بسمه تعالي
قـــــرارداد ویزای امارات
تاریخ :

شماره قرارداد:
شماره ثبت دبیرخانه:

اين قرارداد فيمابين شركت كارناوال تراول به مديريت آقاي علي ميران زاده كه از اين پس " طرف اول" خوانده ميشود
وآژانس ......................................................به مديريت آقاي  ............................كه از اين پس " طرف دوم"
خوانده ميشود تنظيم ميگردد.
موضوع قرارداد:
موضووو قوورارداد عبووارت اسووت از تهيووه و اخ و ويووزاي كشووور امووارات متحووده عرب و و رزواسوويون هتوول وخوودمات نقوول و ترانس و ر
مسافرين كه هر يك از اين خدمات داراي ضوابط و شرايط خاص و هزينه جداگانه ميباشد.
 .1شرایط و اركان اصلي قرارداد:
الف _ شرایط و چگونگي اخذ ویزا
(الف _  )1طرف دوم ميبايست كپي رنگ مدارك متقاضي را (ص حات  1و همراهوان)بوه هموراه عکوس رنگو مسوافر هموراه بوا
فرم درخواست ويزا و مشخص نمودن نو ويزا ،اعم از فوري يا عادي بودن آن برای طرف اول ارسال نمايد.
تبصره  _ 1طرف دوم موظف است افراد متقاضي را از چگونگي قوانين و مقررات كشور امارات آگاه نمايد و حت االمكان سعي
نمايد معلومات كافي از متقاضي جهت جلوگيري از هر گونه مشكالت را دراختيار داشته باشد.
تبصره  _ 2طرف اول از پ يرش واقدام ويزا جهت خانمهاي مجرد و زير  03سال كه به صورت تنها قصد مسافرت دارند معو ور
ميباشد( .مگر در شرايط خاص و با ارائه مدارك كافي)
تبصره  _ 3جهت زوجين ،در صوورتيكوه درگ رناموه همسور فرزنود وجوود نداشوته باشود ارسوال فتووكپي شناسونامه طورفين الزاموي
ميباشد و جهت اثبات هر گونه نسبت خانوادگي ميبايست كپي شناسنامه ارائه گردد.
(الف _ )2طرف اول پس از دريافت كامل مدارك متقاضي كه توسط طرف دوم ارسال شده است ,بايد در اولين فرصت ممكن اقدام
به اخ ويزا نمايد.
ب.اعتبار ویزا:
(ب _  )1مدت اعتبار ويزاي صادر شده از تاريخ صدور جهت ورود مسافر از طريق تمامي فرودگاه های بينالمللي امارات11 ،
روز ميباشد.
(ب _  )2مدت اقامت مسافر با هر نو ويزا به مدت  11روز م باشد  .در صورت اقامت بيشتر از  11روز با ويزای توريست ،
هزينه ويزای يک ماهه محاسبه م گردد.
تبصره  _ 1اگر مسافري پس از پايان مدت اعتبار ويزا اقدام به ورود نمايد ،توسط پليس فرودگاه به کشور مبدا ء برگردانده خواهد
شد.

1

ج .رزرواسیون هتل و خدمات حمل و نقل مسافر:
(ج _  _ )1طرف دوم ميبايست حداقل يك ه ته قبل از ورود مسافر جهت رزرواسيون هتل مورد نياز اقدام نمايد.
(ج _  _ )2طوورف اول موظووف اسووت ،پووس از دريافووت معلومووات مووورد نيوواز متقاضووي هتوول از قبيوول :نووام هتوول ،نووو اتوواق ،خوودمات
موردنياز اعم از صبحانه ،نهار ،شام ،ترانس ر فرودگاهي ،گشت روزانه ،ترانس ر س ارت و غيره ....اقودام بوه رزرو مووارد
درخواستي نمايد.
تبصره  _ 1طرف اول ميبايست  21ساعت پس از دريافت اطالعات رزرواسيون ,کان رم يا عودم کوان رم بوودن رزرو موورد نيواز
را به طرف دوم اعالم نمايد.
تبصره  _ 2در صورت انصراف يا كنسل نموودن متقاضوي از رزرو هتول ،طورف دوم مويبايسوت حوداقل  22سواعت قبول از ورود
مسافر كتباً اعالم نمايد در غير اين صورت هزينه يك شب اقامت با توجه به نو اتاق درخواست شده محاسبه ميگردد.
تبصره  _ 3در صورت که پرواز به هر دليل با تأخير انجام شود  ،طرف اول يا هتل مربوطه هيچگونه مسئوليت در قبال ترانس ر
فرودگاه نخواهند داشت .
 .2تعهدات طرفین قرارداد:
الف _ تعهدات طرف اول:
(الف)  :طرف اول  ،ويزاي عادي را پس از دريافت كامل مدارك طي  1الي  6روز كاري براي طرف دوم ارسال نمايد.
(ب)  :طرف اول  ،ويزاي فوري را پس از دريافت كامل مدارك طي  1الي  2روز كاري براي طرف دوم ارسال نمايد.
(ج)  :در صورت تأخير در صدور ويزا و يا عدم صدور ويزا توسط اداره مهاجرت دب  ,اين شرکت هيچگونه تعهدی درقبال
هزينه های مربوط به تغيير تاريخ و کنسل کردن بليط و يا تغيير تاريخ و کنسل کردن هتل مسافر نخواهد داشت.
(د)  :ديرکرد در صدور ويزا ممکن است بدليل خراب بودن سيستم آنالين اداره مهاجرت  ،تعطيل غير منتظوره ،توأخير در قسومت
امنيت صدور ويزا و  . . .باشد .
در صورت که به هر دليل ويزا صادر نگردد  ،هزينه ويزا از طرف اداره مهاجرت دب مسترد نم گردد .
ب_ تعهدات طرف دوم:
طرف دوم موظف است تمامي خسارات وارده به طرف اول را كه توسط مسافر معرفي شده وارد آمده را متقبل شود .اين خسارات
به شرح يل دستهبندي ميگردد:
 گدائي _ فحشاء _ دزدي:در صوورتيكوه مسوافر معرفوي شوده توسوط طورف دوم ،مرتكوب هور يوك از اعموال ناشايسوت و خوالف
قانون فوق شود ميبايست مبلغ  8333درهم به طرف اول در ظرف  22ساعت پس از اعالم پرداخت نمايد.
 همراه داشتن مواد مخدر و قرص كودئیندار:
در صورتيكه مسافر معرفي شده توسط طرف دوم ،هر نو از مواد مخدر يا قرصهاي كدئينهدار را هموراه خوود داشوته باشود ،بوه
دليل اينكه به اتهام محكوم ميگردد طرف دوم موظف است كليه خسارات ناشي از بسته شدن كارت ويوزا ،رفوت وآمود و ناموه
نگاري به مقاموات يوربط را متقبول شوود .در صوورت نيواز بوه دارو مسوافر مو توانود نسوخه بوه هموراه داشوته باشود و در دبو
داروی مورد نياز خود را خريداری کند.
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 تخلفات دیگر:
تخل ات ديگر از قبيل ،قتل ،است اده از مشروبات الكلي،تصادف راننودگي در صوورت خواطي بوودن و ديگور مووارد كوه بوه هور نحوو
طرف اول متوجه ضرر وزيان شود بعهده طرف دوم ميباشد.

 فرار و اقامت بیش از حد قانوني:
در صورتيكه مسافر به هر دليل پس از مدت زمان  11روز اقامت قانوني از اموارات خوارج نشوود طورف دوم موظوف اسوت مبلوغ
هشت هزار ( )8333درهم طي مدت  22ساعت جهت باز نمودن كارت ويزاي طرف اول به طرف اول بپردازد كه اين مبلغ
پس از خروج مسافر قابل استرداد است (همچنين هنگام خروج ,بوه ازاء هور روز اقاموت غيور قوانوني ,مسوافر بايود مبلوغ 133
درهم جريمه در فرودگاه پرداخت نمايد).
 .3تضمین:
از آنجائي كه تمامي خدمات و مسئوليت توسط طرف اول انجام ميگيرد و احتمال وقو هرگونه اختالف از طرف دوم م باشد ل ا
چكي به مبلغ  13ميليون تومان در در وجه مدير عامل شركت ،آقاي علي ميران زاده (بدون تاريخ و بودون نوشوتن هوي كلموه
ضمانت و )...از طرف دوم داده خواهد شد و در صورت بروز هر گونه مشكل از طرف دوم از آن چوك بوه ميوزان خسوارت
برداشت خواهد شد.
 .4هزینه ویزا:
 _ 1هزينه صدور ويزاي عادي (توريست) براي هر جلد گ رنامه  213درهم خواهد بود.
 _ 2هزينه صدور ويزاي فوري (سرويس) براي هر جلد گ رنامه  013درهم خواهد بود.
 _ 0هزينه رد شدن ويزا (مرفوضي) براي هر جلد گ رنامه  10درهم کمتر از مبلغ اصل ويزا م باشد.
 _ 1هزينه کنسل کردن درخواست ويزای مرفوض  ,بابت هر ويزا  123درهم م باشد.
اعتبار ويزاي توريست بمدت يک ماه ميباشد ولي مبلغي كه بابت هزينه ويزا دريافوت مويگوردد بوراي  11روز اقاموت مويباشود و
اگر مسافر قصود اقاموت بويش از  11روز را داشوته باشود ،طورف دوم مويبايسوتي مبلوغ  213درهوم ديگور جهوت مبلوغ ويوزا بوه
طرف اول پرداخت نمايد .به جهت اطمينان بيشتر حتياالمكان بوه مسوافر تو كر داده شوود كوه ايون ويوزا بوراي  11روز اقاموت
ميباشد تا از بروز مشكالت جلوگيري شود.
 .5نحوه پرداخت:
طرف دوم مؤظف است پس از اعالم كتبي صورتحساب توسط طرف اول طي  72ساعت كاري از تاريخ دريافوت اقودام بوه تسوويه
حساب نمايد كه چگونگي پرداخت و نحوه آن توسط طرف اول اعالم ميگردد.
 .6اعتبار قرارداد:
اين قرار داد از تاريخ امضاء طرفين به مدت يكسال ميالدي معتبر ميباشد و تمديد يا فسخ آن توسط هر يك از طرفين از  2ماه قبل
به طور كتبي پس از تسويه حساب نهائي به طرف ديگر اعالم م شود .اين قرارداد در دو نسخه تنظويم گرديوده و بوه امضواء
طرفين رسيده است كه هر نسخه به تنهائي داراي اعتبار قانوني ميباشد.
هر نسخه قرار داد سه برگ ميباشد.
مهر و امضاء
شركت........................

مهر و امضاء
شركت كارناوال تراول
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