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 روز ۸شب و ۷هندوستان 

 تور انفرادی

 شب گوا ۵بمبئی +  شب ۲

 Allگوادر  ستارهپنج  هتل اقامت در شب پنج +با صبحانه همراه  بمبئیدر  ستارهپنج  اقامت در هتل شب دو: خدمات تور

inclusive  + و  بمبئیگشت بین و شهری +پرواز داخلی رفت و بر فرودگاهی هایترانسفر  +الکترونیکیتوریستی اخذ ویزای

 ی بیمه مسافرت + طی برگزاری گشت هادر  انگلیسی زبان راهنمای محلی+ گوا

 های جین،باغ ملکه،معبد گردنبند یا مارین مهاراشترا،جاده دولت افغان،دبیرخانه هند،کلیسای دروازه: بمبئیدر هاگشت 

 منظره اب آلتیمو تپه از بازدید شامل نیمروزی گشت:گوا- فلورا گرافورد،فواره علی،بازار حاجی بهاوان،مسجد معلق،چوپاتی،مانی

 لطنتیس قصر قدیم گوای از بازدید مارمگوا، بنام هند بندر بزرگترین از بازدید ،دوناپاال ماندوی رودخانه و پانجیم گوا پایتخت

گوا سواحل از لذت و اجیپان مونیکا،شهر سنت روزاری،کلیسای لیدی کاجان،کلیسای سنت کلیسای شرق کلیسای عیسی،بزرگترین  

 میگردد. اخذ و محاسبه بلیط صدور روز نرخ به و بوده ارزی مبالغ از جدا برگشت و رفت پرواز هزینه

 .مبالغ از حداقل نرخ میباشد و در ایام پیک سیزن نرخها افزایش خواهد داشت-میباشد۸۹ آخر آذرماهتا پکیج قیمتهای تاریخ اعتبار 

 

  ویزای الکترونیک هندمدارک مورد نیاز جهت اخذ: 
 صفحه کپی -(باال وضوح کیلوبایت، 033 از کمتر سایز ،PDF فرمت: پاسپورت اسکن ارسال صورت در) پاسپورت اصل 

 فرمت: عکس اسکن ارسال صورت در) سفید زمینه رنگی 5*5 عکس قطعه یک -ازدواج( صفحه) شناسنامه دوم و اول
JPEG، فرودگاه) ویزا درخواست شده تکمیل فرم-پیکسل( 053 از بیشتر وضوح و مگابایت 0 و کیلوبایت 03 بین سایز 
 هند به قبلی سفر داشتن صورت در) هند ویزای آخرین-شود( قید دقیق سفر تاریخ و ورودی

  مسافر می باشدسال اجباری بوده و به عهده  ۰۶بیمه تکمیلی افراد باالی. 

سال  21تا کودک  نوزاد

 تخت با
بزرگسال در اتاق 

  یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  DBLدو تخته
 هتل تعداد

  نفر ۲ دالر ۷۲۶ دالر ۰۷۶ دالر ۵۸۶ دالر ۲۵۶
۳-۴ 

 ستاره

 نفر ۳-۴ دالر ۷۶۶ دالر ۰۰۶ دالر ۵۸۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۵-۷ دالر ۰۰۶ دالر ۰۵۶ دالر ۵۸۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۸-۰۶ دالر ۰۸۶ دالر ۰۴۶ دالر ۵۸۶ دالر ۲۵۶
 نفر۰۰-۰۵ دالر ۰۷۶ دالر ۰۳۶ دالر ۵۸۶ دالر ۲۵۶

 تومان پنج میلیون از ماهان هواپیمایی با پرواز قیمت+  فوق مبالغ

سال  21تا کودک  نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

  یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  DBLدو تخته
 هتل تعداد

  نفر ۲ دالر ۸۸۶ دالر ۰۲۰۶ دالر ۰۰۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۳-۴ دالر ۸۰۶ دالر ۰۲۷۶ دالر ۰۰۶ دالر ۲۵۶ ستاره ۵

 نفر ۵-۷ دالر ۸۵۶ دالر ۰۲۵۶ دالر ۰۰۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۸-۰۶ دالر ۸۴۶ دالر ۰۲۴۶ دالر ۰۰۶ دالر ۲۵۶
 نفر۰۰-۰۵ دالر ۸۲۶ دالر ۰۲۳۶ دالر ۰۰۶ دالر ۲۵۶

 مانتو پنج میلیون از ماهان هواپیمایی با پرواز قیمت+  فوق مبالغ
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