
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 ور:ـات تـخدم
 به همراه ترانسفر فرودگاهی پرواز رفت و برگشت. 
  ه همراه صبحانهشب اقامت در هتل ب سه. 
 بیمه مسافرتی. 

 : . یک روز گشت شهری هانوی
 اولین مدرسه ویتنام، موزه نژاد شناسی  معبد تاریخی ادب و هنر، کاخ ریاست جمهوری،، one pillar پاگودای، بازدید از آرامگاه و موزه هوشی مین -
 Hoan Kiemگردش در جزیره  -
 بازدید از محله قدیمی  -
 تماشای رقص عروسک ها روی آب -

 
 

 شرایط کنسلی : 
 کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد.

 

 : ویتناممدارک الزم جهت دریافت ویزای 
 ماه  از تاریخ سفر 7اصل پاسپورت با اعتبار  
 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :
 هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد. -1
 هزار یورو میباشد. 22سقف مبلغ بیمه  -2
 . داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد -3
 .به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد  -4
و  ماه اعتبار از تاریخ سفر( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده 7طبق قوانین هواپیمایی،مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -5

 مسافر می باشد.  
 شود .پرداخت  باید توسط مسافر هوشی میندالر می باشد که این مبلغ در فرودگاه  25نفری  شود ، مبلغ ویزا صادر می ویتنامویزای مسافر در زمان ورود به  -6
 

 درجــه هتــل ردیف
 اتاق دوتخته
 )نفر اضافه(

 تختهیک اتاق 
 

 کودک با تـخت
(12-6) 

 
 تـختبدون کودک 

(6-2) 

 شب اضافه
 اتاقی( –)شبی 

1 Thang Long Opera 4* 275 415 190 140 76 

2 La Belle Vie  4* 280 430 195 140 80 

3 Daewoo 5* 350 565 235 175 128 

4 Pullman Hanoi 5* 390 660 265 195 159 

 "قیـمت های فـوق بر حسـب دالر می باشد"

 پرواز به شرح زیر می باشد که به  مبالغ فوق اضافه می گرددنوع نرخ بلیت براساس 
 ناموت می باشد   000/000/6  شترکی شروع نرخ پرواز 

 

08 NOV 

NOV 2018 - 31MAR 2019 

HAN/FALL/18 

 

 دالر به پکیج اضافه می گردد 050مبلغ نفری  9002فوریه  8الی  4مسافر گرامی لطفًا توجه داشته باشید در بازه 
 به دلیل عید لونار در تعطیالت ویتنام 

 .هتل های بیشتر را درسیستم آنالین دلتابان مشاهده فرمایید
 


