
 

 

 96ًَرٍس  
 

 شب جیپَر 2، آگزا  شب 2شب دّلی ،  3                              
  

 + در ّز سِ شْز  راٌّوبی فبرسی سببى + ببصبحبًِ در  ّتل شب البهت 7+ی تَریستی ٍیشا +پزٍاس هبّبى ایز 

 رٍس گشت شْزی بب ًْبر 3  + تزاًسفزفزٍدگبّی  ٍ بیي سِ شْز 
 

 ًفزُ کی دٍ ًفزُ درجِ ّتل ًبم 
سبل بب  22تب  6

 تخت

سبل بذٍى  6تب 2

 تخت
 کویسیَى

RADISSON BLUE               (DELHI) 

 RAMADA PLAZA               (AGRA) 

CROWN PLAZA                    (JIPUR) 
5* 4/270/000 5/070/000 3/830/000 2/970/000 70/000 

RADISSON BLUE                   (DELHI) 
RADISSON BLUR                (AGRA) 

CROWN PLAZA                  (JIPUR) 
5* 4/300/000 5/120/000 3/870/000 2/970/000 80/000 

CROWN PLAZA                       (DELHI) 
MARRIOT                             (AGRA) 

MARRIOT                                   (JIPUR) 
5* 4/470/000 5/570/000 4/030/000 2/970/000 90/000 

GRAND DEHLI                          (DELHI) 

MARRIOT                             (AGRA) 
MARRIOT                             (JIPUR) 

5* 
TOP 4/540/000 5/690/000 4/110/000 2/970/000 100/000 

 10/000: کبًتز  INF 490/000: ًزخ .کل ّشیٌِ تَر سهبى رسرٍاسیَى ضزٍری ٍ در غیز ایٌصَرت رسرٍ ارسبلی تبییذ ًوی ببشذ% 55ارسبل 

 :شا یهذارک السم جْت ٍ

  -(حتی ًَساداى)شٌبسٌبهٍِ دٍم  کپی صفحِ اٍل  –5*5 توبم رخ لغعِ عکس2 -هبُ اعتببر7اصل پبسپَرت بب حذالل  

 .    درج اهضبی هسبفز داخل پبسپَرت الشاهی است (آدرس هٌشل ٍ هحل کبر ٍ تلفي دلیك هسبفز)هشخبت کبهل فزدی 

 .ببشذداشتي گذرًبهِ جذا بزای ّز ًفز حتی ًَساداى الشاهی هی 

 گشتْب

 ، هسجذ جبهع ، هزکش خزیذ درٍاسُ ٌّذ ، هٌبر لغب ، هعبذ ٌّذٍ:  دّلی 

 تبج هحل ، للعِ آگزا:  آگزا 

 گشت خزیذ در جیپَر +   CITY PALANCEکبخ شْز  –للعِ آهبز:  جیپَر 

 .هی ببشذ ٍرٍدیِ ّب بِ عْذُ هسبفزکلیِ -2

اس هسبفز  "ٍ هبلغ پزداختی بِ سفبرت عیٌب ذ ًخَاّذ داشتیچگًَِ تعْذی را در صذٍر رٍادیشا تَسظ کٌسَلگزی،شزکت ّیٍ اخذدر صَرت عذم  - 2

 . رٍس کبری هی ببشذ 8سهبى السم جْت اخذ ٍیشا . هستزد خَاّذ شذ

ٍج اس کشَر ت خزیتی در لببل کٌتزل پبسپَرت ٍ هوٌَعیهسئَل آببى گشت آسوبىآصاًس ت کٌتزل پبسپَرت بعْذُ آصاًس ّوکبر بَدُ ٍ یهسئَل -3

سبب عذم صذٍر ٍیشا اس عزف سفبرتخبًِ هزبَط گزدیذُ ٍ آببى گشت آسوبى عذم ارسبل هشخصبت صحیح هسبفزاى بِ آصاًس ًخَاّذداشت ٍ هسبفز

 .ایي آصاًس هسئَلیتی در لببل آى ًخَاّذ داشت 

  .دپزداخت گزد يیست شخصبً تَسظ هسبفزیببِ ي در ّز سهبى، هییزالیتَسظ ا یظش ًزخ بلیّزگًَِ افشا -4

 .ًزخ ّبی فَق بِ تَهبى هی ببشذ .در صَرت کٌسلی سَخت کبهل تَر شبهل هی ببشذ. پزٍاس ٍ ّتل گبراًتی بَدُ ٍ غیز لببل استزداد هی ببشذ -5

 ..سبل کویسیَى تعلك ًویگیزد2بِ کَدک سیز . ببشذ ًصف کویسیَى بشرگسبل هی بذٍى کبًتز ٍ سبل 22تب   2کویسیَى کَدک  -6

 توبس حبصل ًوبئیذ لٌبزیجْت کسب اعالعبت بیشتز بب خبًن خذابخش ٍ 

 هزاجعِ فزهبییذ  TRAVELS.COMAWWW.FA.PERSIٍ یب بِ سبیت
 *  اهکبى پذیز هی ببشذ( ، جیپَر ٍ دّلی  ، گَا ، آگزا بوبئی) رسرٍ ّتل ٍ پزٍاس در کلیِ شْزّبی ٌّذ *  

 
 

 

http://www.fa.persitravels.com/

