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 shenasatour@gmail.com  ارسال نمائید تا درE Ticket  وE Voucher  . رزرو شده توسط شما درج گردد 

 صفحه رزرو آنالین مراجعه فرمائید .   www.shenasatour.com  ات این سایت به آدرس :خواهشمند است جهت استفاده از امکان

 نام مدیر عامل :   آژانس :  نام

 موبایل : 
 دارای مجوز بند : 

                                                                                                                                                               : Emailپست الکترونیکی مدیریت : 

 )نماینده آژانس( : نام و نام خانوادگی  فکس :  تلفن : 

 موبایل : 

                                                                                                                           : Email                          :نماینده آژانس پست الکترونیکی 
             نام کاربر به انگلیسی : 

             کلمه رمز به انگلیسی : 

 آدرس دفتر : 

  

 : به جهت رعایت ایمنی کلمه رمز خواهشمند است پس از ورود نسبت به تغییر رمز ورود خود اقدام نمائید .  مهم 

ستفاده احتمالی کارکنان و یا ... این ساین تنها به آژانس درخواست دهنده تعلق خواهد داشت و مسئولیت عواقب هر گونه سوء ا

 فتر هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی پذیرد . از این سایت متوجه خود آژانس بوده و این د

 ارسال نمائید .  721 – 82787728خواهشمند است پس از دریافت و پرنمودن فضاهای تعبیه شده این فرم آنرا به شماره فکس 

کلیه موارد مشروحه فوق را                                 آژانس :                                 سمت :              اینجانب :                           

 تاریخ و مهر ، امضاء آژانس :         مطالعه کرده و متعهد به رعایت آن می باشم .                                                 

 سیستم رزرواسیون آنالین ) داخلی ( اولین سیستم رزرو هتل های

 شیراز ، اصفهان ، یزد ، قشم

به اطالع می رساند سیستم رزرواسیون آنالین شرکت شناسا 

گشت شیراز جهت رزرو سریع و در دسترس برای شما عزیزان راه 

 اندازی و بهره برداری گردیده است . 
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