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    טופס הרשמה לטיול                                                  

  073-3898300פקס :  – 03-5095200או  054-8374757נייד   – לידי אביחי

 טיול :ה יציאת  ותאריךהטיול יעד 
 שמות הנוסעים )באנגלית כפי שמופיע בדרכון, באותיות דפוס(

 
 שם פרטי _________________ מין: זכר/נקבה ____. שם משפחה_____________________1

 
 מספר דרכון: _________________  תוקף: __________תאריך לידה: ____________ 

 

 __________________________________________ _____________________   אי מייל
                                                 

 _______________________ טלפון נייד_______________________ טלפון בבית__
 

 שם פרטי _________________ מין: זכר/נקבה . שם משפחה ________________________2

 
 מספר דרכון: __________________   תוקף: __________תאריך לידה: ____________ 

 
 _______________________________כתובת פרטית: _____________________________

 

 טלפון בבית: ________________________ טלפון נייד: _____________________ 
 

 מחיר לאדם בחדר זוגי............$, תוספת לאדם בחדר ליחיד........$
 

  סה"כ לכל הנוסעים:..................$
 :סיבה שהיא מכל בנוסף לתנאים הכלליים יחולו דמי הביטול הבאים

 דמי ביטול לאדם.  5% -לפני היציאה מי עסקים י  45-60

 דמי ביטול לאדם. 50%לפני היציאה  מי עסקים י -30-44
 דמי ביטול לאדם.   75%לפני היציאה מי עסקיםי-16-29

 דמי ביטול 100%או אי הגעה לטיול מכל סיבה שהיא לפני היציאה מי עסקים י 0-15
 קרות במחיר הטיול, גם לאחר התשלום, עקב התייקרות הדלק למטוסיםהערה כללית: תתכן התיי

 התחייבות לתשלום:

 .  בכרטיס אשראי1
בכרטיס אשראי )ויזה או  ברות והמחאות גבוהתשלומים שוויים ורצופים צמודי דולר, לפי שער הע 3תנאי תשלום: עד 

 אחוז עמלה, או עסקת קרדיט 3בתוספת  7-10אחוז עמלה,  2תשלומים בתוספת  4-6 ישראכרט בלבד(. 
 מס' ת. זהות_______________ ____ שם בעל הכרטיס_______________

 _____________      הכרטיסספרות בגב  3
                          עמלהתשלומים בתוספת תשלומים, כמצוין לעיל(_______או  3מס' תשלומים )עד 

 תשלומים במסלול קרדיט _____  מס'או  

 כרטיס אשראי: ויזה/ישראכרט. מס' כרטיס האשראי לחיוב______________________________
 

 תוקף כרטיס האשראי____________ חתימת בעל הכרטיס_____________________________
 : ם התשלום( .  במזומן )לפי שער העברות/המחאות גבוה ביו2

 :לתשומת לבך

 לעיין בקובץ  חובה 2019 "פתש-טע"תש טיולי גשר  כפי שמופיעים בחוברת הטיולים של ם כלליים תנאי
 המצורף

  אנו ממליצים לרכוש פוליסת ביטוח המכסה גם החזר בגין ביטול הטיול. כמו כן מומלץ להוציא

 ד ליום אחרי מועד חזרתו. פוליסת ביטוח התקפה החל מיום לפני מועד יציאת הטיול וע
אני הח"מ מאשר בזאת כי הפרטים אותם מסרתי לעיל הינם נכונים וכי מקובלים עלי תנאי החברה המפורטים 

 וכי אחויב בהתאם למחיר הטיול שאותו בחרתי, לרבות תנאי ההשתתפות ודמי הביטול.           מעלה

 ______________חתימה:__________ שם:__________________________   
   

 תאריך:__________________

http://www.kasheryashir.co.il/

