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  ي داخلیها فرم قرارداد گشت

  

 بـــه ................................................................. شـــغل ...................................  متولـــد.........................................  فرزنـــد................................................................................................................. آقـــاي / ن خـــانمین قـــرار داد بـــیـــا
ــشانی  ــل کــار ..............................................................................................................................................................................................ن ــزل/  تلفــن مح ــرداً..................................... من ــ  منف ــه نمای ــام االختیا ب ــنــدگی ت ــب ی ار از جان
دشــگري و دفتــر خــدمات مــسافرتی و گرشــود از یــک طــرف  نامیــده مــی» مــسافر«کــه از ایــن پــس  نفــر ................... بــه تعــداد جمعــاً) 1جــدول شــماره (ر یــافــراد ز

بـه منظـور اسـتفاده از    از طـرف دیگـر    شـود  نامیـده مـی  » کـارگزار «کـه از ایـن پـس      .................................. مـورخ    .................................. با شماره مجـوز      ..........................................................................................
  .گردد منعقد می) 2جدول شماره (زیر برنامه گشت بشرح دمات خ

  

   )مشخصات مسافر  (1جدول شماره 

ف
ردی

  

  نام و نام خانوادگی
شماره 

  شناسنامه
  مالحظات  قیمت براي هر نفر  نسبت  شغل  محل تولد  تاریخ تولد

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
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   )مشخصات گشت  (2جدول شماره 

  له مسافرتیوس
 ...............................................: نام تور □چارتر ر یغ         □چارتر  

  ......................................................................... :مبداء
 ......................................................................... :مقصد

  مدت تور
  ............................................... :روز

 □قطار  □اتوبوس  □ما یهواپ .......................................... :شب
 مالحظات

  ............................... :محل حرکت                   .............................: ساعت حرکت                 ......................................: خ حرکتیتار

 دیمراکز و اماکن مورد بازد ییرایهتل ، خدمات و پذ دیشهرهاي مورد بازد

یرد نوع اتاق
 نام هتل نام شهر تاریخ ف

 دو نفره هیک نفر
 شام ناهار صبحانه

نام 
 محل

تاریخ 
 دبازدی

تمام 
 روز

نیم 
 روز

             
             
             
             
             
             
             
             

 

 
  موضوع قرارداد

  
  . باشد میي دسته جمعی ها  نرخ گشت براي انجام مسافرت با گشتنین و همچنیي طرفها تیف و مسئولین حدود و وظایین قرارداد تعیموضوع ا
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  ط قرارداد یشرا
  

  .باشد میافتی از مسافر یوجوه در استرداد نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن و)  نفر15حداقل ( چنانچه گشت به حد نصاب مورد نظر -1ماده 
  

  .ت موضوع را به اطالع مسافر برساند ساعت قبل از حرک72ن خصوص ی کارگزار موظف است در ا:تبصره 
  

در صورت استفاده نفـر سـوم در    و شود میافت یک نفره مابه التفاوت اتاق دریم و در صورت استفاده از اتاق یمت هر گشت براساس اتاق دو نفره تنظ    یق -2ماده  
  .گردد میافتی کسر یمبلغ اضافه در) س اضافهیسرو(اتاق دو نفره 

 
  .شود میخ ثبت نام مشخص ینی تقدم جا در اتوبوس بر حسب تاریمي زها در گشت -3ماده 

  
دگی و حکـم بـوده و آراء صـادره    یع دستی و گردشگري مرجع رسـ    یراث فرهنگی ، صنا   ین قرارداد، سازمان م   ین طرف یدر صورت بروز هرگونه اختالف ب      -4ماده  

  .ن خواهد بودیمورد توافق طرف
  

  تعهدات مسافر
  

  .سالمی در طول سفر از سوي مسافر الزامی استت شئونات ایرعا -5ماده 
  

  .  الزامی است ها همراه داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی براي تمامی گشت -6ماده 
  

 متعهـد  ، شخـصاً  ي گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکـت تـور  ها ، در برنامه  مسافر موظف است در ساعات اعالم شده       -7ماده  
ن خـصوص  یـ تی در ایچگونـه مـسئول  یوستن به گروه و ادامه برنامه تور خواهـد بـود و کـارگزار مربوطـه ه       یي مربوطه جهت پ   ها  نهیبول مشکالت احتمالی و پرداخت هز     ق

  .نخواهد داشت
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ه مدارك مستند از سـوي کـارگزار ،   یر خدمات ، با ارایا سایهتل و  ط ،یش نرخ بل یمت گشت اعم از افز    یر نرخ حاصله در ق    ییا تغ یش و   یدر صورت افزا   -8ماده   
  .باشد میبه التفاوت اعالم شده به کارگزار  مسافر موظف به پرداخت ما

  
  .باشد که الزم است در زمان اجراي گشت نسبت به پرداخت آن اقدام شود مین یي اضافی و خارج از برنامه گشت به عهده مسافرها نهیهز -9ماده 

  
  .نده رسمی وي به صورت مکتوب انجام شودیانماید حضوري و توسط شخص مسافر و یاست انصراف از سفر بادرخو -10ماده 

  
 تعهدات کارگزار

 
  .اید به مسافر اعالم نما کتباًی به صورت بروشور و ي خدمات گشت راها ه برنامهیکارگزار موظف است نرخ و کل -11ماده 

  
شـرایط  ل یر منتظره از قبیشامد غیدر صورت وقوع هرگونه پ. ق انجام دهدیفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقکارگزار متعهد است که برنامه س      -12ماده  

تی متوجـه کـارگزار   یا مـسافرت شـود مـسئول   یـ ر برنامه گشت و ییا تغیتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و  شکالم و... جنگ و شورش      ، فوق العاده جوي  
  .ودنخواهد ب

  
  . کارگزار موظف است در سفرهاي زمینی از وسیله ویژه توریستی به صورت دربست استفاده نماید ـ13ماده 

  
بایست بـر اسـاس شـرایط     میاي در طول سفر مسافر  حادثهگونه  صورت بروز هر     و در نموده   را در مورد مسافر اعمال       کامل  کارگزار موظف است بیمه    -14ماده  

  . نماید و در این خصوص کارگزار همکاري و مساعدت الزم را بعمل خواهد آوردبیمه تحت پوشش اقدام
  

  ي نوروزيها گشت
  . گردد می فروردین سال بعد برگزار 15 اسفند لغایت 28باشد که در فاصله زمانی  مییی ها ي نوروزي شامل گشتها گشت -15ماده 
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   مسافر توسطي نوروزيها ي عادي و گشتها ط ابطال گشتیشرا -16 ماده
  

 توسط مسافرعادي  زمان ابطال گشت
درصد 

جریمه از 
 کل مبلغ

 مالحظات
زمان ابطال گشت نوروزي توسط 

  مسافر
درصد جریمه 

  از کل مبلغ

 %5  روز قبل از سفر30از زمان ثبت نام تا 
در صورتی که گشت هوایی باشد جریمه ابطـال      

 .فت خواهد شدابلیط هواپیما دری
  %30  سفر قبل از روز 25 تا 29ز 1

  %35 سفر قبل از روز 20 تا 24از  %10  روز قبل از سفر15 روز تا 29از 
 %40 فر سقبل از روز 10 روز تا 20از  %20  روز قبل از سفر7 روز تا 15از 
 %25  روز کاري قبل از سفر3 روز تا 7از 

در صـورت چــارتر بـودن محــل اقامـت ، بلــیط    
طالی با ارائـه مـدارك      بم ا یهواپیماو یا قطار جرا   

 %45  سفرقبل از روز 5 روز تا 10از  .براساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد
 %50 ک روز کاري قبل از سفری روز تا 3از 

 %70  ساعت قبل از سفر12 ساعت تا 24از 

 %90  ساعت و در صورت عدم حضور در سفر12

ک روزه در تمـام     یـ ي  هـا   مه ابطـال گـشت    یجر
مبلـغ کـل تـور مـی        % 70 لشام  ابطالی مقاطع

 .باشد

 روز تا زمان حرکت یـا در صـورت          5
  عدم حضور در تور

50%  
وه جريمه به عال

 ابطال بلیط در
  ھوايی تورھای

 ................................................................................... :مانده ........................................................................... :ش پرداختیپ ................................................................................. :راردادجمع کل ق

 .................................................ات مـسافرتی و گردشـگري   شـرکت خـدم  / دفتـر  ............................ بـا شـماره تلفـن    د لطفـاً یـ شنهادي داریا پیچنانچه نسبت به گشت مربوطه انتقاد   
  .دییتماس حاصل فرما

بـراي طـرفین و    کـه  قانون مدنی بوده 10 و221  ،230 را دارد تنظیم و براساس مواد ماده و یک تبصره در دو نسخه که هر کدام حکم واحد    16 این قرارداد در  
  .یک نسخه این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود        .االتباع می باشدنونی آنها الزم قائم مقام قا

  
  مدیر عامل دفتریا مدیر فنی/ نام و نام خانوادگی مدیرعامل                    نام و نام خانوادگی مسافر ویا نماینده مسافران

   شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري                  امضاء
  مضاء مهر و ا




