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  ماده سه : مبلغ قرارداد
تومان  میباشد که طبق برگ                                                   ریال معادل                             مبلغ در خواستی مسافر برابر با 

  شد. دریافت                           به تاریخ                   رسید شماره 
  مقررات قوانین و  ,: شرایط  چهارماده 

وارد مقصد گردد این دفتر هیچگونه مسئولیتی بابت عدم انجام ترانسفر فرودگاهی  تاخیردر صورتی که هواپیماي مسافرین به هر دلیلی با -1
  نخواهد داشت.

واز مشخصات پر )فرودگاه برساعت قبل (در صورت داشتن  24به عهده مسافر می باشد و ایشان باید  بر , فرودگاه برمسئولیت هماهنگی -2
  ارائه دهند.فرودگاه بر برگشت خود را به راهنما و یا پذیرش هتل جهت هماهنگی 

به تابلوي اعالنات هتل توجه فرمایند و یک ربع قبل از حرکت خودروي گشت در البی هتل  ساحل بر و بازاربرمسافرین گرامی براي استفاده از -3
  منتظر بمانند.

  بقیه شب ها و جود ندارد. کنسل کردنو  پس از ورود به هتل امکان خروج زودتر-4
  می باشد. غیر قابل کنسلیهتل کانفرم شده -5
در فرودگاه و همچنین براي استفاده از سرویس گشت ها و غیره می باشد بدیهی است که در غیر اینصورت  حضور به موقعمسافر موظف به -6

  در این رابطه هیچگونه ادعایی ندارد. تمامی هزینه ها ي مربوطه بر عهده مسافرین خواهد بود و ایشان
  جانبی  و هرگونه هزینه اضافی پیش بینی نشده بر عهده مسافر است. , گشت فوق العادههزینه هرگونه -7
ظهر می باشد در صورت عدم تخلیه اتاق  12و زمان خروج از هتل حدود ساعت  14هنگام ورود مسافرین به هتل حدود ساعت  زمان تحویل اتاق-8

  ساعت مقرر یک شب هزینه هتل را جریمه خواهید شد.در 
  گذاشته خواهد شد.می باشد که موقتا در اتاق دو تخته  سفريتخت در اتاق هاي سه تخته از نوع -9

 

  هتلقرارداد فروش 
 :تاریخ

  با نام خدا

 

  صفحه یک از دو



 

به وسایل اتاق بر  خسارتچرا که مسئولیت هرگونه  ,هنگام تحویل گرفتن اتاق از سالم بودن تمام وسایل و تجهیزات داخل اتاق مطمئن شوید -10
  عهده مسافر می باشد.

داراي هزینه جداگانه می باشد که در صورت مصرف از طرف هتل هزینه آن از طرف هتل  تلفنهمچنین استفاده از  یخچالکلیه مواد مصرفی -11
   دریافت می گردد.

  ناهار و شام),می باشد (در صورت داشتن صبحانه  رزرو شده تعداد شب هايتعداد وعده هاي غذاي مسافرین فقط به -12
داري نماید این آژانس از طریق کارگزار خود تنها یک هتل هم ی از پذیرش مسافر و همراهانش خوددرصورتی که هتل رزرو شده به هر دلیل-13

به تغییرات احتمالی در مدیریت و یا ساختمان هتل  درجه و معادل هتل رزرو شده به مسافر خواهد داد و این آژانس هیچگونه مسئولیتی نسبت
 ندارد.

مسافر ملزم به پرداخت ما به التفاوت قیمت هاي محاسبه  ,از طرف هتل و یا کارگزار  و یا نوسانات ارز  ایجاد تغییر در قیمت هتلدرصورت -14
  شده خواهد شد.

گونه برخورد ناشایست با کارگزاران آژانس را ندارد و مسافر باید موارد را در کشور مقصد مسافر حق هیچدر صورت بروز هرگونه نا هماهنگی -15
 به صورت کتبی به اطالع آژانس رسانده تا پس از استعالم از کارگزار کشور مربوطه به آن رسیدگی گردد. بدیهی است در صورت هرگونه برخورد

  قانونی براي خود محفوظ می دارد. ناشایست آژانس از پاسخگویی معذور و حق تعقیب مسافر را در مراجع
درهم می باشد که  30تا  10به ازاي هر شب هر اتاق استاندارد بین  مالیات جهانگرديهزینه هاي  ,بر اساس قوانین اداره مهاجرت امارات -16

  هتل از مسافرین دریافت می کند .
از مسافر دریافت می کنند که در صورتیکه  از خدمات غیر رایگان هتل (به ازاي هر اتاق ) پوزیتیدهتل ها هنگام چک این مبلغی را به عنوان -17

  موقع چک آوت به مسافر بر می گردانند.استفاده نکرده باشید 
  .همراه داشتن گذرنامه اي با حداقل هفت ماه اعتبار از تاریخ برگشت ، الزامیست و کنترل درستی پاسپورت برعهده مسافر است-18
بدیهی است که در صورت به وجود آمدن هرگونه مشکل در این زمینه مسئولیت بر  ,نام و یا رزرو از دو آژانس نمیباشد مسافر مجاز به ثبت -19

  عهده مسافر می باشد.
باشد ، لذا درصورت  اجباریست و عدم پرداخت مبلغ بیمه و دریافت بیمه نامه به منزله انصراف مسافر از خرید بیمه می بیمه مسافرتیداشتن -20
دم خرید بیمه مسافرتی هیچگونه مسئولیتی برعهده آفتاب ساحل آبی نیست ؛ درصورت بروز هرگونه حادثه اي در طول سفر مسافر بر اساس ع

را دارد و در این رابطه دفتر هیچگونه مسئولیتی نخواهد  بیمه خریداري شده) حق استفاده از ده (و سقف بیمه حوادث پوشش داده ش شرایط
   .داشت

عکسبرداري از سفارتها و اماکن دولتی و نظامی و همچنین از همراه داشتن هر گونه قرص خواب آور ، مسکن ، آرام بخش و قرصهاي کدئین از -21
فرمایید ؛ چون در صورت مشاهده جریمه هاي سنگین مالی و زندان از جمله قوانین کشور  داروهاي غیر مجاز خودداريدار و هرگونه مواد مخدر و 

 .اشدها می ب
شرب خمر در مالء عام , حمل یا استعمال مواد مخدر , زد و  , نقض قوانین کشورها همچون تاخیر در خروج , انجام اعمال خالف عفت عمومی-22

غیره.... با  خورد ، گدایی و تکدي گري , دزدي , تصادف , فرار , همراه داشتن قرص هاي مخدر , همراه داشتن ارز تقلبی (دالر یا هرگونه پول جعلی ) و
  .جرایم سنگین مالی و زندان همراه خواهد بود

درباره حمل و مقررات گمرك مقصد , محدودیت هاي ارزي و واکسیناسیون و قوانین  قوانین و مقرراتمسافر موظف است قبل از انجام سفر -23
و خسارت هاي احتمالی به عهده مسافر میباشد و دفتر کشور مقصد را از سفارت خانه مربوطه اخذ و رعایت نماید در غیر اینصورت کلیه عواقب 

  .هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد
نسبت به مفقود شدن و یا سرقت اموال ایشان هیچگونه مسئولیتی  دفترحفظ اموال و دارایی هاي مسافر بر عهده خود ایشان می باشد و -24

 ندارد.
بدي آب و هوا و یا اشکاالتی که از کنترل دفتر خدمات مسافرتی  ,اعتصاب ,شورش , چون جنگدر صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره هم-25

 خارج باشد هیچگونه مسئولیتی متوجه دفتر نمی باشد و مسافرین ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات در خواستی (خسارت و هزینه هاي احتمالی)
  میباشند.

  و یا مهر خورده در طول سفر خود داري نمایید. 2006یا قبل از تاریخ از همراه داشتن ارز تقلبی یا مخدوش و -26
  مسئولیت تایید واچر هتل و بیمه مسافرتی از جانب سفارت براي صدور ویزا بر عهده این دفتر نمی باشد.-27
آن می باشد و حق هرگونه کلیه مفاد ا مفاد این قرارداد به طور کامل توسط مسافر و نماینده ایشان مطالعه و امضاي آن به منزله موافقت ب -27

  ادعایی خارج از موارد این قرارداد را از خود و همراهان خود سلب می نماید .
اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به دفتر جهت  ندرخصوص ثبت نام گروهی فقط فردي که به نمایندگی از سوي مسافری -28

  ریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به دفتر نمی باشند.ابطال و یا د ,پیگیري 
صفحه) تهیه گردید که هر نسخه حکم  دوبند (در 29ماده و  4)  مشتمل بریک نسخه متعلق به مسافراین قرارداد در دو نسخه ( - 29

  قانون مدنی بوده که براي طرفین و یا قائم مقام قانونی آن ها الزم التباع می باشد.  10و 221و220واحد را دارد و بر اساس مواد 
توجه به قبولی تمام مفاد در کمال صحت و سالمت مطالب فوق را مطالعه و با                                                اینجانب 

  .ه اعتراض را از خود سلب می نمایمقرارداد  و امضاي آن حق هرگون

  امضاي دفتر                                    مسافرتاریخ                                               امضاء 

 


