
        : تاریخ عضویت                                       "دــافران امیــاه مســباشگ"فرم عضویت در                                                                                 

 شماره عضویت :                               شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی امید پرواز وابسته به                                                              

 نام خانوادگی : نام:

/       /    تاریخ تولد :    شغل :  کد ملی: 

                                             آدرس پستی محل سکونت :                                                      

تلفن محل سکونت :                                               : 2تلفن همراه                                        :1تلفن همراه  

  آدرس محل کار:

                                                                                                                  :تلفن محل کار

E-Mail: 

 تاریخ تولد:      /        / کدملی: نام خانوادگی: نام: :1همراه 

 /        تاریخ تولد:      / کدملی: نام خانوادگی: نام: :2همراه 

 تاریخ تولد:      /        / کدملی: نام خانوادگی: نام: :3همراه 

 تاریخ تولد:      /        / کدملی: نام خانوادگی: نام: :4همراه 

 خدمات باشگاه :

تخفیف ویژه پروازهای خارجی به سراسر نقاط جهان %3برخورداری از -1  

 و شبکه های اجتماعی E-MAIL( ازطریق ارسال پیامک و OFFERارزان قیمت و لحظه آخری) امکان اطالع رسانی و استفاده ازتورهای -2

 امکان خرید بلیط های داخلی و رزرو بلیط های خارجی بصورت تلفنی -3

 امکان رزرو تلفنی تورهای داخلی و خارجی -4

 امکان شرکت درقرعه کشی و نظرسنجی -5

 38880103 ائه نظرات،انتقادات و پیشنهادات از طریق سامانه پیامکامکان ارتباط مستقیم با مدیرعامل و ار -6

 : مسافر( تعهدات عضو)

 درهنگام خرید و رزرو تلفنی بلیط، نام و نام خانوادگی می بایست طبق مدارک شناسایی معتبر اعالم گردد.-1

 پذیرد.تحویل بلیط، اسناد، مدارک و اوراق بهادار پس از تسویه حساب کامل صورت می  -2

تور ازسوی عضو )مسافر(، مشمول  یا تلفنی ، بالفاصله پس از رزرو تلفنی درصورت انصراف وکنسل نمودن بلیط و یا خرید درصورت انجام رزرو و -3

 جرایم کنسلی طبق مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه میگردد.

 :ایمیل  یا ارسال از طریق 801-32232433فاکس به شماره از طریق شما می توانید با تکمیل این فرم و ارسال آن * 

info@omidparvaz.com  فیفات و ضمن دریافت کد عضویت و استفاده از تخ و یا مراجعه حضوری 80100000102شماره واتساپ یا

 زرگ امید پرواز بپیوندید.تسهیالت باشگاه به خانواده ب

 ساختمان شهریار طبقه اول واحد یک - نباغ معیروبروی  –متری(  24آزادگان)خیابان  –آدرس: اهواز 

 161-3165خط ویژه:        32232454تلفن: 

ی از عدم رعایت موارد فوق را بعهده اینجانب ............................................................. ضمن تائید صحت اطالعات فوق متعهد میگردم هرگونه خسارت ناش

 گرفته و طبق مقررات جاری جبران خسارت نمایم.

 امضاء و تاریخ

 


