
 

 

 

 

 به نام خدا 

 ی قرارداد ارائه خدمات مسافرت 

 هتل(   – ویزا    –   تور ) 
بهه   ............................................................................................  بهه ناهایگهد ی  ............ .................. .................................................   این قرارداد بین

  ………………....... ……………..............................……  ) ثابت و موبایل (  تلفن     …………………………………………………..... …………………………  نشهانی

خدمات      شههرکت نفر که از این وس )مسههافر( نامیدم میشههود از یف ور  و    .………  به تعداد  عاًاجلیسههت ویو ههت به ناایگد ی تام االختیار از جانب  

( نامیدم میشهود از  کار ذارکه از این وس )  1400/ 11/12  مورخ    14004/ 133/ 14002  با شهاارم مووز  شهیراز   ورواز   یاس   و  ردشهرر    هوایی   فرت مسها 

 .  فادم از خدمات موضوع مادم یف این قرارداد با توجه به رعایت کلیه شرایط مگدرج در آن مگعقد میررددور  دیرر به مگظور ا ت

 ردیف  نام و نام خانواد ی  فرزند  متولد  نسبت با ناایگدم  توضیحات 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

 موضوع قرارداد 

 به مبلغ  وظایف و مسهههیولیت ا  ورفین در ج ت ارایه خدمات بشهههرق الحاقیه ویو هههت که به ام ههها  ورفین میر هههد جاعاًتعیین حدود    -1مادم  

 .  ریال به شرق ذیل میباشد   .………………….……………………………

 شرایط قرارداد

 ملیون تومان میباشد  10به هگرام ثبت نام برا  هرنفر دارندم  ذرنامه    ویزاویش ورداخت تور ج ت اقدام  مبلغ دریافتی    -2مادم 

 مبلغ ویش ورداخت در هر صورت غیر قابل ا ترداد ا ت.  -3مادم 

. کار ذار موظف ا هت    وبق مقررات شهرکت هواویاایی مربووه اعاال خواهد شهدو تغییر تاریخ  در خصهو  وروازها  اارتر شهرایط هزیگه ابلال    -4مادم  

 ورداخت هزیگه   ورواز به ع دم   مسافر بودم و مبلغ آن به صورت موزا محا به و اعالم میرردد.  .  توجیه نااید در این خصو  مسافر را کامالً

 ذرنامه او تو ههط مقامات ذیربط اخذ و نر دار  و هگرام مراجعت در    مقصههدها  کشههور  در بع ههی مواقد در بدو ورود مسههافر به فرود ام  -5مادم  

   .  فرود ام به مسافر مسترد میرردد که در این مورد کار زار هیچرونه مسیولیتی بر ع دم نخواهد داشت

و یا ارتکاب هر  رتیکه هر یف از مسافران موضوع این قرارداد از باز شت به کشور در تاریخ از ویش تعیین شدم در قرارداد خوددار  ناایگد  در صهو   -6مادم  

ضهاانت نامه    ،  خسهارت ماد  و معگو  به کار زار را فراه  آوردایراد  این امر با توجه به تع د مسهافر موجب  ،    کشهور مقصهد ونه جرمی وبق قوانین  

به عگوان خسهارت ناشهی از  ،  ( را که مسهافر در قبال اخذ ر هید به صهورت ودیعه نزد کار زار  ه ردم ا هت  6ق تبصهرم مادم )وب  مورد توافق در این قرارداد

 .و مسافر حق هیچ  ونه شکایتی در این مورد را ندارد    میرردد  از ور  مساقر ، ضبط    تع دتخلف انوام  

 .میباشد...................................................  ( این قرارداد معادل  6)  مادمدر    ت این قید شدم - 1 تبصرم

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  در   نداشهته ولیکن می بایسهتی مدارو و مسهتگداتی که در زمان مقررشهایان ذکر ا هت در صهورت تاخیر در صهدور ویزا کار زار هیچرونه مسهیولیتی    -7مادم  

   .  خوا ت ویزا ناودم ا ت را به مسافر ارائه نااید

   در این خصههو  هیچرونه مسههیولیتی نداشههته  به هر علت کار زار   ههفارت کشههور مقصههدشههدن( از ور     ریوکتدر صههورت عدم صههدور ویزا )  -8مادم  

، در صهورت داشهتن زرزو هتل و بلیط و عدم صهدور ویزا در زمان مقرر خسهارت موارد ذکر   ناایدرا به مسهافر ارائه    ریوکتیویزا     مدارولیکن موظف ا هت    و

 دریافت خواهد شد .  1و الحاقیه    4شدم نیز با در نظر  رقتن شرایط مادم  

در صهورت بروز هر  ونه اختال  بین ورفین قرارداد  هازمان میراف فرهگری صهگاید د هتی و  ردشهرر  مرجد مورد ر هید ی و حک  بودم و آرا     -9مادم  

 صادرم مورد توافق ورفین خواهد بود.

 تع دات مسافر

مسهافر در صهورت    میباشهد ووبق برنامه  هفر   مقصهدکشهور  درخوا هت مسهافر بودم و مدت اقامت ویزا در    نوع ویزا برا  مسهافرین بر وبق  -10مادم  

 .  ضان وا خرویی به مقامات مربووه جرائ  متعلقه را نیز بایستی ورداخت ناایداقامت بیش از مدت مقرر  

برا   ، مسهافران    میباشهد   و تاریخ مگدرج در ویزا   وبق برنامه  هفر  مقصهدمدت اعتبار ورود به کشهور   ویزا  از تاریخ صهدور    -11مادم  

 در زمان تحویل مدارو به تاریخ اعتبار ویزا توجه ناایید که با تاریخ بلیط و رزرو هتل شاا هااهگگ باشد .ود  ور

میبایست با درد ت داشتن اصل  ذرنامه  بابت ضاانت باز شت از  فر مسافرین وس از باز شت از  فر ج ت دریافت مدارو   ردم شدم    -12مادم  

 .  اایگدبه کار زار مراجعه نخروج  و    و تصویر صفحه مربوط به م ر ورود

 . (   ) در هگرام ترو کشور دقت ناایید که م ر ورود و خروج در  ذرنامه شاا درج شود بسیار م    
بر    ،  موازلف و داشهتن داروها  غیر  صهورت ارتکاب هر  ونه تخ  ، در  قرارداد  وبق  مقصهدمسهافر و هاراهان ضهان رعایت کلیه مقررات کشهور    -13مادم  

با آنان رفتار  ردیدم و جریاه ها  ورداخت شهدم تو هط کار زار وس از ارائه مسهتگدات می بایسهت تو هط مسهافر ورداخت    مقصهدا هاس قوانین کشهور  

 .    شود در غیر این صورت دفتر حق ویریر  موضوع از وریق مراجد ق ایی را خواهد داشت

 .  میباشگدملزم به رعایت شیونات ا المی در وول  فر    مسافرین  ضاگاً

یا با تاخیر    ریوکت  ر مسههافرت به صههورت  روهی و خانواد ی باشههد در صههورتیکه ویزا  هریف از مسههافران  ا  -14مادم  

دریافت شهود بقیه مسهافران ملزم به ا هتفادم از خدمات در خوا هتی بودم و در صهورت عدم ا هتفادم می بایسهت کلیه  

 . به ابلال را برا اس این قرارداد ورداخت ناایگدهزیگه ها  مربوط 

و  در الحاقیه یف     مگدرج  وبق قوانین هتلهتل    خسهارت کگسهلی  ،فرزندان ( هزیگه ویزا    -  هاسهر  -مادر  -  ودر  بسهتران درجه یف )  در خصهو    -2صهرم  تب

 .  جریاه ابلال بلیط دریافت می  ردد

بصههورت اارتر می باشههد، تاریخ ورواز از نظر هااهگری با تاریخ صههدور ویزا میبایسههت با    مگا ههبتی و ایام ویفنظر به ایگکه اکثر وروازها     -3تبصههرم  

 .  وام وذیردر انموافقت مساف

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ارایه دالیل مسهتدل به  نشهود مسهافر مواز ا هت موارد را با  به اجرا  ذاشهته    آژانس در وول  هفر عیگاًدر صهورتیکه برنامه ارائه شهدم تو هط    -15مادم  

، صگاید د تی و  ردشرر  به    کار زار موظف به جلب رضایت مسافر می باشد و در صورت بروز اختال  را   ازمان میراف فرهگری کار زار اعالم ناودم و

 .  عگوان حک  مورد وذیرش ورفین قرار می  یرد

و    -   4تبصرم   آورندکار زار  بعال  فوق  خدمات  ارایه  ارونری  خصو   در  را  کامل  هااهگری  قرارداد  تگظی   هگرام  در  مکلفگد   .   مسافر 

ناودم مواز به مراجعه به کار زار    ثبت نام و عقد قرارداددر خصهو  ثبت نام  روهی فقط فرد  که به ناایگد ی از  هو  مسهافرین اقدام به    -16مادم  

 .  افت وجوم ورداختی می باشد و  ایر مسافرین در این خصو  مواز به مراجعه نای باشگد، ابلال و یا دری  ج ت ویریر 

،    ا هتفادم از خدمات قید شهدم از  هو  کار زار را رعایت ناودم و در صهورت وارد ناودن خسهارت به هتل ا هفر  متع د ا هت در وول    مسهافر  -17مادم  

م تامین خسهارت واردم کار زار مواز به ا هتفادم از ت هاین  ، در صهورت عد  ورداخت خسهارت میباشهدمسهیول    نقلیه شهخصهاً  ر هتوران ا و اماکن و و هائط

   .  وافقت از  ازمان میراف فرهگکی،صگاید د تی و  ردشرر  بعگوان حک  میباشدمسافر برا اس مدارو مستگد وس از کسب م

   چون ماگوع الخروجاگانچه مسافر در صورت رزرو جا در ورواز یا صدور بلیط به هر علتی بدون اعالم قبلی موفق به ورواز نرردد )در موارد  ها  -18مادم 

 .   نااید  اقدامهتل  هزیگه    و جریاه متعلق به بلیط و...( میبایست نسبت به ورداخت هزیگه ویزا  ..  ، بیاار ، انصرا  به علت مشکالت هاراهان و  بودن

 .  ورداخت کلیه عوارض خروجی بر ع دم مسافر میباشد  -5 تبصرم

حفظ اادان ا، اموال و مدارو شههخصههی به ع دم مسههافر بودم و در صههورت مفقود شههدن هر یف از آن ا هیچ نوع مسههیولیتی متوجه کار زار    -19مادم  

 .  نخواهد بود

 تع دات کار زار

ایسهت برا هاس شهرایط   هفر میببروز هر  ونه حادثه ا  در وول موظف ا هت بیاه کامل را در مورد مسهافر اعاال ناودم و در صهورت   کار زار  -20مادم  

هزیگه صهدور بیاه نامه در صهورت درخوا هت    .  بیاه تحت ووشهش اقدام نااید و در این خصهو  کار زار هاکار  و مسهاعدت الزم را بعال خواهد آورد

 .............................. ریال می باشد .

ورواز با توافق و رضههایت مسههافرین بکار  ج ت اعزام مسههافرین با اولین    د را، کار زار مسههاعی خو   در صههورت ابلال ورواز موضههوع این قرارداد  -21مادم  

. بدی ی ا هت در صهورت عدم تاایل مسهافرین     رفته لذا تغییرات احتاالی نرخ ورواز مورد نظر با ورواز ابلال شهدم از  هو  ورفین قابل تعدیل میباشهد

 .  فر میباشدهزیگه هتل به مسا  دریافتی وس از کسر هزیگه ویزا و، کار زار موظف به ورداخت وجوم    تغییر ورواز  به

 .  کگترل تاریخ اعتبار  ذرنامه و شرایط  گی هاراهان به ع دم کار زار میباشد  -22مادم 

 م ا ت.قرارداد را به مسافر ارائه ناود  این  4و تبصرم ها  آن و نیز مادم    14ناایگدم کار زار توضیحات الزم در خصو  مادم    -23مادم 

 به دلیل نو انات نرخ ارز و بلیط در صورت عدم تسویه حساب مابه التفاوت نرخ ارز  یا تغییر کالس ورواز از مسافر اخذ میرردد .    - 6تبصرم 

عدم تخلیه به موقد اتاق و یا درخوا هت ورود زودتر از زمان مقرر هتل ، شهامل هزیگه اضهافه می باشهد و ورداخت آن به ع دم مسهافر می    –  7تبصهرم  

 باشد .  

   .  ریوستر کردن محل اقامت حتاا در صورت تغییر محل اقامت اقدام نااییدمربوط به    ولیس محلیبا توجه به قوانین ادارم توریست و    – 8تبصرم 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

نای    در صهورت عدم ا هتقادم مسهافر از خدمات رایران تور )  شهت ، ترانسهفر و .... ( یا هتل ) صهبحانه ، ن ار رایران و ..... ( هزیگه ا  مسهترد –  9تبصهرم  

  ردد .

دم و در صهورت عدم  به هارام داشهتن هر  ونه داروها  خواب آور و آرامبخش ) دیاز وام ، ا هتامیگوفن کدیین ، ترامادول و ...( ماگوع بو    –  10تبصهزم  

 نیز وجود دارد .  مقصد  ملابق با قوانین کشور  رعایت ، عالوم بر جریاه نقد  و بر شت مسافر به مبدا امکان حبس و دیرر اقدامات ق ایی  

 

قانون    10، و 221،  230، و بر ا هاس مواد    تبصهرم و الحاقیه مادم یف هر کدام حک  واحد را دارد تگظی   10مادم و    23 برنسهخه مشهتال    2این قرارداد در 

 .  که برا  ورفین و قائ  مقام قانونی آن ا الزم االتباع می باشدمدنی بودم  

 .  یف نسخه این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیرر نزد کار زار خواهد بود
 

 

 

                  شیرازورواز  و  ردشرر  یاس    هوایی  شرکت خدمات مسافرت                  نام ونام خانواد ی مسافر و یا ناایگدم مسافران           

         م ر و ام ا                 ام ا                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الحاقیه مادم یف   

 ی رارداد ارائه خدمات مسافرت ق
  اعت قبل از انوام  شت و ترانسفر بر شت ج ت هااهگری دقیق به ع دم مسافر می باشد .  24تااس با راهگاا  مستقر 

   به مقصد       تا تاریخ        روزم از تاریخ      برنامه  فر

 بلیط :-1

  درجه ورواز                                       شرکت حال کگگدم           غیر اارتر                      اارتر   

 ویزا : -2

                       فور                      ایر.................................................................                عاد 

 هتل : -3

 شب            : تعداد شب ها  اقامت                             : تارم هتل                                           :  نام هتل

  ایر: ......................................                             تخت  وم                             :       نوع تخت                  :   نوع اتاق 

        شام:                                         ناهار:                                 :  صبحانه

 12:   00 اعت تخلیه اتاق :        14:   00 اعت تحویل اتاق : 
  شت : 

 ترانسفر فرود اهی: -4 

 ترانسفر ورود :                                                                        ترانسفر خروج :  

  ایر خدمات : -5

............................................................................................................................................................................................................ 

 قوانین ابلال رزرو هتل :  – 6 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 ا تفادم از هر یف از خدمات فوق هیج  ونه وج ی مسترد نای  ردد .تبصرم : در صورت عدم 

 

 مدیر فگی  ی مدیرعامل/ نام خانواد  نام و                     نام ونام خانواد ی مسافر و یا ناایگدم مسافران             

 

 شیرازورواز  یاس  و  ردشرر     اییهو   خدمات مسافرت  شرکت                                                             

 

  م ر و ام ا                                                                                            ام ا                                  

 


