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 روز ۸شب و ۷هندوستان    

 تور انفرادی

 جیپورشب  ۲شب آگرا+۲شب دهلی+ ۳

پنج چهار یا سه یا اقامت در هتل  شب دو+ با صبحانه همراه  دهلیدر  ستارهپنج  چهار یا سه یا اقامت در هتل شب سه: خدمات تور

  +الکترونیکیتوریستی اخذ ویزای +جیپوردر  ستارهپنج  چهار یاسه یا  هتل اقامت درشب دو  +همراه با صبحانهآگرا در  ستاره

 طی برگزاری گشت هامابقی شهرها در در  انگلیسی زبانفارسی زبان در دهلی و  راهنمای محلی+و شهری  فرودگاهی هایترانسفر

 ی بیمه مسافرت +

 دهلی از مع،بازدیدجا مسجد ، Red Fortاز بازدید ، Raj Ghatاز جدید،بازدید و قدیم دهلی شهری تور:دهلیها در گشت 

 تعطیل جمعه روزهای)محل تاج:آگرا - جمهوری ریاست پارلمان،عمارت هند،ساختمان همایون،دروازه قطب،مقبره سلطنتی،منار

 محل مانتار،هوا شهر،جانتار آمبر،کاخ قلعه و آمبر باستانی سیکری،پایتخت پور فاتح از بازدید مسیر بین:جیپور -آگرا  قلعه ،(است

 هاباد کاخ یا

 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 اسفند ۶۲تا 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  ۰۶ی افراد باالی بیمه تکمیل. 

سال  21کودک تا نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

 ک تختهی
بزرگسال در اتاق 

  دو تخته
 هتل

  دالر ۳۰۶ دالر ۰۳۶  دالر ۲۰۶ دالر ۲۶۶
 ستاره ۴

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

سال  21کودک تا نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

 یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  دو تخته
 هتل

  دالر ۴۲۶ دالر ۰۰۶  دالر ۲۹۶ ردال ۲۶۶
 ستاره ۰

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

سال  21کودک تا نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

 یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  دو تخته
 هتل

  دالر ۰۶۶ دالر ۷۲۶  دالر ۳۳۶ دالر ۲۶۶
 تاپ ستاره ۰

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