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 مغــادرة مطــار الملكــة عليــاء والتوجــه الــى جزيــرة فوكيت
 والوصــول واالنتقــال الــى الفنــدق والمبيت

 االفطــار فــي الفندق،وباقــي اليوم وقت حــر (االقامة في الفيال مع المســبح
الخــاص)، والمبيت

 الوصــول الــى فوكيــت واالســتقبال بالمطــار والتوجــه الــى الفندق
 وباقــي اليــوم حــر فــي المنتجــع (االقامة فــي الفيال مــع المســبح الخاص

 

م ليــو ا
بــع ا لر ا    

االفطــار فــي الفندق،واالنتقال الــى الفندق الثانــي، والمبيت
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 رحلة ســفاري (اختيارية على حســاب المشــترك
ا�فطــار فــي الفندق ثم قضــاء يوم حــر لالســتمتاع بالفندقاالفطار في

الفندق،ومــن ثــم القيــام برحلة ســفاري مع ركــوب الفيل وتجديــف في النهر 

  مدينــة بانكوك :
  ا¤فطــار فــي الفندق, وقــت حر لحين موعــد المغادرة ل¢قــالع الى بانكوك

الوصــول و ا¤ســتقبال مــن قبل مندوبنــا و المبيت

     رحلــة في مدينــة بانكوك: (اختيارية على حســاب المشــترك
ا�فطــار فــي الفنــدق، ومن ثــم  القيام بجولة أ لزيارة ا¤ســواق العائمــة, االنتقال

 إلــى مركــب راتشــا بورى طويلة الشــكل للتنقــل بها عبــر القنوات المائيــة الصغيرة 
 في (دامنيون ســادواك ) , ســوف تشــاهدون العديد مــن المركــب المختلفة في

الشــكل و الحجم تســتخدم بواســطة التجــار المحلييــن لترويــج بضاعتهم .بعد
ذلــك العودة الــى الفندق ووقت حر في المســاء 

 

 رحلــة  الــى جزيرة جيمس بوند مــع غداء (رحلة مجانّية+ غداء  
االفطــار فــي الفندق،ومن ثم القيام برحله الى جزيرة جيمس بوند وســميت بهذا

 االســم نســبه الى فلم جيمس بوند الذي تم تصويره فيها في هذه الرحلة ســوف 
تتعــرف عــن كثب على هذه الجزيرة الرائعة وتشــاهد منحدراتهــا الجيرية المميزة 
 والمياه الزمردية الجميلة,, تبدأ رحلتك على متن الســفينة مســتمتعا بمشــاهدة  

 معالــم جزيــرة ”باناك“ و كهف ”تيم“ وكذلك كهف ”الماس“ وتســتمتع في جزيرة
هونج بالمناظر الطبيعية الخالبة ومشــاهده الرســومات القديمة في خان خيان و

 تنتهي رحلتك في جميس بوند وناكا االســترخاء على الشــاطئ والمشــاركة في
   ا¤نشــطة الترفيهية كالســباحة والغوص والتجديف

 

   ( العــودة الى ارض الوطن
 ا�فطــار فــي الفندق ثــم القيام برحلة الــى اكبر مدينة مائية في شــرق
 اســيا االفطــار فــي الفندق وباقي اليــوم حر الى حيــن موعد العوده الى

الوطن رض 

تذكــرة الطائــرة عمــان –فوكيــت -بانكــوك – عمــان علــى متــن الخطــوط الملكيــة االردنية
 تذكــرة الطائــرة بوكيــت - بانكوك

االقامــة 6 ليالــي فــي جزيــرة بوكيــت مع وجبــة االفطار
االقامــة ليلتيــن فــي بانكــوك مع وجبــة االفطار

رحلــة ســياحية مجانــÂ الــى جزيــرة جيمــس بونــد الرائعة
االســتقبال والتوديــع فــي مطــار بانكــوك وفوكيــت بســيارة خاصة

التنقــل بيــن الفنــادق فــي فوكيــت بســيارة خاصة
رســوم الفيــزا التايالندية

ــع الضرائب جمي

باقي الرحــالت الداخليــة ا¤ختيارية
باقــي الوجبات

جميــع ا	ســعار قابلــة للتعديــل والتغييــر حســب توافــر ا�مكانيــات
االســعار ال تشــمل فتــرة االعياد ورأس الســنة

برامجنــا الســياحية مميــزة للغايــة حيــث تضــم أجمــل المناطــق الموجــودة فــي تايالنــد، فنحــن نحــرص
 علــى إضافــة أفضــل ا	ماكــن  وأجمــل الوجهــات الســياحية لصنــع ذكريــات رائعــة والتقــاط العديــد مــن الصور 

المميــزة التــي تجعــل رحلــة شــهر العســل معنــا مثاليــة. كذلــك نراعــي مناســبة الفنــادق لــك كمســافر عربي
مــن حيــث توفيــر مســاحة آمنــة مــن الخصوصيــة وكذلــك توفيــر أفضــل الخيــارات التــي توفــر ا	كل الحالل 

و االطبــاق العالميــة 

الســعر للشخص
فــي الغرفــة المزدوجة  

ليلتــان مــع بركة خاصة
فــي فوكيت 

The Village Coconut Island 5*
Garden Pool Villa
فيــال مع بركة خاصة

The Nature Phuket 5*
Deluxe Garden

غرفــة ديلوكس مع اطالله

IBIS STYLES BANGKOK 4*
King Suite

سويت مع اطاللة

IBIS STYLES BANGKOK 4*
King Suite

سويت مع اطاللة

ليلتيــن فــي بانكوكليالي فــي فوكيت 

990 
ر ينا د

Dewa Phuket Resort & Villas 5*
Pool Villa

 فيــال مع بركة خاصه

The Nature Phuket  5*
Deluxe Garden

غرفــة ديلوكس مع اطالله
1050

ر ينا د

The Village Coconut Island 5*

Sea view Pool Villa
 فيــال مع بركة خاصــة مطلة عىل البحر

Bandara Villas Phuket  5*
Panoramic Duplex Pool Villa

 فيــال مع بركة خاصــة | اطالله بانورامية

Hilton Arcadia Karon 5*
Sea View Room

غرفــه مطلة عىل البحر

Radisson Blu Plaza5*
Deluxe room
ديلوكس غرفة 

1150
ر ينا د

Santhiya Koh Yao 5*
Sea view Pool Villa

 فيــال مع بركة خاصــة مطلة عىل البحر
1260

ر ينا د

1290
ر ينا د

 جزيــرة بوكيــت  الســاحرة : يوم حر فــي المنتجع 

 جزيــرة بوكيــت  الســاحرة : يوم حر فــي المنتجع 

    جزيــرة بوكيــت  الســاحرة : االنتقال الى الفنــدق الثاني 

جزيــرة بوكيت  الســاحرة 

برنامــج فيال مع مســبح خاص
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Kalima Resort Phuket 5*
Sea View Room

غرفــه مطلة عىل البحر

Kalima Resort Phuket 5*
Honeymoon Suite
جناح شهر العسل

The Sis Kata Resort 5*
Pool View Room

غرفــة مطلة عىل الربكة

Amari Watergate Bangkok 5*
Deluxe room
ديلوكس غرفة 

THE LANDMARK BANGKOK 5*
Premium room

برمييوم غرفة 

The Naka Phuket 5*
Ocean Pool Villa Partial Ocean

 فيــال مع بركة خاصة مطلــة جزئياً عىل املحي
1400

ر ينا د

Avista Grande Karon 5*

or

Amari Phuket Resort 4**
Deluxe Pool View Room

غرفــة مطلة عىل الربكة

SO/ BANGKOK5*
SO Cozy

غرفة كوزي

Amatara Wellisure Resort  5*
Ocean Pool Villa

1550  فيــال مع بركة خاصــة مطلة عىل املحيط
ر ينا د

SO/ BANGKOK 5*
SO Cozy

غرفة كوزي

(


