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:برنامه سفر و مشخصات اقامتی 
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:موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد تعیین حدود و وظایف و مسئولیت های طرفین و هم چنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت های دسته جمعی میباشد

: شرایط قرار داد 

.نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافرمیباشد ( نفر15حداقل )چنانچه  گشت به حد نصاب مورد نظر - 1ماده 

. ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطالع مسافر برساند72کارگزار موظف است در این خصوص : تبصره

.اتاق های پکیج بصورت دو تخته می باشد و اقامت نفر سوم در اتاق به صورت سرویس اضافه یا کاناپه تخت خواب شو می باشد - 2ماده 

.در گشت های زمینی تقدم جا در اتوبوس بر حسب تاریخ ثبت نام مشخص میشود- 3ماده 

، صادره مورد , در صورت بروز هر گونه اختالف بین طرفین قرارداد ، سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی و حکم بوده و آرا- 4ماده 

.توافق طرفین خواهد بود

:تعهدات مسافر

.رعایت شئونات اسالمی در طول سفر از سوی مسافر الزامی میباشد- 5ماده

.همراه داشتن شناسنامه عکس دار و کارت ملی برای تمامی گشت ها الزامی میباشد- 6ماده

مسافر موظف است در ساعات اعالم شده،در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام  حرکت تور، شخصا متعهد قبول - 7ماده

.مشکالت احتمالی و پرداخت هزینه های مربوطه جهت پیوستن به گروه  و ادامه برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیج مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

ترانسفر

09173141664: لیدر / شماره ترانسفر  .ترانسفر با تابلو هتل انجام میشود / پرواز به صورت چارتر میباشد : توضیحات 

شهر مقصد شهر مبدا  ساعت حرکتتاریخ حرکتشماره/ درجه وسیله مسافرت  شرکت 

سرویس هتل 

ندارد: توضیحات 

:حمل و نقل 

تاریخ خروج

12:00ساعت 

نوع اتاق

تیپ اتاق

مدت اقامت تاریخ ورود نام هتل

: .............................شغل: ................... متولد : .................... فرزند : .................................  آقای/این قرارداد بین خانم

: ................................. کد پستی: ..........................  منزل /تلفن محل کار:........................................................................................................................................................... نشانی

نامیده میشود از یک طرف و شرکت خدمات  (مسافر)نفر که از این پس .........   جمعاً به تعداد  1منفردا با به نمایندگی تام االختیار از جانب افراد زیر جدول شماره 

که از این پس کارگزار نامیده میشود به منظور استفاده از خدمات برنامه گشت ................. مورخ ...........  مسافرتی و گردشگری شناسا گشت شیراز  با شماره مجوز 

.بشرح زیر منعقد می گردد 
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0
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جمع کل  :   

:پرداختی 

:مانده 

نسبت تاریخ تولد (ریال)قیمت برای هر نفر نام و نام خانوادگی رده سنی

1

نام شهر

14:00ساعت 

کد ملی



در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله درقیمت تور اعم از افزایش نرخ بلیط ، هتل و یا سایرخدمات، با ارایه مدارک مستند از سوی کارگزار، مسافر موظف به - 8ماده

.پرداخت مابه التفاوت اعالم شده به کارگزار میباشد

.هزینه های اضافه وخارج از برنامه گشت به عهده مسافرین  میباشد که الز م است در زمان اجرای گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود-9ماده

.درخواست انصراف از سفر باید حضوری و توسط شخص مسافر ویا نماینده رسمی وی به صورت مکتوب انجام شود-10ماده 

: تعهدات کارگزار 

.کارگزار موظف است نرخ و کلیه برنامه ها ی خدمات گشت را به صورت بروشور ویا کتبا به مسافر اعالم نماید- 11ماده

در صورت وقوع هر پیشامد غیر منتظره  از قبیل شرایط فوق العاده . کارگزار متعد است برنامه سفرو گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد - 12ماده 

.و مشکالتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه  گشت و یا مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود ....... جوی، جنگ وشورش

.کارگزار موظف است در سفرهای زمینی از وسیله ویژه توریسیتی به صورت دربست استفاده نماید - 13ماده

کارگزار موظف است بیمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و درصورت بروز هر گونه  حادثه ای در طول سفر مسافر میبایست بر اساس شرایط بیمه - 14ماده 

.تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت الزم را به عمل خواهد آورد

دریافت و رسید  با مهر و امضای  )مبلغ تور و تا دو هفته قبل از حرکت الباقی مبلغ تور را تسویه حساب نماید  % 50مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل  - 1

(صندوق دار الزامی است 

در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات که به تائید مجدد سازمان رسیده باشد مسافر موظف به  -  2

.پرداخت ما به التفاوت اعالم شده به دفتر خدمات مسافرتی می باشد 

و در کمتر %  50 ساعت قبل از حرکت 48و از دو هفته تا %  30از یکماه تا دو قبل از حرکت % 20در صورت انصراف مسافر از همراهی تور تا یکماه قبل از حرکت  - 3

در پرواز های چارتری در صورت تغییر . قیمت تور به عنوان جریمه از کل مبلغ تور  کسر و مابقی وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد % 90 ساعت قبل از حرکت 48از 

ساعت پرواز از طرف ایر الین هیچ مسئولیتی بعهده آژانس شناسا نمی با شد


