
 شب سایگون 3شب هانوی +  1شب کشتی در خلیج هالونگ +  1شب هانوی +  2  (روز 8تور ویتنام )

 حضور در فرودگاه جهت پرواز به هانوی )شب اول در مسیر خواهند بود( ، انتقال به هتل روز اول

 بیرونی ساختمان اپرا و برنامه خریدگشت شهری هانوی شامل بازدید از نمای بیرونی مقبره هوشی مین ، پاگودا ، نمای  روز دوم

 انتقال به بندر خلیج هالونگ جهت سوار کشتی شدن ، اقامت در کشتی روز سوم

 ورود به هانوی ، انتقال به هتل روز چهارم

 انتقال به فرودگاه جهت پرواز به سایگون ، انتقال به هتل روز پنجم

  بعد از ظهر برنامه خرید -اتحاد ، اداره پست مرکزی ، کلیسای نوتردام گشت شهری هوشی مین و بازدید از کاخ  روز ششم

 تور انتخابی تونل های کوچی یا دلتای مکونگ -وقت آزاد  روز هفتم

 نانتقال به فرودگاه جهت پرواز به تهرا روز هشتم

 

 3* 4* 4* 5* 5* 5* هتل
LUXURY OPTION 1 LUXURY OPTION 2 BUDGET LUXURY BUDGET 

 سایگون
LE MERIDIEN 

SAIGON 
 یا مشابه 

LE MERIDIEN 
SAIGON 

 یا مشابه 

WINDSOR PLAZA  

 یا مشابه
AMENA 

 یا مشابه
CEBTRAL PALACE 

 مشابه یا
SUN FLOWER 

 یا مشابه

 هانوی
MELIA HANOI  

 یا مشابه

PAN PACIFIC 
 یا مشابه

DAEWOO HANOI 
 یا مشابه

SILK PATH HOTEL 
 یا مشابه

LA CASA HOTEL 
 یا مشابه

THIEN THAI 
 یا مشابه

 هالونگ
ERA CRUISE 

 یا مشابه

ERA CRUISE 
 یا مشابه

ERA CRUISE 
 یا مشابه

ATHENA CRUISE 
 یا مشابه

HUONG HAI 
SEALIFE CRUISE 

 یا مشابه

SYRENA CRUISE 
 یا مشابه

 نکات مهم :
 می باشد. 2020 مارس 31تاریخ اعتبار تا 

 امکان تغییر قیمت ها بدون اطالع قبلی وجود دارد.

 ته به زمانی که شما پرواز را رزرو می کنید ، ممکن است تغییر کند.سپرواز بقیمت 

ت ، ممکن است مجبور شویم در صورت نیاز به دلیل وضعیت آب و هوا، شرایط جاده ای یا رودخانه ها ، زمانبندی پرواز ها، امکان رزرو اتاق و دالیل دیگری که از کنترل ما خارج اس

 را تغییر دهیم. قسمت هایی از برنامه تور

 خدمات تور :
 به همراه یک وعده صبحانه در هر روز Double/Twinاقامت در هتل و در اتاق های 

  ط به ویزای ویتنام در لحظه ورود خدمات مربو

 (Ha Long Bay)سفر دریایی با قایق های سنتی و محلی در خلیج هالونگ 

 در برنامه سفرورودی اماکن دیدنی 

 به زبان انگلیسی  راهنمای تور مسلط

 نوع هتل
PERSON IN GROUP (USD-ADULT) 

*5 

 در اتاق یک تختههر نفر  پرواز نرخ+  دالر 1990

 هر نفر در اتاق دو تخته دالر+ نرخ پرواز 1390

 سال با تخت 4-11کودک  دالر + نرخ پرواز 1290

 سال بدون تخت 2-4کودک  دالر + نرخ پرواز 990



 : خدماتی که شامل برنامه ی تور نمی باشد
 دریافت می گردد به عهده مسافر می باشد. می باشد و به صورت وجه نقد زای هر نفربه ادالر  25مهر کردن ویزای ویتنام در لحظه ی ورود در فرودگاه که 

 وعده های غذایی ، نوشیدنی ها و سایر هزینه های شخصی

 بین المللیپروازهای 

 انعام ها

 هرگونه خدمات دیگری که در برنامه سفر ذکر نشده باشد.

 قوانین مربوط به کودکان در تور زمینی :
 سال )می توانند از تمام خدمات به صورت مشترک با والدین استفاده کنند.( 0-5کودکان بین سنین 

 از هزینه ی بزرگساالن %75نند از تخت خواب به صورت مشترک با والدین استفاده کنند.( متر است.)می توا 4/1سال که قد آنها زیر  6-11کودکان بین سنین 

 : قوانین مربوط به کودکان در پرواز
 از هزینه های پرواز یک فرد بزرگسال %10سال :  2کودکان زیر 

 از هزینه های پرواز یک فرد بزرگسال %90سال :   12تا  2کودکان بین سنین 

 هزینه کامل %100سال:  12کودکای باالی 

 هزینه های مکمل :
 بیشتر از نرخ های ذکر شده در باالست. %30قیمت تمام رزروهایی که برای دوران تعطیالت محلی ، تعطیالت سال نو یا کریسمس انجام می شوند ، 


