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 אנו מאחלים לכם נסיעה נעימה, ותודה לכם שבחרתם

             Tourist Tours 
 לתשומת לבך:

  חודשים מיום  6עליך לבדוק כי תוקף דרכונך וכן גם תוקף דרכוניהם של כל הנוסעים עמך לרבות הקטינים הינו
 .(בהתאם לנדרש היציאה מן הארץ וכי הדרכון מכיל לפחות דף אחד ריק )לא כולל תעודת מעבר ואשרות

  כל עוד לא הועבר תשלום בגין הכרטיס וכל עוד לא הוחזר הטופס הנ"ל חתום וכל עוד לא קיבל הלקוח את חומר
 .אינה מתחייבת על מקום בטיסה ואו על מחירו של הכרטיס טוריסת טורסהנסיעה לידיו חברת 

 

 תעופה רשאית לבטל אוטומטית את במקרה של אי הגעה לטיסה פנימית או טיסת המשך יש להבהיר כי חברת ה
 .יתר הטיסות בכרטיס

 

 לינה במלון בלבד, כל שינוי שנעשה בהרכב   במוצרי תיירות הכוללים בתוכם לינה בבית מלון: חבילת נופש או
 .עלול לגרום לתמחור מחדש של עלות המוצר לכל נוסע החדרים לרבות שינוי בכמות הנוסעים,

 

  דרכונים זרים/תעודות מעבר/תעודה אחרת לטפל באשרה מול השגרירות על לקוחות בעלי  –צורך באשרה
 .הרלוונטית

 

  טוריסת טורס בשל אי יציבות פוליטית ונוכח תקריות שאירעו בכל הנוגע למדיניות הכניסה ליעד, לא תוכל חברת
 .לקחת אחריות בשל פעולות שינקטו ככל וינקטו, על ידי הרשויות המקומיות בעת כניסתך ליעד

 .שיקול הדעת בכל הנוגע להזמנת החבילה חל על המזמין בלבד *
 

  במקרה של נציג המזמין שירותים עבור מספר לקוחות מתחייב הנציג להעביר לכל יתר הלקוחות בעסקה זו את כל
 .פרטי ההזמנה ותנאיה, לרבות דמי הביטול ונוהל הביטול וכן וכל שינוי שיועבר לו ע"י נציגי סוכנות הנסיעות

 

 סות של חברת התעופה האוקראיניתבטי PS  שעות לפני הטיסה באתר  84חלה חובה לבצע צ'ק אין באופן עצמאי עד
 הבאה:  החברה בכתובת אתר האינטרנט

https://www.flyuia.com/ua/en/services/check-in#online-registration 
 

  ?ליצר  חירום , אליו עליכם ווצאפמעמיד לרשותכם  טוריסת טורסנתקלתם בבעיה דחופה והסניף/ המוקד סגור
 +404089440808קשר , המספר הוא : 

 

  תינוקות מתחת לגיל שנתיים לא זכאים למושב במטוס, ניתן לפנות לסוכן הנסיעות בסניף לבדיקת האפשרות
יש לקחת בחשבון  חודשים בלבד 4עד  0שנועדה במרבית חברות התעופה לתינוקות בגילאים להזמנת עריסה 

שהשירות ניתן רק בחלק מהטיסות וכפוף לזמינות העריסות בטיסה. אספקת המוצר תלויה במדיניות חברת 
 .התעופה בלבד

 

 ת החדר בבית המלון וזאת לקוח/ה יקר/ה, לידיעתך ייתכן ותידרש לתת כרטיס אשראי בינלאומי לערבון בעת קבל
 .בהתאם למדיניות בתי המלון בכל יעד ויעד

 

 תוקפו של כרטיס הטיסה הינו לכל היותר עד שנה מיום הכרטוס. 
 

 חברת התעופה AIR INDIA  מכחישה את כל השמועות שפורסמו בתקשורת בדבר מצבה הכלכלי ומודיעה כי היא
 .טיסה הנה באחריות הלקוח בלבדממשיכה לפעול כרגיל. ההחלטה בדבר רכישת כרטיס ה

 

 בחלק מהיעדים קיימת תוספת תשלום בגין מס מקומי שתגבה על ידי בית המלון. 
 

 .במידה ושעות הטיסה אינן מצוינות,עדכון לגביהן יופיע על גבי כרטיסי הטיסה 

  שעות לפני ההמראה . 04לתשומת ליבך,הכרטיסים יישלחו עד 

 .יש לוודא כי השמות המופיעים בכרטיס תואמים את הרישום המדויק של השם בדרכון 
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 המלצות:
 שעות לפני ההמראה. 3-מומלץ להגיע,לשדה התעופה כ 

 .מומלץ לעשות ביטוח לחו"ל,נא לשאול את נציגנו 

 .המזוודות לא תעבור את המשקל המותר 

 ( לא לשים בתיק יד)בושם, סבון, שמפו, דאודורנט 
 

 דמי ביטול או שינוי:

 עבור כרטיס טיסה :      

  גובה דמי השינוי נקבע על ידי חברת התעופה ביום ביצוע השינוי
וזאת בהתאם לחלוקתם הפנימית לתתי מחלקות ולזמינות 

 המקומות.

  05כמו כן ייגבו ע"י טוריסת טורס בנפרד ובנוסף דמי טיפול בסך 
או ביטול שיבוצע לאחר כרטוס הכרטיס ללא \דולר על כל שינוי ו

 "י חברת התעופה.קשר לדמי הטיפול שייקבעו ע
  

 עבור בתי מלון בחו"ל :       

 .בהתאם להוראות בית המלון המופיעות בעת ביצוע ההזמנה 

  חשוב לדעת 

      check in  14:00     

      check out 12:00 

 

 תנאים והגבלות : 

 למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ שכתובתו הינה  
gov.il/he/Departments/Topics/recommendationshttps://www. 

 או לאתר המטה ללוחמה בטרור בכתובת 
Warnings/Pages/default.aspx-http://www.nsc.gov.il/he/Travel 

 



 

 touristtours210@gmail.comמייל :                                                                                      4002164400שאדי : 
           חיפה 6כתובת : חורי                                                                                       403324242משרד : 

 403324242פקס : 

 

 
 תשלום :

 
 בתו ושכת מן במשרדמזו

 חיפה  – 1רח' ח'ורי 
 . 7קומה  –בנין סולל בונה 

 
 העברה בנקאית

 בנק הפועלים 
  11מספר בנק 
 755סניף בנק 

 101011מספר חשבון : 
 שם בעל החשבון : שאדי זועבי 

 
 כרטיס אשראי 

 תשלומים ללא ריבית  15עד 
 *אוטומתית מוספים עמלה סליקה . 

 
 שותפיו  החתום מטה מתחייב להביא את תוכנו של מסמך זה לידיעת

לנסיעה, כמו כן מצהיר כי הדרכון הישראלי שברשותו וברשות בני 
חודשים, לפחות מיום היציאה מהארץ. בנוסף,  6 -משפחתו תקף ל

מאושר בזאת כי ברשותו של החתום מטה ובני משפחתו כל המסמכים 
הדרושים לנסיעה לחו"ל, לרבות אשרות כניסה. החתום מטה מתחייב 

בהזמנה זו את כל פרטי ההזמנה ותנאיה, לרבות להעביר לכל הנוסעים 
דמי הביטול ונוהל הביטול וכן וכל שינוי שיועבר לו ע"י נציגי טוריסת 

 טורס.

 לפני מועד הטיסה. החתום מטה מתחייב לשלם את כל החשבון 
לידיעתך, המשלם/ים בהזמנה יוכלו לצפות בעת כניסתם לאזור האישי, 

 .הזמנהבכל המוצרים/השירותים הקיימים ב
 

  במקרה ולא סגרתם את החשבון לפני מועד הטיסה. אוטומתית יעבור
 לטיפול משפטי לפי החוק.

 .אנחנו לא אחראים, על איזה שינוי יקרה לא תלוי בנו 
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 אני הח"מ : ____________________.
 

 ת"ז : ________________________.
ת לשלם לחברת טוריסת טורס ח"פ את תמורת \מתחייב

 שירותי התיירות.
 שמספר הזמנה:________________.

, 0דמי ביטול והשינוי ככל שיחולו ראה להלן סעיף או  
בהתאם לתנאי "דמי הביטול והשינוי" והכל בהתאם 

לתנאי ההזמנה המפורטים להלן. הריני לאשר כי קראתי 
את תנאי השימוש ואת כל התנאים וההגבלות לגבי 

הזמנתי. מסמכי הנסיעה יתקבלו בדואר אלקטרוני בסמוך 
יתואם איסוף המסמכים למועד הנסיעה, במקרה הצורך 

. אני מאשר/ת את פרטי ותנאי טוריסת טורס מבית
.העסקה לרבות חיוב כרטיס האשראי שלי בגין הזמנה זו  

 
 
 

נוסעה חתימת  
 
 
 

 

 
 מתרגשים איתך לקראת הנסיעה ושמחים ששרתנו אותך

Tourist Tours 
 תכינו את המצלמות וחזרו עם הרבה זכרנות

 תודה.


