
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي

« قرارداد فروش تور خارجی »

بلیط پرواز : 
رفت:

برگشت:

 توضیحات:

شرکت هواپیماییساعت پروازشماره پروازتاریخ

Tour	&	Travel	agency	Co. PJS	

خریدار(آژانس درخواست کننده)

مهر و امضاء

مسئول فروش

مهر و امضاء

هتل محل اقامت:

نام فارسی

توضیحات

ترانسفر

گشت

تاریخ ورود

تاریخ خروج

درجه 

سرویس

حضور مسافرین در 

پرواز خارجی 3

ساعت قبل از پرواز

در فرودگاه الزامی است

توضیحاتکمیسیونقیمت به توماننوع اتاقنام و نام خانوادگی (التین)ردیف

E-MAIL:	OMIDPARVAZTRAVELS@YAHOO.COM

نام التین

سایر خدمات :

رده سنی

راهنما

تومانمبلغ قابل پرداخت پس از کسر کمیسیون

Omid Parvazامید پرواز

این قرارداد بین شرکت /دفتر خدمات مسافرتی:.................................. به نشانی...................................................................تلفن : ............................

 به مدیریت......................... به نمایندگی تام االختیار از جانب افراد زیر جمعا به تعداد .................. نفر بعنوان خریدار (آژانس درخواست کننده)و

شرکت خدمات مسافرتی امید پرواز بعنوان فروشنده خدمات تور براي سفر به مقصد : ........................ با کد پکیج: ...................... با شرایط توافق

شده بین طرفین به شرح خدمات و شرایط ذیل که به امضاء خریدار رسیده است منعقد میگردد:

مشخصات مسافرین و نرخ خدمات

١) اين قرارداد با آگاھي از مفاد قراردادھای خارج از کشـــــــــــــــــور که توسط سازمان میراث فرھنگي و گردشگري تھیه گرديده است ارسال و اين درخواست به منزله قبول تمامي شرايط، ماده ھا و

تبصره ھای قرارداد مذکور مي باشد و مسئولیت انعقاد قرارداد با مسافرين بعھده خريدار مي باشد. ٢) در صورت چارتر بودن پروازھا و گارانتي ھتل ھا، تور درخواستي غیر قابل استرداد، غیر قابل تغییر

تاريخ و غیر قابل تغییر نام مي باشد. ٣) مســــــئولیت کنترل گذرنامه مســـــــافر بابت ھرگونه ممنوعیت خروج از کشـــــــور بعھده مســـــــافر و اعتبار گذرنامه بعھده خريدار (آژانس درخواست کننده)

مي باشد. ۴) کنترل مدارک ھنگام ثبت نام و تحويل نھايي مدارک به مســـــــــــــــــافرين بعھده کانتر فروش خريدار مي باشد. ۵) در کلیه ھتل ھا به نفر سوم بزرگســــــــــــــــــال تخت سفري تعلق

میگیرد. ۶) ساعت تحويل اتاق در کلیه ھتل ھا ساعت ١۴:٠٠ و ساعت تخلیه اتاق ساعت ١٢:٠٠ مي باشد. ٧) در صورت تأيید نشــــــــــــدن ھتل درخواستي ھتل مشــــــــــــابه جايگزين مي گردد.

٨) تســـويه حســـاب کامل پس از تأيید درخواست الزامي مي باشد. ٩) در صورت عدم صدور ويزا توسط کشـــور مقصــــد فروشنده مســــئولیتي در قبال عدم صدور ويزا و جرايم وارده نخواھد داشت.

شرح و مشخصات خدمات درخواستی

 نوع ویزا
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