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بزرگسال در اتاق دو  مشخصات هتل ها

 / تخته

 اضافه تخت

بزرگسال در 

 اتاق یک تخته

 12تا  5کودک 

سال در تخت 

 اضافه

 5تا  2کودک 

سال بدون 

 Dehli Agra Jaipur تخت
 

 

 

 

 

   

220 325 135 65 

    

250 395 155 65 

   

300 490 185 65 

 مبالغ فوق به دالر می باشد

 و  پرواز ماهانفقط با  پکیج فوق 

 میباشد . تومان  4.130.000ازشروع نرخ پروازی آن 
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02 SEP – 30 SEP 

 

 مبالغ ارزی فوق، هنگام رزرو و ثبت قرارداد با ریال روز محاسبه می گردد

Golden Tulip  

 

Taj Vilas 

Leela Ambiance  

The Paradise   
 

Crystal sarovar or 

Taj  View Hotel Mansingh 

Ramada Plaza Crown Plaza 

Country Inn 

Suites 
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 شرایط کنسلی : 

 سوخت کامل می باشد. و زر کنـسلی هتـل بعد از ر 

 
 

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :***

 هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. -1

 می باشد.مسافر از تاریخ سفر ( و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی  اعتبارماه  7مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ )حداقل  -2

 .میباشد  + نرخ پرواز  دالر  40نرخ نوزاد  -3

 

 

 

   تمام لحظات شما برنامه داریم برای روزهای تور 

 روز اول

 : رسيدن به دهلي

 
ات مهاجرتي و دریافت ساكهاي هنگام صبح به فرودگاه بين المللي دهلي جدید مي رسيم . بعد از گذشتن از گمركات ، انجام تشریف

قات كرده و شما از آنجا به هتل خود انتقال داده مي شوید ، كه به ما مالبا ش از سالن ترانزیت در هنگام خروجتانمسافرتي ،  نماینده ما 

 محض رسيدن به هتل ، مراحل پذیرش انجام مي گيرد. 
 

 روز دوم

 در دهلي:

 Rajرا از  دو)دهلي قدیم و جدید( مي روید كه در  تور مذكور بازدید خ Old and New Delhiتور شهري مركب  صبح روز دوم ، به

Ghat نمایيد. سپس از  ز ميآغاRed Fort .در تور گردشي به  گذشته و به مسجد جامع ، یكي از بزرگترین مساجد آسيا مي رسيد

سپس  )منار قطب( مي باشد،ميرسيم كه بلندترین برج سنگي در هندوستان است Qutub Minarدهلي امپریال یا سلطنتي كه شامل 

و امارت ریاست جمهوري نيز مي باشد ، شب هنگام Rastrapathi Bhawan پارلمان ، هند ، ساختمان دروازه گذشتن از این تور شامل

 به هتل باز مي گردیم.
 

 روز سوم
 : دهلي

 بعد از صرف صبحانه در هتل ،  باقي روز در اختيار خودتان مي باشد . 
 

 روز چهارم

 :  آگرا -دهلي 

ساعت( . هنگام رسيدن به هتل در آگرا،  امور  5/4يلومتر ، ك 204نمائيم ) بعد از صرف صبحانه در هتل ، به سمت آگرا حركت مي

 داراي وقت آزاد خواهيد بود. مربوط به پذیرش در هتل را انجام مي دهيد و بقيه روز
 

 روز پنجم

 :  آگرا

د خواهيد نمود كه نمونه اي د )كه روزهاي جمه تعطيل است( از قلعه آگرا بازدیصبح زود بعد از صبحانه ، به تور تاج محل مي روی

ماشيني كه در اختيارتان قرار مي برجسته از معماري مغولي مي باشد . بعد از ظهر وقت شما آزاد بوده ، كه در وقت آزاد مي توانيد از 

 گيرد به صورت رایگان براي خرید استفاده نمایيد.
 

 روز ششم
 :     ، جيپورآگرا 

                                                                                                     ساعت(.شب هنگام به هتل باز مي گردیم . 6كيلومتر ،  240ت مي كنيد )را به سمت جيپور حركبعد از صرف صبحانه در هتل ، از آگ

 روز هفتم

 :جيپور

ت پایتخت باستاني آمبر مي روید تا از قلعه آمبر بازدید كنيد و بازدید صبحانه در بوفه هتل، از جيپور خارج شده و به سم بعد از صرف

از امارات ، باغ ها ، صحن ها ، هنرهاي زینتي و مسيرهاي كنده كاري شده مي باشد . به سمت  بعدي از كاخ شهر است كه مجتمع عظيمي

به هتل باز مي گردیم ، كه در وقت آزاد مي توانيد از  به كاخ بادها یا هوامحل حركت مي كنيم . شب هنگاممانتار قدم زده و جانتار 

 براي خرید استفاده نمایيد. ماشيني كه در اختيارتان قرار مي گيرد به صورت رایگان
 

 هشتمروز 

 دهلي: –جيپور 

 
 كه به سمت فرودگاه مي رویم . ه مقصدتان مي باشدصبح هنگام وقت آزاد دارید . زمان برگشت ب

 


