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 دعوت کشور یا سفارت تعطیلی همچون دالیلی به شرکت این وسیله به ویزا تحویل که صورتی در .1

 جخار شییرکت این اختیارات از که مسییافر اي چهره و اسییمی تشییابه یا و سیییاسییی اختالفات یا کننده

 تردمسیی دعوتنامه یا ویزا هزینه و داشییت نخواهد مسییلوتیتی هیچ شییرکت این بیوفتد تاخیر به اسییت

 .شد نخواهد

 افتدری از پس سییفر به مربوط دیگر هماهنگی هرگونه و هتل رزرو و بلیط خرید اینکه به توجه با .2

 مین را مسلوتیتی هیچ ویزا اخذ از پیش اقدامی هرگونه قبال در آژانس این تذا پذیرد می انجام ویزا

 .باشد می کننده درخواست آژانس یا مسافر خود عهده به آن معنوي و مادي هاي زیان کلیه و پذیرد

 شییده صییادر بلیط اصییل و هتل رزرو شییامل ویزاها بعضییی اخذ براي الزم مدارك اینکه به توجه با .3

 بالق در مسییلوتیتی گونه هیچ شییرکت این سییفارت سییوي از ویزا تایید عدم صییورت در تذا باشیید می

 .دباش می مسافر خود عهده به ها خسارت کلیه و نداشته هتل و بلیط کنسلی ار ناشی زیان و ضرر

 لداخ در پاسوورت صاحب شود می متعهد پاسیوورت دهنده تحویل یا ویزا  کننده درخواسیت مسیافر .4

 غیر در دهد انجام را الزم اقدامات سییفارت در مسییافر حضییور به نیاز صییورت در و بوده کشییور

 .میباشد کننده درخواست عهده به آن هاي مسلوتیت کلیه اینصورت

 یجادا تغییراتی کنسییوتگري یا کننده دعوت شییرکت طرف از آن تاریخ یا و ویزا اقامت مدت در اگر .5

 می ویزا مبلغ کل شامل که شده انجام اقدامات هزینه شیود می متعهد و پذیرد می را آن مسیافر شیود

 .نماید پرداخت را باشد

 خاص قوانین و شرایط ها سفارت از هریک چون بخواهد همزمان را کشور چند ویزاي مسافر اگر .6

 پرداخت به ملزم مسییافر نگردد صییادر دتیلی هر به ویزاها از هرکدام که صییورتی در دارد را خود

 .باشد می مستقل طور به کشورها دیگر شده انجام هاي هزینه ي کلیه

 ویزا، نوع ، مهر و تاریخ ویزا، خدمات دریافت از پس شود می متعهد ویزا  کننده مسافردرخواست .7

 به مدارك دریافت هنگام در اشییکال مشییاهده صییورت در و نماید چک را آن محتویات و همراهان

 .باشد نمی شرکت آن عهده به آن مسلوتیت اینصورت غیر در نماید اعالم شرکت

 و شییود مرفوض دتیلی هر به ها آن از تعدادي ویزاي و باشیییند گروهی صییورت به مسییافران اگر .8

 کنند نظر صییرف خود مسییافرت از اگر میباشیید ویزا داراي که مسییافرینی گردد صییادر بقیه براي

 می باشند ویزا هزینه پرداخت به موظف
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