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تعالي بسمه

ارائه خدمات توریستي و صدور ویزا در امارات راردادـــــق

:تاریخ:قرارداد شماره

پـ  این از كه لــدگي اقای علي ميران زاده به عنوان مدیر عامــي به نمایندب تراول كارناوال ركتــش ابينــفيم قرارداد این

بـه ادر   .................................  آقـای  مدیریت به  ......................................................وآژان  شود مي خوانده "اول طرف "

و شماره تلفن ............................که از این پس " طرف دوم" خوانده می شود تنظیم می ...... .........................................
گردد.

موضوع قرارداد: 

موضوع قرارداد عبارت اســت از تهیه و اخذ ویزاي کشور امارات متــحده عربی و رزرواسیون هتل وخدمات نقل و ترانسـفر 

مسافرین که هر یک از این خدمات داراي ضوابط و شرایط خاص و هزینه جداگانه می باشد. 

:قرارداد اصلي اركان و شرایط

ویزا اخذ چگونگي و شرایط : الف

نمودنبا ذكر  ویزا درخواست فرمو  رنگي عک  ,  متقاضي اسکن رنگي صفحه اول پاسپورت بایست مي دوم طرف( 1 -الف)

 .نماید ارسال اول طرف برای را ودو تاریخ ور دنبو عادی یا فوری از اعم ویزا، نوع

االمکان حتي و نماید آگاه امارات ورـــكش رراتمق و قوانين چگونگي از را يـمتقاض افراد تــاس ظفمو دوم طرف : 1 تبصره

 .باشد داشته دراختيار را مشکالت گونه هر از جلوگيری جهت متقاضي از كافي معلومات نماید سعي

دارند افرتــمس قصد تنها ورتــص به كه سال 03 زیر و مجرد های خانم هتــج ویزا واقدام شپذیر از اول طرف : 2 تبصره

 (كافي مدارك ارائه با و خاص شرایط در مگر) .باشد مي معذور

سال : جهت اقدام كردن ویزا باید حتما همراه با پدر یا مادر و یا همسر باشند لذا ارســال 11جهت متقاضـيان زیر  : 0 تبصره

 كپي شناسنامه رنگي متقاضي و والدین ان جهت اقدام ویزا الزامي مي باشد .

ممکن فرصت اولين در باید, است شده ارسال دوم طرف توسط كه اضيـمتق مدارك كامل دریافت از پ  اول طرف( 2 -الف)

.نماید ویزا اخذ به اقدام

 ویزا اعتبار: ب

.دـــباش مي روز 11  از تاریخ صــدور ویزا ,  امارات لليــالم بين های فرودگاه تمامي طریق از مهلــت ورود به امارات( 1 -ب)

تيـتوریس ویزای با روز 11 از بيشتر اقامت صورت در.  باشد مي روز 11 مدت به ویزا نوع هر با سافرم اقامت مدت( 2 -ب)

 .گردد مي محاسبه ماهه یك ویزای هزینه

.دـش خواهدنده گرداباز  كشور به فرودگاه  ــپلي طــتوس ،نماید ورود به اقدام ویزا باراعت پایان از پ  مسافر اگر :1 تبصره
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:مسافر نقل و حمل خدمات و هتل رزرواسيون. ج

.نماید اقدام نياز مورد هتل رزرواسيون جهت مسافر ورود از قبل هفته یك حداقل بایست مي دوم طرف ( 1 -ج)

موردنياز خدمات اتاق، نوع هتل، نام: قبيل از هتل متقاضي نياز مورد معلومات دریافت از پ  است، ظفمو اول طرف (2 - ج)

.نماید خواستيدر موارد رزرو به اقدام غيره و سفارت ترانسفر روزانه، گشت فرودگاهي، فرــترانس شام، ،رنها صبحانه، از اعم

نياز مورد رزرو بودن كانفرم عدم یا كانفرم ,زرواسيونر اطالعات دریافت از پ  تـساع 21 تـبایس مي اول طرف : 1 تبصره

 .نماید اعالم دوم طرف به را

ورود از قبل تــساع 22 حداقل تــبایس مي دوم طرف  هتل، رزرو از متقاضي نمودن لــكنس یا انصراف صورت در : 2 تبصره

 .گردد مي محاسبه شده تـدرخواس اتاق نوع هب توجه با اقامت شب یك هزینه صورت این غير در نماید اعالم كتباً افرــمس

با توجه به تاریخ ورود مسـافر و تاریخ ارسال درخواست كنسلي , نوع و ستاره هتل و شرایط فصلي ممکن اســت مقدار جریمه

 ید كليهمتفــاوت باشــد و در مواردی كه هتل گارانتي مي باشــد حتي تمام شــب های رزرو شده سوخـت كامل شــود . لذا با

 شرایط كنسلي و تغيير تاریخ در زمان رزرو از طرف اول به طرف دوم اعالم شود .

انجام قبال در ئوليتيـــمس هيچگونه مربوطه هتل یا اول طرف ، شود انجام خيرتأ با دليل هر به پرواز كه صورتي در : 0 تبصره

 . داشت نخواهند فرودگاهي ترانسفر

:قرارداد طرفين تعهدات

:اول طرف تعهدات - الف

.نماید ارسال دوم طرف برای كاری روز 6 الي 1 طي مدارك كامل دریافت از پ  را عادی ویزای ، اول طرف : (الف)

 .نماید الـارس دوم طرف برای كاری روز 2 الي 1 طي مدارك كامل دریافت از پ  را فوری ویزای ، اول طرف : (ب)

 تعهدی هيچگونه شركت این, دبي مهاجرت اداره توسط ویزا صدور عدم یا و ویزا ورصد در تأخير ورتــــــص در : 1تبصره 

 .داشت نخواهد افرـــمس هتل كردن كنسل و تاریخ تغيير یا و بليط كردن لــكنس و تاریخ تغيير به مربوط های هزینه درقبال

 منتظـره،  غيـر  تعطيلـي  ، مهـاجرت  دارها آنالیـن  تمـــ سيس بـودن  خراب بدليل است ممکن ویزا صدور در دیركرد : 2تبصره 

 . باشد. . .   و ویزا صدور امنيت قسمت در تأخير

  . گردد نمي مسترد امارات مهاجرت اداره طرف از ویزا هزینه ، نگردد صادر ویزا دليل هر به كه صورتي در:  0تبصره 
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:دوم طرف تعهدات  -ب

.شود متقبل را آمده وارد شده معرفي مسافر توسط كه را اول طرف به وارده خسارات تمامي تـاس موظف دوم طرف)الف ( : 

:گردد مي بندی دسته ذیل شرح به خسارات این

 تـناشایس اعمال از یك هر مرتکب دوم، طرف طـــتوس شده معرفي افرــــمس كه صورتي در :دزدی  - اءـفحش  - گدائي:  1

.نماید پرداخت اعالم از پ  ساعت 22 ظرف در اول طرف به مدره 1333 مبلغ تــبایس مي شود فوق قانون فخال و

:دار كودئين قرص و مخدر مواد داشتن همراه:  2

 باشد، تهــداش خود همراه را دار كدئينه های قرص یا مخدر مواد از نوع هر دوم، طرف توسط شده معرفي مسافر كه صورتي در

 و وآمد رفت  ،ویزا كارت شدن بسته از ناشي اراتــخس كليه است موظف دوم طرف گردد مي کومــمح اتهام به اینکه دليل به

ترجمه و تایيد شده توسط سفارت نسخه تواند مي مسافر دارو به نياز ورتــص در .شود متقبل را ذیربط مقامات به نگاری نامه

.كند خریداری را خود نياز مورد داروی دبي در و باشد داشته همراه به امارات در تهران را

 :قانوني حدٍ از بيش اقامت و : فرار 1

تـــاس موظف دوم طرف نشود خارج اراتـام از قانوني تــاقام روز 11 زمان مدت از پ  دليل هر به افرــمس كه صورتي در

این كه بپردازد اول طرف به اول طرف ویزای كارت نمودن باز تـجه ساعت 22 مدت طي درهم( 1333) هزار تــهش مبلغ

133 مبلغ باید مسافر, قانوني غير اقامت روز هر ازاء به, خروج هنگام همچنين) است استرداد قابل مسافر خروج از پ  غمبل

(.نماید پرداخت فرودگاه در جریمه درهم

 :دیگر تخلفات:  5

نحو هر به كه موارد ردیگ و بودن خاطي ورتــص در رانندگي تصادف الکلي، مشروبات از استفاده  قتل،  قبيل، از دیگر تخلفات

 .باشد مي دوم طرف بعهده شود وزیان ضرر متوجه اول طرف

)ب( : چنانچـه به هر دليل ویزا ی مســافر توســط اداره مهاجرت صادر نگردد , طرف دوم موظــف به پرداخــت هزینه ویزا

هاجرت پرداخت نموده است .مي باشد زیرا طرف اول جهت اقدام ویزای مسافر ابتدا هزینه ویزا را به اداره م

ضمانت قرارداد :

باشد مي دوم طرف از اختالف گونههر وقوع احتمال و گيرد مي انجام اول طرف توسط مسئوليت و خدمات تمامي كه آنجائي از

 هيچ ننوشت بدون و تاریخ بدون) زاده ميران علي آقای ركت،ــش عامل مدیر وجه در در تومان ونــميلي 13 مبلغ به كـچ لذا

 خسارت ميزان به چك آن از دوم طرف از مشکل گونه هر بروز صورت در و شد خواهد داده دوم طرف از...( و ضمانت كلمه

.شد خواهد برداشت
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:

.

:

هزینه ویزا   

درهم خواهد بود.  1 -  هزینه صدور ویزاي عادي براي هر جلد گذرنامه 330

درهم خواهد بود   2- هزینه صدور ویزاي یک ماهه براي هر جلد گذرنامه  350

درهم خواهد بود. 0- هزینه صدور ویزاي سه ماهه براي هر جلد گذرنامه  850

4-  هزینه صدور ویزاي سه ماهه مولتى براي هر جلد گذرنامه  1850 درهم خواهد بود.
اعتبار ویزاي توریست بمدت یک ماه می باشد ولی مبلغی که بابت هزینه ویزا دریافت می گردد براي 11 روز اقامت می 

باشــد و اگر مسافر قصد اقامت بیش از 11 روز را داشته باشد،  طرف دوم می بایست مابه التفاوت نرخ ویزاي عادي و یک 

ماهه را به طرف اول پرداخت نماید. جهت اطمینان بیشتر حتی االمکان به مسافر تذکر داده شود که این ویزا براي 11روز 

اقامت می باشد تا از بروز مشکالت جلوگیري شود. 

نحوه پرداخت: 

طرف دوم موظف اسآت قبل از تحویل مدارك مبلغ صورتحســاب را پرداخــت نماید . در مواردي که هتل بصــورت گارانتی 

می باشد و تاریخ رزرو نزدیک به تاریخ ورود مسافر می باشد باید همزمان با ارسال درخواست تسویه کامل انجام شود  طرف 

دوم مؤظف اســـت پس از اعالم کتبی صورتحســاب توسط طرف اول طی 11 ســاعت کاري از تاریخ دریافت اقدام به تسویه 

حساب نماید که چگونگی پرداخت و نحوه آن توسط طرف اول اعالم می گردد. 

اعتبار قرارداد: 

این قرار داد از تاریخ امضاء طرفین به مدت یکسال میالدي معتبر می باشد و تمدید یا فسخ آن توسط هر یک از طرفین از 2 

ماه قبل به طور کتبی پس از تسویه حساب نهائی به طرف دیگر اعالم می شود. این قرارداد در دو نسخه تنظیم گردیده و به 

تنهائی داراي اعتبار قانونی می باشد.  امضاء طرفین رسیده است که هر نسخه به  

هر نسخه قرار داد شامل 1 برگ می باشد. 

حل اختالف   

در صورت بروز اختالف طی جلسات مشترك نسبت به حل موضوع اقدام و در صورت عدم صلح , حکم و مرجع رســیدگی به 

اختـــالف احتــمال در این قرارداد طبق توافق طرفین سازمان میراث فرهنــگی و گردشگري استان تهران و در نهایت مرجع 

قضایی و شوراي حل اختالف تعیین می گردد. 

 امضاء و مهر              امضاء و مهر

........................ ركتش تراول كارناوال شركت


