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  :باقيمانده   :تپيش پرداخ  :جمع كل مبلغ 
  ..................................................................................................................................................................................... ... .........................................................................................................................: آدرس محل كار و منزل براي هر مسافر 

    ................................................................................... .........................................شغل ....................................................................................... ..............تلفن همراه ....................................................................................... ..............تلفن ثابت 
تعطيلي سفارت يا كشور دعوت كننده يا اختالفات سياسي و از طرف شركت دعوت كننده ويا تشابه اسمي وچهره اي ( در صورتي  كه تحويل ويزا توسط اين دفتر به داليلي همچون  - 1

 .آژانس هيچ مسؤليتي  نخواهد داشت به تاخير افتد اين....)سافروم

ر گونه اقدامي پيش از اخذ ويزا هيچ گونه باتوجه به اينكه خريد بليط ورزرو هتل وهر گونه هماهنگي ديگرمربوط به سفرپس از دريافت ويزا انجام مي پذيرد لذا اين اژانس در قبال ه - 2
 .اي مادي ومعنوي آن به عهده مسافر يا آژانس در خواست كننده مي باشدمسؤليتي را نمي پذيردوكليه زيان ه

ايد در صورت عدم هماهنگي خود در صورتي كه درخواست كننده خدمات ويزا آژانس باشد متعهد مي شودكه كليه شرايط تضمين،اخذ ويزا،قراردادوغيره رابه مسافر خود اعالم نم -3
 .جوابگوي مسافر خواهد بود

هيچ گونه مسؤليتي در  كه مدارك الزم براي اخذ بعضي از ويزاها شامل رزرو هتل واصل بليط صادر شده مي باشد لذا درصورت عدم تاييد ويزا ازسوي سفارت اين شركتباتوجه به اين - 4
 .قبال ضرروزيان ناشي از كنسلي بليط وهتل نداشته وكليه خسارت ها به عهده مسافر مي باشد

ر ملزم هم زمان بخواهد چون هر يك از سفارت ها شرايط و قوانين خاص خود را دارد در صورتي كه هر كدام از ويزاها به هر دليلي صادر نگردد مساف اگر مسافر ويزاي چند كشور را - 5
 .به پرداخت كليه هزينه هاي ويزا هاي اخذ شده ديگر كشورها به صورت مستقل مي باشد

مي باشد پس از دريافت پاسپورت كليه اطالعات ويزاي خود از قبيل نام و نام خانوادگي ، تاريخ ، مهر، نوع ويزا ، شماره پاسپورت مسافر و آژانس درخواست كننده ويزا يا بليط موظف  -6
تر بازگردانده شود در غير ح ويزا به دف، همراهان و ما بقي اطالعات مندرج  ويزا را چك نمايند و در صورت مشاهده مغايرت اطالعات در هنگام دريافت مدارك  ، پاسپورت جهت اصال

 .اينصورت مسئوليت آن به عهده اين دفتر نمي باشد
ح ويزا يا صدور مجدد آن بر در صورت وجود مغايرت در ويزا ، آژانس اقدام كننده ويزا موظف به ارسال مجدد پاسپورت جهت بررسي مغايرت هاي اعالم شده خواهد بود اصال: تبصره 

  .ي جهت بليط و هتل مسافر پرداخت نخواهد شدحسب تشخيص سفارت مربوطه خواهد بود و آژانس اقدام كننده هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نداشته و خسارت
د هزينه اقدامات انجام شده كه شامل كل اگر در مدت اقامت ويزا و يا تاريخ آن از طرف شركت دعوت كننده يا كنسولگري  تغييراتي ايجاد شود مسافر آن را مي پذيرد و متعهد مي شو -7

 .مبلغ ويزا مي باشد را پرداخت نمايد
ده شده را استفاده سه مقوله جدا از هم بوده و هيچ ارتباطي با يكديگر ندارد و در صورت آماده نشدن هر كدام مسافرين محترم متعهد مي شوند موارد ديگر آمابليط و ويزا و هتل  - 8

 .نمايند و در صورت عدم استفاده هزينه و جريمه هاي كنسلي آنها دريافت خواهد شد
ويل دهنده پاسپورت متعهد مي شود صاحب پاسپورت در داخل كشور بوده و در صورت نياز به حضور مسافر در سفارت اقدامات الزم را آژانس مسافرتي درخواست كننده ويزا يا تح -9

 .انجام دهد در غير اينصورت كليه مسئوليت هاي آن بعهده درخواست كننده مي باشد
 .جهت ويزاي گروهي چين افراد بايد همزمان ورود و خروج داشته باشند -10
 .شود) ريجستر ( ساعت در اداره پليس ثبت اقامت 48م به ذكر است كه در بعضي كشورها در صورت عدم اقامت در هتل مسافر بايد طي الز -11
لي و ضرر و زيان به عهده هر گونه مشكاعالم شود در غير اينصورت ايجاد  "كتبا و "ليست نبودن دقيقا لي و اقامت قانوني مسافران و بلكاطالعات مربوط به فرم سفارت و سفرهاي قب  - 12

 .درخواست كننده مي باشد
  نام و نام خانوادگي مسئول ثبت نام در آسان هجرت                                                         )                              نماينده ( آژانس درخواست كننده / نام و نام خانوادگي مسافر

 

 
 

 

  :تاريخ  :شماره پكيج
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 امضا دريافت كننده                                   .از اين شركت تحويل گرفته و تسويه حساب كامل نموده ام و در اين خصوص ادعاتي نخواهد داشت


