תורפורלס
טופס הרשמה לטיול
תאריך הרשמה ______ :שם הטיול ________ :תאריכי הטיול______ :
שם פרטי_________ :

שם משפחה____________ :

טלפונים :בית __________

עבודה____________ :

נייד________________ :

פקס_______________ :

כתובת ומיקוד_______________________ :

אי מייל_________________________________ :

מספר דרכון

שם פרטי

שם משפחה

בלועזית ע"פ הדרכון

בלועזית ע"פ הדרכון

תאריך הנפקה

תוקף דרכון

תאריך לידה

נוסע 1
נוסע 2
נוסע 3
נוסע 4

חתימת המטייל _______________________
בחתימתי על טופס זה הנני מאשר את ההרשמה לטיול ,את דף התנאים הכלליים ,את תנאי הרישום והביטול,
ואת חיוב כרטיס האשראי שלי למקדמה ושאר התשלומים.
כרטיס אשראי ) :באפשרותנו לקבל כרטיס אשראי ויזה או מסטרקארד או ישראכרד( .או ב 3 -המחאות .
מס' כרטיס אשראי
___________________________________________________________________
תוקף ___________________ ת.ז .בעל הכרטיס __________________
תשלום ב 3 -המחאות ____________3______________2__________ .1
חתימה __________________
חשוב!! טופס ללא פרטי כרטיס אשראי עדכניים לא יכובד !! רישום לטיול יתבצע רק לאחר תשלום!!!

ביטוח נוסעים :על המטיילים חלה חובה לבטח עצמם .האם ברצונכם לעשות ביטוח נוסעים דרכנו? כן  /לא

•

תנאי התשלום והביטול הינם ע"פ המופיע בדף הבא.

פירוט אפשרויות התשלומים לטיול
תשלום ראשון  -מקדמה :
עם ההרשמה מקדמה ע"ס  ₪ 1500לאדם )כולל דמי רישום וטיפול( .בטיולים בהם אנו נדרשים לדמי קדימה
מיוחדים ע"י חברות תעופה ,או ספקי שירותי קרקע )למשל טיולים בעונות החגים ,או בעת פסטיבלים וקרנבלים,
או מכל סיבה שהיא( ,ייגבו תשלומים מוקדמים נוספים בהתאמה.
גמר חשבון :
 .1כרטיס אשראי  -עד  30יום לפני מועד היציאה לטיול ,יחויב כרטיס האשראי שלכם שוב )ללא הודעה נוספת(
לפי תנאי גמר חשבון על סך  50%משארית עלות הטיול וההוצאות הנלוות :מסי נמל והיטל בטחון ,אשרות
ותשר .יתרת  50%הנותרים תגבה בשני תשלומים חודשיים שווים.
 .2מזומן שקלי או דולרי ,המחאות או העברות בנקאיות  -מטיילים המעוניינים לשלם במזומן שקלי או דולרי,
המחאות או העברות בנקאיות ,לסיים את מלוא התשלום  30יום לפני היציאה לטיול .במקרה של העברה
בנקאית יש לצרף אישור בנקאי על העברה מחשבונכם אל חשבון אקו טיולי שטח בע"מ  ,בנק מזרחי )(20
סניף –  453לב דיזינגוף ,חשבון  . 146670יש לשלוח אישור העברה לפקס . 03 – 6879099
הערות :
* תעריף הטיול ייגבה על פי שער המחאות והעברות גבוה של יום התשלום.
* שימו לב :עקב השינויים התכופים במיסי נמל ודלק ,יעודכנו אלו סופית ,רק עם קבלת כרטיסי הטיסה במשרדנו.
במידה ויהיו שינויים בתעריפי הטיסות ,מסי נמל ומיסים נוספים ,אשרות ,גם אם שינויים אלו יחולו ברגע האחרון,
תחול תוספת המחיר על הנוסעים.
תנאי ביטול :
במחיר הטיול כלולים דמי רישום וטיפול בסך ) $ 50שלא יוחזרו לנוסע בכל מקרה בעת ביטול מצידו(.
אנו מאפשרים למטייל לבטל את השתתפותו בהודעה בכתב למשרדי החברה ,עד ל  45ימי עבודה לפני יציאת
הטיול.
החל מ  45ימי עבודה ועד  30ימי עבודה -דמי ביטול בסך .$ 150
החל מ  29ימי עבודה ועד  15ימי עבודה לפני היציאה– 25%מערך שירותי הקרקע ,ועוד  $100עבור כרטיסי
הטיסה*.
החל מ  14ימי עבודה ועד  8ימי עבודה לפני היציאה–  50%מערך שירותי הקרקע ,ועוד  $100עבור כרטיסי
הטיסה*.
החל מ  7ימי עבודה ועד  48שעות לפני היציאה –  75%מערך שירותי הקרקע ,ועוד  $150עבור כרטיסי הטיסה*.
פחות מ  48שעות )  2ימי עבודה(  -דמי ביטול מלאים של שירותי הקרקע ,ושל הטיסות – ע"פ תנאי הכרטוס.
*ייתכן ותהיה עלות נוספת – המחיר ייקבע ע"פ תנאי הכרטוס של חברת התעופה.
** ימי עבודה – ימים ב' -ה' ) לא כולל חגים(.
לתשומת ליבכם:
במקרה של טיולי קרנבלים ,תקופות החגים ,ואירועים אחרים בהם אנו משלמים ומתחייבים מספר חודשים מראש
– יעלו דמי הביטול בכ 300 -דולר לאדם ,בנוסף למופיע פה .במקרה של טיול לאוגנדה יעלו דמי הביטול ב$ 550 -
עלות אישור צפייה בגורילות.
שייט :על הלקוח לקחת בחשבון גם דמי ביטול מלאים )או כפי שיפורסם בתנאי הטיול המסויים( מרגע האישור על
שייט בספינה באיי הגלאפגוס  /אלסקה  /פטגוניה  /אנטארקטיקה  /האזור הארקטי וכולה.
אשרות :לאחר משלוח דרכון להוצאת אשרה – יחויב הלקוח בעלות האשרה לפי המצוין בתכנית הטיול.
ביטול נסיעה לפני תחילתה :אנו נתקלים מידי פעם במקרים בהם מטיילים נאלצים לבטל את נסיעתם מחמת
תאונה או מחלה פתאומית ,או מחמת אשפוז או מוות של בן משפחה קרוב .לצערנו לא נוכל להחזיר דמי ביטול
שנגבים מאיתנו על ידי חברות התעופה וגורמי התיירות בעולם .על המטיילים לעשות ביטוח טיולים ,וחברת
הביטוח היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח אותה רכשתם.
הכסף המוחזר יוחזר באותו מטבע ואופן תשלום )מזומן מול מזומן ,צ'ק מול צ'ק ,כרטיס אשראי – ביטול
עיסקה מול חברת האשראי(.
נא לשלוח טופס זה במייל לתורפורלס או לפקס . 039604467

