
 

  Ben Yehuda str' , Tel Aviv 10 61263  תל אביב 26471. ד.  ת10בן יהודה ' רח
  :Fax 03-5256678. פקס , :Tel  03-5256677. טל

il.co.asiatravel.www  

  ___/____/___:  הרשמהתאריך                     טופס הרשמה                                         
  .באותיות דפוס לכתוב באנגלית

  
  _  ___/ ____/   _____לידה.ת_____________    ___________________: 1 )באנגלית(  הנוסעשם

  )כפי שמופיע בדרכון(     

  
  _  ___/ ____/ _____  לידה.ת_   _______________________________: 2 )באנגלית(  הנוסעשם

  )כפי שמופיע בדרכון(     

  
  ___________: מיקוד____________ עיר  ____________________________ : כתובת 

  
  ____/  ______________ : נייד  /  ___  -   ____________________ בבית טלפון' מס

                                                                    
  _________________________: אי מייל_________, : תפקיד _____________  , :    מקום עבודה 

  ___ /____ /___: חזרה . ת____     /____ /____:יציאה .  ת___________________  : קוד הטיול/שם 

  .   $-מטבע העסקה ב__________  __:דםמחיר החבילה לא

  יחיד בחדר   / מיטות נפרדות /     זוגי   :סוג החדר המבוקש           . כשר/  צמחוני /  רגיל  :  סוג האוכל בטיסות

  לא/ כן ? האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו  .  לבטח עצמםמומלץעל המטיילים : ביטוח נוסעים

    : באמצעות את היתרה ניתן לשלם ,לאדם תשלום בעת ההרשמה $ 500 על סך מקדמה תשלום ראשון

  ".מ" דנשם תיירות בע-אסיה טרוול " , 480700/50: חשבון ' מס , 807: סניף ,  בנק לאומי : העברה בנקאית  . 1

  ). תשלומים ללא ריבית3 -באשראי ניתן ב (דיינרס/ ישראכרט  /   ויזה :במזומן או באמצעות/ המחאה. 2

  ....הטיולהטיולהטיולהטיול    עבורעבורעבורעבור    רישוםרישוםרישוםרישום    דמידמידמידמי / / / /המקדמההמקדמההמקדמההמקדמה    תשלוםתשלוםתשלוםתשלום    למעטלמעטלמעטלמעט    2%%%% 2 2 2 שלשלשלשל    בתוספתבתוספתבתוספתבתוספת    יחויביחויביחויביחויב    אשראיאשראיאשראיאשראי    בכרטיסבכרטיסבכרטיסבכרטיס    תשלוםתשלוםתשלוםתשלום                        
  _____-- ______:תוקף_______  ,   ספרות אחרות בגב הכרטיס  3_______  -_________-________-_______:מספר

  
  __________________:    חתימה________________________:שם בעל הכרטיס_________________   :ז.ת
  

  .בחתימתי על דף זה הנני מאשר את הרשמתי לטיול  זה לפי התנאים המופיעים במסלול הטיול •
    .טיולה ת לפני מועד היציאיש לשלם כחודש, יתרת הסכום  את :גמר חשבון

   .ל"הנ ן אל חשבוכם אישור בנקאי על העברה מחשבוניש לצרף -המחאות או העברות בנקאיות -

  .יום לפני היציאה לטיול 30לסיים את מלוא התשלום   יש– ימטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולר -

    .)ללא הודעה נוספת(, טיולה ת לפני מועד היציאכחודש   סכום יתר החיוב ייגבה- כרטיס אשראי -

  :לאדם / תנאי הרשמה ודמי ביטול
  ). לא יוחזרו לנוסע בעת ביטול מצידוש(לאדם  $ 147 ךסעל   וטיפולםדמי רישותשלום ראשון מקדמה  כוללים 

  . ימי עבודה לפני  היציאה45עד ל , אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה
  . מעלות החבילה20% דמי ביטול בסך – ימי עבודה 30 ימי עבודה ועד 45 -מ , ביטול הנסיעה
  .החבילה מעלות 30%יחויב הנוסע  -  ימי עבודה 14 ימי עבודה ועד 29 -מ , ביטול הנסיעה

 . מעלות החבילה50% יחויב הנוסע -  ימי עבודה   4 ימי עבודה ועד 13 - ביטול הנסיעה  מ
  . יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים– שעות לפני הנסיעה  72ביטול הנסיעה  

 . חודשים ויותר מיום הנסיעה 6-קף לעל הלקוח והסוכן ובאחריותם לוודא כי הדרכון בתו
  .ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו, אנו מאשרים בזאת כי קראנו את כל התנאים הכללים בדף זה

  _________________ .:ז.ת_______________                          :  המזמיןחתימת הלקוח

  _________________: קשר איש '  טל       _________________  : שם המשרד המזמין

  )בתוקף(נא לצרף צילום דרכון 


