
 

 ایرباس مدرن ماهانبا   – 98پاییز   هندمثلث طالیی تور 

 (جیپورشب 2+آگراشب 2+دهلیشب 3)
 کودک بی تخت کودک با تخت تخت اضافه یک تخته دو تخته شهرها درجه هتل نام هتل

Hotel LA New Delhi / SK 
Premium Park  

4* 

 دهلی

7075000 8789000 6558000 2291000 1049000 Atulyaa Ta / Utkarsh Vilas آگرا 
Royal Orchid Central / Vesta 

International  
 جیپور

The Piccadily Janakpuri 

5* 

 دهلی
7696000 10065000 6983000 2602000 1049000 Clarks Shiraz آگرا 

Hotel Mansingh جیپور 

Crowne Plaza Rohini 

5* TOP 

 دهلی

8551000 11656000 7597000 3054000 1049000 Radisson Agra آگرا 

Crowne Plaza جیپور 

)استقبال و بدرقه فرودگاهی(،دو گشت شب اقامت با صبحانه بوفه، ترانسفر فرودگاهی  7، ، ویزا هندماهان بليط رفت و برگشت هواپيمایی خدمات تور:

 هزار یورو 10، بيمه مسافرتی تا سقف مام روز و یک گشت نيم روزه با همراهی راهنمای محلی فارسی زبان در دهلی و انگليسی زبان در آگرا و جيپورت

سلطنتی )منار قطب،  قلعه سرخ دهلی، مسجد جامع دهلی( بازدید از دهلی امپریال یا ، Raj Ghat بازدید از دهلی قدیم و جدید )بازدید از ت دهلی:برنامه گش

 دروازه هند، نمای بيرونی پارلمان هند، عمارت ریاست جمهوری(

 تاج محل و بازدید از قلعه آگرابازدید از  برنامه گشت آگرا:
 محل حرمسرای حکام جيپورهوا بادها یا بازدید از قلعه آمبر و کاخ شهر یکی از باشکوه ترین کاخ های هند، جانتار مانتار، بازدید از کاخ   برنامه گشت جيپور:

، در صورت گرفتن ویزای هند در گذشته رنگی زمينه سفيد، تمام رخ جدید  5×5عکس اسکن  اسکن پاسپورت؛ هند: الکترونيک  مدارک الزم جهت ویزای 

 گذرنامه های قدیمی هم باید ضميمه مدارک باشد

یا نرخ پرواز مابه التفاوت به پکيج افزوده  یا کاهش محاسبه شده است در صورت افزایش (4.000.000ماهان )تور بر اساس نرخ پایه پروازی نکات مهم : 

)در صورت افزایش یا کاهش نرخ ارز مابه التفاوت به پکيج افزوده یا  ریدبا توجه به نوسانات نرخ ارز لطفاً با کانتر مربوطه تماس بگي    .کاسته خواهد شد

را  هنددفتر خدمات مسافرتی شيوار سياوشان امکان رزرو کليه هتل های    .روزهای پروازی ماهان شنبه و سه شنبه و جمعه می باشد     کاسته می شود(

با هتل درخواستی شما  اختصاصی هنداست خود را با کانتر مربوطه در ميان بگذارید تا نرخ تور داراست در صورت تمایل به رزرو هتلی خارج از پکيج ما درخو

   جهت رزرو پرواز انجام نمی پذیرد. بنابراین تا زمان تایيد نشدن هتل درخواستی شما اقدامی بوده  On requestبه شما داده شود.    تمامی هتل های فوق 

مسئوليت کنترل ممنوعيت    مسئوليت کنترل اعتبار پاسپورت به عهده آژانس درخواست دهنده می باشد.    .ماس بگيریدبرای اطالع از کميسيون همکار ت

 خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

 

tour@shivar.org 95118563 

95118563 

@shivartours 

 خط( 5) 95118563-021

91014574 

 تنکابن، خيابان امام خمينی، مجتمع اداری و تجاری کيان، شيوار سياوشان


