
                                  

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

IBIS PTY  

14,550,000

13,290,000 10,790,000

12,740,000

18,030,000

22,210,000

10,510,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا1,070,000 2,080,000

17,890,000

1,130,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 2,440,000 1,250,000

2,200,000 14,970,000

www.SahelAbi.com

16,430,000 ROYAL CLIFF  

1,530,000 HILTON PTY 18,380,000

10,900,000 24,720,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,400,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

450,000

1,480,000 780,000

12,740,000

1,880,000 980,000

740,000 12,460,000

   بنام خدا

5*

13,990,000 10,300,000 20,820,000

10,660,000

GOLDEN BEACH 3*

3*9,100,000

13,080,00018,030,0009,850,000

17,470,000

13,080,0009,850,000

9,850,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,010,000 11,480,000

11,690,0001,080,000 9,400,000 15,240,000

550,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

12,110,00016,080,000

580,000

810,000 10,510,000 9,100,000

9,530,0001,200,000

11,480,000

640,000

هفت  شب اقامت در پاتایا  با پرواز ماهان

ھر نفر بزرگسال 

تاریخ: 91،0509
شماره:       279

امکانات 

From:30 jul TO 21sep

   نرخ رزرو  تورهاي پاتایا از 91،04،01  تا 91،05،10

کمیسیون هر نفر 000ر300 ریال 

نرخ ٢ تا ١٢ سال  هتل 

4*

13,290,000 10,790,000
ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 810,000

4*

450,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

11,200,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

11,760,000

CENTARA PTY 

4*

14,690,0009,350,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

شب اضافھ برای ھر نفر

SUNBEAM

HOLIDAY INN PTY  

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا 1,480,000 780,000

12,810,000

ASIA PTY 

4*SIAM BAYVIEW 

SIGNATURE 4*

MONTIEN PTY 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*17,470,000

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

ترانسفر فرودگاھی صبحانھ گشت سیم کارت کوپن غذا

23,040,000

5*

11,560,0003,000,000

15,590,000

28,620,000

5*GARDEN CLIFF 

MARROTT RESORT 

14,480,000

5*15,170,000

لطفا جھت ھماھنگی بیشتر با خانمھا شالی پور وتھرانی تماس حاصل فرمایید.

- 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

