
 

 

 بنام خدا                                                                                      

............ ساکن ..از ..............صادره  ................................... به شماره شناسنامه ............................... فرزند ............................ این قرارداد مابین خانم/آقای

..................... نشانی محل کار ....................................................................... .......... شغل ....................................................................................................... تلفن ثابت .........................

که در  رعامل()به نمایندگی حمید خطیب، مدی تلفن محل کار .................................. که در این قرارداد مسافر شناخته می شود از یک طرف و موسسه آتیه داران روماک

      این قرارداد  به عنوان مجری می باشد،منعقد می شود.

 ماده یک: مقصد مسافر، مدت مسافرت و خدمات مورد درخواست مسافر

................ تعداد ........ و ..……………برگشت و تاریخ .تاریخ...........................به ………………………………............ به مقصدتعداد ................................ فقره بلیط .........................

و سایر  …………………………ت ......................... به مداق ............................. تخت از هتل ......................................... اتو رزرو تعداد ....عادی به کشور......... فقره ویزای

 خدمات.......................................................................

 ماده دو: تعداد همراهان مسافر

 مشخصات مسافر و همراهانش به شرح جدول ذیل می باشد.

 نام و نام خانوادگی)فارسی( 

 نام و نام خانوادگی)انگلیسی(

 پدر)فارسی(نام 

 نام پدر )انگلیسی(

 تاریخ تولد)شمسی(

 تاریخ تولد)میالدی(

 شماره شناسنامه

 صادره از

 شماره گذرنامه

 تاریخ انقضاء

 مبلغ

 توضیح

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

 مبلغ قرارداد ماده سه:

 برگ رسید شماره ............................ به تاریخ ............................. دریافت شد.می باشد که طبق  ریال/مبلغ خدمات درخواستی مسافر برابر ................................ دالر

 ماده چهار: هزینه پرواز

                                                                                .............. تومان که طبق برگ رسید شماره ...................... به تاریخ .............................. دریافت شد.         ....ریال معادل ................دالر/مبلغ بلیط پرواز ................................... 

 .............................. می باشد. ....................... کالسهبلیط از شرکت هواپیمایی ............

 

 ماده پنج: تضامین و فسخ قرارداد

 .دماتی، رأساً نسبت به جبران آن اقدام نمایده هتل و سایر موارد خخود یا همراهان ب د، در صورت ایجاد خسارت توسطمسافر متعهد می گرد

در صورت عدم انجام تعهد حق شکایت و پیگیری خسارت وارده را به و  همراهان مسافر با شخص مسافر خواهد بودبدیهی است که مسئولیت کلیه عملکرد های 

 موسسه آتیه داران روماک می دهد.

 فسخ و مبالغ دریافتی )دالری و ریالی( مسترد خواهد شد. آتیه داران روماک این قرارداد درصورت عدم تکمیل ظرفیت از طرف موسسه -

 این قرارداد پس از امضاء از طرف مسافر غیرقابل فسخ خواهد بود و مبالغ پرداختی بازپرداخت نخواهد شد. -

 بانک آینده، به نام موسسه آتیه داران روماک 0300918465005شماره حساب  -

 IR 360620000000300918465005شماره شبا  -

    6362141198500705شماره کارت به نام موسسه آتیه داران روماک       -

 .22واحد  6طبقه  69پالک  -خیابان شهید قندی -آدرس موسسه آتیه داران روماک: تهران

 +98 21 88759248  ,+ 98 21 86085811شماره تماس: 

 

 امضاء موسسه آتیه داران روماک                                                                                امضاء مسافر                         
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