
Lịch Trình đi Ấn Độ (26/03 – 08/04)

Cố gắng mang càng ít càng tốt bởi vì chúng ta sẽ đi bằng nhiều chuyến xe lửa và một chuyến bay nội 
địa (mỗi người 15KG hành lý).

Thông tin chuyến máy bay: Từ TP. HCM đi Kuala Lumpur (Malaysia) và từ Kuala Lumpur đi Delhi 
(Ấn Độ). Chúng ta sẽ đi bằng Malaysia Airlines chuyến bay (mỗi người 30 KG hành lý)

26 Mar (ngày đầu tiên, TP. Hồ Chí Minh – Delhi, Ấn Độ)

Ho Chi Minh, khởi hành lúc 1100 trưa
đến Kuala Lumpur, Malaysia lúc 1355 chiều (Chuyến bay mất 2 tiếng)
quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur 5 tiếng
Kuala Lumpur, khởi hành lúc 1850 tối
đến Delhi, Ấn Độ lúc 2150 tối (Chuyến bay mất 5 tiếng rưỡi)

(Thị thực Ấn Độ đã được chuẩn bị rồi. Gặp tài xế và đi đến khách sạn “Good Times”).

27 Mar (ngày 2, Delhi)

Sau khi ăn sáng, đi tham quan thành phố Delhi. Thăm quan đài tưởng niệm “Raj Ghat”, “Shanti Vana”, 
“Jama Masjid”.

Raj Ghat      Jama Masjid         Qutub Minar

Vào buổi chiều, đi tham quan “Qutub Minar”, lăng mộ “Humayun's Tomb”, cổng Ấn Đô. “India Gate”,
và đền “Lakshminarayan Temple”. Về lại khách sạn "Good Times" nghỉ ngơi.

   lăng mộ “Humayun”        cổng Ấn Đô          đền “Lakshminarayan”



28 Mar (ngày 3, Delhi-Amritsar đi bằng xe lửa "Swarna Shtabdi",  450KM)

Sau khi ăn sáng đi đến nhà ga xe lửa. Đi tàu tốc hành từ Delhi (lúc 0720) đến Amritsar (lúc 1345). Ở 
Amritsar, nhận phòng khách sạn “Comfort Inn” nghỉ ngơi. Tham quan “Lễ chào cờ” ở biên giới giữa 
Ấn Độ và Pakistan. Về lại khách sạn "Comfort Inn" nghỉ ngơi.

     Lễ chào cờ  ngôi đền vàng

29 Mar (ngày 4, Amritsar – Delhi đi bằng xe lửa “Swarna Shtabdi”, 450KM) 

Sau khi ăn sáng, ghé thăm ngôi đền vàng nổi tiếng nhất thế giới. Để vào bên trong ngôi đền, du khách 
nam phải bận quần qua khỏi gối và du khách nữ phải bận quần dài. Tiếp tục tham quan “Jallianwala 
Bagh”, cung điện Mùa hè “ Maharaja Ranjit Singh”.

 ngôi đền vàng “Jallianwala Bagh”    cung điện Mùa hè 

Buổi chiều, đi đến ga xe lửa. Đi tàu từ Amritsar (1650) đến Delhi (2305). Về lại khách sạn “Good 
Times” nghỉ ngơi.

30 Mar (ngày 5, Delhi - Jaipur đi bằng xe riêng 260KM)

Sau khi ăn sáng, lái xe về Jaipur. Tại Jaipur, nhận phòng khách sạn “Park Ocean” nghỉ ngơi.

31 Mar (ngày 6, Jaipur)

Ăn sáng tại khách sạn. Cưỡi voi đi lên (bốn ngưởi một con voi), tham quan pháo đài hổ phách “Amber 



Fort”. Đi lên bằng con voi. Jaipur là một thành phố màu hồng nổi tiếng, 260 tuổi. Vào buổi chiều, tham
quan “Maharaja's City Palace”, “Observatory” và “Ram Niwas Gardens”. Về lại khách sạn “Park 
Ocean” nghỉ ngơi.

              pháo đài hổ phách “Maharaja's City Palace”

“Observatory” “Ram Niwas Gardens”

01 Apr (ngày 7, Jaipur – Agra đi bằng xe riêng 260KM)

Ăn sáng tại khách sạn. Đi xe đến “Fatehpur Sikri”, được xây dựng từ năm 1571 đến năm 1585. Từ 
“Fatehpur Sikri”, đi xe đến Agra. Nhận phòng khách sạn “Pushp Villa” nghỉ ngơi.

   “Fatehpur Sikri” “Taj Mahal”



02 Apr (ngày 8, Agra)

Dậy sớm để tham quan “Taj Mahal”.** Tượng đài này được làm bằng đá cẩm thạch trắng và mất 22 
năm để xây dựng. Trở về khách sạn ăn sáng. Sau bữa sáng, tham quan pháo đài Agra “Agra Fort”. Pháo
đài Agra có ngọc trai nhà thờ Hồi giáo “Pearl Mosque”, “Diwan-e-Khas”, và “Diwan-e-am”.Về lại 
khách sạn “Pushp Villa” nghỉ ngơi.

**lưu ý - Ở Taj Mahal, cấm mang theo cây selfie, ba lô, vật dụng cá nhân vì chỗ đó rất là 
nghiêm**

pháo đài Agra  Ngọc trai nhà thờ Hồi giáo

  “Diwan-e-Khas”            đền của Khajuraho

03 Apr (ngày 9, Agra-Jhansi bằng xe lửa “Bhopal Shtabdi”, Jhansi - Khajuraho bằng xe riêng 
180KM)

Lúc sáng sớm đi đến nhà ga xe lửa. Đi tàu từ Agra (0902) đến Jhansi (1043). Ở Jhansi, gặp tài xế và đi 
xe đến Khajuraho. Ở Khajuraho, nhận phòng khách sạn “Khajuraho Temple View”. Đi tham quan đền 
của Khajuraho. Về lại khách sạn “Khajuraho Temple View” nghỉ ngơi.



04 Apr (ngày 10, Khajuraho - Satna bằng xe riêng 116KM, Satna - Varanasi bằng xe lửa "Gondia
Bhuj")

Ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng, đi nhà ga. Đi tàu từ Satna (1220) đến Varanasi (1925). Ở 
Varanasi, gặp tài xế và đi đến khách sạn "Zeeras". 

05 Apr (ngày 11, Varanasi)

Đi tàu để tham quan sông Hằng - dòng sông thiêng của Ấn Độ vào buổi sáng sớm. Tham quan đền thờ 
của Varanasi. Trở lại khách sạn ăn sáng. Chiều tham quan Công viên con nai "Sarnath". Xem lễ bái vào
buổi tối ở sông Hằng.  Về lại khách sạn “Zeeras” nghỉ ngơi.

 sông Hằng và  đền thờ của Varanasi lễ bái ở sông Hằng

06 Apr (ngày 12, Varanasi - Delhi  bằng máy bay)  (mỗi người 15KG hành lý)

Ăn sáng tại khách sạn. Sau khi ăn sáng,  đi đến sân bay. Bay từ Varanasi (1050) đến Delhi (1225).  Ở 
Delhi, gặp tài xế và đi xe đến khách sạn "Good Times".  

07 Apr (ngày 13, Delhi - Hồ Chí Minh bằng máy bay)  (mỗi người 30KG hành lý)

Ăn sáng tại khách sạn. Vào buổi trưa, chúng ta sẽ rời khói khách sạn (chỉ ba phòng thôi). Chúng ta sẽ 
giữ 2 phòng còn lại trong ngày.  Tham quan đền "Akshardham" (không cho phép ảnh). Vào buổi tối, đi 
đến sân bay.

Delhi khởi hành lúc 2300 tối
đến Kuala Lumpur lúc 0655 sáng ngày hôm sau (Chuyến bay 5 tiếng rưỡi, ngủ trên máy bay)

08 Apr (ngày 14, Hồ Chí Minh) 

Quá cảnh ở sân bay Kuala Lumpur 2 tiếng
Kuala Lumpur, khởi hành lúc 0900 sáng
đến Ho Chi Minh lúc 1000 sáng (Chuyến bay 2 tiếng)


