
                                  

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

5*14,130,000

15,940,000

25,830,000

4*Montien Bkk 

Ramada Plaza 

12,600,000

10,340,000
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5*16,300,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

23,600,000

5*

11,400,0002,600,000

4*Ramada Dma 

Asia Bkk 4*

Tawana Ramada 4*

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

شب اضافھ برای ھر نفر

Ibis Sathorn 

Dusit Thani 

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 1,180,000 640,000

12,250,000

Eastin

3*

340,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

10,450,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

11,480,000

Bkk Center  

4*

13,150,00091,500,000

کمیسیون هر نفر 000ر300 ریال 

نرخ ٢ تا ١٢ سال  هتل 

3*

11,900,000 10,020,000
ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 670,000

هفت  شب اقامت در بانکوك با پرواز ماهان

ھر نفر بزرگسال 

تاریخ: 91،05،09
شماره:      278

امکانات 

From:30JULTO 21SEP

   نرخ رزرو  تورهاي تایلند از 91/05/09  تا 91،06،31

11,760,00015,380,000

450,000

610,000 9,960,000 8,900,000

9,500,0001,100,000

10,510,000

590,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 790,000 10,720,000

10,790,000830,000 9,200,000 13,430,000

440,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

11,760,00015,380,0009,500,000

16,220,000

12,110,0009,580,000

9,600,000

   بنام خدا

5*

12,320,000 9,800,000 17,190,000

10,600,000

Residence 3*

3*89,500,000390,000

1,100,000 590,000

11,620,000

1,360,000 710,000

660,000 ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ11,760,000 1,220,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ

www.SahelAbi.com

15,660,000 Royal Orchid  

1,340,000 Le Meridien 17,050,000

10,900,000 23,180,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ930,000 1,760,000

15,180,000

1,180,000

ترانسفرفرودگاھی وصبحانھ 2,220,000 1,140,000

2,280,000 14,400,000

Forum Park  

13,710,000

12,320,000 10,370,000

11,480,000

15,940,000

19,980,000

10,090,000

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 بسته شده هر گونه تغییر نرخ ارز در روز تسویه حساب به عهده مسافر می باشد.19900-پکیج فوق با دالر 6  

http://www.SahelAbi.com

