
وجهات ال حصر لها! والمصدر واحد

مرحًبا بك في برنامج وكالء السفر )Famous Agents( للتثقيف والمكافآت، وهو البرنامج األفضل واألكثر تميًزا في هذا المجال الذي ُيقدم باقة حصرية وُمميزة من فرص 
 )Pullman( وبولمان )Sofitel( وعقارات وان فاين ستاي ون وفنادق سوفيتل ،)Swissôtel( وسويسوتيل ،)Fairmont( وفيرمونت ،)Raffles( السفر لك ولعمالئك في رافلز

الُمشاركة بالبرنامج في جميع أنحاء العالم.

 بانضمامك إلى هذا البرنامج الُمميز لوكالء السفر سوف ُتتاح لك فرصة تلقي أحدث المعلومات وعروض السفر الحصرية. وفي كل مرة تقوم بالحجز لعمالئك في أحد 
الفنادق المشاركة سوف تربح نقاط يمكنك استخدامها للحصول على العديد من المكافآت الرائعة التي في انتظارك.

famousagents.frhi.com سجل اآلن عن طريق زيارة

.“Famous Agents”أنت عضًوا بالفعل؟ يمكنك االطالع على اإلرشادات الموضحة في الخلف للتعرف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من برنامج الوكالء السفر



 )Famous Agents( بصفتك عضو من أعضاء برنامج وكالء السفر المميزين 
لدينا “تعلم  اإللكترونية  التعلم  آكور من خالل منصة  بفنادق  يمكنك تطوير معرفتك 

معنا” )Learn With Us(، حيث ُتتاح لك فرصة االطالع على الخصائص والمزايا 
نقاط مكافآت. كما ستحصل على عروض  ربح  لبرنامجنا وفنادقنا وكذلك  الفريدة 
التي تفتح لك عالم ال حصر له من  الرفيعة المستوى  العالمية  حصرية من وجهاتنا 

كرم ضيافتنا. ولعمالئك الستكشاف  لك  الفرص 

المزيد من المكافآت الرائعة في انتظارك
في كل مرة ُترسل فيها عمالئك ألحد الفنادق الُمشاركة سوف تربح نقاط على الحجز في 

جميع فئات الغرف، فضًلا عن حجوزات الجملة التي يمكنك استخدامها للحصول على 
العديد من المكافآت الرائعة. فقط أخبرنا برقم عضويتك في برنامج وكالء السفر 

)Famous Agents( وقت الحجز وسيتم إضافة نقاطك إلى حساب وكالء السفر في 

خالل 10 أيام بعد أن يقوم العميل بتسجيل الخروج.

تتبع حجوزات عمالئك بكل سهولة
 للحجوزات التي تتم عن طريق نظام التوزيع العالمي، قم بإدخال ”FA“ يليه رقمك في برنامج	 

.)FA123456 ،وكالء السفر المكون من ستة أرقام في حقل التعليمات الخاصة )مثال

 للحجوزات التي تتم عبر اإلنترنت على )raffles.com( أو )fairmont.com( أو	 
 )swissotel.com( قم بإدخال ”FA“ يليه رقم وكالء السفر المكون من ستة أرقام في خانة وكالء

.)FA123456 مثال( )Famous Agents( السفر

 للحجوزات التي تتم لدى شركة وان فاين ستاي للعقارات، قدم رقمك في برنامج وكالء السفر المكون	 
من ستة أرقام إلى وكيل الحجز.

 • للحجوزات التي تتم من خالل مراكز االتصال، أذكر رقمك في برنامج وكالء السفر المكون من ستة	 
أرقام إلى وكيل الحجز.

 • يجب تتبع حجوزات الجملة يدويًا عبر متتبع حجوزات Famous Agents .قم ببساطة بتسجيل	 
،)Submit my wholesale bookings( ”الدخول إلى حسابك وأنقر “إرسال حجوزات الجملة خاصتي 

 وسيتم توجيهك إلى صفحة حجوزات الجملة، حيث يمكنك إرسال ست حجوزات كل مرة كحد أعلى.

برنامج التثقيف لوكالء السفر. 

لمزيد من المعلومات
 ُيرجى مراسلتنا على famousagents@accor.com، أو االتصال بنا على الرقم 

0387 387 506 1+ )دولًيا( أو 6875 326 866 1 )الرقم المجاني في أمريكا الشمالية(

 لست عضًوا في برنامج “Famous Agents” ؟
famousagents.frhi.com سجل اآلن من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني

لحجوزات العمالء
الواليات المتحدة األمريكية / كندا 8077 840 866 1+

برمودا 5699 204 800 1+
برازيل 3666 891 800+

شمال الصين 1362 714 800 10+
جنوب الصين 1357 140 800 10+

أندونيسيا 5698 3018 180+
إيطاليا 346 789 800+

جنوب أفريقيا 083 982 800+
أسبانيا 684 937 900+

تايالند 701 045 1562 800 1+
جميع الدول األخرى 0381 387 506 1+

استخدم الرمز المتسلسل في نظام التوزيع العالمي لرافلز YR، وFA لـفيرمونت، وSL لفندق 
سويسوتيل، SB لفندق سوفيتل، وPU لفندق بولمان.


