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متعددة ومختلفةQ-Breaksباقات 



Q-Breaksلماذا باقات 

ليست كالباقات 

ة السياحية التقليدي

العادية 



عن طريق ايمايل يتم حجزك و تتم 

تكمتابعته باستمرار حتى نهاية عطل

Q-Breaksلماذا باقات 

خدمة عمالء موجودة لخدمتك كلما 

احتجت

مجموعة عطل قصيرة ابتداء من 

ليلة14ثالث ليال لتصل حتى 
ليس هناك تواريخ محددة



Q-Breaksلماذا باقات 

اهد رحلتك لمن شئت، لقريب أو بعيد 
بع لك الحق في تقسيهما اذا كانت رحلة س

ليال او اكثر

ليس هناك الغاء لرحالتكم 
ليس هناك جدولة مفروضة على  رحلتك

استمتع  مع أحبابك كيفما شئت



Q-Breaksلماذا باقات 

رحالت أقل التزام من الرحالت العادية
بمدة صالحية سنة كاملة من تاريخ 

الشراء

اختر بنفسك أين ومتى تريد الحجزقم بشراء العديد منها كما أردت



انواع الفنادق و المنتجعات



مجموعة المنتجعات  QVIيقدم لك نادي 

:المختارة و متكاملة التجهيزات

➢ Prana Resort Nandana,

Koh Samui, Thailand

➢ Dogan Hotel,

Antalya, Turkey

➢ Aspen Suites,

Bangkok, Thailand

➢ One @Bukit Ceylon,

Kuala Lumpur, Malaysia

➢ Patong Tower 

Condominiu Phuket, 

Thailand



مجموعة اخرى من المنتجعات المختارة 

:خصيصاً لتوفير أفضل اقامة 

 Citrus Parc Hotel 

Pattaya, Thailand

 The Rangers Club Game 

Lodge, 

Uttarakhand, India

 Tuscana Champion Gates, 

Florida, USA

 Citadines Sukhumvit 8, 

Bangkok, Thailand

 Mountain Club, 

Uttarakhand, India

 Arcadia Suites Bangkok, 

Thailand

 Adelphi Suites Bangkok, 

Thailand





الحجزتأكيد وقت مفروض دفعها رسوم الحجز 1.

غرفة عاديةفي شخصين هي توفر اقامة لطعام و االباقة ال تتضمن أي وجبات 2.

وفرتمما هوحسبعلى الحجز ، يتم تأكيد تاريخ الوصولمن يوم على األقل 45قبل يجب أن يتم الحجز 3.

أو التغييرال يسمح باإللغاء،كيد الحجزأبمجرد ت4.

لشخص آخر غيريتم دفعها عند اهداء الباقة دوالر 50( Guest Certificate)رسوم  شهادة الضيف 5.

.مالكها األصلي

.الرسميةسم الذروة و العطالت اموفي و غير صالحة لالسترجاع الباقة غير قابلة 6.

. يسمح بتمديد فترة الصالحيةال7.

األحكام و الشروط



.على كل اسبوع اقامة( ايفاوتشر 3)دوالر 118: رسوم الحجز ✓

.على اقامة ثالث أو أربع ليال( ايفاوتشر 2)دوالر 78

ملغاة على –لتأكيد الحجز باسم شخص آخر ( ايفاوتشر 2)دوالر 50: رسوم الضيف ✓

.أكيديجب توفير وثيقة تثبت  صلة القرابة عند الت. الوالدين، األبناء أو الزوج فقط

أشهر من 6التمديد يكون لمدة . على كل رحلة( ايفاوتشر 3)دوالر 001: رسوم التمديد ✓

.تاريخ انتهاء الصالحية

يتم . ينةرسوم حجز زائدة على الرسوم العادية ، يتم فرضها في بعض الفنادق في مواسم مع✓

.ابالغك بها عند ارسالنا تفاصيل الحجز

أنواع الرسوم 



:يتم ارسال رسالة الكترونية تحتوي على 

رقم العضوية ❖

مكان الحجز ❖

تاريخ الحجز ❖

(مع عمر األطفال إذا كان هناك)عدد األشخاص  ❖

رقم الهاتف لتواصل أكثر ❖

و customercare@qviclub.comيرجى ارسال المعلومات أعاله إلى 

ساعة كأكثر تقدير 48سيتم الرد عليكم خالل 

كيفية الحجز 

mailto:customercare@qviclub.com


:معلومات يجب احترامها قبل انهاء عملية الحجز 

كون كل قبل ارسال الموافقة بااليمايل لتأكيد الحجز يجب أن تكون متأكدا و أن ي▪

م وهذا ألننا غير مسؤولين في حالة عد... ( فيزا ، تذكرة طائرة )شيء جاهزا 

.  توفرها

ه يجب توفير يمكن الدفع باستخدام االيكارد ، بطاقة االئتمان ،أوبااليفاوتشر وعلي▪

.طريقة الدفع قبل تأكيد الحجز

ن يتم تأكيد يجب توفير اسم الضيف قبل التأكيد وهذا ألنه ال يمكن تغييره بعد أ▪

.الحجز

الحجز تأكيدكيفية



؛ قد ال للواقعاإلنترنت مماثلةالمتوفرة على قد ال تكون صور المنتجعات و الغرف •

يمة نوع الغرفة و السعة فقط تجدونها في قس. تظهر غرفتك تماما كما في الصور

.التاكيد

يتم غ وهذا المبل. الدخولعند تسجيل تطالب النزالء بضمانة مالية معظم المنتجعات •

.  عند انتهاء مدة االقامةللنزيل ارجاعه 

و لن يتم قبول... يوما على األقل قبل تاريخ الدخول45يجب أن يتم الحجز مقدما، •

.  حجوزات اللحظة األخيرة

م تبليغك وسيت. قد يتم فرض رسوم إضافية على الحجز لبعض األماكن أو المنتجعات•

. في نقطة الحجز

•QVI CLUBلن يقوم بانهاء الحجز اذا لم يتم االقرار بالقبول.

تذكير لحامل الباقة



ة تواصلوا معنا باللغة التي تفضلون حتى نساعدكم على الحجز، خدمة عمالء كامل

مخصصة فقط لقسم الحجوزات 

+603 7949 8288

customercare@qviclub.com



للحصول على كل ما هو جديد

 QVI ARABICتابعونا على صفحة 

! حصص في الشهر4الى 2تدريب الويبينار عبر األنترنت من 

!مجانا




