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ورخ ٌای فُق بً دالر می باشد .ورخ پرَاز بسرگسال  َ 0.088.888کُدک  0.0.0.888تُمان می باشد کً بً مبالغ دالری فُق اضافً میگردد.
ٍیتٌام  :سـزسهیي ًیلَفزّای آتـی تا هَقعیتی فَق العادُ 96،هیلیَى جـوعیت ٍ سیثـائی هسـحَر کـٌٌذُ تِ عٌـَاى یـکی اس هقاصذ گزدشگزی
پـزطـزفذار جْاى هحسَب هی شَد.در سفزهاى تِ ایي کشَر سز سثشٍ ،ارد شْز دریاچِ ّا ّ ،اًـَیٍ پایتخت هی شَین .درّـاًَی اس پـاگَدا ،هعثذ،
شْز قـذیوی تا دٍچزخِ ّـائی کِ تا رکاب هزدم هْواى ًَاس ٍیتٌام حزکت هی کٌٌذ دیذى هی کٌین ٍ رٍس ٍ شثی را در  Halong Bayیا ّواى خلیج
ّالًَگ ،جـائیکِ دریاچِ ّا ،جشیزُ ّا ٍ کـَُ ّا یکذیگز را هاًٌذ اصدّا احاطِ هی کٌٌذ در کزٍس هجلل تفزیحی در فضائی دلپذیز سپزی خَاّین ًوَد.
سپس تِ قطة تـجاری آى ّـَشی هیي پزٍاس هی کٌین کِ درقذین تا ًام سایگَى شٌاختِ هی شذُ است ٍ هحَ تواشای تاریخ غٌی ایي سزسهیي ،اس تًَل
ّای کَچی ّVietcongـا در جٌـگ تا آهزیکا گزفتِ ،تا هَسُ ّا  ،تاسارّای فَق العادُ تزای خزیذ ،کلیسای ًتزدام ٍ ...هی شَین.

پزَاسٌبی فُق زر ثٍتزیه سبعت َ ثب کمتزیه تُلف زر زَحً اودبم می پذیزز

مسیر پروازی

ساعت حرکت

ساعت ورود

مدت پرواز

تهران – دوحه

23:40

00:15

02:10

دوحه – هانىی
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13:30

07:05

هىشی مین  -دوحه

19:25

23:15

07:50

دوحه  -تهران

00:55

04:30

02:10

خدمـات تـُر:
-

پزَاس رفت َ ثزگطت ثب ٌُاپیمبی مسرن لطز ایزَیش ثً ٌمزاي تزاوسفزفزَزگبٌی
پُضص ثیمً زرمبوي َ حُازث تمبم مسبفزان تب سمف ٌ 10شار یُرَ
راٌىمبی فبرسی سثـبن مـدزة ( اس تٍزان تب پبیبن سفز )
تزاوسفز ٌُایی َ سمیىی ثیه ضٍزی
 7ضت البمت زر ٌتل ثً ٌمزاي صجحبوً
دَ رَز گشت شٍری ٌمراي با وٍار

مدارک الزم جٍت دریافت َیسای َیتىام :
ثزای زریبفت َیشای َیتىبم ملشَم ثً ارائً  1لطعً عکس َ اسکه پبسپُرت زر حساکثز  8رَسکبری لجل اس سمبن سفز میجبضس.
اصل پبسپُرت ثب اعتجبر  7مبي اس تبرید سفز

لطفـا بً وکات زیـر تـُجً فـرمـایید :
-2
-1
-3
-4
-5
-6

وزخ وُساز (کُزک سیز  1سبل) معبزل  3.920.000تُمبن می ثبضس.
زاضته پبسپُرت خساگبوً ثزای تمبمی مسبفزیه زر ٌز رزي سىی الشامی می ثبضس.
ثً وفز سُم ترت اضبفً سفزی ثب وزخ زَترتً تعلك می گیزز .
طجك لُاویه ٌُاپیمبیی ،مسئُلیت کىتزل گذروبمً اس ٌزلحبظ (حسالل  7مبي اعتجبر اس تبرید سفز) َ ممىُعیت ذزَج اس کطُر ثً
عٍسي ی آژاوس زرذُاست کىىسي َ مسبفز می ثبضس.
َیشای مسبفز زر سمبن َرَز ثً َیتىبم صبزر می ضُز  ،مجلغ َیشا وفزی  15زالر می ثبضس کً ایه مجلغ زر فزَزگبي ٌبوُی تُسط
زلتبثبن پززاذت می ضُز.
کىـسلی ثعس اس رسرَ سُذت کبمل می ثبضس.

بـروامً ســفر بً سـرزمیه ویـلُفـرٌای آبــی
حزکت اس تْزاى

رٍس اٍل

پـزَاس استٍزان ثً زَحً ثب ایزالیه لطز ایزَیش  -تـُلـف  1515سـبعتـً
زر فزَزگبي زَحـً  -پـزَاس اس زَحـً ثً ٌـبوـُی َ -رَز ثً ٌبوُی
استـمجـبل فزَزگبٌی  -تـزاوـسفـز ثً ٌتـل  -الـبمـت زر ٌتـل

صرف صبحاوً در ٌتل – گشت شٍری در ٌاوُی :
ثـبسزیـس اس آرامـگبي َ مـُسي ٌـُضی میه  ،پـبگُزای one pillar

رٍس دٍم

کبخ ریـبسـت خمٍُری  ،معـجس تبریری ازة َ ٌىـز  ،اَلیه مسرسً َیتىبم
مُسي وژاز ضىبسی َ گززش زر خشیزي  ، Hoan Kiemثبسزیس اس محلً لسیمی
تمبضبی رلص عزَسک ٌب رَی آة ثً ٌمزاي صزف وٍبر

ثبسگطت ثً ٌتل

رٍس آساد در ّـاًـَی

رٍس سـَم

صجحبوً زر ٌتل
گشت آپشنال Ninh Binh
( مىطمً ای زر وشزیکی ٌبوُی کً ٌبلُوگ رَی سمیه وبمیسي می ضُز )

حزکت تِ ّـالًَگ
صزف صجحبوً زر ٌتل – تزاوـسفز سمیىی ثً ذلیح ٌـبلُوگ (  3/5سبعت )

رٍس چْارم

َرَز ثً ذلیـح ٌـبل ـُوگ َ گـطـت زر ذلیـح َ ثـبسزیس اس غـبرٌـب
َ خشایز مرتلف استفبزي اس کبیبک َ اوُاع َرسش ٌبی آثی پزٌیدبن
– الـبمـت زر کطتـی کـزَس  -صزف وٍبر َ ضــبم زر کطـتی

حزکت تِ ّـٍشی هـیي

رٍس پٌجـن

رٍس ششـن

صزف صجحبوً زر کطتی  -تمبضبی پبوبرَمیک ذلیح رَی عزضً کطتی
تزاوسفز ثً فزَزگبي ٌبوـُی ثزای پزَاس زاذلی ثً سمت ٌـُضی میـه
َرَز ثً ٌـُضی میه  -استـمجـبل فزَزگبٌی  -تـزاوـسفـز ثً ٌتـل

صرف صبحاوً در ٌتل  -گشت شٍری ٌُشی میه :
ثـبسزیـس اس کــبخ  ، Reunificationکلیسبی وُتززام ،ازاري پست کً
تـُسـط گـُستـبََ ایفـل ( ثً سجـک فزاوسـُی ) طـزاحی ضسي،
ثبسزیس اس مـُسي ثـمـبیبی خىـگ ضـبمـل ذـُزرٌَـبی سرٌـی ،
ثـرـص ٌـبیی اس تـُپـرـبوـً ،ثـمت ٌب َ اسـلحـً ٌـبی پیـبزي وـظبم،
ثـبسزیـس اس محلً چیىی وطیـه  َ Cholonفزَضـگبي ،Binh Tay
ثـزج سبعـت  ،تمبضـبی پـبگُزای  Thien Hauثً ٌمزاي صزف وٍبر

رٍس آساد در ّـَشی هیـي

رٍس ّفتـن

صزف صجحبوً زر ٌتل
گطـت آپـطىـبل Cu Chi Tunnel
( یبز آَر ذبطزات خىگ ثب آمزیکب َ ممبَمت مززم َیتىبم )

تاسگشت تِ تْـزاى

رٍس ّشتـن

صزف صجحبوً زر ٌتل – تحُیل اتبق َ تزاوسفز ثً فزَزگبي ٌُضی میه
پـزَاس اس ٌُضی میه ثً زَحً ثب ایزالیه لطز ایزَیش  -تُلف  2سبعتـً
زر فزَزگبي زَحـً  -پـزَاس اس زَحـً ثً تـٍـزان
"از ایىکه در ایه سفر ویس همراه دلتابان هستید ،خرسىدیم"

