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 نام خداه ب 

 

 فرم قرار داد گشت های داخلی

 ............... ماا ا   .............................................................. با  مااهانری       ....................... ...............فرزما    ....................................................................................... ...............این قرارداد بین خانم    ققان          

ب    نفرداً ین  ............................................ ...............ک  پساا    ............................................................ ...............ت فن  ....................................................................................... ...............شاانم م ب  ...............................................................

 ...............دف ر خ  نت  ساانفرت  و گردمااار   طرف وماا د از ی  من ی ی   « ساانفر »مفر ک  از این پس ................ب  تع اد   جهعنًگردمااارا  مهنین گ  

ماا د ب   نر ر افاا فندی از خ  نت برمن   من ی ی    «کنرگزار»ک  از این پس  ......................... ...............  رخ  ..................................... ...............بن مااهنری  ز ز .........................................................

 گردد.  (  نعق    3و  2و  1ج ول مهنری گشت ب  مرح زیر )

 گروه              امفراد  م ع گشت:   

 اطالعات مسافران)تور داخلی(: 1جدول شماره 

 شماره ملی جنسیت ملیت نام و نام خانوادگی ردیف
محل صدور 

 شناسنامه
 قیمت نسبت تاریخ تولد

1         

2         

3         

  جمع کل

 اطالعات گشت)تور داخلی(:: 2جدول شماره 

 وسیله حمل و نقل تاریخ بازگشت تاریخ حرکت مدت اقامت هدف گشت درجه واحد  نام واحد گردشگری صد گشتمق مبدأ گشت ردیف

1 

         

 خدمات پذیرایی: صبحانه، ناهار، گشت شهری

 ناهارخدمات گشت: 

2 

         

 خدمات پذیرایی:

 خدمات گشت:

 مشخصات راهنمای گشت:: 3جدول شماره 

 کد راهنما شماره ملی نام و نام خانوادگی راهنمای گشت ردیف
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 موضوع قرارداد  

هزینه خدمات گردشووگری ت   نرن ه  ه شوورد مندر  در ارنردند  ر    همچنیقهای دنخلی در گشوو های طرفیق ارنردند ( موضوووا نیق ارنردند تیییق ود د  یایو   موووتو ی 1ماده 

  اشد.مبنای  نود پول ملی نیرنن می

  اشد. اشد که توسط دفاتر دنرنی مجوز تنظیم گردیده   مبدأ   مقصد گردشگری در دنخل مرزهای کشور تبصره: گش  دنخلی شامل آن دسته نز  رنامه سفر می

ساع  ابل نز  22نرسیدن اا ل نترن نباشد  کارگزنر مویو نس  ودنال  نز سوی کارگزنر  ه د یل ود نصا گر هی چنانچه گش  نفر می  اشود.   11ود نصوا  گشو  گر هی    ( 2ماده 

 نادنم نماید.    رموافی نز مرنتب رن  ه نحو مقتضی  ا نرن ه دالیل  ه نطالا گردشگرنن رسانده   نوب   ه نستردند کل  توه دریافت  تاریخ نترنی گش 

 ( )که کمتر نز  نرخ عادی نس نفر سوم در نتا  د  نفره ) سر یس نضافه( مبلغ نضافی مطا ق تیرفه مصو تنظیم   در صورت نستفاده  «د  نفره»ایم  هر گشو   ر نسواا نتا    ( 3ماده 

  نتا  یک نفره  اید مبنای محاسبه ارنر گیرد.در صورت نسکان یک موافر در نتا  د  نفره  نرخ  محاسبه   نخذ  می گردد.

 شود. های زمینی تقدم تا در نتو وا  ر ووب تاریخ ثب  نام مشخص می( در گش 4ماده 

ابل    ید نز ساعات نعالم ی ر  وده   مووافر مویو  ه رعای  آن می  اشود.تحویل   تخلیه نتا     12  تخلیه نتا  سواع    14سواع  تحویل نتا  های هتل هنگام  ر د سواع     (1ماده 

 موافر نس . وده   هزینه های نوتما ی  ر ع دهشده تا ع اوننیق هتل  

 شتونات نخالای   عرفی در طول سفر   نوترنم  ه تامیه محلی نز سوی موافر ن زنمی نس . اوننیق   مقررنت   نیز ( رعای  1ماده 

مرنتب  ی گش رنهنما  مجاز نیو    در صورت عدم رعای  مونرد فو  شود   ه طور کلی مونردی که در اانون ترم محوو  می نستفاده نز مشر  ات ن کلی  موند مخدر( ومل    6ماده 

 دهد   عوناب  یدی  ر ع ده متخلو نس .میرن  ه نیر ی ننتظامی گزنرش 

 ن زنمی نس . مدنرک شناسایی شامل کارت ملی یا شناسنامه یا گذرنامه ( همرنه دنشتق 2ماده 

ردی س  در هنگام ثب  نام مشخصات فموافر یا نماینده نیشان مویو ن  اشد.ناام   ه صورت مختلط رن دنشته  اشند نرن ه نصل شناسنامه ن زنمی میتبصره: در صورتی که موافرنن اصد 

   همرنهان رن  ه طور صحیح   کامل ذکر نماید. خود

 .می  اشد دایقه 41کثر  نود (تاخیر پر نز) د ن در نظر گرفتق وافرنن در فر دگاهم  رنی ( زمان ننتظار ترننوفر8ماده 

شخصاً متی د ابول مشکالت نوتما ی    های گشو  شرک  نموده   در صورت عدم وضور  ه مواع  ه هنگام ورک  تور  ( مووافر مویو نسو  در سواعات نعالم شوده  در  رنامه    9ماده 

 پردنخ  هزینه های مر وطه ت   پیوستق  ه گر ه   ندنمه تور خونهد  ود   کارگزنر مر وطه هیچگونه موتو یتی در نیق خصوص نخونهد دنش . 

خدمات   ا نرنیه مدنرک موتند نز سوی کارگزنر  موافر مویو  ه پردنخ  در صوورت نفزنی    یا تیییر نرخ واصوله در ایم  گشو  نعم نز نفزنی  نرخ  لیط   هتل   یا سایر    ( 11ماده 

 (  گرددمی اشد. )در نصالویه ارنردند ن حا  نعالم شده  ه کارگزنر مین تفا ت  هما

  اشد.میچنانچه موافر اصد نستفاده نز خدمات    رنامه خار  نز گش  رن دنشته  اشد هزینه مر وطه  ر ع ده موافر ( 11ماده 

 زنر  ه صصورت مکتو  نعالم نماید.( موافر یا نماینده نیشان مویو نس  در زمان عقد ارنردند  در صورت دنشتق  یماری   نیاز  ه مصرف دنر ی خاص می  اشد  ه کارگ 12 ماده

یک هفته پی  نز پایان  ر  تور  ا پی  پردنخ   موافر می  ایو  ودنکثر تارزهزینه کل تور رن پردنخ  نماید در صورت  %11(  مووافر مویو نسو  در هنگام ثب  نام ودنال   13 ماده

 ووا  نماید.   صفیهسال  رنی سفرهای نور زی   تا یک هفته پی  نز نترنیی تور  رنی سایر سفرها نادنم  ه ت

مویو نس  نتیجه  یو ارنردند نیز کارگزنر   طریق فضای مجازی نادنم نموده  مرنتیه وضوری یا نیمیل یا نز نز طر  مختلو صورت مکتو   ه ( درخونسو  ننصرنف نز سفر  اید  14ماده 

 رن در سامانه در  نماید.
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در صورتی که  رنامه نرنیه شده  ( کارگزنر مویو نسو  نرخ   کلیه  رنامه های خدمات گشو  رن  ه صوورت  ر شور  کتبی   یا در تارنمای نختصاصی خود  ه موافر نعالم نماید .   11ماده 

 زنر مویو  ه تلب رضای  موافر نس .توسط کارگزنر در طول سفر عینا  ه نترن گذنشته نشود   موافر مجاز نس  مونرد رن  ا نرن ه دالیل موتدل  ه کارگزنر نعالم نموده   کارگ

 می  اشد. خدمات  ا همان درته   کیفی  کارگزنر مویو  ه رزر  هتل یا ناامتگاه نردند مندر  در نیق ار یا ناامتگاه ( در صورت عدم نمکان رزر  هتل16ماده 

  زنرت میرنث فرهنگی  گردشگری   صنایع دستی نستفاده نماید. دنرنی مجوز(  کارگزنر مویو نس  در گش  ها  نز رنهنمای  12ماده

 سازمان های مر وطه عمل خونهد شد.دستگاه ها   نساا اوننیق در مورد تاخیر یا کنولی در سفرهای هونیی  ریلی   دریایی  ر ( 18 ماده

 ( کارگزنر مویو نس   یمه موتو ی  مدنی رن  ر طبق مندرتات نیق ارنردند در مورد موافر نعمال نماید.19ماده 

طول سفر می  ایو   ر نساا شرنیط  یمه تح  پوش  نادنم نماید    کارگزنر مویو نسو   یمه کامل رن در مورد مووافر نعمال نموده   در صورت  ر ز هر گونه وادثه نی در  (  21ماده

 در نیق خصوص کارگزنر همکاری   مواعدت الزم رن  یمل خونهد آ رد .

 تحویل نماید.   موافررن  ه ارنردند واضر ن حا     ه خود  نی نز  رنامه کامل گش     رنامه تبلییاتیمویو نس  نوخه( کارگزنر 22ماده 

  ن یاده توی  تنگرنیط فو کارگزنر متی د نسوو  که  رنامه   گشوو  مورد تونفق رن  ه طور کامل   دایق ننجام دهد. در صووورت  اوا هرگونه پیشووامد ریر منتظره نز ابیل شوو( 23ماده 

  و نس . کارگزنر مویموتو یتی متوته کارگزنر نخونهد  ود  ت شودمشکالتی که نز کنترل کارگزنر خار   وده   سبب ن طال   یا تیییر  رنامه گش    یا موافرهمچنیق    ......  شوورش  

   نماید.  ه موافر موتردکارمزد مبلغ کل تور  ه عنونن  %1پس نز کور  رن یا موافرنن مبلغ دریافتی نز موافر د ن نخذ تریمه  

 گردد.  فر ردیق سال  ید  رگزنر می 11نسفند  یای   28هایی می  اشد که در فاصله زمانی های نور زی شامل گش ( گش  26ماده 

  ه شرد تد ل زیر می  اشد:  اا ل نستردند )چارتری( توسط موافر ریرهای ( شرنیط ن طال گش 22ماده 

 درصد جریمه از کل مبلغ زمان ابطال گشت نوروزی توسط مسافر درصد جریمه از کل مبلغ زمان ابطال گشت عادی توسط مسافر

 5% روز قب  از ففر 33از ز ن  ثبت منم تن  %5 رروز قب  از فف 33از ز ن  ثبت منم تن 

 

 روز قب  از ففر 15روز تن  22از 
13% 

 %13 روز قب  از ففر 25تن  22از 

 %23 روز قب  از ففر 23تن  22از 

 %33 روز قب  از ففر 13روز تن  23از 

 %23 روز قب  از ففر 7روز تن  15از 
 %23 روز قب  از ففر 3روز تن  13از 

روز تان ز ان  کرکت ین در راا رت   م    3

 کض ر در ت ر 
53% 

 %25 روز کنر  قب  از ففر 3روز تن  7از 

 %23 روز تن ی  روز کنر  قب  از ففر 3از 

 %63 در ر رت   م کض ر در ففر  فن ت قب  و 22از 

  نم ی : پیش پرداخت : جهع ک  قرارداد :
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ی همچنیق مقررنت کنولمر وطه   یا شرک  ومل   نقل مطا ق  ا مقررنت شرک  هونپیمایی  لیط   شرنیط ن طال ریرچارتری شوده  تورهای  رنامه ریزی  کنوولی  در خصووص   تبصوره: 

توضیحات کامل رن  ه   مویو نس  هنگام عقد نیق ارنردندکوور خونهد شود. کارگزنر    کارمزدمبلغ کل تور نیز  ه عنونن  %1عال ه  ر نیق   .هتل محل ناام  نعمال خونهد شود ناامتگاه یا 

  دهد. موافر

صادره مورد تونفق طرفیق  ( در صوورت  ر ز هر گونه نختالف  یق طرفیق ارنردند   زنرت میرنث فرهنگی  گردشوگری   صنایع دستی مرتع رسیدگی   صد ر وکم  وده   آرنی   29ماده 

 خونهد  ود.  

   مایید.ن واصل  ا شماره تلفق ................................ دفتر/ شرک  خدمات موافرتی   گردشگری .................................... تماا چنانچه نوب   ه گش  مر وطه ننتقاد یا پیشن ادی دنرید  طفاً

که  رنی طرفیق   اا م مقام اانونی   اشدمیاانون مدنی  11   231  221   ر نساا موند گردیده تنظیم نوخه که هر کدنم وکم  نود رن دنرد  تبصره در د  د ماده    18نیق ارنردند در 

  اشد.  نالتباا میآن ا الزم

 شود   نوخه دیگر نزد کارگزنر خونهد  ود.تحویل موافر دنده مییک نوخه نز نیق ارنردند   کلیه مفاد مندر  در ارنردند   فرآیند گش   ه تا ید مدیرفنی کارگزنر رسیده نس .
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافران:             

 امضاء

 

 نام و نام خانوادگی مدیر / مدیر عامل 

 خدمات مسافرتی و گردشگری دفتر

 مهر و امضاء

 


