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قتصادية واجامتعية كبرية، ولشك أ ن اهامتم البالد      حققت مجهورية فيتنام الإشرتاكية هنضة اإ

املنطقة، وخري دليل عىل ذكل ابلس ياحة، جعلها تصبح  من أ مه الوهجات الس ياحية اجلاذبة يف 

مليون  15ما ذكرته اجلهات الرمسية بأ ن عدد الس ياح ال جانب خالل العام املايض قد جتاوز الـ 

ساحئ، وقد اكن للس ياح اخلليجيني والعرب نصيب من ذكل، فقد بدأ ت أ عدادمه يف ازدايد 

اكية أ ن تضع بني يديمك مس متر منذ عامني، ذلا رأ ت سفارة دوةل قطر دلى مجهورية فيتنام الإشرت 

 هذا ادلليل الإرشادي.

 

 

 

  معلومات السفــارة
 

 
Villa No. 43, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi - Vietnam العنـــوان 

 رمق التواصل 842439430222+     

 رئيس البعثة سعادة السفري/ محمد بن اإسامعيل العامدي

  اثىنسكرتري   - انرص عيل القحطاين الس يد/  •

 سكرتري اثلث  - الس يد/ فيصل محمد الساده •

 أ عضاء البعثة
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 الإشرتاكية فيتناممجهورية 
 

 املساحة

 

² مك ٣٣١،٢١٠   

 

 (٢٠١٧) نسمة مليون ٩٥،٤٥ الساكن عدد

  مك ٣،٢٦٠ الساحل طول

 اجلغرايف املوقع

 الصني حبر  الرشق من حيدها ابلإجنلزيي. S حلرف مشابه بشلك أ س يا رشق جنوب يف تقع

 نوباجل  من اتيالند خليجو  ،الشامل من والصني ،ولوس مكبوداي الغرب ومن ،اجلنويب

 الغريب.

 ادلايانت
٨٠٪ بال داينة ، ١٠٪ مس يحيني ، ١٠٪ دايانت أ خرى، وتشلك نس بة املسلمني اقل 

 من ١٪،  ما يقارب ٧٠ الف مسمل

 اىل الوافدين الس ياح عدد

 2018 عام يف فيتنام
 ساحئ مليون ١٥،٦

 الفيتنامية العمةل
دوجن  تقريبًا  ٢٣،٠٠٠$= ١  
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 oiN Ha - هانوي -١
والسفارات ال جنبية، ويه مدينة ، حيث تتوافر فهيا املراكز الس ياس ية تعترب هانوي العامصة الس ياس ية والثقافية لفيتنام     

، ومتتاز وبعض املطامع العربيةحيث تتوفر يف هانوي لك أ نواع اخلدمات الس ياحية والفنادق  دمية لها اترخي يتجاوز ال ف س نة،ق

 سري اخلطوط اجلوية القطرية الهيا رحلتان يومياً.ابرد ش تاًء، ، وت   وماطر حار صيفًا بطقس 

 هانوي:افضل الفنادق يف  •
-JW Marriot 

-Sofitel Metropole  

-Intercontinental 72,Land Mark 

-Melia Hotel 

-Pan Pacific 

 

 
 ( حبرية الس يف) حبرية هوانكمي 
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 معبد تشن كووك 
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   Ha long Bay-خليج هالوجن  -٢

 ٢٠٠٠ة اليت يتجاوز عددها وميتاز ابجلزر الصخريابجتاه الشامل الرشيق ،  مك ١٧٠هالوجن عن مدينة هانوي  يبعد خليج

 .كام صنف ك حد مواقع الرتاث العاملي لليونيسكو  جزيرة،

 افضل الفنادق يف هالوجن بيه : •

-Vinpearl hotel 

-Novotel Halong Bay 

-Wyndham Legend Halong 

 

 
 خليج هالوجن 

 
 الس ياحية يف خليج هالوجن  املراكب
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  Sapa- سااب -٣
لباصات والس يارات اخلاصة عرب اوتتوافر وسائل النقل الربي فقط ساعات عن العامصة هانوي  5تبعد قرابة  جبلية منطقة

عايل اجلبال عىل احلدود ومتتاز مبحاصيل الارز املدرجة وشاللهتا املنحدرة من ا ٬معتدل صيفًا وابرد ش تاًء  هامناخ  ،والقطار

 تتوافريف سااب اكفة أ شاكل اخلدمات الس ياحية والفنادق واملطامع. الصينية 

 افضل الفنادق يف سااب: •
Silk Path Grand Resort - 

Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel - 

-Topas Ecolodge Hotel  

 

 

 

 

 
 اطالةل فندق توابس يف سااب
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   Da Nang-داانجن -٤
، وتش هتر هذه املدينة مبنتجع "ابان هيلز" ويه مدينة ترفهيية عىل متتاز بأ جواهئا املعتدةل وسط فيتنام،  مدينة دا انجن تقع     

لى، مرت 1200رتفاع ا التلفريك ، حيث القرية الفرنس ية، جبانب ذكل يوجد اجلرس املعلق )اجلرس رب عهيا ميكن الوصول اإ

 .أ س بوعياً رحالت  ٤اذلهيب(. تسري اخلطوط اجلوية القطرية الهيا 
  افضل الفنادق واملنتجعات يف داانجن:

-Premier Village Danang Resort  

-InterContinental Resort Danang                                             

-Naman Retreat - Danang    

-Hyatt Regency Danang 
 

 

 

 

 
 اجلرس اذلهيب

https://www.batuta.com/%2525D8%2525AD%2525D8%2525AC%2525D8%2525B2-%2525D9%252581%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D9%252582?utm_source=travelguide&utm_campaign=innerlinks&utm_medium=site&utm_term=inline_link&utm_content=tgarticles
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 شاطئ مدينة داانجن

 

 

 
 مدينة ابان هيلز الس ياحية والرتفهيية

 

 

 



 

11  

                                                    هانوي سفارة دوةل قطر/

 Hoi An-هؤي أ ن -٥
وتش هتر  ىل أ لفني عام ،اترخيية يصل معرها اإ مك عن مدينة داانجن ، ويه عبارة عن مدينة س ياحية  ٣٠أ ن  تبعد مدينة هؤي

، وفهيا أ كرب مرسح مايئ  ومراكز التسوق للحرف اليدوية واملنتجات اجلدليةبانهيا املعامرية القدمية وشواطهئا الرملية املدينة مب 

 .كام صنفت ك حد مواقع الرتاث العاملي لليونيسكو ،للرتاث

    Seasons The Nam Hai, Hoi AnFour: هؤي أ نافضل الفنادق يف  •

 

 

 
 اجلرس الياابين

 

 
 رسح املايئ للرتاث والفن الفيتنايمامل 
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 Nha Trang- نيا تشاجن -٦
عن مدينة هو ساعة حوايل  صف ابلطائرة من مدينة هانوي وتقع مدينة نيا تشاجن يف الوسط اجلنويب لفيتنام، اذ تبعد ساعة ون

يوجد يف  ، رايضات البحر والغوصومتتاز ب معظم أ وقات الس نة نظرا لطقسها املعتدل،يف مناس بة للس ياحة ويه تيش منه 

 .(ferry)القارب البحري الرسيع  وأ  الهيا عرب التلفريك  ميكن الوصول (Vinpearlالس ياحية والرتفهيية ) زيرةاجلنياتشاجن 

 افضل الفنادق يف نيا تشاجن: •
-InterContinental Nha trang  

-Fusion Resort Cam Ranh  

 -Six Senses Ninh Van Bay 

Vinpearl Resort- 
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 جزيرة فينبريل الس ياحية والرتفهيية

 

 

 
 شاطئ مدينة نيا تشاجن
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 Da lat -تمدينة دالا -٧
 3عىل بعد يف وسط فيتنام تقع حيث درجة مئوية  25طوال الس نة اذلي ل يتجاوز  البارد نسبياً متتاز هذه املدينة جبوها   

 . د الطبيعيةو و حدائق الور ساعات اىل اجلنوب من مدينة نيا تشاجن عىل منطقة مرتفعة حتيط هبا الشاللت

  افضل الفنادق يف دالات:  •

-Dalat Palace Heritage Hotel  

-Swiss-Belresort Tuyen Lam 

 

 

 

 

 
 حدائق ومزارع الورود يف دالات
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 مدينة دالات

 

 

 
 الشاللت يف دالات
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 Ho Chi Minh (Saigon) -(تيش منه )ساجيون مدينة هو -٨
تيش منه العامصة الاقتصادية لفيتنام  تعد مدينة هو مك من هانوي،1800يه أ كرب مدينة يف فيتنام تقع يف اجلنوب عىل بعد     

رنة ببايق وتشهد رسعة عالية يف التطور الاقتصادي مقا ،عربية الطامع امل العديد منجد فهيا و وي، املصانع فهيا كثري منال لتواجد 

ائية فهيي حارة ماطرة طوال الاس تو  ال جواء يغلب علهياو الس ياحية اجملاورة، كثري من املناطق ب  وتمتزي بقرهبا املدن الفيتنامية. كام

لهيا . تسري العام  رحلتان يومياً. ةاخلطوط اجلوية القطرياإ

 افضل الفنادق يف ساجيون: •
Intercontinental Residence Saigon - 

The Reverie Saigon- 

Park Hyatt Saigon- 
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   Phu Quoc-كوكجزيرة فو  -٩
ويه من  ، ²مك 574مبساحة تقدر ب   وتعترب أ كرب جزيرة يف فيتنام، اتيلندجزيرة "فو كوك" جنوب فيتنام يف خليج  تقع  

 يوجد فهيا اطول تلفريك يف ام، كهذه اجلزيرة مبنتجعاهتا الفخمة تازمت  و ،ديثا عىل لحئة الس ياحة العامليةال ماكن املدرجة ح

ىل ال ن بطول     .دويل مطاروجد هبا ي ،فرعة مهناتم يربط ما بيهنا و اجلزر امل  7899العامل اإ

 افضل الفنادق واملنتجعات يف جزيرة فو كووك: •
JW Marriott- 

sVillage ResortPremier - 
-Fusion Resort 

-Intercontinental Resort 

 

 
 JW Marriotفندق  من ةلطالالا

 
 شاطئ جزيرة فو كوك

https://www.batuta.com/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82?utm_source=travelguide&utm_campaign=innerlinks&utm_medium=site&utm_term=inline_link&utm_content=tgarticles
https://www.batuta.com/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82?utm_source=travelguide&utm_campaign=innerlinks&utm_medium=site&utm_term=inline_link&utm_content=tgarticles
https://www.batuta.com/%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82?utm_source=travelguide&utm_campaign=innerlinks&utm_medium=site&utm_term=inline_link&utm_content=tgarticles
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   Mui Ne- هي نيؤ م -١٠
تبعد  عىل طول الشاطئ ما يش به الصحراء،شلكت الكثبان الرملية املمتدة مدينة ساحلية تقع يف الوسط اجلنويب لفيتنام، 

 .بعض اخلدمات الس ياحية واملنتجعاتوتتوافر فهيا تيش منه،  ساعات من مدينة هو 4 حوايل

 Anantara Mui Ne Resort :هافضل الفنادق يف مؤي ني •
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  Con dao –جزيرة كون داو -١١

 
لى. جنوب رشق فيتنامتقع جزيرة كون داو     .دقيقة 45تس تغرق  جوية يش منه يف رحةلت من مدينة هوهيا ميكنك الوصول اإ

 

 Six Senses Con Dao:  افضل الفنادق يف جزيرة كون داو •

 

 

 

 

 جانب من شاطئ جزيرة كون داو 
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 داانجنه و تيش من هو ،يف هانوي الرشاكت الس ياحيةفضل أ  

 وفر هذه الرشاكت اخلدمات الس ياحية للمناطق اجملاورة لها() كام ت  
 

 امس الرشكة املدينة 

1  

 هانوي

Diethelm Travel 

tel: +84 24 3934 4844 

2  

 هانوي
 

THIEN MINH GROUP (TMG)  

Tel: +84 24 3926 3148                       

3  

 هانوي

EXO Travel Vietnam  

Tel: +84 24 3828 2150 

4  

 هانوي

ASIA DMC – Group   

Tel: +84 24 37 333 333  

5  

 تيش منه هو

ASIA DMC – Ho Chi Minh office  

Tel: +84 28 39 330 333 

6  

 تيش منه هو

THIEN MINH GROUP (TMG)  

Tel: +84 28 3820 8822                       

7  

 تيش منه هو

EXO Travel – Ho Chi Minh City 

Tel: +84 28 3519 4111 

8  

 يش منهت هو

DESTINATION ASIA; VIETNAM 

Tel: +84 28 3844 8071  

9  

 داانجن

Vietland Discovery 

Tel: +84 98 275 98 11 

10  

 داانجن

ASIA DMC Danang 

Tel: +84 236 3 692 345 
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 منتجات متتاز هبا فيتنام:

 

 ال خشاب و املنتجات اخلشبية) مبا يف ذكل ال اثث والفحم( •

 القهوة ) تعد فيتنام اثين أ كرب بدل مصدر للقهوة بعد الربازيل( •

 ال سامك و املنتجات البحرية •

 (املالبس املنسوجات) مبا يف ذكل •

 ال حذية •

 املنتجات اجلدلية •

 منتجات السرياميكالفخارايت و  •

 املنتجات الزراعية )وأ مهها ال رز( •

 املكرسات) الاكجو عىل وجه اخلصوص( •

 التوابل )الفلفل ال سود و القرفة( •
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 رشادات و نصاحئ اإ 
 

الفيتنامية  يف يمت احلصول عىل تأ شرية ادلخول للمواطن القطري اىل فيتنام بلك سهوةل عن طريق السفارة  •

 نالين عن طريق املوقع التايل: و قطر ملدة شهر اكمل ، او يمت احلصول علهيا أ  
/https://immigration.gov.vn 

قها اوارف طباعهتايمت أ ن اايم عىل  ٤-٣عىل الفزيا بعد حيث يمت تعبأ ة البياانت الالزمة، ويمت احلصول 

مكلصق عىل  تأ شريةاحلصول عىل ال وصول املسافر اىل فيتنام مث يمت تسمل يف املطار حال ، خشصيةبصورة 

 جواز السفر.

ادلامئ  ابلطيبة وترحيبه يف أ س يا، و ميتاز شعهبا ال منةتعد فيتنام من ادلول ال مين، انب اجلمن   •

  .ل جانباب

نطالقًا من هانوي و هوبني املناطق ادلاخلية  اجلوية الرحالت تتوفر • و  تيش منه وتمتركز هذه الرحالت اإ

 .VietJet Airو   Jetstar Pacific وVietnam Airlineالتالية:  رشاكت الطريانعىل دااننغ 

ميكن للمسافر مواهجة صعوابت يف التواصل مع الفيتناميني كون فئة كبرية من الشعب الفيتنايم ل يتلكم  •

 .مس تخدمةاللغة الاجنلزيية يف الاماكن العامة ، اما يف املناطق الس ياحية والفنادق فاللغة الاجنلزيية 

 ناإ جياد املطامع احلالل ، ومع ذكل فاإ سافر صعوبة يف كون نس بة املسلمني قليةل يف فيتنام فقد يواجه امل   •

ماكن  الهندية اليت تنترش يف معظم ال  ضافة اىل املطامعكولت البحرية متوفرة يف لك ماكن ، ابلإ أ  امل مطامع

 .الس ياحية وتمتركز يف هانوي و مدينة هو تيش منه

 منجتن ب السفر يف عيد رأ س الس نة الصينية اذلي يصادف عادًة بداية شهر فرباير مع اإختالف بس يط   •

 أ خرى، حيث تتوقف مجيع اخلدمات العامة ملدة أ س بوع يف هذا الوقت. س نة اإىل

 عىل اخلط الساخن  التواصل مع السفارة ي رىج ةي مشلكأ   مواهجةوجود اإس تفسارات أ و يف حال   •
+84 334687523 


