
 
مطار بوكیت الدولي یقع في شمال ، جزیرة بوكیت ویبعد 

 .كم ،  عن  وسط المدینة  32
 

یعتبر مطار بوكیت ، ثالث اكبر مطار ازدحاما ً في 
 .تایلند 

 
 

ویضم العدید من الخدمات الحدیثة ، حیث المحالت 
  Wi-Fiالتجاریة والمقاھي والمطاعم ، باالضافة لخدمة 

 .مجانیة 
 
 

 .وھو من المطارات السھلة والمریحة ، في االجراءات 
 
 

من ) سیم كارت ( ویمكنك شراء بطاقة الھاتف النقال 
 .المطار 
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في حالة لم تقم بحجز الفندق الذي سوف 
تقیم بھ ، یمكنك حجزه من المطار ، من 

 .االكشاك المتوفرة والخاصة بذلك 
 

ویضم المطار مكاتب الصرافة  واجھزة 
 .الصراف اآللي 

 
 
 
 

 -:كیف تصل إلى الفندق الخاص بك 
 
 

یتم استقبالك من قبل الفندق وینقلك ، والعكس عند المغادرة ، ( عادة معظم المنتجعات والفنادق لدیھا خدمة مطار 
 .علیك التاكد عند الحجز اذا كانت ھذه الخدمة متوفرة لدیھم ام ال ) وذلك في حالة الحجز المسبق 

 
 .في حالة كانت رحلتك باالستعانة بالجوالت ، فھي تتكفل بكل ذلك 

 
 

 ) التاكسي (سیارات االجرة 
 

عند خروجك من صالة القادمین وعلى 
الجانب االیمن ، یمكنك العثور على االكشاك 

الخاصة ، بسیارات االجرة ، االستعانة 
بسیارات االجرة من االفكار الصائبة ، في 

 . حالة كنت مع عائلتك 
 

یبدأ العداد في سیارة االجرة من المطار ، 
 .بات  100بسعر 

 
في حالة كان الفندق الذي سوف تقیم بھ ، 
على شاطئ باتونج أو شاطئ كاتا  ، فان 

 .بات  900~700االجرة سوف تتراوح ما بین 
 

 .دقیقة  40 إلى  30یستغرق من الوقت حوالي ، مابین 
 

 . في حالة راقت  لك طریقة سائق سیارة االجرة ، یمكنك طلب رقم الھاتف ، لالتصال بھ في حالة اردت  سیارة اجرة 
 
 

 .ال نقبل خدمة سیارات األجرة أي شخص عرض داخل المطار
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یمكنك مشاھدة كاونتر سیارات االجرة في 

المطار ، باالضافة لخدمة الحافالت الصغیرة 
، وقد تم وضع االجرة لكل نوع ، فیمكنك 
 .اختیار وسیلة النقل التي تناسبك وعائلتك 

 
 .جیدة للشباب  Minibus  خدمة 

 
 

 یمكنك االستعانة باجھزة الصراف اآللي ، 
في المطار في حالة وددت بعض النقود 

 .التایلندیة 
 
 
 

تتوفر خدمة جدیدة للحافالت ،  تنقلك إلى شاطئ باتونج ، 
 )بات  120(دقیقة  45تتمثل حركة الحافالت كل 

 
 
 

 : المزید من المعلومات
www.phuketairportthai.com 
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