
                                  

یك تختھ  دو تختھ  با تخت بدون  تخت یك تختھ  دو تختھ 

PATONG PARADEE  

18,940,000

18,240,000 16,360,000

17,400,000

21,580,000

24,370,000

16,150,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا1,350,000 2,060,000

20,190,000

1,490,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 2,460,000 1,550,000

2,340,000 19,770,000

www.SahelAbi.com

20,820,000 HILTON HKT 

1,970,000 LE MERIDIEN  23,740,000

10,900,000 27,160,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,940,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

920,000

1,580,000 1,110,000

17,680,000

2,020,000 1,330,000

1,290,000 18,520,000

   بنام خدا

5*

18,800,000 10,300,000 24,090,000

10,660,000

VIRIDIAN 3*

3*9,100,000

17,750,00021,030,0009,850,000

23,530,000

18,030,0009,850,000

9,850,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,380,000 17,060,000

18,170,0001,700,000 9,400,000 21,860,000

1,020,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

17,750,00021,030,000

1,170,000

1,140,000 16,010,000 9,100,000

9,530,0001,580,000

17,680,000

1,110,000

هفت  شب اقامت در پوکت  با پرواز ماهان

ھر نفر بزرگسال 

تاریخ: 91،05،09
شماره:      281

امکانات 

From:30JU TO 21SEP

   نرخ رزرو  تورهاي پوکت از 91،05،09  تا 91،06،31

کمیسیون هر نفر 000ر300 ریال 

نرخ ٢ تا ١٢ سال  هتل 

4*

17,960,000 16,220,000
ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,180,000

4*

900,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

16,710,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

17,400,000

CENTRA ASHLEE 

4*

19,630,0009,350,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

شب اضافھ برای ھر نفر

IBI HKT 

MILLENIUM

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,660,000 1,150,000

19,010,000

SOUTH SEA 

4*KARON PHUNAKA 

DUANJGIT 4*

BLUE MARINE 4*

10,500,000

تهران ، خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) ، بعد از خیابان  سهند ، شماره 47    تلفن: 533 533 88    نمابر: 40 20 52 88  

5*22,700,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

26,320,000

5*

11,560,0003,290,000

20,400,000

33,010,000

4*+THE KEE RESORT  

THARA PATONG 

19,280,000

4*19,420,000

- ارائه درخواست از جانب آژانسهاي محترم همکار به منزله مطالعه قبول تمامی شرایط و تعهدات قرارداد مسافر آژانس ساحل آبی از جانب همکاران محترم می باشد. 1  
-.  وعده هاي صبحانه مسافرین  فقط  به تعداد شبهاي رزرو شده خواهد بود  و  تخت در  اتاقهاي   سه تخته  از  نوع سفري می باشد. 2  
- قیمتهاي فوق شامل هفت شب اقامت +بلیط  ماهان + ویزاي عادي (هفت روز کاري) + ترانسفررفت وبرگشت  فرودگاهی  می باشد.3  
- مسئولیت کنترل گذرنامه مسافرین از لحاظ  ممنوعیت خروج و سایر موارد به عهده آژانـس درخـواست کننده می باشد.4  
  ظهر میباشد.12 بعداز ظهر و زمان تخلیه اتاق ساعت 2- زمان تحویل اتاق ساعت 5
ریال و جریمه بلیط و هتل  دریافت می گردد. 950ر000- در صورت مـرفـوضی ویـزا ویا کنسل  مبلغ 6  

 
. 

ریال بسته شده هر گونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسافر می باشد.19900-پکیج فوق با دالر 7  

http://www.SahelAbi.com

