
 

                                                                                  



 

 

                                                  Thời gian: 07 NGÀY 06 ĐÊM 

                                             Khởi hành dự kiến:  
 

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 
 
 
Golden Star Travel cùng Quý khách khám phá Ấn Độ - là một đất nước rộng lớn và cũng là quốc gia có dân số 

đông thứ hai thế giới. Ấn Độ luôn là điểm đến thu hút du khách Việt bởi sự đa dạng tôn giáo cũng như những di 

sản lừng danh của “nền văn minh sông Ấn” phát triển rực rỡ cách đây 5 nghìn năm. Từ những đỉnh núi cao nhất 

trên dãy Himalaya cho đến những bãi biển êm đềm ở Goa, Ấn Độ được biết đến bởi các vùng miền tươi đẹp. Phố 

cổ Delhi, Đền Taj Mahal, Pháo đài đỏ Agra, Cung điện Hawa Mahal là những địa điểm du lịch nổi tiếng Ấn Độ., 

 

 Điểm nổi bật 

 khám phá vùng đất thiêng liêng nơi ra đời Phật giáo, có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung 

tâm văn minh lớn của nhân loại 

 Tham quan  Jairpur – “thành phố màu hồng” hiện đang xếp thứ 7 trong số các thành phố xứng đáng ghé 

thăm nhất Châu Á 

 Nổi danh với ngành công nghiệp phim Bollywood, khám phá “nền văn minh sông Ấn” cùng khu tam giác 

vàng Delhi - Agra - Jaipur nổi tiếng 

 Bao đậu visa 99% khi đăng ký tour tại công ty 

 

NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH – DELHI                                                                           (Ăn tối) 

 
Trưởng đoàn Golden Star Travel đón Quý khách tại cột số 10 ga đi Quốc tế 

làm thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay VJ895 (19:00 – 22:50) bay thẳng đi 

Delhi. Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Delhi.  

  

 

NGÀY 2: DELHI - JAIPUR                                                                                      (Ăn ba bữa) 



 

 

 

Trả phòng. Khởi hành đi Jaipur - thủ phủ vùng sa mạc Rajasthan, miền 

Bắc Ấn Độ.  

 Chiêm ngưỡng Cung điện pháo đài Amber, một kiến trúc độc đáo 

pha trộn giữa Hindu và Hồi Giáo.  

 Dừng chân chụp hình bên ngoài Kiến trúc Hawa Mahal hay còn gọi 

là Wind Palace - một trong 7 kì quan Ấn Độ, có 5 tầng màu hồng 

được xây bằng đá hoa cương đỏ. Với ý đồ thiết kế để gió thổi vào 

mọi ngóc ngách của các gian phòng trong cung điện nên tòa kiến trúc 

đặc sắc này còn được gọi với cái tên “lâu đài gió”.  

Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Jaipur. 

  

NGÀY 3: JAIPUR                                                                                                        (Ăn ba bữa) 

 
Tiếp tục hành trình khám phá Jaipur:  

 tham quan Đài thiên văn Jantar Mantar - một trong năm đài thiên 

văn cổ được xây dựng từ thế kỷ 17 dưới thời Vua Jai Singh II.  

 Tham quan Cung điện Hoàng gia (City Palace) - nay là bảo tàng 

trưng bày những bộ áo choàng lộng lẫy của của vua Maharaja Sawi 

Madho Singh, người cai trị thành phố Jaipur.  

Nghỉ đêm tại Jaipur. 

  

 

  

 

NGÀY 4: JAIPUR - AGRA                                                                                           (Ăn ba bữa) 

 
Khởi hành đến thành phố cổ Agra bên dòng sông huyền thoại Gianma.  

 Tham quan hai di sản văn hóa nổi tiếng: Đền Taj Mahal trang 

nghiêm trác tuyệt - mang phong cách Hồi giáo độc đáo được Vua 

Shah Jahan cho xây bằng đá cẩm thạch trắng trong vòng 20 năm để 

tưởng nhớ đến người vợ quá cố;  

 Pháo Đài Đỏ Agra - kiến trúc tráng lệ bằng sa thạch đỏ, tiêu biểu cho 

đỉnh cao vàng son của vương triều Mughal vĩ đại.  

 



 

 

Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Agra. 

 

 

Quý khách di chuyển quay về Delhi.  

 Ghé thăm Đền Liên Hoa (Lotus Temple) - ngôi đền thờ của đạo 

Bahai nổi tiếng với kiến trúc hình hoa sen tao nhã đã đón hơn 70 

triệu tín đồ từ khi được mở cửa vào năm 1986.  

 Xe đưa đoàn di chuyển ngang qua Dinh Tổng thống, Tòa nhà 

Quốc hội.  

Nhận phòng khách sạn và nghỉ đêm tại Delhi. 
 

 

 

NGÀY 5: AGRA - DELHI                                                                                              (Ăn ba bữa) 

NGÀY 6: DELHI – TP.HCM                                                                                     (Ăn ba bữa)             

Sau khi dùng bữa sáng tại khách sạn, Quý khách tham quan 

 Lăng mộ của hoàng đế Humayun vương triều Mughal. Lăng mộ 

nguy nga tráng lệ này là một trong những di tích thuộc triều đại 

Mughal được bảo tồn toàn vẹn nhất và trở thành Di sản Văn hoá Thế 

giới của UNESCO năm 1993.  

 Chiêm ngưỡng ngôi đền Akshardham, một tổ hợp đền-tháp Hindu 

bằng đá kỳ vĩ nhất của Ấn Độ được khởi công xây dựng vào năm 

2001 và được hoàn tất vào năm 2005. Ngôi đền giới thiệu nét tinh 

túy trong kiến trúc cổ của Ấn Độ, thể hiện các truyền thống và 

những thông điệp tâm linh vô hạn, được xem là hình ảnh thu nhỏ 

của 10.000 năm văn hóa Ấn Độ.  

 Ghé thăm Cổng Ấn Độ (India Gate) cao 42m, được xây theo kiểu 

Khải Hoàn Môn, hai bên cổng khắc tên các chiến sĩ đã hy sinh trong 

  



 

 

 

NGÀY 7: DELHI - TP HCM                                

 
06g sáng đoàn đến sân bay Tân Sơn Nhất. Kết thúc chương trình du lịch Ấn Độ. Hẹn gặp lại Quý khách. 

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR  

(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 
(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
wedsite 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

GIÁ TOUR BAO GỒM  

- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn của hàng không ..... (SGN-.....SGN) ....kg hành lý ký gửi + ....kg xách tay. 

- Phí an ninh sân bay,bảo hiểm hàng không thuế phi trường 2 nước (có thể thay đổi lúc xuất vé). 

- Visa du lịch Ấn Độ. 

- Xe máy lạnh vận chuyển suốt tuyến. 

- Khách sạn (tiêu chuẩn 2 người/phòng – trường hợp đi lẻ nam hoặc nữ thì bố trí phòng 3 khách). 

- Các bữa ăn như chương trình (tiêu chuẩn:   ) 

- Trưởng đoàn Golden Star Travel phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 

Chiến tranh Thế giới thứ I.  

Xe đưa đoàn ra sân bay, đáp chuyến bay VJ896 (23:50-06:10) bay thẳng về 

TP.HCM. Nghỉ đêm trên máy bay.  



 

 

- Phục vụ 1 chai nước suối/khách/ngày. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế suốt tuyến. 

 

 

- Hộ Chiếu (còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi) 

- Phí phòng đơn (dành cho khách yêu cầu ở phòng đơn). 

- Chi phí dời ngày, đổi chặng, nâng hạng vé máy bay. Trường hợp Quý khách không sử dụng chặng đi của vé 

đoàn theo tour, các chặng nội địa và quốc tế còn lại sẽ bị hủy hoặc không sử dụng chặng về cũng không được 

hoàn do điều kiện của hãng Hàng Không. 

- Nước uống (bia rượu trong bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo quy định của hàng không. 

- Chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 

- Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương 

- Visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài (nếu có) 

 

 

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 90% giá tour người lớn(Không có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi: 100% giá tour người lớn (Có chế độ giường riêng). 

- Trẻ em đủ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 
Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 

 
 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 

                                                                

 
        

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM  

GIÁ TOUR TRẺ EM  


