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 سليمان الصقير 
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بنيتي لك  /مؤلف كتاب  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 )كيف تسافر بأقل سعر(

 
 : يسافر الناس من أجل اهداف عدة

 – لالكتشاف - الستجماملو  -العائلية  للسياحة –للسياحة الدينية ختتلف الوجهات يف السفر فمنها :
  - املعارض – لزيارة األقارب واألرحام –املباريات تاععة مل – للتسوق –للتجارة  –للدراسة  –للعالج 

 
 سياحة عشكل مباشر.السفر يهمنا من هذه الوجهات : 

 .فنسعد عتحديد وجهتنا عدقة : ألن الغرض األساسي من السفر أن نصل للهدف املنشودلذا علينا  .1
مث حيدد كل , األفرادسواء عائلة أو جمموعة من  –كيف حندد اهلدف : يعقد أعضاء السفر اجتماع  .2

 واحد من األفراد ثالث أشياء هتمه يف السفر وتوافق ميوله ورغبته.
)وقد يعرف امليول والرغبات من قبل رب األسرة  مث يكتبون ثالث دول توجد فيها رغباهتم وميوهلم. .3

 عن طريق معرفته ألعنائه(
 على الوجهة االتفاقومن مث  االلتقاء.فيتم موائمتها والتوصل إىل نقاط مث جتمع الرغبات  .4
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 يتم عرب :مجع املعلومات 

جمالت وصحف  –وكاالت سفر  –أصدقاء من تلك الدول  –مواقع الدول  –أصدقاء  –منتديات  –
 مث أسأل وأسأل -متخصصة 

 

 
 :تأكد من ثالث 

  ذلك من أجل أن وذلك لتبدأ التخطيط واحلجوزات, و التأكد من موافقة جهة عملك على اإلجازة
 حبصولك على إجازة قبل ازدحام طلب اإلجازات يف وقت الصيف حيث الذروة.تكون على يقني 

 .التأكد من الصحة العامة لكافة أعضاء الرحلة 
 امليزانية املناسبة.والتأكد من االستطاعة من توفري  

 
 قبل أي عملال تنس االستخارة 

 
 هناك أشياء أساسية و ععضها اختيارية والبعض االخر من املمكن أن نستغين عنه: حتديد امليزانية:

املواصالت  –التأشريات –حجوزات الفنادق  –تذاكر الطريان  -املؤثرات عامليزانية : مشرتيات ماقبل السفر 
 واهلداياالتسوق  –ملأكل واملشرب ا –تذاكر املزارات  –
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 مشتريات ماقبل السفر:

 
 ال تشرتي قبل أن حتصر أغراضك الساعقة. .1
 ينقصك عالضبط.سجل كل ماال تعتمد على ذاكرتك عل  .2
حدد ماحتتاجه منها وعدقة .تشاور مع جمموعة السفر هل عالفعل أنت حتتاج كل ماسجلت, مث  .3

  أشطب ماميكن االستغناء عنه.
 عالشراء, وإن مل تكن كذلك أوكل مهمة املشرتيات لغريك. اقتصادينفسك هل أنت  اعرف .4
 ال تشرتي شيئاً خاص عالسفر فقط, عل احرص أن يكون مناسب الستخدامه عند العودة كذلك. .5
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للدولة  هتعرف على ماينمع محله يف الطائرة حىت ال ختسر عشرائه, كذلك تعرف على املمنوع عدخول .6
 خوله.سر محله وغرامة دختاملقصودة حىت ال 

 إن كان ملشرتياتك تاريخ هناية فتنبه هلذا األمر حىت ال حتمله فتفاجأ ععد سفرك عنهاية مدته. .7
 إذا كنت سوف حتمل أجهزة فتأكد من نوعية املقاعس وخط الكهرعاء يف تلك الدولة. .8
 .وغريها( -اجلزم-استغل شراء حاجاتك قبل موسم السفر)حقائب السفر .9

 .اإلجازةخاصة إن عرفت أن السعر من خفض عن وقت اصرف قبل السفر عوقت كايف  .11
 أذهب للمحل احملدد وال تزور اجملمعات الكبرية. .11
 .ال تشرتي أي شيء يثقل وزنه أو يكرب حجمه .12
أدوات -العطورات -األكسسوارات-الساعات-احملازم-احلقائب-.)الصورتشارك مع اآلخرين .13

 ..وهكذا(-الزينة
-إنرتنت-عوصلة-قارمن-كامريا-والكمثل اجلمن جمال )اشرت األشياء اليت تستخدم يف أكثر  .14

 (تطبيقات مهمة-مذكرة
-شامبو-صاعون-غاليات-)استشوار يف الفنادقال تشرتي ماقد جتده يف البلد الذي تسافر إليه. .15

 الب توب إن كان عالنفدق(.
-)قارمناستعر من األصدقاء ماقد يفيدك عدون أن تشرتيه إن كنت ال متلك امليزانية الكافية مثل  .16

 جمالت(-كتب سياحية-خرائط
 أحسب األيام عالضبط وأعرف القدر الذي حتتاج. .17
 ال حتمل مايدل ثراءك أو وفرة النقود لديك. .18
, مثاًل مناسبة املالعس لألجواء, ومناسبة األحذية الستخدامهاتأكد من مناسبة األغراض احملمولة  .19

 لنوعية الرحلة
 وذلك حىت يتم معرفة املناسب من املشرتيات.وقت السفر التأكد من حالة الطقس يف  .21
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 التأشيرة

 
تأكد أن الدولة اليت تريد زيارهتا ال حتتاج تأشرية وذلك عاالتصال املباشر عالسفارة واليت غالباً   .1

 مايكون لديهم من يتحدث العرعية. 
 كذلك تأكد أن دولة العبور للرحالت الغري مباشرة ال حتتاج تأشرية. .2
 ديك خادمة تريدها أن تسافر معك عكيفية استخراج التأشرية.وتأكد إن كان ل .3
 كلما طالت املدة زادت قيمة التأشرية. .4
تأكد عنفسك عن متطلبات التأشرية, كذلك قدم على التأشرية عوقت كايف قبل السفر ويفضل  .5

 أن يكون قبل الصيف عأشهر مع حتديد موعد عدء التأشرية.
 إجراءات عسيطة الستخراج الفيزة.املكاتب تأخذ عمولة عالية على  .6
 عندما توقع على شروط التأشرية جيب أن تعلم ماحتتويه وأن تعرف أنظمة الدولة اليت تزورها. .7
 ععض الدول متنح التأشرية من املطار .8
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 ععض الدول تشرتط أن يكون هناك دعوة جتارية أو طبية أو سياحية .9

 
 شروط التأشرة :

 ة ولكن هذه متطلبات عامة :ختتلف شروط الفيزة من دولة لدول
 تأمني طيب .1
 كشف حساب لثالث شهور .2
 حجز طريان .3
 حجز فنادق .4
 صور عدون مشاغ .5
 تعبئة منوذج التقدمي .6
 تبصيم ولقاء عالسفارة .7
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 حجز الطيران 

 
 هناك مواقع تقارن عني خطوط الطريان املختلفة. .1
 وهناك مواقع الطريان عنفسها. .2
 خبطوط الطريان.حيسن أن تشارك عرسائل العروض اخلاصة  .3
كذلك أن مواقع احلجوزات اخلاصة عالطريان تعرف توجهك وترسل لك كل فرتة عروض مقارعة  .4

 للعروض اليت حبثت عنها ساعقاً.
أفضل طريقة أن تبحث عرب مواقع املقارنة مث تتجه وتقارنه مبوقع اخلطوط نفسها, ومن ععد ذلك  .5

 ان معقدة وقد تكون غري مسرتجعة.حتجز لدى املكاتب السياحية, ألن شروط خطوط الطري 
% من التذكرة, ولكن أيضًا ال تيأس فكرر البحث يف  61احلجز املبكر للطريان يوفر عليك مايقارب  .6

 كل حني ففي ععض األحيان تنزل عروض مفاجئة.
 اخرت األوقات غري املزدمحة فعروض الطريان فيها تكون خمفضة. .7
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 ب أن يكون مرفقاً معه تاريخ الوالدة الصحيح.تأكد من تواريخ امليالد لألطفال فاحلجز جي .8
 .لإللغاءكذلك تأكد من أن االسم مطاعق عالضبط لالسم يف اجلواز وإال من احملتمل أن تتعرض  .9

 تأكد من تاريخ سفرك وأعلم أن خطوط الطريان تستخدم فقط التاريخ امليالدي. .11
تغيري الوجهة أو تغيري الوقت. , أو لالسرتدادأهم شرط يف شروط حجز الطريان أن يكون قاعل  .11

 وتأكد من مبالغ التغيري.
 احلجز املبكر للطريان جيعل لديك خيار اختيار املقعد يف املكان املناسب لك ولعائلتك. .12
 حيق لك أن تطلب مكان خاص للرضع, ويكون يف الغالب أول الكراسي. .13
الطوارئ فهو مناسب للمساحة  النوافذ هي األنسب يف الطائرة للفرجة, مع اختيار املقعد أمام عاب .14

 الكبرية اليت أمامه.
ال ختتار املقعد القريب من دورات املياه يف الطائرة حيث أنه مزعج, وكذلك املقاعد اليت عقرب  .15

 اخلدمة أو املصلى إن كان يف الطائرة مصلى.
 ععض خطوط الطريان تكون متقارعة يف سعر الضيافة ولكن يف درجة األعمال أو األوىل تكون .16

 متفاوتة وععضها أنسب ألصحاب األوزان الكبرية.
ععض الطريان الغري مباشر قد يكون أنسب سعراً, ولكن عند حساب تكلفة السكن يف الرتانزيت  .17

وأجرة النقل , وضياع يوم يف الذهاب ويوم يف العودة, فيكون املباشر رغم أنه أغلى ظاهرًا ولكنه 
 أنسب يف اجملموع النهائي وأهيئ.

ط الطريان توفر سكن عند التوقف غري املباشر ألكثر من مثان ساعات. فتأكد من هذا ععض خطو  .18
 األمر. 

 ععض التذاكر ال ختضع لشرط السكن اجملاين يف الرحالت الغري مباشرة. .19
رقماً وأعلم أن وقت الوصول ووقت العودة  24أعلم أن خطوط الطريان تعمل عالساعة املكونة من  .21

 ليت ان تغادر منها. فتنبه لذلك حىت ال ختسر التذكرة.إمنا يعين وقت الدولة ا
 أعلم أن ععض الدول ال تسمح عاهلبوط يف مطارها إذا كانت الرحلة غري مباشرة إال عتأشرية. .21
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 تستطيع أن تطلب وجبتك املفضلة قبل الرحلة. .22
 إن كان لديك معاق أو مريض تستطيع التنسيق من أجل هذا األمر. .23
 ب, فبعض الفنادق ال تقبل إدخال النزيل قبل الثانية ظهراً.اخرت وقت الوصول املناس .24
 إن أمكن أن حتجز سيارة األجرة عن طريق خطوط الطريان فهذه خطوة آمنة ومرحية. .25
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 حجز الفنادق 

 

مواقع احلجز  –أيضًا هناك طرق كثرية تستطيع أن حتجز منها السكن ومنها : مواقع املقارنة  .1
املكاتب  –املكاتب السياحية يف علدك  –على الفندق  االتصال –مواقع الفندق نفسه -اإللكرتوين

 عند طريق معارف. –السياحية يف البلد املقصود 
احلجز املبكر يف الفنادق )قد( ال يعطيك سعر أقل عكثري عن السعر املتوقع, ولكن يؤمن لك اختيار  .2

 ن ينفذ.الفندق الذي ترغب قبل أ
دائمًا يف حجز الفنادق أنظر للصور يف موقع احلجز, وتأكد من ذلك عرب حمركات البحث, فالصور  .3

 اليت يلتقطها أصحاب الفنادق يقوم عليها مصورين حمرتفني.
أطلع على آراء النزالء لتكون صورة عن الفندق, وإن رأيت أن هناك آراء سلبية قد تكون فقط  .4

فندق عنفسه, كذلك أنظر للرأي اجلماعي عالكامل فهو الدليل خالفات شخصية وليست عن ال
 عالغالب.
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تصنيف الفنادق من النجمة إىل مخس جنوم له شروط ومواصفات, ععض هذه الشروط قد ال حتتاجها  .5
, وجود صالة االستقبالأنت يف سفرك, مثل فاكس, عدد املطاعم, عدد اجللسات يف صالة 

 ء حتسب على النزيل.اجتماعات. وغريها وكل هذه األشيا
 .احلافالتأهتم دائماً مبوقع الفندق, واخلدمات القريبة منه, وقرعه من شبكة القطارات و  .6
أهتم دائمًا مبساحة الغرف وعدد األمتار واحملتويات يف الغرفة من أغراض القهوة والشاي واملاء  .7

 والنظافة اليومية واألنرتنت والتلفاز.
سنة, ويوجد أسرة زيادة عسعر زائد, تأكد 12طفال والرضع ومادون سن يوجد غالباً السعر اجملاين لأل .8

 أن الغرفة تتسع لألشخاص مع األسرة الزائدة.
 أطلب علطف دائماً عند تسجيل الدخول أن يتم ترقية الغرفة إىل درجة أعلى. .9

تأكد أن الغرف املطلة على البحر ختتلف عن ععضها فهناك : املطلة على حبر وهي ختتلف عن  .11
 ملطلة إطاللة جانبية على البحر.ا
 إذا كنت سوف تستأجر غرفتني فأشرتط عند احلجز عأن تكون ذات عاب متصل عينهما. .11
إذا كانت الدولة من الدول احلارة أو الدول اليت ال حتتوي على ترفيه, فاحرص أن تكون أماكن  .12

 صاالت االستقبال واسعة.الرتفيه يف الفندق متوفرة,  مثل املساعح وصاالت اللياقة و األلعاب, و 
 حىت يف الدول الباردة يكون هناك أيام من السنة األجواء حارة لذا اخرت فنادق مكيفة. .13
 وعلى العكس من ذلك أثناء السفر يف الشتاء أسكن يف الفنادق اليت حتتوي على وسائل تدفئة. .14
 سأل عن سعر التكلفة للمكاملات من داخل الغرفة قبل استخدام اهلاتف. .15
 أن وجبات األقطار أو الغداء أو العشاء جمانية أو خمفضة.تأكد  .16
ساعة تقريبًا حيتوي ععض احللويات والفطائر 12يف الطواعق التنفيذية يكون هناك عوفيه مفتوح ملدة  .17

 والعصائر, قد يكون هذا اخليار مناسب يف ععض األحيان, وسعره املرتفع يغطيه البوفيه املفتوح.
حلضور فال تسمح عالدخول قبل الثانية ظهراً, وععضهم جيعل من ععض الفنادق تشدد عوقت ا .18

 حيضر قبل الثامنة صباحاً جماناً.
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 ععض الفنادق تشدد عوقت اخلروج, ومن يتأخر عدون تنبيه االستقبال حتسب عليه ليلة كاملة. .19
 ععض الفنادق توفر التوصيل من وإىل املطار. .21
 ععض الفنادق تسمح عتأخري وقت اخلروج. .21
 نادق تعطي أيام زائدة مقاعل املكوث ملدة معينة.ععض الف .22
 يوجد مواقع متخصصة حلجز الشقق املفروشة يف العامل. .23
 هناك مواقع خاصة خمفضة يف كل دولة وليست دائماً األفضل األشهر. .24
 يوجد عيوت شباب حول العامل وهي أرخص عكثري من غريها. .25
, ويكون لديهم غرف خاصة للرتفيه عن متنح ععض الفنادق استخدام جماين لكافة أنشطة الفندق .26

 األطفال.
 ععض الفنادق لديهم رحالت جمانية حول املدينة أو املزارات القريبة. .27
 ععض الفنادق لديهم تذاكر خمفضة للمزارات واملتاحف واملعامل الشهرية. .28
 ععض الفنادق لديهم تذاكر جمانية أو خمفضة لوسائل النقل داخل املدينة. .29
أطفال وكانت الغرفة حتتوي على مأكوالت يف الثالجة أو حتف ختشى عليها من إذا كان لديك  .31

 عبث األطفال فيمكن طلب تفريغ الغرفة منها.
ععض مواقع احلجوزات ال يضيف ضريبة املدينة للحجز وتتفاجأ يف النهاية أن السعر أعلى من  .31

 املعروض.
 ية.ععض مواقع احلجز حيجز املبلغ مباشرة من البطاقة االئتمان .32
 ععض املواقع ال حتجز مبلغ وأنت خمري عني دفعه يف الفندق عن طريق البطاقة أو نقداً. .33
ععض مواقع احلجوزات حيجزون املبلغ حىت يتم التأكد من وجود غرف فارغة مث يتم التأكيد أو رد  .34

 املبلغ.
 .حيسن التـأكد من وجود حجز مؤكد قبل السفر عاالتصال على الفندق .35
 ك األلغاء اجملاين وقبل التاريخ احملدد عفرتة معينة وكلما قلت الفرتة كان أفضل.ععض املواقع متنح .36
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 اجلميع. األفضلععض الفنادق متنحك إلغاء جماين حىت ععد اليوم األول وهذه  .37
 ععض املواقع متنحك حرية اجللوس لبعض احلجز واخلروج عندما ال يعجبك الفندق. .38
 احلجز, وععضها حيسب كامل املدة. ععض املواقع ال ختصم أول يوم عند إلغاء .39

 
املواقع  –االتصال مباشرة  –املواقع اإللكرتونية  –هناك طرق عدة للحجوزات منها : املكاتب السياحية 

 املتخصصة
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 وزن العفش   

 
 احلذر من العفش الزائد فهو مكلف يف وزنة شاق يف محله. .1
 ععض اخلطوط تشرتط حجم معني للحقائب و وزن حمدد. .2
 ععدد معني من املليلرتات للشخص الواحد حلمله من السوائل.يصرح  .3
 مينع محل السوائل يف الشحن. .4
حيسن أن يتم أختيار حقيبة حتمل ظروف السفر, وأن تكون ذات عجالت ويد وسحاب  .5

 قوية غري قاعلة للتلف.
 )فلم احلقائب(عند احلاجة. لالستخدامأن تكون هلا خماعئ جانبية  .6
 منظمة, وأن تكون األشياء اليت الحنتاجها مبكراً أسفل احلقيبة. عس عطريقةأن تصف املال .7
التأكد من موقع اخلطوط عاألوزان املسموحة وقياس وزن احلقائب قبل السفر حىت النقع يف  .8

 فخ الغرامة الزائدة.
 توكيل كل فرد تنظيم حقيبته ملعرفة ماحيتاج وماال حيتاج ومىت حيتاجه. .9
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األحيان إن كانت الرحلة طويلة ولديكم أغراض كثرية أن قد يكون من املناسب يف ععض  .11
 يتم شحن احلقائب يف الشحن اجلوي.

حىت ال تنفتح احلقيبة عند أنتقاهلا يف سري املطار يوجد حمزم عقفل للحقائب ويوجد غطاء  .11
 عالستيكي شفاف للحماية.

لسفر,  إذا كنت تتوقع أن أغراضك عند العودة سوف تزيد, فأعمل حساعك للوزن قبل ا .12
 كذلك أمحل معك حقيبة تطوى حىت ال تضطر لشراء حقيبة أخرى.

 ضع حقائب خاصة للكمبيوتر والكامريا واألجهزة الذكية. فهذه حتمله معك وال تشحنها. .13
 حقيبة صغرية على الظهر لألطفال فيها غياراهتم وععض مأكوالهتم وألعاهبم. .14
د أن هذا األمر قد يعترب مشكلة قد يتم التساهل معك يف وزن العفش يف علدك ولكن تأك .15

 عظيمة يف علد العودة.

 
 المغادرة عند 

 

 أغلق حمرك رفع املاء .1
 أغلق مراوح شفط اهلواء .2
 أطلب إيقاف خدمة األنرتنت واجلوال واهلاتف .3
 أغلق النوافذ واألعواب عأحكام .4
 سدد الكهرعاء .5
 أحفظ مفتاح البيت يف مكان آمن .6
 البيت.أخرب أحد جريانك ليحذر من أي حراك حول  .7
 أشعال ععض األنوار خارج البيت وداخله. .8
 استودع اهلل وأقراء دعاء السفر وتوكل على اهلل .9
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 ئح لكيفية حمل األموال عند السفرنصا

 
عطاقات شحن نقدي –عطاقات صرافة  – ائتمانيةعطاقات  –نوع يف طرق محل األموال : نقود ورقية  .1

 .حوالة عنكية –إنرتنت 
مع عقية –عالداخل على الصدر يف حقيبة صغرية معلقة  –نوع يف أماكن وضع النقود : يف احملفظة  .2

 -يف صندوق األمانات–أفراد األسرة 
 ال جتعل كل البطاقات يف حمفظة أو مكان واحد. .3
 ال جتعل هناك نقد كثري يف احملفظة اليت تفتحها عكثرة يف تسوقك. .4
  مكان آمن, وضع معك عطاقات مببالغ عسيطة.أحفظ البطاقة ذات األكثر رصيداً يف .5
 أحفظ رقم تبليغ السرقات اخلاص عبنكك إللغاء البطاقات عند فقداهنا. .6
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أحفظ رقمه السري اخلاص حبساعك البنكي الذي تستخدمه عرب األنرتنت, وأحرص أن يكون منوعاً  .7
 .اإلجنليزيةمن الرموز واألرقام واحلروف, واحرص أن يكون عاللغة 

تستخدم الكمبيوترات اخلاصة عالفنادق أو مقاهي األنرتنت عند الدخول حلساعك البنكي فعربها ال  .8
 ميكن أن ختزن كلمتك السرية ويدخل حلساعك.

 ال تسمح أن يستخدم كمبيوترك احملمول أي شخص ال تعرفه. .9
 تضع ععض العصاعات كامريات تلصص على مكائن الصرافة ملعرفة الرقم السري فكن على حذر. .11
 ال تصرف من املكائن يف وقت متأخر من الليل أو يف مكان مهجور. .11
 أحذر على حمفظتك يف أماكن الزحام أو الطواعري. .12
ال تستخدم الشبكات اجملانية لألنرتنت للدخول على حساعك البنكي فبعضهم يضعها لتخرتك  .13

 أجهزة السياح.
 عدون رقم سري.تذكر أن عطاقة الصرافة العادية تستخدم لسحب عرب النقاط حىت  .14
 أشرتك عرسائل اجلوال اليت ختربك عند كل عملية يتم تنفيذها حبساعك البنكي. .15
 كذلك تأكد عرب حاسبك يف األنرتنت على كشوفاتك البنكية. .16
ععض البطاقات اخلاصة عالصرافة حتجز مبلغ مماثل لعملية السحب خاصة عن استخدام البطاقة يف  .17

 ما يكن املبلغ كبرياً.نقاط البيع. لذا ال حتاسب منها عند
لاير عند كل عملية صرافة, لذا ال تستخدمها إال عند 45يف مكائن الصرافة يتم خصم مبلغ  .18

 احلاجة, وأجعل السحب عأكرب مبلغ ممكن حىت ال تتكرر العمليات.
أحذر من السوق السوداء عند صرف العملة, فهي مراقبة من قبل األمن,  كذلك قد يبيعون عليك  .19

 .عملة مزورة
معينة على خالل مدة  عاالعرتاضفلك احلق  االئتمانيةعندما تعود راجع احلساعات اخلاصة عالبطاقة  .21

  العمليات اليت مل تقم هبا.
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ععض البطاقات االئتمانية تعطيك مميزات مجيلة, فبعضها مينحك نقاط سفر, وععضها خيولك  .21
 وععضها يعطيك ختفيضات على الفنادق واحملالت. للدخول لصاالت الدرجة األوىل يف العامل.

 تذكر أن أصدرا ععض البطاقات االئتمانية يكون عرسوم سنوية. .22
 خفض قيمة احلد األعلى للبطاقات االئتمانية حىت ال يسحب منها الكثر عند فقدها. .23
 فهي عالغالب أكثر سعراً من غريها. –املطاعم  –الفنادق  –ال تصرف من املطارات  .24
 يكرر البائع عملية الشراء ومل حتسب البطاقة فاطلب ورقة السحب املتعثرة.عندما  .25
 ال تسمح لكائن من كان أن يصور عطاقتك االئتمانية. .26
 تذكر أن ععض احملالت تطلب تطاعق توقيع اجلواز مع توقيع البطاقة االئتمانية. .27
التحويل مضاعفة , مثالً  ال حتول املبالغ يف عمليات الصرافة أكثر من مرة فهنا يتم احتساب نسبة .28

إذا كنت مسافر لرتكيا : ال حتول الريال إىل دوالر ويف تركيا حتول الدوالر إىل دينار تركي فهنا اخلسارة 
 مضاعفة.
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 التنقالت والمواصالت

 

 استئجار السيارة :

 إن استئجار سيارة يلزم أن لديك رخصة قيادة دولية وجواز سفرك وعطاقة ائتمانية. .1
 استخراج البطاقة االئتمانية من املكاتب السياحية يف السعودية.ميكن  .2
حيسن اشرتاط أن تكون السيارة مناسبة لعدد أفراد األسرة, وأن تكون كذلك مناسبة للحقائب اليت  .3

 حتملها األسرة.
 كذلك حيسن أن يتم اشرتاط جهاز املالحة وأن يكون معه ذاكرة خاصة للدولة املقصودة. .4
ة أن تكون السيارة تستخدم الديزل كوقود حيث انه األفضل عرغم أنه ليس من الشروط املهم .5

 األرخص.
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 كذلك حيسن أن يتم اختيار سيارة ذات ناقل حركة )قري( متاتيكي. .6
 أن تكون السيارة من املوديالت احلديثة. .7
رامة يف ععض الدول يشرتطون أن تسلم السيارة معبأة عالوقود عند عودهتا أو يتم حتميل املستأجر غ .8

 مالية.
يف ععض الدول يفرضون رسوم على الطرق السريعة لذا فاطلب من مكتب التأجري ملصق الطرق  .9

 السريعة فبعض املكتب متنحه عاجملان, أو عليك أن تأخذه من حمطات تعبئة الوقود.
ععض الدول تضع شريط الصق فيه رقم الشركة, فعند تعطل السيارة عليك أن تتصل على شركة  .11

 يأخذون السيارة القدمية ويسلمونك السيارة اجلديدة.الصيانة ف
, وكل الذي عليك إن فقدت أحد احتياطيععض الدول ال حتتوي السيارات لديهم على إطار  .11

 اإلطارات أن تتصل على الشركة فيحضروا لك سيارة جديدة.
املدينة ععض الدول متنع أن تسلم السيارة يف مدينة أخرى, أو خيصمون مبلغ نقل السيارة إىل  .12

 األوىل.
 حيث تكثر سرقة السيارة. إيطالياععض الدول األورعية متنع أن تنتقل السيارة لبعض الدول مثل  .13
 جيب أن حتفظ معك عطاقة التأجري. حىت تسلم السيارة كما استلمتها عند عودتك. .14
 طويلة.مبسافات  االنتقالهناك دول كثرية تؤجر السيارة ععداد  مفتوح وهذا األمر مهم عند  .15
تعرف على نوعية الوقود املستخدم, واعلم أن الكثري من الدول يقوم قائد السيارة عتعبئة الوقود  .16

 عنفسه.
 يف السفر وقت الشتاء يتم استخدام إطارات خاصة للجليد, .17
 يف السفر يف وقت الشتاء يتم استخدام تشغيل السيارة عن طريق الرعط عالكهرعاء. .18
يتحمل املكتب كل التكاليف املرتتبة على التلف ألي سبب  يوجد تأمني كمل يف ععض الدول .19

 مقاعل رسوم عسيطة, وهناك تأمني حمدود حلد مبلغ معني.
 ععض الدول تشرتط إشعال األنوار عالليل والنهار وإال هناك غرامة مروية. .21
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 جيب التعرف على أنظمة املرور حىت ال تقع فريسة املخالفات املروية. .21
 وإال سوف ختصم من عطاقتك االئتمانية.جيب أن حتذر السرعة  .22
 احذر من استئجار السيارة يف املدن اليت لديهم املواقف عاهظة الثمن. .23
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 الحافالتالتنقل عبر القطارات والميترو و

 
تقدمة لذا فقد تكون خيارًا مناسبًا ملن م شبكة قطارات وميرتوات وعاصات مالكثري من الدول لديه .1

 أي عناء أو تكلفة. أراد التنقل هبدوء وعدون
إما أسبوعية أو لعدد حمدد من األيام وكلما زادت املدة قلت  احلافالتت و هناك عطاقات للميرتوا .2

 التكلفة, حبيث يكون االستخدام مفتوح طوال األيام.
 ععض التذاكر تتيح لك أن زيارة ععض املتاحف عاجملان .3
 ععض التذاكر متحك ختفيض يف ععض الفنادق واملطاعم. .4
قطارات ليلية تستخدم هذه ملن يريد أن ينام يف القطار, ويقطع مسافة طويلة وال حتسب عليه  يوجد .5

 مبيت يف الفنادق.
دولة أورعية, وينزل يف 32هناك مواقع للقطارات تنسق عني قطارات القارة فمثاًل )ريل أورب( جيوب  .6

 حمطة من تلك الدول.11111
 ن أمتعتك قليلة لكي يسهل صعودك ونزولك.إذا كنت سوف تسافر يف القطار فيحسن أن تكو  .7
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أنتبه ألطفالك عند الصعود للقطار أو النزول منه, فأحيانًا مع زمحة الركاب قد يتوه ععض األطفال,  .8
 أو قد ينزل الوالدين ويرتكون أطفاهلم يف القطار.

أجل  احلجوزات سوف مير عالغالب من مسئولأحتفظ عالتذكرة يف املرتوات والقطارات وذلك ألن  .9
 التأكد من وجود التذاكر.

عن تذكرتك أن هذه  حالة دائمة, عل الركاب  مسئولال تعتقد أنك عندما تركب قطار مث ال يسأل  .11
 أن هناك غرامات عالية ملن مل جيد لديه تذاكر للرحلة.

 ععض القطارات متنع التصوير وععضها مينع األكل والشرب , وأغلبها حيدد مكان خمصص للركاب. .11
 للرصيف الذي تقف عليه وأنه هو الرصيف الصحيح للرحلة.تنبه  .12
كن متيقظًا لنداء الوصول للمحطات, وإن مل تعرف اللغة فيكون يف أغلب القطارات أو امليرتوات  .13

 إشارة ضوئية متر على خط املسافر وتضيء حملطة الوصول.
على جدران احملطة   عندما متر عأي حمطة سوف جتد أن اسم احملطة مكتوب قبلها عالفته و مكتوب .14

 كذلك.
, ال تأخذ تذكرة ال صرافة خاصة عرب مكائن احلافالتعطاقات القطارات وامليرتو و من تصرف كثري  .15

أسأل من حولك, , ولتعرف ذلك عالتفصيل وال تشرتي تذكرة قد تكون أقل من احتياجك تناسبك
 فأغلب من يسافر جيهل التفاصيل فال تقلق.

أو امليرتو أسأل عن العروض املومسية  احلافالتعندما تريد أن تشرتي تذاكر خاصة عالقطارات أو  .16
وماذا ختولك له هذه التذكرة من مركز املبيعات أو موقع األنرتنت للشركة , ألن مثل هذه العروض ال 

 يعلمها عامة الناس.
, فاحبث االتصاالتل شركات تذكر أن أغلب الدول لديها شركات قطارات ونقل عدة, عالضبط مث .17

 عن مايوافق ميزانيتك ويقدم لك خدمات أفضل.
تعرف على وقت انطالق وسائل املواصالت وكن يف احملطة الرئيسية قبل املوعد عوقت كايف, وكن  .18

 عالقرب من الرصيف املخصص لالنتقال للجهة املقصودة.
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صلك جلهتك املقصودة, تنبه لذلك من قطار لقطار آخر يو  االنتقالهناك مايعرف عالتحويلة, وهي  .19
 وال تتجاوز احملطة املفرتضة.

ععض شبكات القطارات هلا وقت حمدد للعمل فكن على حذر ففي األوقات املتأخرة من الليل  .21
 التعمل الكثري من القطارات.

 ععض شبكات القطار تزيد يف سعر التذاكر يف األوقات املتأخرة من الليل. .21
 سعر التذاكر يف املواسم وهناية األسبوع. ععض شبكات القطار تزيد من .22
 ععض القطارات تقلل السعر للحجز املبكر. .23
 الكثري من القطارات تقلل السعر للحجز الغري مسرتد. .24
 الكثري من القطارات تقلل السعر للحجز املتعدد والطويل. .25
 ليكن جدول تنقالت القطار ورحالته قريباً منك دوماً. .26
 ريبة من سكنك واحملطة املتجهة للمطار.دائماً تعرف على احملطة الق .27
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 البلد المقصودأول الخطوات عند النزول في 

 
 شراء عطاقات جوال خاصة .1
 .التعرف على التوقيت اجلديد حىت ال تفوتك الرحالت واملواعيد .2
 حتديد القبلة ومواعيد اآلذان. .3
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 الفندق الغالية.شراء ماحتتاج من مآكل ومشارب حىت ال تضطر أن تستخدم مطعم وحمتويات  .4

 

  العودة من البلد المقصود أول الخطوات عند

 

اسرتجاع الضرائب من املطارات, لذا أحتفظ عفواتري الشراء, وضع املشرتيات يف حقيبة خاصة حىت  .1
 معاينتها عند قسم الضرائب يف املطار.

 أعقي معك ععض النقود من عملة البلد وذلك فقد حتتاجها يف املطار. .2
املطارات هي أغلى عكثري من احملالت اخلارجية يف املأكل واملشرب, لذا تناول وجباتك قبل تذكر أن  .3

 وصولك للمطار, أو أجلب معك ماحتتاج لك ولألطفال.
يف السوق احلرة قد جتد عضائع مميزة عليها ختفيضات مناسبة, وذلك ألهنا خالية من الضرائب, لذا قد  .4

 واألصدقاء. يكون السوق احلر مناسب هلدايا األهل
كذلك فإن السوق احلرة يف الطائرة لديهم غالبًا معروضات مميزة عأسعار عدون ضريبة اجلمرك لذا قد  .5

 تكون مناسبة لإلهداء, وععض اخلطوط لديهم خدمة التوصيل للشخص املقصود.
 من مميزات الشراء من املطار أنه ال حتسب مع وزن العفش. .6
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