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باشد.جمعه و شنبه( میاز  روز کاری )به غیر 10ا مدت زمان الزم جهت صدور ویز

کشور عمان که پیرو  طریق کارگزار این شرکت در و رزرو هتل از  صدور ویزا با شرایط فوق لزوما با پرواز عمان ایر

 .دستورالعمل سازمان گردشگری آن کشور است، بصورت توأمان امکانپذیر میباشد

ابق یکدیگر باشند.تاریخ هتل و بلیط صادره میبایستی مط 
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نام خداه ب

متقاضی گرامی

به اطالع مسافرین محترم می رساند: عمانمواردی در خصوص نحوه شرایط ارائه خدمات مربوط به دریافت روادید از کشور  "احتراما

 شرایط مربوط به صدور روادید: 

بنابراین هرگونه است. قدام به موقع جهت دریافت آن خــدمات مربوط به صدور ویزا از خدمات تکمیلی این دفتر بوده و مسئولیت دفتر در حدود ا- 1

 می باشد. عمانبه اداره صدور روادید در کشور تاخیر در صدور و یا عدم صدور آن به عهده این دفتر نبوده و مربوط

دهد و در صورت های مقتضی انجام میبنا به روند کاری خود طبق مقررات جهت دریافت روادید اقدامات الزم را در زمان ایرعماناین دفتر و مجموعه - 2

هزینه  چنانچه مسافر قبل از آماده شدن ویزا اقدام به دریافت بلیت بنماید و بنا به هر دلیلی ویزای ایشان آماده نگردد دهد.شدن به مسافر اطالع می آماده

 شدن به عهده مسافر می باشد. NOSHOWکنسلی بلیت و یا تغییر تاریخ و حتی 

به صورت وجوه نقد به جهت ضمانت برگشت درزمان مقتضی  ریال 000/000/70مبلغ  به ویل ویزای صادره به مسافرسند تعهد مالی مکفیهنگام تح- 3

 در موعد مقرر مبالغ واریزی پس از بازگشت "ضمنامی گردد.  نمایندگی دریافت ندر وجه ای ماهه 1ویزای روزه و  10برای ویزای  )مدت اعتبار روادید( 

   میسر می باشد.  یک هفته کاری ظرف  حداقلهای الزم  ر و انجام هماهنگیمساف

های مهم و یا هرگونه امر دیگری که مربوط به مالقات یابا توجه به بند قبل این دفتر هیچگونه مسئولیتی در قبال تعهدات مسافر بنا به سفر وی و   -4

  ریزی نمایید.نمائید با توجه به موارد فوق اقدام به برنامهضروری مسافرت میگردد نداشته و چنانچه جهت هرگونه امر سفر مذکور می

باشد.یویزا به هیچ عنوان قابل عودت نم های مربوطه به اقدامدرصورت عدم صدور ویزا ویا تاخیر کلیه هزینه -5

و در غیر  باشدمیماده  3ر متعهد پرداخت مبلغ مذکور در بند چنانچه بر هر دلیلی مسافر در مهلت مقرر در روادید به ایران مراجعت ننماید مساف -6

اینصورت شرکت مجاز در به اجرا گذاشتن ضمانت مالی ضامن و وصول آن از مراجع ذیصالح قضائی خواهد بود.

تمامی داروهایی که حاوی مورفین پام و اگزاسپام زآور و آرام بخش همچون دیادار، شادیهمراه داشتن هرگونه مواد مخدر یا داروهای مسکن کدئین- 7

چنانچه بر  "ضمناشود. و یا اعدام را نیز شامل  زندان ابدد تا انهای آن می تود پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت که مجازاتبوده جرم محسوب گردیده و مور

استفاده از ضمانت نامه مسافر جهت پرداخت این  اثر ارتکاب جرمی از سوی مسافر دولت این شرکت را ملزم به پرداخت جریمه نماید شرکت مجاز به

در تهران و سایر عمان بدیهی است در صورت نیاز پزشکی به داروهای یاد شده الزم است تا از طریق نسخه تائید شده توسط سفارت  باشد.ها میجریمه

ق رجوع به مسافر و یا ضامن را جهت اخذ مبالغ فوق خواهد ماده متفاوت و شرکت ح 6جریمه مذکور از جریمه مصرح در بند  یصالح اقدام گرددذمراجع 

 .  داشت

مرفوض گردیده  و یاپس از ارائه درخواست ویزا و یا تحویل مدارک به این شرکت چنانچه به هر دلیلی مسافر از گرفتن ویزا و سفر انصراف دهد   -8

 شود.باشد هیچ مبلغی مسترد نمی

ود و هیچ مبلغی مسترد بودن مسافر و یا هر گونه نقص در گذرنامه هیچ گونه مسئولیتی به عهده این شرکت نخواهد ب در صورت ممنوع الخروج  -9

.نخواهد شد

طریق کارگزار این شرکت در عمان که پیرو  دستورالعمل سازمان گردشگری آن  و رزرو هتل از  صدور ویزا با شرایط فوق لزوما با پرواز عمان ایر  -10

 .ست، بصورت توأمان امکانپذیر میباشدکشور ا

 تاریخ هتل و بلیط صادره میبایستی مطابق یکدیگر باشند. -11

 مسافر و ضامن با امضاء ذیل آن از مفاد آن مطلع گردیده و مراتب فوق را تایید می نمایند .  تنظیم شده است. بند تهیه و 10این قرارداد در 

شماره پاسپورت..............................موارد فوق را مطالعه نموده و با روز، به ................مدت ...........جهت مسافرت در تاریخ ........................بهاینجانب...........................

:اء مسافرامض توجه به این موارد تقاضای اقدام جهت روادید را می نمایم. 
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