
وجهات غير محدودة. موطن واحد.
تفخر مجموعة فنادق ومنتجعات FRHI بمجموعتها االستثنائية التي تضم ثالث عالمات تجارية حاصلة على جوائز عديدة.حيث 

يتميز كل َمعَلم من مجموعة فنادق ومنتجعات رافلز باألناقة المثالية والجاذبية الفريدة وفق موقعه الخاص. كما توفر فنادق ومنتجعات 
فيرمونت أجواء الترحيب الدافئة والخدمة المتفانية بما يعكس روح المكان األصيل. وتجمع فنادق ومنتجعات سويسوتيل بين الجودة 

السويسرية والتصميم المعاصر وكفاءة الخدمة المخصصة.

من خالل انضمامك إلى برنامج وكالء السفر المميزين، وهو برنامج تعليم و مكافأة وكالء السفر األكثر إدهاشا على اإلطالق، فإنك سوف 
تحصل على معلومات حصرية وعروض سفر شاملة ألي من فروع فنادقنا الثالثة الفريدة. وفي كل مرة تقوم بها بالحجز لعمالئك في فنادق 

ومنتجعات رافلز أو فيرمونت أو سويسوتيل، سوف تحصل على نقاط يمكنك استبدالها مقابل جوائز قيمة.

famousagents.frhi.com سجل اليوم من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني

هل أنت عضو مسجل؟ انظر الصفحة السابقة إلرشادك إلى كيفية تحقيق االستفادة القصوى من برنامج وكالء السفر المميزين.

برنامج تعليم ومكافأة وكالء السفر



برنامج تعليمي وتثقيفي خاص بوكالء السفر
تمتاز مصادرنا بسهولة تعامل المستخدم معها، كما تضم وحدات تعليمية 

مهمة ونشرات إلكترونية توفر أحدث المعلومات المتعلقة بالفنادق 
الجديدة والبرامج والخدمات. كما أننا نقدم عروضا خاصة للعمالء 

ووكالء السفر، وهي تضم التي تضم الئحة طويلة من وجهات مختلفة 
من حول العالم لتشجعك على تجربة عالم الضيافة الخاص بنا بنفسك.

عروض تخفيضات حصرية على األسعار المتاحة لوكالء السفر
يحصل أعضاء برنامج وكالء السفر المميزين وبشكل حصري على 

األسعار المخفضة والخاصة باألعضاء فقط - والمقدمة من مختلف 
فروع فنادقنا التابعة سواء من فنادق ومنتجعات رافلز أو فيرمونت أو 

سويسوتيل. وبصفتك ضيفا مميزا، سوف تحصل على جائزة ترحيبية 
وجولة في الفندق بواسطة مرشد سياحي. يجب حجز األسعار الخاصة 

بوكالء السفر المميزين عن طريق موقعنا على االنترنت من خالل 
حسابك في برنامج وكالء السفر المميزين. تطبق الشروط واألحكام. 

للمزيد من المعلومات، قم بتسجيل الدخول إلى ملفك الخاص من 
famousagents.frhi.com خالل زيارة موقع

جوائز قيمة
في كل مرة تقوم بها بإرسال عمالئك إلى فنادق ومنتجعات رافلز أو 
فنادق ومنتجعات فيرمونت أو فنادق ومنتجعات سويسوتيل، سوف 

تحصل على نقاط - مقابل الحجوزات المنفذة على كافة فئات الغرف 
وحجوزات الجملة - بحيث يمكنك استبدال هذه النقاط للحصول على 
جوائز قيمة. كل ما عليك فقط هو إخبارنا برقم عضويتك في برنامج 
وكالء السفر المميزين عند وقت الحجز، وبناء على ذلك سيتم إضافة 

النقاط الخاصة بك تلقائيا إلى حساب العضوية الخاص بك ) بعد 10 
أيام تقريبا من مغادرة عميلك للفندق(.

مكتب مساعدة وكالء السفر المميزين
famousagents@frhi.com :بريد إلكتروني 

 رقم الهاتف: 6875 326 866 1+
 ) مجانا في أمريكا الشمالية( أو

6750 870 506 1+ )دولي(

تتبع حجوزات العميل للحصول على نقاط برنامج وكالء السفر المميزين
• 	:•GDS للحجوزات التي تتم من خالل نظام التوزيع العالمي

  قم بإدخال الرمز FA+ رقم عضويتك في برنامج وكالء السفر المميزين 
FA123456 على سبيل المثال .)SI( وذلك في حقل اإلرشادات الخاصة

• 	  ،raffles.com تتم الحجوزات على االنترنت من خالل 
:swissotel.com أو fairmont.com  

 قم بإدخال الرمز FA+ رقم عضويتك في برنامج وكالء السفر المميزين 
وذلك في الحقل الخاص ببرنامج وكالء السفر المميزين. على سبيل المثال 

FA123456

• للحجوزات التي تتم من خالل مراكز االتصال:	
قم بتزويد عميل الحجوزات برقم برنامج وكالء السفر المميزين الخاص 

بك والمكون من ستة أرقام.

• للحجوزات التي تتم عبر قنوات البيع بالجملة:	
يجب أن يتم تتبع حجوزات الجملة يدويا عن طريق متتبع حجوزات وكالء 
السفر المميزين. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص وانقر على"إرسال 
حجوزات الجملة الخاصة بي" بعدها، سيتم توجيهك إلى صفحة حجوزات 

الجملة، حيث يمكنك إرسال حتى ستة حجوزات في كل مرة.

لحجوزات العمالء
الواليات المتحدة/ كندا 8077 840 866 1+

إيطاليا 346 789 800+
البرازيل 3666 891 800+

اسبانيا 684 937 900+
الصين الشمالية 1362 714 800 10+
الصين الجنوبية 1357 140 800 10+

جنوب أفريقيا 083 982 800+
تايالند 701 045 1562 800 1+

برمودا 5699 204 800 1+
اندونيسيا 5698 3018 180+

باقي الدول األخرى 0381 387 506 1+

:FRHI FW رمز سلسة فنادق ومنتجعات
 swissotel.com fairmont.com raffles.com

برنامج تعليم ومكافأة وكالء السفر


