تور عجایب طبیعت ویتنام
 6تا  14فروردین

( 9روزه)

گردش در خلیج رویایی هالونگ ،از عجایب هفتگانه طبیعی دنیا
روستاگردی در کوهستان های زیبای ساپا
دیدار از منطقه شگفت انگیز نین بین و قایق سواری در رودخانه های زیر زمینی
بازدید از بزرگترین استوپای کشور ویتنام در نین بین
بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهر هانوی

تور اختصاصی  -با راهنمای انگلیسی زبان
هزینه هر نفر-دالر  +پرواز
درجه هتل

 4ستاره

هر نفر بزرگسال

 4تا  12سال

 2تا  4سال

مابه التفاوت اتاق یک

در اتاق دو نفره

با تخت اضافه

بدون تخت

نفره

980

785

200

300

خدمات8 :شب اقامت با صبحانه ( 1شب هانوی 1 ،شب قطار 1 ،شب ساپا 1 ،شب قطار 1 ،شب نین بین 2 ،شب هالونگ 1 ،شب
هانوی) 2 ،وعده شام 2 ،وعده ناهار ،وسیله نقلیه ،بیمه مسافرتی بین المللی ،راهنما انگلیسی زبان ،ورودیه محل های مورد بازدید

تلفن تماس 41613 :داخلی  371و 372

• تور ویتنام ( 6تا  14فروردین  )99در یک نگاه
روز

تاریخ
99/1/6

برنامه

اقامت صبحانه ناهار شام راهنما ترانسفر گشت

تهران -هانوی

✓

×

× ×

✓

✓

×

هانوی  -ساپا

✓

✓

× ×

✓

✓

✓

سوم

99/1/8

ساپا

✓

✓

✓

چهارم

99/1/9

ساپا – هانوی – نین بین

✓

✓

✓

✓

پنجم

99/1/10

نین بین

✓

✓

× ×
× × ✓
× × ✓

✓

✓

✓

✓

ششم

99/1/11

نین بین – خلیج هالونگ

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

هفتم

99/1/12

خلیج هالونگ

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

هشتم

99/1/13

خلیج هالونگ  -هانوی

✓

✓

✓

نهم

99/1/14

هانوی -تهران

×

✓

× ×
× × ✓

✓

✓

✓

×

اول
دوم

99/1/7

برنامه سفر
روز اول –  6فروردین 25/مارچ :پرواز از تهران به مقصد هانوی

-/-/-

پرواز از تهران
ورود به فرودگاه هانوی
دریافت ویزای ویتنام در فرودگاه و تحویل گرفتن بار و وسایل
انتقال از فرودگاه به هتل
بعد از ظهر وقت آزاد برای گردش در شهر و استراحت
اقامت :هانوی
روز دوم –  7فروردین 26/مارچ :هانوی  -ساپا

وعده های غذایی- :
ص-/-/

صرف صبحانه در هتل
خروج از جزیره به مقصد هانوی
استقرار در هتل
گشت شهر هانوی و بازدید از جاذبه های زیر:
دریاچه هوان کییم
بنای یادبود هوشی مین
پاگودای تک ستون
قصر ریاست جمهوری
معبد ادبیات
موزه مردم شناسی
شب حرکت به سمت منطقه ساپا با قطار
اقامت :قطار
روز سوم –  8فروردین 27/مارچ :ساپا
صرف صبحانه در هتل
استقرار در هتل
گشت پیاده روی در منطقه کوهستانی Ham Rong

وعده های غذایی :صبحانه
ص-/-/

گشت در منطقه ساپا و بازدید از قبایل مختلف از جمله قوم Zay
اقامت :ساپا
روز چهارم – 9فروردین 28/مارچ :ساپا – هانوی – نین بین

وعده های غذایی :صبحانه
ص_/_/

صرف صبحانه در هتل
وقت آزاد برای گردش در روستا و مزارع
عصر انتقال به ایستگاه قطار و حرکت به مقصد نین بین
اقامت :قطار
روز پنجم –  10فروردین 29/مارچ :نین بین

وعده های غذایی :صبحانه
ص_ /_ /

صبح ورود به نین بین
صرف صبحانه در هتل
استقرار در هتل
گشت تمام روز بازدید از نین بین شامل رودخانه ترانگ آن ،جزیره کینگ کونگ ،قایقرانی در رودخانه های نین بین و عبور از
غارها سوار بر قایق
بازدید از بزرگترین استوپای ویتنام
اقامت :نین بین
روز ششم –  11فروردین 30/مارچ :نین بین – خلیج هالونگ

وعده های غذایی :صبحانه
ص/ن/ش

حرکت به مقصد اسکله های فونگ
گشت در خلیج هالونگ با کشتی سنتی و بازدید از جزایر منطقه
صرف ناهار و شام در کشتی
اقامت :کشتی
روز هفتم –  12فروردین 31/مارچ :خلیج هالونگ
صرف صبحانه در کشتی
ادامه کروز در خلیج هالونگ
قایق سواری و بازدید از روستای شناور
بازدید از جزایر مختلف

وعده های غذایی :صبحانه ،ناهار و شام
ص/ن /ش

صرف ناهار و شام در کشتی
وعده های غذایی :صبحانه ،ناهار و شام

اقامت :کشتی
روز هشتم –  13فروردین 1/آوریل :خلیج هالونگ  -هانوی

ص-/-/

صرف صبحانه در هتل
انتقال به هایفونگ با قایق موتوری و سپس بازگشت به هانوی
استقرار در هتل
عصر وقت آزاد در هانوی
وعده های غذایی :صبحانه

اقامت :هانوی
روز نهم –  14فروردین 2/آوریل :هانوی  -تهران

ص-/-/

صرف صبحانه در هتل
انتقال به فرودگاه و پرواز بازگشت
وعده های غذایی :صبحانه

پایان سفر

