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 טופס הרשמה

 משלחת לימודית לדובאי ואבו דאבי
 בנושא נדל"ן בינלאומי והשקעות במזרח התיכון

 שם הארגון/חברה _______________
 

 $ 485חדר יחיד : $ ,   תוספת  1,795מחיר הטיול : 
_______________________________________________________________________________________ 

  24.02.22| חזרה:   20.02.22יציאה: 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________: __משפחה   _________________________ שם פרטי: 

 _________________________________ דוא"ל________ : : בית __________________ ניידטלפון

 : __________________________ומיקוד כתובת

 

 נא הקף בעיגול:
  . שלושה בחדר 4יחיד בחדר .3. זוגי מיטות נפרדות  2  זוגי. 1                     :המבוקש החדר סוג
 צמחוני . 2  רגיל.1    :בטיול מבוקש אוכל סוג

 . לא 2. כן     1 נסיעות : הצעה לביטוח קבלת 
 בקשות אחרות מיוחדות במידה ויש: 

 
 
 

 הקורונה בתקופת טיולים 
 כזה במקרה. הטיול את ולדחות לבטל הזכות את לעצמה שומרת מילניום היציאה לפני קורונה התפרצות של במקרה

 .טיול דחיית או מלא החזר בין לבחור אפשר יהיה
 הנוסע על. כסדרם ייצאו הטיולים, היעד למדינת טיסות ומתקיימות תיירים מקבלת היעד מדינת עוד כל כי ויודגש יובהר
. חובה הוא זה סעיף. קורונה סעיף גם הכוללת, ל"לחו נסיעות ביטוח בפוליסת(, הניתן ככל מוקדם) להצטייד חובה חלה
 .כספי והפסד נפש עוגמת לכם לחסוך מנת על וזאת
 איננה  מילניום חברת, בתנאים או בהוראות עמידה אי או מילוי אי עקב לטיול להצטרך יוכל לא נוסע שבו מקרה בכל

  ויחולו דמי ביטול.  לכך אחראית
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . החברה של האינטרנט באתר שמתפרסמים כפי הכלליים התנאים לכל בכפוף תיעשה מילניום לטיולי ההרשמה
 .ח.ל.ט והנחות מבצעים כפל אין

 החברה ובהתאם לחתימה על טופס הרישום.  באתר הכלליים בתנאים לרשום כפופים הביטול דמי
 

 sara@mtours.co.il  9584920-054שרה:    naama@mtours.co.il 6610616-052לפרטים והרשמה: נעמה:  
 חודשים מיום יציאת הטיול. 6יש לוודא כי הדרכון בתוקף לפחות 

 יש להעביר טופס הרשמה בצירוף  צילומי דרכון למייל הנ"ל

 

 2נוסע  1נוסע  

 שם משפחה בלועזית כפי שמופיע בדרכון
 

  

 שמופיע בדרכון שם פרטי בלועזית כפי
 

  

 מספר דרכון
 

  

 תוקף דרכון )ראו הערה למטה(
 

  

 תאריך לידה
 

  

 מספר ת.ז. 
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 : ההרשמה תנאי
השתתפותו של הנוסע בטיול מותנית בכך שהמטייל  תתבצע על ידי מילוי טופס ההרשמה הרצ"ב. לטיול נוסע הרשמת

 ,ההרשמה לאחר כי לוודא הנוסע באחריות יציאה. לפני מועד  ימי עבודה  15הסדיר את מלוא התשלום בגין הטיול עד 
 .מלאים ,בטופס הדרושים הפרטים כל כאשר חתום הרשמה טופס ישלח

 
 תשלום: 

 תשלומים או בקרדיט לפני היציאה. 3 -ב–ניתן לשלם בכרטיס אשראי 
 בהעברה בנקאית בשקלים או לחשבון בדולרי. ניתן לשלם 

 
 ביטול הרשמה

המאשר את  info@mtours.co.il ביטול עסקה יעשה בכתב וישלח לחברת מילניום טיולים ותיירות בע"מ לכתובת מייל 
 בכפוף למדיניות דמי הביטול הרצ"ב.מילניום וזאת ביטול הטיול ואישורו חזרה ע"י סוכן / נציג מטעם 

 
 דמי ביטול בגין ביטול השתתפות בטיול:

 (וחגים  חג וערבי שבת/שישי כולל לא חמישי עד ראשון: עבודה ימי חישוב: ) ביטול דמי תנאי
 $47 ביטול דמי היציאה לפני  עבודה ימי 60 עד
 ביטול דמי 30%היציאה  לפני  עבודה ימי 30 ועד  עבודה ימי 59-מ
 ביטול דמי 50% היציאה לפני  עבודה ימי 14 ועד  עבודה ימי 29-מ
 ביטול דמי 100% היציאה יום ועד  עבודה ימי 13-מ
 

 מלאה בהתחייבות שירותים
  מלאה  בהתחייבות שנרכשו לשירותים או/ו פנימיות לטיסות תשלום, טיסה כרטיס שינוי, אשרות הנפקת בגין הוצאות

 . מלאים ביטול דמי יחולו - ומוחלטת
 
 

 במלואם ידי על , הובנו הביטול דמי תנאי כולל סקהלע נטייםוהרלו הפרטים שכל מאשר אני זו בחתימתי כי מצהיר אני•
 
 

               ____________________________________________        ______________________ 
 תאריך    ת.ז.          חתימת הלקוח                  

 
 

 פרטי כרטיס האשראי )לא מקבלים כרטיס דיינרס(

 ____________________________ז.ת __________________________הכרטיס בעל שם

 _______________סוג כרטיס:______: _________________________האשראי כרטיס ס'מ

 לחיוב_____________סכום  _____________ ספרות בגב הכרטיס 3_________וקף כרטיס: ת

 __________________תשלומים  )אם לא צויין מס' התשלומים יחוייב הסכום בתשלום אחד( ____

 

 כי לי ידוע.  האשראי כרטיס את לחייב מ"בע ותיירות טיולים למילניום מאשר מטה החתום אני :לחיוב אישור

 גבוה המחאות שער לפי , זו בפעולה יגבה אשר לסכום והסכמה התחייבות מהווה ידי , בחתימתזה אישורי

 ומצויין ידוע היה שלא מס או/ו דלק היטל יוטל באם ,יציאת הטיול למועד עד נוסף חיוב כולל ,החיוב ביום המפורסם

 .ל"הנ ההרשמה ביום

 

 

 ___________ תאריך ___________שם בעל הכרטיס ______________חתימת בעל הכרטיס 
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