
)למילוי ע"י החברה(

מספר חו"ז בהנהלת חשבונות:           
 

סכום העסקה:   דולרים                        אירו                              שקלים                 
 

תאריך שידור     מס’ אישור של חברת האשראי:                               שם המבצע              
 

טיול מאורגן ל-                              

נוסע מס’ 4נוסע מס’ 3נוסע מס’ 2נוסע מס’ 1

שם פרטי

עבריתעבריתעבריתעברית

אנגליתאנגליתאנגליתאנגלית

שם משפחה

עבריתעבריתעבריתעברית

אנגליתאנגליתאנגליתאנגלית

תאריך לידה מלא

מס’ הדרכון

תוקף הדרכון

 DBL / TWIN / SNG / TRP / QUD -לבחירה סוג חדר

תאריך יציאה:            שם לקוח:               

סוג כרטיס אשראי:                               מספר כרטיס:                                                

3 ספרות אחרונות:                       תוקף:                 תעודת זהות:            

סכום:                               תשלומים: 1 ללא ריבית              קרדיט 3-16          

כתובת:                                   טלפון בית:                  נייד:                  

שם מלא:             דואר אלקטרוני:                                     

                                                                 חתימה:                                   תאריך:                                     

הזמנה הנעשית היא בסטטוס של בקשה עד לקבלת אישורים סופיים!
 תהליך ההזמנה תיקלט במערכת אך ורק כאשר טופס זה יחזור חתום למשרדנו, לא  ישמרו מקומות בטיולים כל זמן שהטופס לא ייחתם  ויוחזר למשרדי 

אופיר טורס, בצירוף פרטי כרטיס אשראי וצילומי דרכון. פקס - 03-5269584

שער מטבע חוץ: חיוב התשלום יתבצע על-פי שער דולר העברות והמחאות הידוע בעת ביצוע התשלום בפועל שלא יהיה בהכרח ביום העברת הטופס. תשלום 
במזומן דולרי או שקלי ניתן לעשות ישירות לחשבון הבנק. עמלות הפקדה ע”ח הלקוח. החזרת כספים מכל סיבה שהיא תיעשה בשקלים בלבד.

דמי ביטול בטיול מאורגן:
במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול כאמור לעיל, יחולו עליו דמי ביטול כדלקמן: 

$ אמריקאי לנוסע דמי ביטול אשר יגבו בכל מקרה. • מרגע ההרשמה 50	
$ אמריקאי לנוסע. • מ 21-30 ימי עבודה  טרם היציאה לטיול: 150	
$ אמריקאי לנוסע. • מ 14-20 ימי עבודה  טרם היציאה לטיול: 500	

• דמי ביטול ממחיר הטיול. מ 5-14 ימי עבודה טרם היציאה לטיול 75%	
• דמי ביטול. פחות מ-5 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 100%	

•תנאים להרשמת הנוסעים ואישור השתתפותם בטיולי אופיר טורס הינם בכפוף לתנאים של חוברת טיולים מאורגנים התקפה למועד היציאה. 	

המחיר לא כולל ביטוחים מכל סוג. מומלץ לבצע ביטוח רפואי וכבודה מרגע ביצוע ההזמנה.
תשלום: התשלום כולל את השירותים המפורטים בלבד. יתכנו טעויות שנפלו בתום לב במסגרת הפרסום, במחירים ו/או במרכיבים אחרים בכל אחת מההצעות. 

אשרות ודרכונים: 
הנפקת האשרות/דרכונים ובדיקתם הינה באחריות הנוסע בלבד. כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שאינו בתוקף ו/או אשרות כניסה שאינן תקינות שמונעות 

מנוסע כניסה למדינה כלשהי תחול על הנוסע בלבד. תוקף דרכון של נוסע המשתתף בטיול חייבת להיות מינימום 6 חודשים עד יום החזרה ארצה.

פקס אופיר טורס 03-5269584 מחלקה סיטונאית  


