
6 از  1   صفحه 

  بسمه تعالي

  »اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوال«
  هاي داخلي) گشت(فرم قرارداد 

  شغل:     /             /          متولد                                                        بشماره شناسنامه :                                   فرزند:                                                            خانم/آقاي :               اين قرارداد فيمابين
  تلفن محل كار /منزل:  به آدرس : 

كه از اين پس مسافر ناميده مي شود از يك طرف و دفتر/شركت نفر           معا به تعدادج) 1(جدول شماره  جانب افراد زيراز    االختياربه نمايندگي تام   يا  و   منفردا                              :  همراه و
  كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان: صادره از سوي اداره         /           /  مورخ :                 با شماره مجوز :                         گردشگري :           خدمات

  منعقد مي گردد.                ساعت :    /          /       طرف ديگر ،به منظور استفاده از خدمات گشت در تاريخ :  مي شود ازاميده ن كارگزار كه ازاين پس
  .داراي كارت شناسايي:                                             مي باشد                     فرزند :                                                                                  ضمنا  راهنماي تور آقا / خانم :                             

  
  (مشخصات مسافر)1جدول شماره   

  نام ونام خانوادگي رديف
 شماره

  شناسنامه
  نسبت  كدملي  نسبت  شغل  محل تولد  تولد تاريخ

١                  

٢                  

٣                  

٤                  

٥                  

٦                  

٧                  

٨                  

٩                  

١٠                  

  نام و نام خانوادگي مديرعامل/مدير/مدير فني                                                                                       نام و نام خانوادگي مسافر و يا نماينده مسافر                                                                
       ت مسافرتيشركت/دفتر خدما                                                                                                                                                    امضاء                                                                                                         

   مهر و امضاء



6 از  2   صفحه 

 

  (برنامه گشت)2جدول شماره 
 

رديف
  مراكز و اماكن مورد بارديد  پذيراييهتل ،خدمات و  شهرهاي مورد بازديد

  
  تاريخ

  
  نام شهر

  

    نوع اتاق  محل اقامت
  صبحانه

  
  ناهار

  
  شام

  
  نام محل

  
  تاريخ بازديد

  
  تمام روز

  
  دو نفره  يكنفره  ستاره  نام هتل  نيم روز

1                   

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

8                            

9                            

10                            

  

  موضوع قرارداد :

  مسئوليت هاي طرفين و همچنين نرخ گشت براي انجام با گشت هاي دسته جمعي مي باشد.موضوع اين قرارداد تعين حدود وظايف و 

  نام و نام خانوادگي  مدير عامل / مدير /مدير فني                                                                                                                                 نام و نام خانوادگي مسافر يا نماينده مسافر   
   شركت / دفتر خدمات مسافرتي                                                                                                                                                                           امضاء 

 و امضاءمهر 
 



6 از  3   صفحه 

  (شرايط ابطال گشت هاي عادي و گشت هاي نوروزي توسط مسافر)3جدول شماره 

 .فروردين سال بعد برگزار مي گردد 15اسفند  لغايت  28گشت هائي است كه در فاصله زماني  گشت هاي نوروزي توضيح :

در صدجريمه از  زمان ابطال گشت عادي توسط مسافر
  در صد جريمه ازكل  نوروزي توسط مسافر زمان ابطال گشت  مالحظات  كل مبلغ

  مبلغ

در صورتي كه گشت هوايي باشد جريمه ابطال بليط هواپيما  درصد5 روز قبل از سفر30از زمان ثبت نام تا
  دريافت خواهد شد

  در صد 20  روز قبل از سفر 25تا  29از 
  درصد25  روز قبل از سفر 20تا  24از  درصد 10  روز قبل از سفر 15روز تا  29از 
 روز قبل از سفر7روز تا15از

  درصد 15  
در صورت چارتر بودن محل اقامت ،بليط هواپيما و ياقطار جرايم 
  ابطالي با ارائه مدارك براساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد

  درصد30  روز قبل از سفر 10تا  20از
  درصد 20  روز كاري قبل از سفر 3روز تا  7از 

  درصد40  روز قبل از سفر 5تا  10از   درصد30  روزكاري روز قبل از سفر روز تا يك 3از 

جريمه ابطال گشت هاي يك روزه در تمام مقاطع ابطالي شامل   درصد40  ساعت قبل از سفر 12ساعت تا  24از 
ابطال  درصد به عالوه جريمه 50  روز تا زمان حركت يا در صورت عدم حضور در تور5  درصد مبلغ كل تور  مي باشد 70

  درصد50  ساعت و در صورت عدم حضور در سفر 12  بليط در تورهاي هوايي

  

  گشتهاي يكروزه از شمول مورد فوق مثتثني مي باشد.تبصره :

  تماس حاصل فرماييد.                          دفتر / شركت خدمات گردشگري :                             ي داريد لطفا با شماره تلفن :                 ه گشت مربوطه انتقاد يا پيشنهادچنانچه نسبت ب

  

  و نام خانوادگي  مدير عامل / مدير /مدير فنينام                                                                             انوادگي مسافر يا نماينده مسافر                                             نام و نام خ
  شركت / دفتر خدمات مسافرتي                                                                                                                                ضمنا برنامه گشت دريافت گرديد    

    مهر و امضاء                        امضاء 
 

 
 
 



6 از  4   صفحه 

  مقصد: نام گشت:                                                           مبداء:                                                    
  مدت گشت:                   شب:               روز:

  درجه:     وسيله حمل و نقل:                                   شركت:                         
  محل حركت پايانه:                 ساعت حركت:                            تاريخ حركت:      

  محل برگشت پايانه:          ساعت برگشت:                                       گشت:       تاريخ بر
  تومان                 ريال معادل                                      هزينه هتل براي هر نفر:            

  تومان         ريال معادل                                هزينه حمل ونقل براي هرنفر:                   
  تومان            ريال معادل                                     كل هزينه گشت براي هرنفر: %10كارمزد دفتر

  تومان                           ريال معادل                   قيمت كل گشت براي هر نفر:                 
  

 كارگزارتعهدات  -2

توريستي بصورت دربست در گشت هاي زميني، تقدم جا وسيله ويژه ضمن استفاده از كارگزار متعهد است  - 1/2
  تعيين نمايد.تاريخ ثبت نام  را در اتوبوس برحسب

 و رسيد دريافتكل برنامه هاي خدمات گشت را بصورت بروشور و كتبا به مسافر تقديم  استكارگزار متعهد -2/2
  دارد.

  برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور كامل و دقيق انجام دهد.كارگزار متعهد است - 3/2
: در صورت وقوع هرگونه پيشامد غير منتظره از قبيل شرايط فوق العاده جوي و مشكالتي كه از كنترل 1تبصره

  نخو اهد بود. مسئوليتي متوجه كارگزاركارگزار خارج بوده و سبب ابطال و يا تغيير برنامه مسافرت شود 
  است.مخير شت و مسافرت و يا افزايش قيمت بهر دليلي متوجه مسافردر همراهي با توربرنامه گ:درصورت تغيير2تبصره

ضمن استرداد كليه  ،) 3/2بند 1در تبصرهدر صورت  ابطال گشت (بجز موارد مطروحه كارگزار متعهد است  - 4/2
  را به عنوان خسارت به مسافر بپردازد. كل هزينه %20 وجوه دريافتي به مسافر

بيمه كامل مسافرتي را در مورد مسافر اعمال نمايد ودر صورت بروز هرگونه حادثه اي كارگزار متعهد است - 5/2
  در طول سفر همكاري و مساعدت الزم را بعمل آورد.

  رسيد به مسافر ارائه دهد.اخذ در قبال آنرااز  يك نسخهنسبت به تنظيم قرارداد اقدام و كارگزار متعهد است-6/2
 
 

  نام ونام خانوادگي مديرعامل/مدير/مديرفني                                                                        نماينده مسافر     نام ونام خانوادگي مسافر و يا 
  شركت/دفتر خدمات مسافرتي                                                                               امضاء                                                     

  و امضاء مهر                                                                                                                                                      
 



 

6از    صفحه 5

  تعهدات مسافر-3
  شئونات اسالمي رادر طول سفر كامال رعايت نمايد. مسافر متعهد است–1/3
  شناسنامه عكسدار و كارت ملي برا ي كليه گشتها بهمراه داشته باشد. مسافر متعهد است–2/3
در ساعات اعالم شده در برنامه گشت شركت نمايد در غير اينصورت هيچ  مسافر متعهد است–3/3
  وليتي بعهده كارگزار نخواهد نبود.ئمس
  هزينه هاي اضافي خارج از برنامه را خود بپردازد. مسافر متعهد است– 4/3
ت در خواست انصراف از سفر خود را حضوري و يا توسط نماينده رسمي و به صور مسافر متعهد است- 5/3

  كتبي به كارگزار اعالم و رسيد دريافت نمايد.
ساعت قبل از انجام سفر  48هزينه گشت را در هنگام عقد قرارداد و مابقي را  %50 مسافر متعهد است- 6/3

  بهمراه كليه مدارك،در قبال اخذ رسيد تحويل كارگزار نمايد.
  
گردشگري را بعنوان حكم مرض ، اداره كل ميراث  فرهنگي ، صنايع دستي و  مسافر و كارگزار– 4

  .الطرفين تعيين ، تا در صورت بروز هر گونه اختالفي در رابطه با اين قرارداد اعالم نظر نمايد 
  بديهي است نظر ايشان قطعي و براي طرفين الزم االجراست.

  
 
 
 
  
  

  نام و نام خانوادگي  مدير عامل / مدير /مدير فني          نام و نام خانوادگي مسافر يا نماينده مسافر                                                  
    شركت / دفتر خدمات مسافرتي                          امضاء                                                                                          

 مهر و امضا            

 

 

 

 

 

 

 



 

6از    صفحه 6

»متمم قرارداد«   

با توجه به اينكه پرواز به صورت چارتر و هتل گارانتي مي باشد، انصراف مسافر از گشت (كنسلي) و يا  )1ماده 
درخواست تغيير نام و يا تغيير تاريخ امكان پذير نمي باشد. و در صورت انصراف هيچ وجهي به مسافر مسترد 

  نميگردد.

  ليل، كارگزار موظف است هتل مشابه رزرو نمايد.در صورت عدم تأييد هتل قيد شده در قرارداد به هر د )2ماده 

در صورت بروز هرگونه مشكل در مقصد، ابتدا مسافر موضوع را با تور ليدر و يا دفتر شركت طرف قرارداد  )3ماده
كارگزار در مقصد مطرح مي نمايد. در صورت حل نشدن مشكل مسافر از مقصد با كارگزار تماس حاصل نموده و 

نمايد. كه كارگزار موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع مشكل پيگيري الزم را انجام  موضوع را مطرح مي
داده و نتيجه را به مسافر اعالم نمايد. بديهي است عدم تماس مسافر از مقصد با كارگزار به منزله رضايت كامل 

  مسافر از گشت مي باشد.

 

 

 

 

  

  نام ونام خانوادگي مدير عامل/مدير/مدير فني                                                   نام و نام خانوادگي مسافر با نماينده مسافر        
  شركت/دفتر خدمات مسافرتي                                                         امضاء                                                 

  مهر و امضاء                                                                                                                                                 
  


