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جمع کل قرارداد
تمهیدات مسافر:
1ـ پرداخت به موقع فیش پرداختی و تحویل مدارک شامل گذرنامه معتبر با  6ماه اعتبار از تاریخ اعزام و 2قطعه عکس  3*4در مهلت معین شده و در صورت افزایش ناگهانی نرخ بلیط،هتل،ویزا و یا
نرخ دالر بهای تور به همان اندازه افزایش یافته و مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت قبل از سفر می باشد.
2ـ نگهداری و مراقبت از لوازم،پول نقد و اشیاء قیمتی به عهده مسافر می باشد و همچنین تهیه .یلچر بر عهده زائر می باشد.
3ـ پرداخت عوارض خروج از کشور و ورودی فرودگاه ها و همچنین تست  pcrورود و خروج به عهده زائر می باشد.
4ـ زائرین محترم ملزم به رعایت کامل قوانین جمهوری اسالمی و جهوری عراق بوده و خود مسئول پیامدهای احتمالی می باشند .با توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و امنیتی عراق هرگونه
مشکل که منجر به بسته شدن مرز و کاهش مدت سفر و عدم تشرف زائر به یکی از شهر ها و یا اماکن زیارتی و یا بازگشت از عراق شود مورد پذیرش زائر می باشد.
5ـ زائر متعهد به عدم حمل سالح سرد و گرم و مواد محترقه و ممنوعه مواد مخدر و قرص های روان گردان و  ....می باشد و پیامدهای آن متوجه شخص زائر خواهد بود.
6ـ رعایت میزان مجاز بار هر زائر  25کیلوگرم خصوصا در مسیر بازگشت(نهایتا  2چمدان در رفت و برگشت به همراه خود داشته باشید)
7ـ زیارت سامرا و کاظمین به شرط وجود امنیت می باشد و در صورت مشرف نشدن هزینه ای به زائر عودت نمی شود.
8ـ  1وعده غذای روز رفت در ایران به عهده زائر می باشد(صبحانه روز رفت به عراق به عهده شرکت می باشد) و همچنین  1وعده از  2وعده غذای روز برگشت از عراق در ایران به عهده شرکت می
باشد.
9ـ زائر گرامی به همراه خود فالسک چای،لیوان شخصی،حوله،ماسک،محلول ضدعفونی کننده،لباس مناسب،قرص سرماخوردگی،چرک خشک کن و آموکسی سیلین داشته باشید.
11ـ ساعت حرکت برگشت به سمت ایران با صالحدید مدیر به لحاظ شرایط روز می باشد و مورد پذیرش زائر می باشد.
11ـ پالن و شماره صندلی اتوبوس بر اساس اولویت در ثبت نام می باشد .نوع انوبوس در ایران و عراق بستگی به تعداد زائرین دارد.
12ـ جهت رفع مشکالت اتاق ،مسافر نهایاتا تا  2ساعت بعد از تحویل اتاق به مدیر کاروان اطالع دهد و در غیر اینصورت مسافر مشکالت را با پرسنل هتل در میان بگذارد.
13ـ در صورت کنسل کردن از سمت زائر چنانچه امکان جایگزین کردن و دریافت ویزا وجود داشته باشد هزینه کنسلی با توجه به زمان کنسلی کسر خواهد شد ،در غیر اینصورت کل هزینه کنسل خواهد
خواهد شد و مورد پذیرش زائر می باشد(.با توجه به چارتری بو دن بلیط هواپیما و در صورت صدور ویزا هزینه بلیط هواپیما و ویزا به صور کامل کسر میگردد) ممنوع الخروج بودن زائر به هر دلیل و
هرگونه ضرر و زیان از این بابت به عهده زائر می باشد.
14ـ گرفتن گاری و چنج کردن پول و غیره ...جز وظایف کاروان نمی باشد و همچنین حمل وسایل از اتوبوس تا هتل و بلعکس به عهده مسافر می باشد.
 15ـ حضور به موقع مسافر جهت شرکت در برنامه های کاروان و همچنین حضور به موقع برای صرف غذا با توجه به برنامه های اعالمی از طرف کاروان الزامی بوده و در صورتی که در برنامه های
کاروان مسافر نخواهد شرکت داشته باشد  ،حتما باید به مدیر کاروان اطالع بدهد و در غیر اینصورت کاروان و مدیر هیچگونه مسئولیتی ندارد(.در صورت عدم حضور مسافر در برنامه های کاروان،احتمال
حذف وعده غذایی وجود دارد)
16ـ در صورت عدم رعایت شرایط و قوانین کاروان و متشنج کردن کاروان توسط مسافر که باعث آزار و اذیت مدیر گروه و سایر زائرین شود ،با او قانونی برخورد خواهد شد و احتمال اخراج او از
کاروان خواهد بود.
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