תקנון/הסכם התקשרות למשתתף – Royal Thai
שם ושם משפחה באנגלית (כפי שרשום בדרכון) ___________________________________________

ת"ז

טלפון ____________ כתובת _______________________________ מיקוד ____________ ___________________________ E-mail
מס’ נוסע מתמיד באל-על במידה ויש _______________________
מתחייב לשלם ל Royal Thai -את תמורת ההזמנה הנקובה והכול בהתאם לתנאי התקנון המפורטים בטופס הרצ"ב
סה"כ לתשלום ______________ התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג _____________
תוקף

מס’ כרטיס			

מספר תשלומים ______________

אם הנך מעונין לשלם במזומן יש לשלם במשרדנו עד לתאריך

במידה ולא בוצע התשלום במזומן עד למועד האמור יחויב כרטיס החיוב הנ"ל (אם חברת כרטיסי האשראי לא תאשר העסקה  -תבוטל ההזמנה).

 .1תאריך היציאה:

תאריך החזרה:

 .2המחיר כולל:
• טיסות הלוך וחזור לתאילנד ,מס נמל והיטלי ביטחון ודלק • בית מלון מפנק בבנגקוק (על בסיס חצי פנסיון) • חדר כושר וסדרת אימונים
אישית • סדרת טיפולים בספא בריאות • פיקוח תזונתי/ייעוץ תזונתי • סיורים וביקורים כמפורט בתוכנית המצורפת • מסע אופניים מודרך
המחיר הינו ליחיד בחדר זוגי ,שני נוסעים בחדר .משתתף יחיד בחדר  -בתוספת תשלום.
היציאה היא ביום ה’ ,והחזרה היא לאחר  10ימים ,ביום א’ בשעה  7בבוקר (כלומר ,הפסד  5ימי עבודה בלבד).
 .3המחיר אינו כולל הוצאות בעלות אופי אישי ,כגון ארוחות נוספות הכלולות בתכנית ,שתייה ,שירותי כביסה ,מיני בר ,שיחות טלפון ובילויים,
למעט הבילויים והארוחות הכלולים בתוכנית.
 .4המחיר אינו כולל :ביטוח רפואי ,ביטוח אישי וביטוח מטען .אנו ממליצים לכל נוסע לרכוש טרם יציאתו מהארץ פוליסת ביטוח רפואי
וביטוח מטען מקיפה ,באמצעות גורם מוסמך.
 .5למען הסר ספק Royal Thai ,לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן מטען ,מסמכים ,כרטיסי טיסה ו/או דרכון.
 Royal Thaiלא תהיה אחראית במקרה של הפסקת התכנית עקב מחלה ו/או חלילה פציעה בגין תאונה ,אלימות ,שוד ,גניבה ,אשפוז ,הוצאות
רפואיות ,פגעי מזג אוויר וכיו”ב.
 .6ההשתתפות בתכנית מותנית בהמצאת אישור רפואי המעיד על כשירות הנרשם להשתתף בפעילות גופנית בחדר כושר ,ובכל מקרה היא על
אחריותו הבלעדית של המשתתף.
 Royal Thai .7תהיה רשאית לבטל את התכנית מכל סיבה שהיא ,לרבות מספר הנרשמים .ביצוע התכנית מותנה במספר משתתפים מינימלי.
החברה רשאית לבטל את היצאה בהודעה מראש של  10ימים לפני הנסיעה לכל המאוחר .במקרה זה ,יוחזרו לנרשם מלוא התשלומים ששילם.
 .8דמי ביטול:
נוסע המבטל את השתתפותו מיום ההרשמה ועד  15ימי עבודה טרם תאריך היציאה ,יחויב בדמי ביטול בסך של ;₪ 1,000
ביטול השתתפות בתקופה של  7-14ימי עבודה טרם תאריך היציאה יחויב בדמי ביטול בסך של ;₪ 1,500
ביטול השתתפות בתקופה של  3-6ימי עבודה טרם תאריך היציאה יחויב בדמי ביטול בסך של ;₪ 2,500
ביטול ההשתתפות בתקופה של  2ימי עבודה ועד יום היציאה יחויב בדמי ביטול בסך  75%ממחיר התכנית;
אי-הופעה לתכנית ביום היציאה תחוייב בדמי ביטול בגובה מלוא מחיר התכנית.
 .9השתתפותו של הנוסע בתכנית מותנית בקבלת מלוא התשלום על ידי  ,Royal Thaiלא יאוחר מ 15-יום לפני היציאה.
 .10בעצם ההרשמה לתכנית ,הנוסע מביע את הסכמתו לכל התנאים וההגבלות המופיעים לעיל.
 .11הואיל ומרכז פעילותה של  Royal Thaiהוא בתל-אביב ,מוסכם בזאת כי כל מקרה של סכסוך ,מחלוקת ו/או טענה שיהיו לצדדים
יידון בבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
 .12מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של נוסע כנגד  Royal Thaiחייבת להיות מובאת לא יאוחר מ 30-יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.
מוסכם על הנוסע ,כי בחלוף שנתיים מיום חזרתו ארצה ,לא יהיה זכאי לבוא בטענות אל  Royal Thaiבכל תביעות שהן ו/או בגין נזיקין
ויש לראות תנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד.
חתימה ____________________
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