
 

 

 

  بانكوك&  فوكيتجزيرة 

  

 

 

 ، للتوجه إلى تــايـلـند ،   <<<<مغادرة مطار   الساحرةجزيرة فوكيت   :  لليوم األوا

 جزيرة فوكيت ،  
 

  الى المدينة الترفيهية مع عشاء  أختيارية زيارةالساحرة / جزيرة فوكيت   :الثاني   اليوم  
ي المساء وف،   االستقبـال واالنتقـال إلى الفندق المقرر وباقي الـيوم حر.الوصول 

المدينه الترفيهيه ومشاهده اقوى عروض الفنتازيا ومن ثم  العودة للفندق القيام بزيارة 

 والمبيت
  

الـى جزيـرة جـيمو بونـد و القريـة مـع  أختيارية  / رحلة الساحرةجزيرة فوكيت   :الثالث   اليوم 

 غداء    
لمشاهده عروض  مقاطعه باهانج نجا الى االفطار في الفندق،ومن ثم القيام برحله

الفيله  وركوبها والعابها ومن ثم التوجه الى جزيرة جيمو بوند والقريه االسالميه 

وسميت بهذا االسم نسبه الى فلم جيمو بوند الذي تم تصويره فيها والتعرف عليها 

اجمل الشواطىء والغابات وممارسه النشاطات البحريه وتناول وجبه الغذاء ومن ثم 
  مبيت. العوده للفندق وال

 
   الى مملكة النمور  أختيارية رحلة  /  الساحرةجزيرة فوكيت   :الرابع اليوم  

 والمبيـت وفي المسـاء ،  الى مملكة النمور  ومن ثم القيام برحله  االفطار في الفندق،

. 
 

   أختيارية  سفاري  / رحلةالساحرة جزيرة فوكيت   :الخامو اليوم  

 ، والمبيت سفاري وركوب الفيل  القيام برحله ومن ثم  االفطار في الفندق،

 

 الساحرة / يوم حر للسباحه   جزيرة فوكيت    :السادس اليوم  
 ، والمبيت للسباحه االفطار في الفندق،وباقي اليوم وقت حر 

 
 الساحرة / يوم حر للسباحه   جزيرة فوكيت   :السابع اليوم  

 ، والمبيت باحه للساالفطار في الفندق،وباقي اليوم وقت حر 
 

 مدينة بانكوك   :  الثامن   اليوم 

وقـت حـر لحـين موعـد المغـادرة لاقـالب الـى بـانكوك   الوصـول و األفطار فـي الفنـدق  
 المبيتاألستقبال من قبل مندوبنا و 

 
   أختيارية  في مدينة بانكوك رحلة التاسع  : اليوم 

ارة األسواق العائمة  االنتقال إلى مركـ  لزي أ اإلفطار في الفندق، ومن ثم  القيام بجولة

راتشــا بــورى طويلــة الشــكل للتنقــل بهــا عبــر القنــوات المائيــة الصــغيرة فــي  دامنيــو  
ــد مــن المركــ  المختلفــة فــي الشــكل و الحجــم  ســادواك ,   ســوف تشــاهدو  العدي

العودة الى الفنـدق ووقـت تستخدم بواسطة التجار المحليين لترويج بضاعتهم .بعد ذلك 
 حر في المساء.

  
 العوده الى ارض الوطن   : العاشراليوم   

  .وباقي اليوم حر الى حين موعد العوده الى ارض الوطن االفطار في الفندق

 

 

 

 

 
 

 



 

 

  ع (مع أمكانية زيادة عدد الليالي سواء في الفيال أو المنتج) جميع األسعار على حسب توفر األمكانية , 
 ) مع تأكيد الحجز قبل شهر أو شهرين من موعد السفر (

  ) األسعار ال تشمل تذكرة الطيران يرجى مراسلتنا لضمان أقل األسعار  (

 

 
 لمشاهدة جميع األسعار النزول ألسفل الصفحة 

أيام في  بانكوك  3

 وسط المدينة   
 ليالي في غرفة مطلة على البحر   6 

 للشخص في الغرفة المزدوجة 

  

RADISSON SUITE BANGKOK 
  

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور

  
https://www.radisson.com/bangkok

10110/thabakk-th-hotel-  

SEA SUN SANDS RESORT (4* Deluxe ) 

   sea view room 

 على البحر  مطلة  
  

 
   

   http://seasunsandresort.com/  

 

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 610

 

  2018-8-31لغاية  4-1من 

 دينار 585

 

  2018-8-31لغاية  4-1من 

 مع جاكوزي دينار 615

 

  2018-8-31لغاية  4-1من 

  البحرمع جاكوزي مطلة على  دينار 790
RADISSON SUITE BANGKOK 

  

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور

  
https://www.radisson.com/bangkok

10110/thabakk-th-hotel- 

KALIMA RESORT (5*) 
   sea view room 

 على البحر  مطلة  
 
 

 
www.kalimaresort.com 

    

 

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 705

 

  2018-8-31لغاية  4-1من 

 دينار 645

 

https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://seasunsandresort.com/
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/


 

 

 

 

 

أيام 3 بانكوك   وكيتأيام في منتجع ب 5 
 في أيام 3بوكيت  

 فيال مع بركة خاصة

ي الغرفة للشخص ف

 المزدوجة 

  
RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور

  
-https://www.radisson.com/bangkok

10110/thabakk-th-hotel  

KALIMA RESORT (5*) 

   sea view room 

 

 بحر مطلة على ال  

 
www.kalimaresort.com 

  

TANTAWAN VILLA (4* Deluxe) 

Pool Villa  
 

 فيال مع بركة خاصة
http://ww 

http://www.villatantawan.com/  

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 805

 

  2018-4-30لغاية  4-1من 

 دينار 735

 

  2018-7-31لغاية  5-1من 

 دينار 755

RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور
  

-https://www.radisson.com/bangkok
10110/thabakk-th-hotel 

THE WESTIN SIRAY BAY (5*) 

  Superior sea view  

 

 سوبيرور مطلة على البحر 
   
 

http://www.westinsiraybay.com/ 

MALISSA VILLA SUITE (5* 
Deluxe) 

Pool Villa  
 فيال مع بركة خاصة 

  
 

http://www.malisavillas.com/  

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 835

 

  2018-4-30لغاية  4-1من 

 دينار 775

 

  2018-7-31لغاية  5-1من 

 دينار 700

RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور
  

-https://www.radisson.com/bangkok
10110/thabakk-th-hotel 

THE WESTIN SIRAY BAY (5*) 

  Superior sea view  

 
 سوبيرور مطلة على البحر 

   
 

om/http://www.westinsiraybay.c 

TANTAWAN VILLA (4* Deluxe) 

Pool Villa  
   

 فيال مع بركة خاصة

 
 http://ww

http://www.villatantawan.com/  

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 835

 

  2018-4-30لغاية  4-1من 

 دينار 785

 

  2018-7-31لغاية  5-1من 

 دينار 710

https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/
http://www.thebellphuket.com/
http://www.thebellphuket.com/
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.amari.com/phuket/
http://www.malisavillas.com/
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.amari.com/phuket/
http://www.thebellphuket.com/
http://www.thebellphuket.com/


 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

RADISSON SUITE BANGKOK   
Superior Room 

 

 غرفة سوبريور

  
-https://www.radisson.com/bangkok

10110/thabakk-th-hotel 

KALIMA RESORT (5*) 
   sea view room 

 

 مطلة على البحر   
 

 
www.kalimaresort.com 

AMATARA VILLA (5* Deluxe) 
POOL PAVILION 

  
فيال مع بركة خاصه مطلة  

 عالبحر
http://amataraphuket.com/home.php 

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 860

 

  2018-4-30اية لغ 4-1من 

 دينار 750

 

  2018-5-30لغاية  5-1من 

 دينار 810

 

  2018-7-31لغاية  6-1من 

 دينار 770

RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور

  
-https://www.radisson.com/bangkok

10110/thabakk-th-otelh 

KALIMA RESORT (5*) 

   sea view room 

 

 مطلة على البحر   

 
www.kalimaresort.com 

SALA PHUKET RESORT & SPA( 
5*)  

Sala Pool Villa   
   فيال مع بركة خاصة

  
  

http://www.salaresorts.com/phuket/def
en.html-ault 

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 900

 

  2018-4-30لغاية  4-1من 

 دينار 860

 

  2018-7-31لغاية  5-1من 

  دينار 790

RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور
  

-https://www.radisson.com/bangkok
10110/thabakk-th-hotel 

KALIMA RESORT (5*) 

   sea view room 

 

 مطلة على البحر   

 
www.kalimaresort.com 

ANANTARA MAI KAO VILLAS 
(5* Deluxe)  
POOL VILLA  

   فيال مع بركة خاصة
  

http://phuket.anantara.com/rooms.asp
x 

 2018- 3-31لغاية  3-15من 

 دينار 960

 

  2018-4-30لغاية  4-1من 

 دينار 925

 

  2018-7-31لغاية  5-1من 

 دينار 830

RADISSON SUITE BANGKOK   

Superior Room 
 

 غرفة سوبريور
  

-https://www.radisson.com/bangkok
10110/thabakk-th-hotel 

KALIMA RESORT (5*) 

   sea view room 

 
 مطلة على البحر   

 
www.kalimaresort.com 

SANTHYA KOH YAO YAI (5*)  

 OCEAN POOL VILLA  
 

 االنتقال بالقارب الى الجزيرة 

https://www.santhiya.com/kohyaoy
ai/ 

  

 أطلب العرض
  

https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/
http://amataraphuket.com/home.php
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/
http://www.salaresorts.com/phuket/default-en.html
http://www.salaresorts.com/phuket/default-en.html
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/
http://phuket.anantara.com/rooms.aspx
http://phuket.anantara.com/rooms.aspx
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
https://www.radisson.com/bangkok-hotel-th-10110/thabakk
http://www.kalimaresort.com/
https://www.santhiya.com/kohyaoyai/
https://www.santhiya.com/kohyaoyai/


 

 

   األسعار تشمل االتى   :
   

 من بوكيت الى بانكوكالداخلية  الطائرة تذكرة -

 
 التواصل مع مندوب يتكلم العربية في بوكيت و بانكوك   عن طريق الهاتف , -

 
 سيم كارد وقت الوصول  -

 
 .مع وجبة األفطار  فيال مع بركة خاصة غير مكشوفة من أحد في  ليلتا  , 2  ة  االقام -

 

 ع وجبة األفطار م وكيت منتجع جزيرة ففي  ليالي  , 4 ة   االقام -
 

 .األفطار مع وجبة  بانكوكفي ليلتا  , 2  ة  االقام -
 

 .   بسيارة خاصةبانكوك و فوكيت مطار االستقبال والتوديع في  -

 
 التنقل بين الفنادق بسيارة خاصة  -

 
 . التايالندية رسوم الفيزا  -

 
 .جميع الضرائ   -

 

 األسعار ال تشمل االتى  
  يرة بوكيت +  بانكوك  ذهاب و عودةالى جزالدولية تذكرة الطائرة  -

 الرحالت السياحيه . -
 

 دينار ( 98/ للشخص عرض خاص جدااا +األسواق العائمة+عشاء فانتازيا+رحلة سفاريرحالت) جيمس بوند  4**** ألضافة 

  
 مالحظات  هامة جدا 

  السفر تاريخ من األقل على شهور 6 لمدة صالح بكون أن يجب السفر جواز -
سنه بالسفر الى الخارج اال وان يظهر دفتر خدمة العلم في المطار وان يكون مجدد  38-18كم انه تم اصدار قرار من التعبئه والتجنيد عدم السماح الي شخص بين الى نود اعالم

 وساري المفعول

الهوية الشخصية االردنية + صورة  + صورة واضحه عن شهور 6صالح لمدة   جواز سفرللجواز األردني  نحتاج لتقديم الفيزا التايالندية ***
 .  ,. 2شخصية خلفية بيضاء عدد 

 ظهرا  12ظهرا و وقت الخروج الساعة  2وقت الدخول الى الفنادق الساعة   -
 
 

 **** األسعار أعاله على حسب توفر األمكانية  
  

 دينار ( 89اص جدااا رحالت فقط ) جيمس بوند + رحلة سفاري + عشاء فانتازيا / للشخص عرض خ 3**** ألضافة 

 دينار ( 32**** ألضافة رحلة يوم كامل  جميس بوند    )/ للشخص عرض خاص جدااا 
 دينار ( 12**** ألضافة رحلة سفاري   )/ للشخص عرض خاص جدااا 

 دينار ( 47**** ألضافة فانتازيا مع عشاء    )/ للشخص عرض خاص جدااا 

 دينار ( 26اء )/ للشخص عرض خاص جدااا **** ألضافة نصف يوم كورال كورال مع غد
 دينار ( 55**** ألضافة رحلة يوم كامل  جزيرة راشا  مع غداء )/ للشخص عرض خاص جدااا 

دقيقه + كهف القرود )/ للشخص عرض خاص جدااا  30ألضافة رحلة يوم كامل  التجديف بالنهر + ركوب الفيل لمدة  ****
 دينار  21

 دينار ( 24امل  جزيرة بي بي  مع غداء )/ للشخص عرض خاص جدااا **** ألضافة رحلة يوم ك
 دينار ( 35**** ألضافة رحلة حضور عرض الدالفين )/ للشخص عرض خاص جدااا 

 دينار ( 67**** ألضافة رحلة كروز بحري مع عشاء بانج ناجا  )/ للشخص عرض خاص جدااا 


