ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود و وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 -1در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ وﯾﺰا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن)ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮه از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳﻤﯽ ﭼﻬﺮه اي ﻣﺴﺎﻓﺮ و (...ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت وﯾﺰا آژاﻧﺲ ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ -اﺧﺬ وﯾﺰا-ﻗﺮارداد و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮد 2-
اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎر ﺟﻮاﺑﮕﻮي ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺑﻌﻀﯽ از وﯾﺰاﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ رزرو ﺗﻮر وﻫﺘﻞ و اﺻﻞ ﺑﻠﯿﻂ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ
3وﯾﺰا از ﺳﻮي ﺳﻔﺎرت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺴﻠﯽ ﺑﻠﯿﻂ و ﻫﺘﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 -4اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺧﺬ وﯾﺰاي از ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام
از وﯾﺰاﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي وﯾﺰاﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 -5ﻣﺴﺎﻓﺮ و آژاﻧﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺰا ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﯾﺰاي ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﺮ

ﻧﻮع وﯾﺰا ﺷﻤﺎره ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻣﺎ ﺑﻘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در وﯾﺰا را ﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وﯾﺰا ﺑﻪ آﺷﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.

***ﺗﺒﺼﺮه:در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻐﺎﯾﺮت در وﯾﺰا ،آژاﻧﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺰا ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺠﺪد ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد اﺻﻼح وﯾﺰا ﺑﺎ ﺻﺪور ﻣﺠﺪد آن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻔﺎرت ﯾﺎ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و آژاﻧﺲ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در اﯾﻦ

ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﯿﻂ و ﻫﺘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻏﯿﺮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ***.

 -6اﮔﺮ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ وﯾﺰا و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آن از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ وﯾﺰا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -7آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺰا ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮدﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎﺳﭙﻮرت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺳﻔﺎرت اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ).ﻟﻄﻔﺎ ﻣﻬﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺮوج و
ورود ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(

 -8ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﯾﺰا در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺎﺳﭙﻮرت را اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و در رﺳﯿﺪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ ﻧﮕﺮدد وﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را اراﺋﻪ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ و
وﯾﺰا ﺑﺪون ﻫﻤﺮاه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﻤﺮاه وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -9آورﻧﺪه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﻪ آژاﻧﺲ آﺷﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﺎرس ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﯾﺎ آژاﻧﺲ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺑﻪ آورﻧﺪه
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ آورﻧﺪه ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮدﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

درﺧﻮاﺳﺖ وﯾﺰا از دﻓﺘﺮ آﺷﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﺎرس ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ وﯾﺰا آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰا وﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ
از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺪت آﻣﺎده ﺷﺪن وﯾﺰا از ﺳﻮي ﺷﺮﮐﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮي و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ رخ دﻫﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارﺳﺎل
ﻣﺪارك ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﺰا و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -11ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ  48ﺳﺎﻋﺖ در اداره ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﻗﺎﻣﺖ )رﺟﯿﺴﺘﺮ( ﺷﻮد.

 -12اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻔﺎرت و ﺳﻔﺮ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ و اﻗﺎﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮدن دﻗﯿﻘﺎ و ﮐﺘﺒﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﯽ ،آب ﺧﻮردﮔﯽ  ،ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻟﯿﺒﻞ

ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﻟﺠﺮا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ).
)
وﯾﺰا از ﭘﺎﺳﭙﻮرت وﯾﺰا ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ وﯾﺰا اﺳﺘﺮداد ﻧﺸﺪه و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻃﺮف ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -13ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت از ﺑﺎﺑﺖ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوﺟﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺮارداد در  2ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  12ﻣﺎده و  1ﺗﺒﺼﺮه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺣﮑﻢ واﺣﺪ را دارﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاد  10و 221و230و 190ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺴﺎﻓﺮان

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ/ﻣﺪﯾﺮﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ

