
 شركه السالم

رحالت الصيف2019
( بوكت وبانكوكتايالند )   

  

ليالي  3االقامه باالفطار )  ،طيران منتظم  ،ليالي  7 –ايام  8)   

 ،( مطار/ فندق / مطار)انتقاالت  ،( ليالي بانكوك  4 –بوكت 

مجانيه بدون رسوم دخول (انتقاالت لرحله داخليه   

ال  6الطفل من 
سنه ) له  11

 سرير ( 

الي  2الطفل من 
سنوات  6  

الرضيع حتي 
 سنتين 

الفرد في الغرفه 
 المفرده 

الفرد في الغرفه 
او  المزدوجه
 الثالثيه 

 اسم الفندق  المنطقه 

 Patong بوكت  14900 18900 2500 9900 12900
Pargon 

 Marvel بانكوك 
Bangkok 

 االسعارال تشمل : -  تأشيره ) 950 جنيه ( 

الرحالت االختياريه  -   

 سياسه االطفال : سعر الرضيع المذكور شامل الضرائب فقط – الطفل حتي 6 سنوات بدون سرير 

 مالحظه هامه : 

  اي زياده في ضرائب الطيران او سعر صرف العمله يتحملها العميل -

  ساري في االعياد واالجازات الرسميههذا العرض غير  -

اذاعه وتليفزيون ........ الخ (  –شرطه  –العميل مسئول عن استخراج اي تصاريح سفر ) جيش  -  

اليوم حرباقي  –تسكين  –استقبال وانتقال الي الفندق  –وصول تايالند ) بوكت (  –التجمع بمطار القاهره : اليوم االول   

$ (  70قضاء يوم كامل بخليج فنج باي وجزيره جيمس بوند اختياري  ) سعر الفرد  –بوفيه افطار اليوم الثاني :   

$ (  70بوفيه افطار قضاء يوم كامل بجزيره في في بالقوارب المطاطيه اختياري ) سعر الفرد اليوم الثالث  :   

رحله مجانيه لزياره معالم الجزيره  –بوفيه افطار اليوم الرابع :   

تسكين  –استقبال وانتقال ال الفندق  –وصول بانكوك  –االنتقال الي مطار بوكت  –تجمع بالفندق م الخامس  : اليو  

+ الحديقه البحريه ( من اهم الحدائق في العالم  ) حديقه السفاريالسفاري ورلد زياره حديقه الحيوان المفتوحه –بوفيه افطار اليوم السادس : 

$(  110والتمتع بالتجول بين الحيوانات اختياري ) سعر الفرد   

$( 40م في تايالند اختياري ) ئوهو اشهر سوق عا محالت التسوقالسوق العائم وسط االستمتاع برحله بحريه في  –بوفيه افطار اليوم السابع :   

التجمع بالمطار للمغادره  –طار بوفيه افاليوم الثامن :   

www.elsalamtours.com تواصل معانا عبر موقع شركتنا -

 01207747735 -للحجز واالستفسار :    �📞📞� -

: عنوين فروعنا   ��
ش عبد العزيز فهمي ميدان هليوبليس بجوار قسم النزهه مصر الجديده . 92القاهره: 
الرابع.شارع محمود بسيوني ميدان التحرير الدور  16التحرير:

 البرنامج 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elsalamtours.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RUlxYGsyiKF62WtIXPWTbOkwGacKIczLwXMiXHkRQkWj3yX_B3QdIN68&h=AT3hL4I7u3r1XoqrZyzVm4oJQBiRJWbe4H2p5UvynM2GZ-yPDPpiHerCJPq3EEwdnQgiHTZfQGxRa9r0sNa2jrAxvkW-YDWJdBXtIYlpUOt6zKsAnx6YKS7p_aQNDEhzxZNQOmrDu0R3duDSlxtInss_o3rgW0lY_h32SBYrOEJKQLstqSXnjBJLBj9kmSY7GhStX0lq7r3WAFEfMzF0t2OiD6rOMVcuJ423iwPtQPQJzVvQTotiMkiOoXzEhyZOCDHgI9AtQKSfW_RyTJlPI2auGZf7cNkHOlIE8gdnUJ907xnCRvJAqrj5sXPSi1mqYusiu6EjS9FqDIg_SkCfMC5LNP9bW1Sy8zl14sSkLVipKZAkmpk4MzXgnp6is8FX-i3QEpOgAYAJCG3NtBKTrNGTGoXGDrRxo4olMFtJIuBbByJH1JloZvQLSBogvxgWlUR-sdElnx4vrMcqsh_c6juXzWwgurg3fehSRRY6IP-XD8uVK8jdhU78DPLyTHQfSnByK3ixevk_KP-5bqIiSP3Y8JMUMmEDkPrtjEfSW52SQk_64MHOhLGyktEnTlVak2zCShU713LPcvXkWmGKN0auf23O62HuD8bm3T7SW0a4b5xNPHswba6EMPOIRpeg



