
جزيرة بوكیت –تايلند   
 أيام     8

   المغادرة  :   األوللیوم ا
التوجه الى المطار للمغادرة الى تايلند 

   الساحرة  بوكیت جزيرة  :   الثانيلیوم ا
 فیال مع بركة خاصة المبیت في جزيرة بوكیت 

وباقي   بسیارة خاصة المنتجعالوصول االستقبـال واالنتقـال إلى 
 الـیوم حر.

   في الجزيرة   يةاختیار رحلة سیاحیة :  الثالث  الیوم 
 فیال مع بركة خاصة المبیت في جزيرة بوكیت 

في  اختیارية و من ثم القیام برحلة سیاحیة، اإلفطار في الفندق
 و العودة الى الفندق و باقي الیوم حر  الجزيرة 

  مع عشاء فانتازيا  أختیارية  رحلة سیاحیة :  الرابع  الیوم 
 منتجع    المبیت في جزيرة بوكیت 

و من ثم وقت حر و في المساء  القیام برحلة ، إلفطار في الفندقا
سیاحیة لحضور عرض فانتازيا مع عشاء و العودة الى الفندق و 

 باقي الیوم حر 

   أختیارية جزيرة جیمس بوندرحلة سیاحیة  :الخامس الیوم 
 منتجع    المبیت في جزيرة بوكیت 

ترتیب رحلة سیاحیة الى و من ثم وقت حر أو ، اإلفطار في الفندق
 و العودة الى الفندق و باقي الیوم حر  جزيرة جیمس بوند

      : جزيرة بوكیت   السادس  الیوم  
 منتجع    المبیت في جزيرة بوكیت 

 وقت حر للراحة و األستجمام  .  اإلفطار في الفندق

      : جزيرة بوكیت   السادس  الیوم  
 ع    منتجالمبیت في جزيرة بوكیت 

 وقت حر للراحة و األستجمام  .  اإلفطار في الفندق

       المغادرة   :الثامن      الیوم  
 وقت حر لحین العودة الى أرض الوطن .  اإلفطار في الفندق



 + جمیع المواصالت )  األقامةتذكرة الطیران + جمیع األسعار تشمل ( 
 2020-01-14و   2019-12-20ل فترة األقامة بین  جمیع األسعار ال تشم

 الفنادق
لیالي في جزیرة بوكیت  6للشخص في الغرفة المزدوجة 

 في منتجع 

Deevana Plaza Phuket Patong 
4**** Deluxe  

DELUXE CITY VIEW 
 مدينةع� الغرفة د�لوكس مطلة 

http://www.deevanaplazaphuket.com/

من 2019-11-1 لغایة 31-3-2020 

 د.أردني 845

 2020-01-31لغایة  2020-01-08من 

 د.أردني 915
Sea Sun Sand Resort & Spa 

4**** Deluxe  
Patong Beach 

كوم  تقییم جید على بوكینج دوت  
Deluxe Sea View room   

    د�لوكسمطلة ع� البحر  
 

http://seasunsandreso rt.com/

من 2019-12-1 لغایة 31-3-2020 

 د.أردني 905

 2020-01-31لغایة  2020-01-14من 

 د.أردني 1000

 الفنادق
لیالي في جزیرة بوكیت  4للشخص في الغرفة المزدوجة 

 في منتجع 

الي في جزیرة بوكیت لی 2
 في سویت مع بركة أو

 فیال مع بركة خاصة  
Sea Sun Sand Resort & Spa 

4**** Deluxe  
Patong Beach 

Deluxe Sea View room   
     مطلة ع� البحر د�لوكس 

كوم تقییم جید على بوكینج دوت 
 

andreso rt.com/http://seasuns 

Wyndham Grand Kalim 
5***** 

Pool Ocean View Suite 
  س��ت مع بركة خاصة مطل ع� البحر 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

https://www.wyndhamgrandphuket.com
suites/ 

 2019-12-20 لغایة 2019-12-1من 

 د.أردني 1020

 2020-01-31لغایة  2020-01-14من 
 د.أردني  1205

 2020-02-29لغایة  2020-02-01من 
 د.أردني  1145

 2020-03-31لغایة  2020-03-01من 

 د.أردني  1080

http://www.deevanaplazaphuket.com/
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites


Deevana Plaza Phuket Patong 
4**** Deluxe  

DELUXE CITY VIEW 
 مدينةع� الغرفة د�لوكس مطلة 

http://www.deevanaplazaphuket.com/

Wyndham Grand Kalim 
5***** 

Pool Ocean View Suite 
  س��ت مع بركة خاصة مطل ع� البحر 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

https://www.wyndhamgrandphuket.com
suites/  

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1000

 2020-01-31لغایة  2020-01-14من 
 د.أردني  1140

 2020-02-29لغایة  2020-02-01من 
 د.أردني  1125

 2020-03-31لغایة  2020-03-01من 
 د.أردني  1060

Burasari Resort Patong   
4**** Deluxe 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

Premier room  
 بریمیر

https://phuket.burasari.com/ 

Villa Tantawan 
5***** Deluxe 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 
 Pool Villa 

ف�ال مع بركة خاصة

 http://www.villatantawan.com/ 

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1080

 2020-03-31لغایة  2020-01-14من 
 د.أردني  1120

Amari Resort Patong 
5***** Deluxe 

iew  room Deluxe Ocean V 
    ر د�لوكس ع� البح ةمطل

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

  -https://www.amari.com/phuket/special 
offer.aspx?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=a

cp 

Amatara Welness resort  
5***** Deluxe 

  Bay View Pool Villa 
  ف�ال مع بركة خاصة مطلة ع� البحر 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

https://www.salahospitality.com/phuket/

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1270

 2020-03-31لغایة  2020-01-14من 

 د.أردني  1340

http://www.deevanaplazaphuket.com/
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites
https://phuket.burasari.com/
http://www.villatantawan.com/
https://www.amari.com/phuket/special-offer.aspx?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=acp
https://www.amari.com/phuket/special-offer.aspx?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=acp
https://www.amari.com/phuket/special-offer.aspx?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=acp
https://www.salahospitality.com/phuket/


Diamond Cliff Resort & Spa  
5*****  

SEA VIEW -XE SUPER DE LU 

 مع بل�ونة مطلة ع� البحر د�لوكس
 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم  

https://www.diamondcliff.com/

Sala Phuket Resort Or Anantara Layan 
5***** Deluxe 

  Pool Villa
 ف�ال مع بركة خاصة 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 

https://www.salahospitality.com/phuket/

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1280

 2020-03-31لغایة  2020-01-14من 

 د.أردني  1330

Diamond Cliff Resort & Spa  
5*****  

SEA VIEW -SUPER DE LUXE  

 مع بل�ونة مطلة ع� البحر د�لوكس
 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم  

https://www.diamondcliff.com/

The Pavilions  
5***** Deluxe 

  Spa Pool Pavilion
 ف�ال مع بركة خاصة 

 

 
 

 كوم على بوكینج دوت  ممتاز تقییم 
 

 https://www.pavilionshotels.com/phuket/

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1200

 2020-01-31لغایة  2020-01-14من 
 د.أردني  1235

 2020-03-31لغایة  2020-02-01من 
 د.أردني  1370

Le Meridien Phuket Beach Resort 
5***** Deluxe 

Ocean view   Deluxe 
 مطلةع� البحر د�لوكس غرفة  
 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم   

-le-https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd
resort/-beach-phuket-meridien

Sri Panwa  
5***** Deluxe 

 Ocean View Pool Suite

 مطلة ع� البحر  مع بركة خاصة س��ت
 كوم على بوكینج دوت   ممتازتقییم  

 villas/-https://www.sripanwa.com/hotel

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1515
 2020-01-31لغایة  2020-01-14من 

 د.أردني  1600

 2020-02-29لغایة  2020-02-01من 
 د.أردني  1710

Le Meridien Phuket Beach Resort 
5***** Deluxe 

Ocean view   Deluxe 
 مطلةع� البحر د�لوكس غرفة  

 كوم على بوكینج دوت  رائع تقییم   

-le-https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd
t/resor-beach-phuket-meridien

Paresa  
5***** Deluxe 

Ocean Pool Suite 
 مطلة ع� البحر   مع بركة خاصة س��ت

 كوم على بوكینج دوت   ممتازتقییم  

https://www.paresaresorts.com/

 2019-12-20لغایة  2019-11-1من 

 د.أردني 1530

 2020-02-29غایة ل 2020-01-14من 
 د.أردني  1620

 2020-03-31لغایة  2020-03-01من 
 د.أردني  1460

 **** ننصح جمیع المسافرین عائالت و شھر العسل الحجز قبل شھرین على األقل من تاریخ السفر  
لضمان توفر الفنادق و مقاعد الطیران   

https://www.diamondcliff.com/
https://www.salahospitality.com/phuket/
https://www.diamondcliff.com/
https://www.pavilionshotels.com/phuket/
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/
https://www.sripanwa.com/hotel-villas/
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/
https://www.paresaresorts.com/


 األسعار تشمل االتى : 

 المحلیة وتذكرة الطیران الدولیة  -

فیال مع بركة خاصة  جزيرة بوكیت في لیالي   2ة  االقام -

     منتجع في جزيرة بوكیتفي لیالي   4ة  االقام -

 وجبة األفطار يومیا  -

 ايلند بسیارة خاصة تمطار  االستقبال والتوديع في -

 في بوكیتالتنقل بین الفیال و المنتجع  -

 جمیع الضرائب . -

مالحظات ھامة  ***
 مالیزيا ال تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني أو الفلسطیني أو ألي جنسیة عربیة. -
 تايلند تحتاج الى فیزا مسبقة للجواز األردني أو الفلسطیني أو ألي جنسیة عربیة. -
)  شھور على األقل من تاريخ السفر ( ال نتحمل اي مسؤولیة في حال عدم صالحیة جواز السفر 6صالحیة جواز السفر  -
 ظھرا  2الى الفندق الساعة  الرسمي وقت الدخول -
ظھرا أو طلب تأخیر تسلیم الغرفة سیتم الدفع المباشر للفندق  12ظھرا ( و اذا تم تسلیم الغرفة بعد الساعة  12وقت تسلیم الغرفة الساعة  -

 على حسب تسعیرة الفندق الرسمیة  و ال نتحمل اي مسؤولیة )   
) و لكن سنقوم بالمساعدة على تعديل األوقات  الدولي أو المحلي من قبل شركة الطیران ( ال نتحمل اي مسؤولیة اذا تغیر وقت الطیران   -

على حسب األوقات الجديدة المقدمة من قبل شركة الطیران 

خلفیة بیضاء + صورة عن ھوية  2عدد ( جواز السفر األصلي + صور شخصیة  برقم وطني للجواز األردنيمن السفارة التايلندية متطلبات الفیزا 
 األحوال المدنیة )

 للجواز األردني بدون رقم وطني من السفارة التايلندية  الفیزامتطلبات 
 جواز السفر األصلي  - 
 خلفیة بیضاء  2صور شخصیة عدد   -
 صورة عن الھوية الفلسطینیة   -
 لى األقلأالف شیكل ع 4شھور يشترط وجود  6كشف حساب بنكي آلخر   -
 مروس و مختوم  كتاب عمل  -

بنكي حساب  ال تملك كشف المسافرة التي تحمل جواز سفر أردني بدون رقم وطني  ** و اذا كانت الزوجة
شیكل  على األقل  8000مبلغ  عمل كشف حساب بنكي مع وجود الزوج  يجب على


	Deevana Plaza Phuket Patong
	Deevana Plaza Phuket Patong

