
................................................................... שם המלון ................................................................... שם האתר

עם טיפולים / בלי טיפולים          )מחק את המיותר(
חבילת טיפולים עד   ............................    טיפולים בשבוע

ALL INCLUSIVE / FB / HB / BB   )מחק את המיותר( אכסון על בסיס

................................................................. פרטי הטיסה  ........................................................................ יציאה בתאריך

................................................................. פרטי הטיסה ........................................................................ חזרה בתאריך

............................................................... שם הסוכן המבצע  ............................................................... שם משרד הנסיעות

............................................................... אימייל ............................................................... כתובת המשרד

............................................................... פקס ............................................................... טלפון המשרד

בהפעלת טופז טורס בע”מתיירות נופש ומרפא

www.topaztours.co.il  •  09-8343337 :טלפון: 09-8343777  •  פקס

כל בקשה לחדרים או קומה היא בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותינו להבטיח או להתחייב

המחירים נכונים ל- 1/1/19 וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת עקב עליית דלק, מיסים וכו.

טופס הזמנה 2019

תיקון שם לאחר כרטוס כרוך בתשלום נוסף של €35 לאדם
מיום  ויותר  חודשים   6 ל-  בתוקף  הדרכון  כי  לוודא  ובאחריותם,  והסוכן  הלקוח  על 

הנסיעה
אין טיפולים בימי שבת, ראשון וחגים לאומיים

”TOP SPA“ בחוברת  הכלליים  התנאים  כל  את  קראנו  כי  בזאת  מאשרים   אנו 
וקיבלנו את כל ההסברים והפרטים ואנו מסכימים ומקבלים תנאים אלו. כמו כן ברור 
שהיא,  סיבה  מכל  המרפא,  באתר  שהותנו  את  ונקצר  במידה  כי  עלינו  ומוסכם   לנו 

לא נהיה זכאים לכל החזר כספי.
כל ביטול יש לבצע בכתב ולקבל אישור. לא יתקבלו הזמנות ללא חתימת הלקוח וסוכן, 

ובחתימתם הסכימו לכל האמור.
את כיסוי הביטול ניתן להוסיף להזמנות המתבצעות לפחות 30 יום ממועד הנסיעה. 

•
•

•
•

•

 ביטול הנסיעה מיום ההרשמה ועד 45 יום לפני הטיסה, יחולו €49 לאדם
ביטול הנסיעה מ- 45 יום ועד 21 יום, יחולו 30% לאדם

 ביטול הנסיעה מ- 21 יום ועד 14 יום, יחולו 50% לאדם 
 ביטול הנסיעה מ- 14 יום ועד 3 ימים, יחולו 75% לאדם

 ביטול הנסיעה מ- 3 ימים ועד ליציאה יחויב הנוסע בדמי ביטול מלאים 100% לאדם
ספירת הזמן לביטול הינם ימי עבודה ואינם כוללים סופי שבוע )שבת, ראשון(

ולא כוללת את יום היציאה מהארץ.

•
•
•
•
•
•
   

תנאי הרשמה ודמי ביטול לאדם:

הערות / שרותים נוספים ובקשות מיוחדות )כגון אוכל מיוחד, כסא גלגלים וכו’( .......................................................................................

..................... € לאדם 
סה”כ מחיר החבילה 
כולל €49 כיסוי ביטול

כן / לא
 )מחק את המיותר(

 מבקש לשלם
תוספת €49 
כיסוי לביטול

€ .......................
מחיר 

החבילה לאדם

תאריך: ........................

 ניתן להוסיף במועד ההזמנה בלבד, תוספת כיסוי לביטול ע”ס €49 לאדם 
המאפשרת ביטול הנסיעה ללא תשלום נוסף, מכל סיבה שהיא עד 72 שעות לפני הטיסה )לא כולל שבת-ראשון(

ביצוע כיסוי לביטול לפי שיקול הדעת הבלעדית של טופז טורס

 
 שם נוסע 1

.........../.........../...........ת.לידה.........................................................................................  MR/MRS באותיות גדולות באנגלית

...................................מספר דרכון.........................................................................................................כתובת

.........../.........../...........תוקף הדרכון .......................................    :Tel 2:    ........................................Tel 1טלפונים

.........................................................................................................דוא”ל
 שם נוסע 2

.........../.........../...........ת.לידה.........................................................................................  MR/MRS באותיות גדולות באנגלית

...................................מספר דרכון.........................................................................................................כתובת

.........../.........../...........תוקף הדרכון .......................................    :Tel 2:    .......................................Tel 1טלפונים

...........................................................................................................דוא”ל

................................................חתימת הסוכן.................................................חתימת הלקוח

.................................................................................................חותמת המשרד..................................................ת.ז

 הצהרת הנוסע: 
הנני מצהיר ומאשר כי ידוע לי ואני מסכים שבמקרה שאבטל הנסיעה מכל 

סיבה, יחולו עלי דמי ביטול של כל שירותים בחו”ל ) מלונות, תחבורה וכו”ו(.

•   


