"قرارداد ویزا شینگن "
این قرارداد بین خانم  /آقای  ......................................................... ........ :به شماره همراه............................. :
منفردا"

از سوی افراد زیر جمعا" به تعداد .............نفر که در این قـــــرارداد

و یا به نمایندگی تام االختیار

مسافر نامیده می شود از یک طرف و دفتـــر  /شرکت خدمات گردشگری آناهیــــــدپرواز بشماره مجوز بند الف 211/216-12612
که در این قــرارداد شرکت نامیده میشود از طرف دیگر جهت اخذ ویزای شینگن در تاریخ ....................................با شـــرایط
و ضوابط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت آن می باشد.

اسامی همراهان:
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت با نماینده

رده سنی

هزینه
دالر

لایر
2
1
3

الف) نوع ویزا
-1تهیه ویزای (نوع ویزا)

توریستی

نمایشگاهی

تجاری

توسط شرکت.

 -1محل انگشت نگاری بنا به درخواست مسافر از سفارت ...................................می باشد.
 -3مدت ویزای درخواستی:

21روزه

2ماهه

3ماهه

 2ساله

ب) شرایط قرارداد
 -2مسافر می بایست کلیه مدارک را باتوجه به چک لیست شینگن به سفارت اراِئه نمایید.
 -1به درخواست ویزا با توجه به نوع ویزا  21روز کاری

1روز کاری

 12ساعته

پاسخ داده میشود.

 -3موافـــقت و صـــدور ویزا تابع مقررات کشـــور شینگن می باشد و تاخیر در دادن پاسخ و صدور ویزا و یا حتی عدم صــدور

ویزا هیچگونه مسولیتی برای شرکت ایجاد نخواهد کرد .

ب) مقررات خدمات قرارداد
 -2مدت اعتبار ویزا با توجه به تاییدیه سفارت می باشد.
 -1مدت اقامت مسافر در حوزه شینگن با توجه به ویزا می باشد.
-3هزینه سفارت هر نفر  66یورو و دستمزد  11 vfsیورو به عهده مسافر می باشد.
-2دراین قرارداد به تعداد ...........فقره پاسپورت تحویل آژانس گردید.

ت) تعهدات مسافر
 -1مســــافر متعهد می گردد که جهت جلوگیری از بــروز هر گونه مشکل  ،متن قرارداد را به درستی مطالعه کرده و همراهان خود
را نیز ازمفاد آن آگاه سازد.
 -1مسافر متعهد میشود که پس از اتمام مــــدت ویزا به همـــراه کلیـــه همراهان از کشور مقصــد خارج شود.
 -3مــسافروهمـــــراهان متعد می گردد که از انجـــام کارهای خالف درکشور مقصــد خودداری نمایند درغـــــیراینصورت مطــابق
قانون با آنها برخورد می شود .

ث)تعهدات شرکت
 -2شرکـــت متعهد میشود نسبت به اخذ ویزا جهت مســـافر اقدام نمایید .
 -1در صورت بروز هر گــونه مشکل که باعث عدم صـــدور ویزا شود شرکت هیچگونه مسولیتی نداشته و با اراِئه مدارک به مسافر
علت عدم صدور ویزا را اعالم نمایید.

ج) شرایط ابطال
 -1وقت سفارت اقدام شده به هیچ عنوان قابل ابطال نمی باشد و در صورت انصراف مسافر بعد از اقدام شرکت هیچگونه وجــــهی
بابت هزینه وقت سفارت و تکمیل مدارک مسترد نمی گردد.
 -1در صورت عدم صدور ویزا مقصد مورد نظر ،مبلغ دریافتی استرداد نمی گردد.

مهر و امضا
آنــــاهید پرواز

امضاء متقاضی و یا نماینده

