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 روز ۸شب و ۷هندوستان    

 تور انفرادی

 شب گوا ۴شب آگرا+۱شب دهلی+ ۲

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

  +الکترونیکیتوریستی اخذ ویزای + All inclusive گوادر  ستارهپنج  چهار یا هتل اقامت درشب ۴ +همراه با صبحانهآگرا 

انگلیسی فارسی زبان در دهلی و  راهنمای محلی+ گواو  دهلیو شهری +پرواز داخلی رفت و برگشت بین  فرودگاهی هایترانسفر

 ی بیمه مسافرت + طی برگزاری گشت هامابقی شهرها در در  زبان

گشت ها دهلی: بازدید از مناطق قدیم و جدید دهلی شامل قلعه سرخ، مسجد جامع، مقبره گاندی، قطب منار، دروازه هند، عمارت 

ریاست جمهوری، ساختمان مجلس هند، دبیرخانه دولت - آگرا: قلعه آگرا ،تاج محل)تاج محل روزهای جمعه تعطیل میباشد( - گوا: 

 بنام هند بندر بزرگترین از بازدید ناپاال،دو ماندوی رودخانه و پانجیم گوا، پایتخت منظره با آلتیمو تپه از بازدید شامل نیمروزی گشت

 سنت اری،کلیسایروز لیدی کاجان،کلیسای سنت کلیسای شرق کلیسای عیسی،بزرگترین سلطنتی قصر قدیم گوای از بازدید مارمگوا،

گوا سواحل از لذت و پاناجی مونیکا،شهر  

 میگردد. اخذ و محاسبه یطبل 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-میباشد۸۹تا آخر سال 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) سپورتپا 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 رمف-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  21کودک تا نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

 یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  دو تخته
 هتل تعداد

  نفر ۲ دالر ۸۴۶ دالر ۱۶۴۶  دالر ۰۴۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۳ دالر ۸۱۶ دالر ۱۶۱۶ دالر ۰۴۶ دالر ۲۵۶ ستاره ۴

 نفر ۴-۰ دالر ۷۹۶ دالر ۹۹۶ دالر ۰۴۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۷-۱۶ دالر ۷۸۶ دالر ۹۸۶ دالر ۰۴۶ دالر ۲۵۶
 نفر۱۶-۱۴ دالر ۷۰۶ دالر ۹۰۶  دالر ۰۴۶ دالر ۲۵۶

 تومانپنج میلیون از  ماهانمبالغ فوق + قیمت پرواز با هواپیمایی                

سال  21تا کودک  نوزاد

 با تخت
بزرگسال در اتاق 

  یک تخته
بزرگسال در اتاق 

  DBLدو تخته
 هتل تعداد

  نفر ۲ دالر ۹۹۶ دالر ۱۳۲۶ دالر ۷۲۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۳ دالر ۹۰۶ دالر ۱۲۹۶ دالر ۷۲۶ دالر ۲۵۶ ستاره ۵

 نفر ۴-۰ دالر ۹۴۶ دالر ۱۲۷۶ دالر ۷۲۶ دالر ۲۵۶
 نفر ۷-۱۶ دالر ۹۲۶ دالر ۱۲۵۶ دالر ۷۲۶ دالر ۲۵۶
 نفر۱۶-۱۴ دالر ۹۶۶ دالر ۱۲۴۶ دالر ۷۲۶ دالر ۲۵۶

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