
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ور:ـات تـخدم
  به همراه ترانسفر فرودگاهیبا هواپیمای مدرن قطر ایر ویز  پرواز رفت و برگشت -
 هزار يورو 20سقف  پوشش بيمه درماني و حوادث تمام مسافران تا -
 (  از تهران تا پایان سفر راهنمای فارسی زبـان مـجرب ) -
 ترانسفر هوایی و زمینی بین شهری  -
 گشت شهری همراه با نهار روز + دو ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب 7 -
 به هر نفر اضافه میشود $011در 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 :
  .باشد ناموت می 3,240,000سال( 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 . -3
 ارائه سیم کارت رایگارن به ازای هر اتاق. -4
و  خ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کنندهماه اعتبار از تاری 7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  طبق قوانین هواپیمایی، -5

 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  -6
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد. -7

 

 
 

 
 

 
 

 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

Thang Long Opera 
Syrena Cruise 

Equatorial Sai gon 

4* Top 
5* 
5* 

BB 
FB 
BB 

15,495,000 20,520,000 12,040,000 10,855,000 

2 

Nikko Ha Noi Hotel 
Syrena Criuse 

Pullman Sai Gon Hotel 

5* 
5* 
5* 

BB 
FB 
BB 

18,920,000 27,175,000 14,265,000 12,400,000 

 می باشد" ناموت"قیـمت های فـوق بر حسـب 

 مسیر پروازی روز پرواز ساعت حرکت ساعت ورود مدت پرواز

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

 هانوی -ه حدو پنجشنبه 02:55 13:30 23:05

 هحدو -هوشی مین  پنجشنبه 01:05 00:55 24:82

 تهران -ه حدو جمعه 22:52 20:02 20:02

08 Dec 

17 Jan – 24 Jan 2019  

Vietnam/FALL/18/03 

 



 
 

 بـرنامه ســفر به سرزمین نیلوفرهای آبــی

 

 
 

 

 

 

 

 حرکت از تهران

 اعتـهـس 2ف ـوقـت -با ایرالین قطر ایرویز  ه حپـرواز ازتهران به دو
 ورود به هانوی -ـه به هـانـوی حپـرواز از دو  -ـه  حدر فرودگاه دو

     لـت در هتـامـاق -   تـرانـسفـر به هتـل  - استـقبـال فرودگاهی 

 

 

 

 

 
 شهری در هانوی : گشت –صرف صبحانه در هتل 

  one pillarبـازدیـد از آرامـگاه و مـوزه هـوشی مین ، پـاگودای 
 کاخ ریـاسـت جمهوری ، معـبد تاریخی ادب و هنـر ، اولین مدرسه ویتنام

 بازدید از محله قدیمی  ،  Hoan Kiemگردش در جزیره  و موزه نژاد شناسی
 به همراه صرف نهار تماشای رقص عروسک ها روی آب

   بازگشت به هتل

 

 

 

 

 

 در هـانـوی روز آزاد
  صبحانه در هتل

 Ninh Binhگشت آپشنال 
 ) منطقه ای در نزدیکی هانوی که هالونگ روی زمین نامیده می شود (

 

 

 

 

 الونگـبه ه حرکت
 ساعت ( 5/3الونگ ) هـخلیج سفر زمینی به ـتران –صرف صبحانه در هتل 

 و گـشـت در خلیـج و بـازدید از غـارهـاونگ ـالـج هـورود به خلی
 و جزایر مختلف استفاده از کایاک و انواع ورزش های آبی پرهیجان

 شــام در کشـتی نهار و صرف - اقـامـت در کشتـی کـروز –

 

 

 

 وشی مـینبه هـ حرکت
 لیج روی عرشه کشتی تماشای پانارومیک خ -کشتی  صرف صبحانه در

 ترانسفر به فرودگاه هانـوی برای پرواز داخلی به سمت هـوشی میـن
   تـرانـسفـر به هتـل  - استـقبـال فرودگاهی  -ورود به هـوشی مین  

 

 

 

 

 

 گشت شهری هوشی مین : -صرف صبحانه در هتل 
 هک ، اداره پست، کلیسای نوتردام Reunification  اخــد از  کـازدیـب
 وستـاوو ایفـل ) به سبـک فرانسـوی ( طـراحی شده،ـط گـتـوس 

 ، یـای زرهـودروهـل خـامـگ شـایای جنـقـوزه بـبازدید از م
  ،ظامـاده نـای پیـه هـلحـو اس مب هاـب، هـانـخـوپـایی از تـش هـخـب 
 ، Binh Tayگاه ـو فروش Cholonن ـد از محله چینی نشیـازدیـب
 Thien Hauاگودای ـای پـتماش،  تـرج ساعـب

 
 

 در هـوشی میـن روز آزاد
 صبحانه در هتلصرف 

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

 

 

 

 

 به تهـران بازگشت
 هوشی مین ترانسفر به فرودگاه تحویل اتاق و  – صرف صبحانه در هتل
 ساعتـه 1توقف   -ه با ایرالین قطر ایرویز  حبه دوپـرواز از هوشی مین 

 ـه به تـهـران حپـرواز از دو  -ـه  حدر فرودگاه دو
 "از اینکه در این سفر نیز همراه دلتابان هستید ،خرسندیم"

 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 

 روز دوم

 چهارمروز   

 روز ششـم  

 روز هفتـم 

 روز هشتـم 

 روز پنجـم 

 روز اول

 روز سـوم


