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  .عند التسجیل و تكملة المبلغ أسبوعین  قبل موعد الرحلة
  .في حالة ما أراد المعتمر إلغاء رحلتھ یتم اقتطاع مصاریف اإللغاء المترتبة على ذلك من المبلغ المقدم

ج المتفق على المعتمر التوقیع على االلتزام باحترام القوانین المعمول بھا داخل المملكة العربیة السعودیة و كذلك البرنام

لایر سعودي لمن سبق لھ الحصول على تاشرة العمرة في السنة الماضیة حسب نظام رسوم 
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  .تذكرة الطیران ذھاب و إیاب مع الخطوط المباشرة 
 .جمیع التنقالت  بواسطة حافالت مكیفة

  .السكن بالمدینة المنورة و مكة المكرمة مع رسوم التأشیرة
عند التسجیل و تكملة المبلغ أسبوعین  قبل موعد الرحلةبالمائة من المبلغ 

في حالة ما أراد المعتمر إلغاء رحلتھ یتم اقتطاع مصاریف اإللغاء المترتبة على ذلك من المبلغ المقدم
على المعتمر التوقیع على االلتزام باحترام القوانین المعمول بھا داخل المملكة العربیة السعودیة و كذلك البرنام

لایر سعودي لمن سبق لھ الحصول على تاشرة العمرة في السنة الماضیة حسب نظام رسوم  2000

 .ال تتحمل الوكالة المسؤولیة عن الوزن الزائد و كذلك األمتعة الضائعة

 إقامة ریاض أكدال العمارة 
: 06 61 13 20 30 /06 87 87 00 50 
: 15282270  -  CNSS : 4572039    

www.elwahatravel.com 

  
  : البرنامج یشمل

 

  تذكرة الطیران ذھاب و إیاب مع الخطوط المباشرة
 جمیع التنقالت  بواسطة حافالت مكیفة
 السكن بالمدینة المنورة و مكة المكرمة مع رسوم التأشیرة
  بالمائة من المبلغ  50أداء
 في حالة ما أراد المعتمر إلغاء رحلتھ یتم اقتطاع مصاریف اإللغاء المترتبة على ذلك من المبلغ المقدم
 على المعتمر التوقیع على االلتزام باحترام القوانین المعمول بھا داخل المملكة العربیة السعودیة و كذلك البرنام

 .علیھ مع الوكالة
  2000یتم إضافة مبلغ

 . التأشیرات
 ال تتحمل الوكالة المسؤولیة عن الوزن الزائد و كذلك األمتعة الضائعة




