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 פרטים אישיים - 8201 1אוקטובר בדרום קוריאה למסע עומק  טופס הרשמה

 
 1מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 _______________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname: _______________________________ 

 _________________________מספר דרכון: ___

 __הוצאה: ___________________ומקום תאריך 

 __________בתוקף עד: ___________________

 ____________________________תאריך לידה: 

 מקצוע: ________________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר: ___

 _גיל / אחר:  __________אוכל בטיול: צמחוני / ר

 ___________: _____________ מס' נוסע מתמיד

 2מטייל 

 :נא למלא בדיוק כפי שמופיע בדרכון

 פרטים אישיים

 ________________________ )בעברית(: מלאשם 

_____________________________ First Name: 

Surname:________________________________ 

 ____________________________ מספר דרכון:

 ___________הוצאה: __________ומקום תאריך 

 _________בתוקף עד: ____________________

 _________________________תאריך לידה: ___

 מקצוע: ________________________________

 אוכל בטיסה: צמחוני / רגיל / דיאבטי / כשר: ___

 _______וני / רגיל / אחר: _ות בטיסות: צמחארוח

 __________________מס' נוסע מתמיד: ______

 , קלמ, דלתאפרנס איר ,אלאיטליה ,קוריאן :בחברות*

לא  כן      יום מראש(:   180לביטוח נסיעות )בכל גיל ומצב רפואי. תקף  הצעהשיפנו אלי עם  מבקשאני 

 ______: ___________________ מיקוד: _______כתובת: _________________________________ עיר

, ________________נייד: ___________________, עבודה: _____, ___________בית: _______: טלפונים

 ____________________________________________ :E-mail,          ________________פקס: _____

 ____________________,  _________  טלפונים:___________________שם: ________ - בארץאיש קשר 

 ______אחר: ___ פייסבוק  ______עיתון __ אינטרנט   חברים  ניוזלטר  ?הטיולנודע לך על כיצד 

 הערות:

 ובבתי המלון. , בטיסותטיולטופס זה הינו טופס הזמנה בלבד ואינו מהווה אישור לגבי מקומות ב .1

 שני עמודים ריקים לחותמות.  לפחותדרכון בתוקף לפחות חצי שנה לאחר יום החזרה ושיש בו יש לוודא שה .2

  tarbut.co.il-dialog@kנא לצרף צילום דרכון. ניתן לשלוח גם במייל:  .3

פה השונים כגון סוגי ארוחות ו/או מקומות על שרותי התעו אין שליטהלנו כמארגני הטיול, כמו גם לסוכני נסיעות,  .4

 הישיבה במטוס )גם אם הוזמנו על ידינו לבקשת המטיילים(.

כפופה לתקנון הטיולים של קשרי תרבות תבל אותו ניתן  טיול. תכנית הטיולתנאי הרישום והביטול בכפוף לתוכנית ה .5

 tarbut.co.il-http://www.kלקבל במשרדי החברה, בפקס, בדוא"ל או באתר האינטרנט:  

 .תכנית הטיול, לרבות סעיף דמי הביטול ה והבנה שלאישור על קריא מהווהו ת,החתימה על טופס ההרשמה מחייב .6

עמוד הבאאת ה מלאנא ל ,2מתוך  1עמוד 
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 2עמוד 

 כספים - 2018 1אוקטובר למסע עומק בדרום קוריאה  הרשמהטופס המשך 

 1מטייל 

 למטייל בחדר זוגי 5850 $   *        הסכום לתשלום:

 (8.17.5 עד)    - 100 $      הנחת רישום מוקדם: 

 (דולר 30)  -_____ $  :וותיק הנחת מטייל*

   (דולר 860_____+ )$ : בחדרתוספת ליחיד 

  דולר  _______                   : 1סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק)לא כולל מיסי נמל

 (21+)מטייל  דולר    סה"כ לחיוב: __________

  מיטה זוגית              מיטות נפרדות 

 2מטייל 

 למטייל בחדר זוגי 5850 $הסכום לתשלום:        *   

 (8.17.5 עד)    - 100 $     הנחת רישום מוקדם: 

 (דולר 30)  -_____ $:  וותיק *הנחת מטייל

 _______________________שם שותף/ה לחדר: 

 דולר:                    _______  2סה"כ מטייל 

 ובטחון כפי שייקבעו בסמוך לנסיעה( , דלק )לא כולל מיסי נמל

 

         מעוניין/ת בשותף/ת  לחדר  תלא מעוניין/   

בקשות מיוחדות: _________________________

  .  1.1.14 מ החל ל"לחו תבל תרבות קשרי עם שנסע למטייל הנחה *

 מחברות שמתקבלים לעדכונים בהתאם להשתנות העשויים למטייל 432$ בסך אייר קוריאן בחברת ודלק נמל מיסי כולל המחיר *

  .הטיסה כרטיסי של בפועל הנפקתם עם יתבצע וההיטלים המיסיםהתעופה. עדכון 

 

 .אשראי כרטיסי לרבות המקובלים התשלום אמצעי בכל לשלם . ניתן Explore Koreaבחברת  מתבצע התשלום

למחיר הסמינר  התשלום יתרת .לסמינר ההרשמה במעמד תשולם למשתתף ח"ש 2000 בסך מקדמה :לסמינר התשלום תנאי להלן

 במידה - והצמדה ריבית לאאשראי ל בכרטיס שווים שקליים או דולריים תשלומים 3 -ב היתרה את לשלם ניתן  9.8.18 תועבר בתאריך

  .הלקוח של הספציפי החיוב ביום שלו השקלי לערך יתורגם תשלום כל ,דולרי והחיוב

 אשלם:

 שטרות( מזומןב(       בהעברה בנקאית        בהמחאה 

 ___ :מס. כרטיס: ______________באמצעות כרטיס אשראי מסוג ,______-__________-__________-___________   ,

   ספרות אחרונות בגב הכרטיס: _____ 3. _______________________ ת.ז: ______, שם בעל הכרטיס: _____/____תוקף: 

במידה ואבטל את הטיול מיוזמתי, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית לחייב את כרטיס האשראי על פי סעיף דמי הביטול 

 המופיע בתכנית הטיול.

של  התשלומים ולמדיניות הסמינר מחיר לקביעת אחראית ואינה Explore Koreaשל  שווקמ הינה תבל תרבות קשרי * 

  המשתתפים

 טל"ח              התשלום חיובגבוה ביום  העברות והמחאותכל התשלומים על פי שער 

 

 

 ועלבפבקשרי תרבות תבל, תשלום ראשון  שהתקבלעל סמך טופס רישום חתום  אך ורקהבטחת המקום תעשה  חשוב:

יש לוודא קבלת אישור  או חיוב כרטיס אשראי( ועל פי סדר קבלת טפסי הרישום. עם פרטי כרטיס אשראי לביטחון )במזומן

 .לא ירשם ולא יטופלטופס ללא פרטי כרטיס אשראי  למען הסר ספק: רישום!

 לתשומת ליבכם:

העלולות להפריע למטייל במהלך הטיול,  למוגבלים בהליכה. במידה ותתעוררנה מגבלות בריאותיות מתאים אינוהטיול 

 בית המלון.או ל אוטובוסימתין המטייל לקבוצה, או יחזור בכוחות עצמו ועל חשבונו ל

 ____________________: ____________________  תאריך: ________________  חתימה: ____1שם נוסע 

 _______________________  חתימה: ____: ____________________  תאריך: _____________2שם נוסע 

  tarbut.co.il-dialog@k  או לאימייל 7428885-09לפקס:   לאחר המילוי העמודים וצילום הדרכון 2את נא לשלוח 
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