
 

 

 

 

 
 

 بهمن 11-دی  10ویژه شب جیپور    2-شب آگرا  2 –دهلی شب  3

گشت ، اقامت در هتل با صبحانه ، و بین شهری  بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی 

 بیمه  –راهنما محلی  –ویزا  –شهری 

 هرنفر جیچور-آگرا-ها     دهلی هتل

 دوتخته

 هرنفر

 یکتخته

 سال12تا  6

 با تخت

 سال6تا  2

 ون تختبد

Golden Tulip , La New Delhi 5* 

/ The retreat 4* // Royal Orchid Central 4* 15,990,000 21,750,000 11,500,000 8,290,000 

Country inn suites by Radisson  / 

clarks Shiraz 5* / Royal Orchid 5* 18,790,000 24,750,000 12,590,000 8,590,000 

Crown plaza rohini 5* 

/ Radisson Hotel 5*/Crowne Plaza Tonk Road 5* 19,990,000 27,390,000 12,990,000 8,790,000 

.باشدینم دییتا یرزرو ارسال نصورتیا ریو در غ یضرور ونیتور زمان رزرواس نهی% کل هز60 ارسال  تومان 150000کمیسیون   2700000سال  2زیر 

جدید ) طبق پاسورت   5*5قطعه عکس رنگی  2ماه اعتبار با درج امضا مسافر /  7حداقل مدارک الزم : اصل پاسپورت با 

 نباشد( + کپی شناسنامه صفحه اول و دوم + کپی کارت ملی پشت و رو + فرم پر شده جهت اطالعات مسافر

 دروازه هند و ساختمان پارلمان–مایون مقبره ه –قطب منار  –مسجد جامع –راج گات  قلعه سرخ  –دهلی: بازدید از دهلی قدیم  و جدید 

 فاتح پور سیکری –آگرا فورت  –بازدید از تاج محل  –آگرا 

 )کلیه ورودیه ها بعهده مسافران می باشد .(                                            جانتار مانتار –هوا محل  –جیپور : کاخ آمبر 

 رفت و برگشت ) هزینه بعهده مسافر ( + گواهی دیجیتالی واکسیناسیون الزامی است.  PCRداشتن تست منفی  
 سال اجباری است که به صورت جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد. 55بیمه مسافرتی  برای مسافرین باالی -1

2 –Check in  و  00/14ساعتCheck out  ظهر می باشد 00/12ساعت. 

 و غیر قابل استرداد می باشد. پرواز چارتر  – 3

مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت شرکت آهوان مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس همکار بوده و - 4

 . خروج از کشور مسافر نخواهد داشت

رادی که هر دو  دز واکسن زده اند رعایت  تمامی  پرتوکل های بهداشتی هنگام بازدید از شهرها الزامی است ، این سفر به اف  -5

 توصیه می گردد. 

 در صورت جا ندادن هتلها ی نام برده شده و هتل های مشابه و هم ردیف این هتل ها کانفرم خواهد شد.-6

 باشید. احتمال  تغییر قوانین سفر بدلیل شیوع بیماری کرونا بدون اطالع ثانویه وجود دارد. لطفا با کانترهای  مربوطه در تماس  -7

کلیه نرخهای فوق با توجه به روزهای پرواز و تغییر نرخ بلیط و دالر هتل ها قابل تغییر بوده و حتما قبل از خرید با کانتر فروش  -8

 هماهنگ شود .

        ددیییینمانما  حاصلحاصلتماس تماس     121121  --119119  داخلیداخلی  هندوستانهندوستانبا کانتربا کانتر  شترشترییجهت کسب اطالعات بجهت کسب اطالعات ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


