
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 ور:ـات تـخدم
  به همراه ترانسفر فرودگاهیبا هواپیمای مدرن قطر ایر ویز  پرواز رفت و برگشت -
 هزار يورو 20ا سقف پوشش بيمه درماني و حوادث تمام مسافران ت -
 (  از تهران تا پایان سفر راهنمای فارسی زبـان مـجرب ) -
 ترانسفر هوایی و زمینی بین شهری  -
 ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب 7 -
 گشت شهری همراه با نهار روز دو -
 به هر نفر اضافه میشود $150در صورت درخواست ترانسفر اختصاصی مبلغ  -

 

 : ویتنامیزای مدارک الزم جهت دریافت و

  روزکاری قبل از زمان سفر میباشد. 8حداکثر  در قطعه عکس و اسکن پاسپورت 2برای دریافت ویزای ویتنام ملزوم به ارائه 
  ماه  از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار 

 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
  .ی باشدناموت م 0.0.5.333سال( معادل  2نرخ نوزاد )کودک زیر  -1
 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -2
 به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد . -0
و  آژانس درخواست کننده ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -4

 مسافر می باشد.  
 شود .باید پرداخت  توسط مسافرانوی هکه این مبلغ در فرودگاه  دالر می باشد 25مبلغ ویزا نفری ویتنام صادر می شود ، ویزای مسافر در زمان ورود به  -5
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد. -6

 

 
 

 

 درجــه هتــل ردیف
سرویس 

 هتل
 اتاق دوتختهنفر در 

 )نفر اضافه(
یک اتاق نفر در 

 تخته

 
 کودک با تـخت

(22-6) 

 
 تـختبدون کودک 

(6-2) 

پیشنهاد 
 ویژه

Equatorial Sai gon 
Syrena Cruise 

Thang Long Opera 

5* 
5* 

4* Top 

BB 
FB 
BB 

16,785,000 21,425,000 13,020,000 11,890,000 

2 

Pullman Sai Gon Hotel 
Syrena Criuse 

Du Parc Hanoi Hotel 

5* 
5* 
5* 

BB 
FB 
BB 

19,135,000 25,150,000 14,550,000 12,940,000 

 می باشد" انـومـت"قیـمت های فـوق بر حسـب 

 مسیر پروازی روز پرواز ساعت حرکت ساعت ورود مدت پرواز

 هحدو –تهران  چهارشنبه 00:52 22:02 20:02

 هوشی مین –ه حدو پنجشنبه 01:55 13:30 23:05

 هحدو - هانوی پنجشنبه 18:30 23:05 24:82

 تهران -ه حدو جمعه 22:52 20:02 20:02



 

 های آبــیرـلوفـرزمین نیـبـرنامه ســفر به س

 

 
 

 

 

 

 

 حرکت از تهران

 هاعتـس 2ف ـوقـت -رویز ـر ایـرالین قطــبا ایه ـحهران به دوـت پـرواز از
 هوشی مینورود به -هوشی مینـه به حپـرواز از دو -ه حدر فرودگاه دو

     لــت در هتـامـاق -   تـرانـسفـر به هتـل  - ی ـرودگاهـبـال فـتـقـاس

 

 

 

 

 : هوشی مینشهری در  گشت –ل ـحانه در هتـصرف صب
 تـوسـط  که ، اداره پستردامـ، کلیسای نوت Reunification  اخــد از  کـازدیـب

 ایـایـقـب وزهـبازدید از م راحی شده،وو ایفل ) به سبـک فرانسـوی ( طگـوستـا
  مب هاـب ،هـانـخـوپـایی از تـش هـخـب ، یـای زرهـودروهـل خـامـگ شـجن 

  Cholonن ـشیـی نـنـیـله چـد از محــازدیـب ،ظامـاده نـای پیـه هـحـلـاسو 
 Thien Hauودای ـاگـای پـاشـتم،  تـاعـرج سـ، بBinh Tayگاه ـروشـو ف

 

 

 

 

 

 در هـوشی میـن روز آزاد
 صبحانه در هتلصرف 

 Cu Chi Tunnel الـشنـت آپـگش
 ویتنام ( و مقاومت مردم) یاد آور خاطرات جنگ با آمریکا 

 

 

 

 

 نویاـبه ه حرکت
 ساعت ( 2)  ویـانـهبه  واییـهر ـفـسـتران  – ل ـه در هتـانـحـصرف صب
 تـرانـسفـر به هتـل  - ی ـرودگاهـبـال فـتـقـاس  - هانویورود به 

 ""Ninh Binhگشت آپشنال ""روز آزاد   -  لـاقـامـت در هتـ
 (زمین نامیده می شود روی منطقه ای در نزدیکی هانوی که هالونگ)

 

 

 

 الونگبه هـ حرکت
 ساعت ( 5/0ونگ ) ـالـج هـنی به خلیـر زمیـترانسف – لـهت صرف صبحانه در

 ر ـو جزای گـشـت در خلیـج و بـازدید از غـارهـا  - ورود به خلیج هالونگ
  انـجـیـرهـی پـای آبـواع ورزش هـاک و انـاده از کایـفـمختلف است

 صرف نهار و شــام در کشـتی -ـی کـروز اقـامـت در کشت

 

 

 

 

 

 به هـانوی حرکت
 

 تماشای پانارومـیک خلیـج روی عرشـه کشتی  –صرف صبحانه در کشتی 
   ـلـتـه هـفـر بـسـرانــتـ -تــرانـسـفـر به هـانـوی ورود بـه هـانـوی  

 

 
 

 : هانویگشت شهری  -صرف صبحانه در هتل 
  one pillarودای ـن ، پـاگـی میـو مـوزه هـوش بـازدیـد از آرامـگاه

 امـتنـخی ادب و هنـر ، اولین مدرسه ویـهوری ، معـبد تاریـکاخ ریـاسـت جم
 د از محله قدیمی ـبازدی ،  Hoan Kiemگردش در جزیره  و اسیـوزه نژاد شنـم

 به هـمراه صـرف نـهار روسک ها روی آبـص عـای رقـاشـتم
   شت به هتلـبازگ

 

 

 

 

 به تهـران بازگشت
  هـــانویرودگاه ـترانسفر به فویل اتاق و ـتح – صرف صبحانه در هتل

 اعتـهـس 1توقف   -رویز  ـرالین قطر ایـه با ایـحبه دو هـانـویپـرواز از 
 ـه به تـهـران حپـرواز از دو  -ـه  حرودگاه دوـدر ف

 "دیماز اینکه در این سفر نیز همراه دلتابان هستید ،خرسن"

 .دـیـرمایـاهده فـان مشـابـالین دلتـم آنـستـر را درسیـشتـای بیـل هـهت
 

 روز دوم

 روز چهارم  

 روز ششـم  

 روز هفتـم 

 روز هشتـم 

 روز پنجـم 

 روز اول

 روز سـوم


