،035،000

امکانات  بچھ ۵ تا ١٢ 
باتخت

بچھ ۵ 
تا١٢ 

بدون تخت

سھ تختھ ھر شب
براي سھ نفر

Email: info@SahelAbi.comSite: www.SahelAbi.com

- مسافرین گرامی براي استفاده از ترانسفرهتل به مراکزخرید و دریابه تابلوي اعالنات هتل توجه فرمایندویک ربع قبل از حرکت سرویس درالبی هتل منتظربمانند. 1  
- درصورتیکه  هواپیماي  مسافرین  به هر دلیلی  با تاخیر وارد دبی گردد  این شرکت  هیچگونه مسئولیتی  بابت  عدم  انجام ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت.2
- کلیه مواد مصرفی یخچال (درصورت مصرف) و همچنین استفاده از تلفن هتل داراي هزینه جداگانه میباشد که از طرف هتل هزینه آن دریافت می گردد.3
- چنانچه  درخواست  رزرو  هتل همکاران  محترم  بدون  شماره پرواز و ساعت رفت و  برگشت باشد  ترانسفر  فرودگاهی  انجام نخواهد شد.4
- مسافرین در بدو ورود براي ریکانفرم بلیط به دفتر هواپیمایی مربوطه مراجعه نمایند(دفتردبی هیچ مسئولیتی در این باره ندارد).5
ساعت  مانده  به  پرواز  هتل  کنسل  گردد  یک  شب  هزینه  هتل دریافت  میشود. 72- اگر 6
- وعده هاي صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود.7
 ظهر.12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 8
- تخت در اتاقهاي سه تخته از نوع سفري میباشد.9

 درهم می باشد.370- هزینه وقت سفارت دبی 10
  ریال  محاسبه  گردیده و هر گونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسافر می باشد.5500- پکیج فوق  با درهم   11
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