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  بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد 

  

 : خدمات تور

 7  شب جيپور )  2شب  آگرا ،   2شب دهلی ،   3(  شب اقامت  
   اقامت در هتل با صبحانه  
 با پرواز ماهان  بليط رفت و برگشت 
  و ترانسفر بين شهری زمينی با اتوبوس ترانسفر فرودگاهی  
 ی فارسی زبان راهنما  
  بيمه مسافرتی 
  گشت شهری همراه با ناهار 
 ويزای اکترونيکی هند  

  :   مدارک الزم

   اسکن پاسپورت امضا شده 
 کپی شناسنامه   
  کپی کارت ملی 
  زمينه سفيد  5* 5عکس  اسکن 
  تکميل فرم ويزای هند 

 

  دهلی گشت از ت براعس  ز تهران  اعت رفت اس
19:50  03:00  

  

  

  

  

  

  

  

  هر نفر در اتاق يک تخته   هر نفر در اتاق دو تخته   ستاره هتل   نام هتل  
THE LEELA AMBIENCE  

RAMADA PLAZA AGRA 
CROWN PLAZA JAIPUR 

5*BB 11.260.000 تومان 14.810.000  تومان  
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 خانوادگی تور های  

  تور مجردی 

 تور ويژه خربد   

 تور های ساحلی 

  تور های لوکس 

  تورهای نمايشگاهی

  ) (OUT LETپيشنهاد های ويژه گردشگران 

  تور های ارزان 

  تور های کشورهای بدون ويزا 

  تور های گروهی 

  تور های از شيراز 

  تور های از تهران 

  RIXOSتور های گروه های هتل های  

  تور های آفری پرواز قطرايرويز از شيراز 

  تور های لوکس ماه عسلی 

  تور کشتی کروز 

  تور های  مخصوص امور انگشت نگاری و وقت سفارت 

  تور کشور های حوزه خليج فارس 

  تور های لحظه آخری 

  تور های مخصوص کودکان

  تور های مناسبتی   

     UALLتور هتل های 

 تور ويژه تعطيالت   

 


