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  را باکانتر خارجی چک کنيد  تور بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی 

  : خدمات تور

 7  نهوشی مي ب ش  3 -   خايج هالونگ  / ی کروزکشت شب  1 -   هانویشب  3(اقامت  روز  8و  شب (  
 قامت در هتل با صبحانه  ا  
 ترکيش  با پرواز  بليط رفت و برگشت 
   ترانسفر فرودگاهی  
 راهنما  
  بيمه مسافرتی 
  گشت شهری 
  اخذ ويزا 

  :   مدارک الزم

 کپی کارت ملی و  کپی شناسنامه   
 پاسپورت امضا شده  نسکا   
 2  4* 6     قطعه عکس 

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
THANG LONG OPERA 

GOLDEN CRUISE 
MUONG THAHN SAIGEN 

4*BB 
4*BB 
4*BB  

  تومان   22.700.000    تومان 19.100.000

LA CASA HANOI 
GOLDEN CRUISE 

BAY HOTEL 

4*BB 
4*BB 
4*BB  

  تومان   23.900.000    تومان 19.800.000

SILK PATH 
GLAMINGO CRUISE 

CENTRAL PALACE 

4*BB 
4*BB 
4*BB 

  تومان   25.350.000    تومان 20.500.000

THE LAPIS 
PALOMACRUISE 

EDENSTAR SAIGON 

4*BB 
4*BB 
4*BB  

  تومان 25.650.000  تومان   20.650.000

DU PARC 
GOLDEN CRUISE 

WINDSOR PLAZA 

5*BB  
4*BB 
5*BB 

  تومان 25.700.000  تومان   21.050.000

MOVENPICK  
GOLDEN CRUISE 
EASTIN GRANDE 

5*BB  
4*BB 
5*BB 

  تومان 28.100.000  تومان   21.900.000

SOFITEL LEGEND 
ERA CRUISE 
LEMERDIAN 

5*BB  
5*BB  
5*BB  

  تومان 40.600.000  تومان   28.400.000
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 تور های خانوادگی 

 تور مجردی  

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  قطرايرويز از شيراز تور های آفری پرواز  

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

  تور ويژه تعطيالت   

  

 


