
 

 

 تايلند
 ماأي 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 ( 

 

   الفنادق
 لغرفة المزدوجة للشخص في ا

 
 لیالي في جزیرة بوكیت  6

 في منتجع 
Sea Sun Sand Resort & Spa 

4**** Deluxe  
Patong Beach 

 
 كوم  تقییم جید على بوكینج دوت  

Deluxe Sea View room   
     د�لوكسمطلة ع� البحر  

 

 
 

 o rt.com/http://seasunsandres 

 
 2019-10-31لغایة  9-1من 

700 JD 
  
 

 2019-12-15لغایة  11-1من 

780 JD   
 

 دینار   28ألضافة لیلة في المنتجع للشخص 
 

 
 
 
 
 

 و التأكید آخر موعد للدفع
 29-9 

   الفنادق
 لیالي في جزیرة بوكیت  4 للشخص في الغرفة المزدوجة 

 في منتجع 

 لیالي في جزیرة بوكیت  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 

 
 

 http://seasunsandreso rt.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/    

 
 2019-10-31لغایة  9-1من 

795 JD   
  
 

 2019-12-15لغایة  11-1من 

915 JD   
  

 دینار   71للشخص  الفیال ألضافة لیلة في 
 دینار   28للشخص  المنتجع ألضافة لیلة في 

 

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


 

 

 

 Cape Sienna Gourmet Hotel Villas   
4**** Deluxe  
Kamala Beach 

STUDIO ROOM SEA VIEW   
     مع بل�ونةمطلة ع� البحر  

 كوم نج دوت على بوكی  رائعتقییم 

 
 
 

https://www.capesienna.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/    

 2019-10-31لغایة  9-1من 

855 JD 
  
 

 2019-12-15لغایة  11-1من 

990 JD   
 

 دینار   71للشخص  الفیال ألضافة لیلة في 
 دینار   42للشخص  المنتجع ألضافة لیلة في 

 

Burasari Resort Patong    
4**** Deluxe 

 كوم ى بوكینج دوت عل  رائعتقییم 
 

Premier room  
 بریمیر

 
https://phuket.burasari.com/     

Villa Tantawan 
5***** Deluxe 

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 
 Pool Villa 
   اصةف�ال مع بركة خ

 
 http://www.villatantawan.com/ 

 
 2019-10-31لغایة  9-1من 

845 JD 
  
 

 2019-12-15لغایة  11-1من 

1090 JD   
 

 دینار     71للشخص   10ألضافة لیلة في الفیال شھر  
 دینار    120للشخص   11ألضافة لیلة في الفیال شھر  

 دینار    130للشخص   12لیلة في الفیال شھر   ألضافة
 

 دینار     25للشخص    10شھر    المنتجع ألضافة لیلة في 
 دینار     43للشخص    11شھر    المنتجع ألضافة لیلة في 

 

Amari Resort Patong  

5***** Deluxe 
Deluxe Ocean View  room  

    ر د�لوكس ع� البح ةمطل
 كوم لى بوكینج دوت ع  رائعتقییم 

 

Amatara Welness resort  
5***** Deluxe 

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

 كوم على بوكینج دوت   رائعتقییم 
   

 
 2019-10-31لغایة  9-1من 

1095 JD 
  
 

 2019-12-15لغایة  11-1من 
1145 JD    

 
 دینار    115للشخص   10ألضافة لیلة في الفیال شھر  

https://www.capesienna.com/
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites
https://www.wyndhamgrandphuket.com/suites
https://phuket.burasari.com/
http://www.villatantawan.com/


 

 

 
     -om/phuket/specialhttps://www.amari.c 

offer.aspx?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign
=acp 

  
 

 
 
 

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

 دینار    125للشخص   11ألضافة لیلة في الفیال شھر  

 
 دینار     60للشخص    10شھر    المنتجع ألضافة لیلة في 
 دینار     68للشخص    11شھر    المنتجع ألضافة لیلة في 

 

  
 

Diamond Cliff Resort & Spa    
5*****  

SEA VIEW -SUPER DE LUXE  
  

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

 
ps://www.diamondcliff.com/htt  

 
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/ 

     
 2019-10-31لغایة  9-1من 

925 JD 
  
 

 2019-11-30لغایة  11-1من 

1125 JD   
 

Diamond Cliff Resort & Spa    
5*****  

SEA VIEW -SUPER DE LUXE  
  

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

 
 

s://www.diamondcliff.com/http  

 
The Pavilions  

5***** Deluxe 
 

  Spa Pool Pavilion 
 ف�ال مع بركة خاصة 

 
 
 
 
 
 

 كوم على بوكینج دوت  ممتاز تقییم 
 

 

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

      
 2019-10-31لغایة  9-1من 

960 JD 
  
 

 2019-11-30لغایة  11-1من 

1080 JD 
    

  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 

Banyan Tree Phuket  
5***** Deluxe 

  
Banyan Lagoon Pool Villa 

 ف�ال مع بركة خاصة 
 كوم نج دوت على بوكی  ممتازتقییم    

 
https://www.banyantree.com/en/thailand/ph

uket   
 

 
 

 2019-09-30لغایة  9-1من     

1100 JD 
  
 

 2019-10-31لغایة  10-1من 

1120 JD 
  
 

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/
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.banyantree.com/en/thailand/phuket
https://www.banyantree.com/en/thailand/phuket


 

 

 
 
 
 
 

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 

 2019-09-30لغایة  9-1من     

1035 JD 
  
 

 2019-10-31لغایة  10-1من 

1085 JD 
  
 

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

resort/-beach-phuket-meridien 

Como Point Yamu 
5***** Deluxe 

 
Bay  Pool Suite  

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

 
 https://www.comohotels.com/en/pointyamu  

  

 2019-09-30لغایة  9-1من      

1085 JD 
  
 

 2019-10-31لغایة  10-1من 

1055 JD 
  
 

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

 
Ocean view   Deluxe 

      لبحر د�لوكس مطلةع� اغرفة    
 كوم على بوكینج دوت  رائعتقییم          

 
  

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

Mai Khao Dream Phuket 
** Deluxe5*** 

  
One-Bedroom Pool Villa 

 ف�ال مع بركة خاصة 
 كوم  على بوكینج دوت    جید جداتقییم     

 
https://maikhaodream.com/ 

 2019-09-30لغایة  9-1من       

970 JD 
  
 

 2019-10-31لغایة  10-1من 

940 JD 
  
 

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

 
Ocean view   Deluxe 

      مطلةع� البحر د�لوكس غرفة    
 كوم على بوكینج دوت  رائع تقییم             

 
-le-hktmdhttps://www.marriott.com/hotels/travel/

resort/-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/     

 

 2019-10-31لغایة  9-1من      

1140 JD 
  
 

 
 **** ننصح جمیع المسافرین عائالت و شھر العسل الحجز قبل شھرین على األقل من تاریخ السفر

 لضمان توفر الفنادق و مقاعد الطیران   

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.comohotels.com/en/pointyamu
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://maikhaodream.com/
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 : 
 

 و المحلیةتذكرة 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 بوكیتع التنقل بین الفیال و المنتج -
 

 جمیع الضرائب . -
 

 أو اي جنسیة عربیة **  الفلسطینيأو الجواز  للجواز األردني تحتاج الى فیزا تايلند** 
 
 
 

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

 ز األردني بدون رقم وطنيالفیزا للجوامتطلبات 
 جواز السفر األصلي  - 
 خلفیة بیضاء  2صور شخصیة عدد   -
 صورة عن الھوية الفلسطینیة   -
 أالف شیكل على األقل 4شھور يشترط وجود  6كشف حساب بنكي آلخر   -
 كتاب عمل  -

 بنكي حساب  ملك كشفال ت 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

 


