
  

  باسمه تعالي

  قوانين ومقررات مجموعه ارم

  : ونيرزرواس نيقوانالف ) 

 ينترنتــيپــس امكــان رزرو ا نيــازا ميكه به اطــالع برســان ميمفتخر د،يكه جهت اقامت خود هتل بزرگ ارم  را انتخاب نموده ا يگرام همانيمقدم به شما م ريخ ضمن

را  يگرامــ همــانيشــما م يآســودگخاطر و  تيرضا ميبتوان داستيه در دسترس كاربران قرار گرفته است، امسامان نيا قياز طر فيدرصدتخف نيشتريبدون واسطه وبا ب

  .دييرزرو هتل كه در ادامه آورده شده است را با دقت مطالعه فرما طيشرا مي. خواهشمندميفراهم آور

 ٧شب محاسبه خواهد شد و ورود قبــل از ســاعت  كي نهيهز %٥٠ ديراجعه نمابه هتل م ١٢يال ٧از ساعت  همانيباشد. چنانچه م يم 5١اتاق ساعت  ليزمان تحو -١

  باشد. يشب شارژ كامل م كيصبح شامل 

شب محاسبه خواهد شــد . خــروج بعــد  كي نهيهز %٥٠ دياقامت خود اقدام نما ديجهت تمد ١٨ يال١٢از ساعت  همانيباشد . چنانچه م يم ١٢اتاق ساعت  هيتخل -٢

  باشد. يشب شارژ كامل م كيامل از ساعت اعالم شده ش

  . رديصورت پذ ياز قبل هماهنگ ونيبا واحد رزرواس ديروز در هتل با ٧از  شتريباشد و جهت اقامت ب يرزرو  و ورود مسافر م قيدق خيرزرو كننده ملزم به درج تار -٣

 يكــد زمــان نيباشد ، ا يمعتبر م تي) از سا فرنسي( ر يريگياخذ شناسه پمورد درخواست  و  يكامل به تعداد شب ها نهيتنهـا در صورت پرداخت هز  ونيرزرواس -٤

  .گردديم يگردد  و رزرو پس از پرداخت كامل قطع يقطع يزياعالم خواهد شد كه مراحل وار

  باشد. يم رواز رفت)(درصورت اعالم شماره پيهتلداران شامل اقامت + صبحانه و استقبال فرودگاه هياتحاد يرسم هي ديينرخ اعالم شده طبق تا -٥

ســال بطــور كامــل محاســبه  3يباشــند و افــراد بــاال يمعاف م نهيسال از پرداخت هز 3تا افراد  يو گردشگر يدست عي، صنا يفرهنگ راثيبرابر با تعرفه سازمان م  -٦

  خواهند شد.

باشــد و اتــاق فقــط بــه نــام  ينام رزرو ثبت شــده فــراهم نمــ رييامكان تغباشد وا  يم همانياز آن بر عهده م يدر صورت ارائه هرگونه اطالعات نادرست عواقب ناش  -٧

  گردد . يم ليثبت شده است تحو شانيكه رزرو به نام ا يشخص

  باشد. ينم سريدر هتل م يالملل نيب ياعتبار يكارت ها رفتنيامكان پذ  -٨

 افــتيدر نــهيهز يخواهد بود و در صورت درخواست خدمات اضــاف  ونين رزرواسدر زما تيسا  يداده شده بر رو شيبر اساس نرخ نما ستميها در س متيمالك ق  -٩

  .گردديم

  دهد. ليتحو رشيرزرو همنام را به پذ دييدر هنگام ورود به هتل برگه تا ديبا همانيم  -١٠

در روز مقــرر بــه  همانــانيو در صورت عــدم مراجعــه م ندارد  يتيگونه مسئول چيپرواز مسافران ه يلغو برنامه سفر و كنسل ايو  ريهتل در خصوص جاماندن ، تاخ  -١١

  ابطال و انصراف خواهد شد. طيهتل مشمول شرا

  باشند. يپاسپورت م ايو  يشناسنامه ، كـارت ملـ  يياز مـدارك شناسا يكـيو همراهان ملـزم به داشتن  همانانيم  -١٢

  باشد. يم ياعتبار و انقضاء الزام خيبا تار رانير ورود به او مه زاياصل پاسپورت به همراه و يخارج همانانيم رشيجـهت پـذ -١٣

  باشد. يپاسپورت بـالمانع م اي ينفر دوم با كارت مل رشيباشد و پذ يم يالزام نياز زوج يكيوجود شناسنامه عكس دار  يرانيا يزوج ها رشيجهت پذ -١٤

عقدنامه موقت بدون مهر برجسته تنهــا  يدارا همانانيم رشيباشد ، پذ يمعذور م ياسالم يجمهور هييعقدنامه موقت بدون مهر برجسته قوه قضا رشيهتل از پذ -١٥

  باشد. يمجاز م يانتظام يرويبا نامه اداره اماكن ن

  و ارائه اتاق  را ندارد. رشيدر قبال پذ يا فهيوظ چگونهي، هتل ه ديبه هتل مراجعه نما ١٤:٠٠قبل از ساعت  همانيم كهيدر صورت -١٦

  شود. يمشخص م رشيپذ زيبه هتل و م همانيندارد و شماره اتاق هنگام ورود م يتيمسئول چگونهير خصوص طبقه و رنگ و طرح اتاق ههتل د-١٧



  

  

ن آ نــهيوارد شــود بــرآورد هز همــانيبه امــوال هتــل از طــرف م يباشند و چنانچه خسارت يهتل م يداخل نيو قوان يشئونات اسالم تيملزم به رعا همانانيم هيكل-١٨

  باشد. يشده م يملزم به پرداخت خسارت كارشناس همانيبرعهده هتل بوده و م

  در صورت رزرو در قالب تور مقررات خاص تور اعمال خواهد شد.-١٩

  و نوشو خواهد شد. يكنسل طيدارد و در صورت عدم مراجعه شامل شرا ينگه م يخال  همانانيورود رزرو ، اتاق را جهت م خيهتل تنها در تار-٢٠

  گردد. ياضافه ارائه م سيسرو كي تايدر اتاق دو تخته نها-٢١

  گردد. يبصورت بزرگسال محاسبه م INFفرزند  بيش ازيك درصورت داشتن -٢٢

  باشد. ياتاق ها و سالن ها و رستوران ها ممنوع م هيدر كل اتياستعمال دخان-٢٣

  :: خيتار رييرزرو وتغ نيباشد ، قوان يم همانيم يذكر شده از سو نيو قوان طيشرا يتمام رشيو پذ دييثبت درخواست رزرو نشانه تا -٢٤

 . گردديم زيوار همانيم ايبه حساب درخواست كننده  يتوسط واحد مال يروز كار ٧  ياقدام و بعد از ط ليبراساس موارد ذ راتييتغ ايصورت درخواست ابطال و  در

تختــه بــه ســه  ٢نفر اضافه ، فقط هزينه سرويس اضافه بايد به ازاي هرنفر پرداخــت گــردد وتبــديل اتــاق پس از اخذ رزرو ، درصورت درخواست مسافر به افزايش -٢٥

  تخته يا باالتر مقدور نمي باشد.

  : رزرو و تاريخ تغيير كنسلي و  ب )قوانين

 . ددگر يكسر م  ، شب  اقامت كي نهيدرصد هز 100  ،  روز قبل از ورود يك اززمان رزرو تا  درصورت كنسلي -١

  . گردد يشب اقامت كسر م دو نهيهز ، ورود  در روز درصورت كنسلي  -2

  . شود ياقامت به تعداد و نوع اتاق كسر م كامل  نهيهز، جهت ابطال  همانيم يدر صورت نوشو و عدم تقاضا -٣

  . گردد يم اخذشب  اقامت  كي نهيدرصد هز ٥٠ ، نام رزرو  رييدرصورت درخواست تغ -٥

  . و مقررات خاص به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد هيرو كيپنوروز و  اميادر خصوص  -٦

  درصورت تغيير زمان رزرو ، طبق شرايط كنسلي محاسبه مي گردد.-٧

  گردد. يسترد مم يبه و يا نهيبدون اخذ هرگونه هز همانياز م يافتيوجه در هيتوسط هتل لغو گردد ، كل ليذ ليو دال طيكه رزرو انجام شده بعلت شرا يدرصورت-٨

  يو دولت يتيامن ليدال-الف

  …و  يفورس ماژور مانند قطع برق ، آتش سوز طيهتل بعلت شرا يده سيعدم سرو-ب

  اهيس ستيقرارداشتن در ل-ج

  يعيطب يايحوادث و بال -د

  

  باآرزوي سفري خوش


