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 روز ۸شب و ۷ویتنام 

 شب هوشی مین)سایگون( ۳+ شب خلیج هالونگ ۱هانوی + شب ۳

 :خدمات تور

اقامت در قایق مجلل در خلیج هالونگ به صرف  یک شب با صبحانه +همراه  در هانویستاره  چهاراقامت در هتل  شب سه

پرواز داخلی بین هانوی و سایگون +همراه با صبحانه  سایگوندر شهر  تارهس چهاراقامت در هتل  شب سه+  شام نهار و صبحانه،

در  فرودگاهی هایترانسفر ویتنام+ فرودگاهی توریستی ویزای +  ساعت( ۳.۳و ترانسفر زمینی بین هانوی و خلیج هالونگ)حدود 

بیمه مسافرتی  +گزاری گشت هادر طی بر انگلیسی زبان محلیفارسی زبان اعزامی از ایران و راهنمای راهنمای + مقصد

 +برگزاری جلسه توجیهی قبل از سفر

مقبره هوچی مین ، پاگودای سلطنتی ، کاخ ریاست جمهوری سبک فرانسوی ، معبد تاریخی کنفسیوس، بازدید از :هانویدر  هاگشت 

در جزیره  Ngoc sonمعبد ، دریاچه هوآن کیم،  عروسکهای روی آب رقص نمایشاولین دانشگاه ویتنام، موزه مردم شناسی ، 

روی عرشه کشتی ، بازدید از غارهای شگفت انگیز با  کشتی سواری همراه با صرف ناهار خلیج هالونگ:،  ای در شمال دریاچه

در دل شب همراه با صرف شام ،  قندیل های احاطه شده، تماشای نورافشانی قایق های ماهیگیری و انعکاس تکه های سنگ آهکی

: تور شهری و بازدید  سایگون، دیدن طلوع آفتاب و منظره وسیع جزایر و کوهها در میان دریا در پناهگاه ساحلی  صبح هنگام لذت

، بازدید از کلیسای نوتردام، اداره پست به سبک فرانسوی،بازدید از موزه  Benh Tanh و فروشگاه Reunificationاز کاخ 

 Thien Hauپاگودای و برج ساعت و تماشای  Binh Tayفروشگاه  و cholonبقایای جنگ،بازدید از محله چینی نشین 

 میگردد. اخذ و محاسبه بلیط صدور روز نرخ به و بوده ارزی مبالغ از جدا ریالی وامارات  هواپیمایی با برگشت و رفت پرواز هزینه

 

 

 مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا: 

 الزامي نفر هر برای ۴در ۶ عكس قطعه یك و پاسپورت اصل ارائه ویتنام فرودگاه در ویزای فرودگاهی اصل دریافت جهت 

 ارائه دهید( به ویتنام )لطفا این موارد را در کیف دستی داخل هواپیما همراه داشته باشید تا به محض وروداست

 سال اجباری بوده و به عهده مسافر می باشد ۶۶د باالی بیمه تکمیلی افرا. 

 ۸۸فروردین ۸جمعه تاریخ ورود به تهران:                 ۸۸اسفند۸۸چهارشنبه  :تاریخ حرکت از تهران

 نوزاد
سال ۸-۳کودک

 بدون تخت
سال  ۳-۱۱کودک

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

 یک تخته
بزرگسال در اتاق 

 دو تخته
 هتل

 دالر ۸۶۶
 دالر+ ۷۶۶

 مبلغ پرواز
 دالر+ ۸۳۶

 مبلغ پرواز
 دالر+  ۱۱۳۶

 مبلغ پرواز
 دالر+ ۸۳۶

 مبلغ پرواز
 ستاره ۴

مبالغ فوق + قیمت پرواز با هواپیمایی امارات از 17.500.000 تومان 
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