باسمه تعالي
الف ( قوانيﻦ رزرواسيون :

قوانين ومقررات مجموعه ارم

ﺿﻤﻦ ﺧيﺮ مقدم به شﻤا ميهﻤان گﺮامي كه جهت اقامت ﺧود هتل بزرگ ارم را انتخاب نﻤوده ايد ،مﻔتخﺮيﻢ كه به اطــﻼع بﺮســانيﻢ ازايـﻦ پــس امكــان رزرو ايﻨتﺮنتـي
بدون واسطه وبا بيﺸتﺮيﻦ درصدتخﻔيﻒ از طﺮيﻖ ايﻦ سامانه در دستﺮس كاربﺮان قﺮار گﺮفته است ،اميداست بتوانيﻢ رﺿايت ﺧاطﺮ و آســودگي شــﻤا ميهﻤــان گﺮامـي را
فﺮاهﻢ آوريﻢ .ﺧواهﺸﻤﻨديﻢ شﺮايﻂ رزرو هتل كه در ادامه آورده شده است را با دقت مطالعه فﺮماييد.
 -١زمان تحويل اتاق ساعت  ١5مي باشد .ﭼﻨانﭽه ميهﻤان از ساعت  ٧الي ١٢به هتل مﺮاجعه نﻤايد  %٥٠هزيﻨه يك شب محاسبه ﺧواهد شد و ورود قبــل از ســاعت ٧
صبﺢ شامل يك شب شارژ كامل مي باشد.
 -٢تخﻠيه اتاق ساعت  ١٢مي باشد  .ﭼﻨانﭽه ميهﻤان از ساعت ١٢الي  ١٨جهت تﻤديد اقامت ﺧود اقدام نﻤايد  %٥٠هزيﻨه يك شب محاسبه ﺧواهد شــد  .ﺧــﺮوج بعــد
از ساعت اعﻼم شده شامل يك شب شارژ كامل مي باشد.
 -٣رزرو كﻨﻨده مﻠزم به درج تاريﺦ دقيﻖ رزرو و ورود مسافﺮ مي باشد و جهت اقامت بيﺸتﺮ از  ٧روز در هتل بايد با واحد رزرواسيون از قبل هﻤاهﻨگي صورت پذيﺮد .
 -٤رزرواسيون تﻨهـا در صورت پﺮداﺧت هزيﻨه كامل به تعداد شب هاي مورد درﺧواست و اﺧذ شﻨاسه پيگيﺮي ) ريﻔﺮنس ( از سايت معتبﺮ مي باشد  ،ايﻦ كــد زمــاني
اعﻼم ﺧواهد شد كه مﺮاحل واريزي قطعي گﺮدد و رزرو پس از پﺮداﺧت كامل قطعي ميگﺮدد.
 -٥نﺮخ اعﻼم شده طبﻖ تاييد يه رسﻤي اتحاديه هتﻠداران شامل اقامت  +صبحانه و استقبال فﺮودگاهي)درصورت اعﻼم شﻤاره پﺮواز رفت( مي باشد.
 -٦بﺮابﺮ با تعﺮفه سازمان ميﺮاث فﺮهﻨگي  ،صﻨايﻊ دستي و گﺮدشگﺮي افﺮاد تا  3سال از پﺮداﺧت هزيﻨه معاف مي باشــﻨد و افــﺮاد بــاﻻي 3ســال بطــور كامــل محاســبه
ﺧواهﻨد شد.
 -٧در صورت ارائه هﺮگونه اطﻼعات نادرست عواقب ناشي از آن بﺮ عهده ميهﻤان مي باشد وا امكان تغييﺮ نام رزرو ثبت شــده فــﺮاهﻢ نﻤـي باشــد و اتــاق فقــﻂ بــه نــام
شخﺼي كه رزرو به نام ايﺸان ثبت شده است تحويل مي گﺮدد .
 -٨امكان پذيﺮفتﻦ كارت هاي اعتباري بيﻦ الﻤﻠﻠي در هتل ميسﺮ نﻤي باشد.
 -٩مﻼك قيﻤت ها در سيستﻢ بﺮ اساس نﺮخ نﻤايﺶ داده شده بﺮ روي سايت در زمان رزرواسيون ﺧواهد بود و در صورت درﺧواست ﺧدمات اﺿــافي هزيﻨــه دريافــت
ميگﺮدد.
 -١٠ميهﻤان بايد در هﻨگام ورود به هتل بﺮگه تاييد رزرو هﻤﻨام را به پذيﺮش تحويل دهد.
 -١١هتل در ﺧﺼوص جاماندن  ،تاﺧيﺮ و يا لغو بﺮنامه سﻔﺮ و كﻨسﻠي پﺮواز مسافﺮان هيﭻ گونه مسﺌوليتي ندارد و در صورت عــدم مﺮاجعــه ميهﻤانــان در روز مقــﺮر بــه
هتل مﺸﻤول شﺮايﻂ ابطال و انﺼﺮاف ﺧواهد شد.
 -١٢ميهﻤانان و هﻤﺮاهان مﻠـزم به داشتﻦ يكـي از مـدارك شﻨاسايي شﻨاسﻨامه  ،كـارت مﻠـي و يا پاسپورت مي باشﻨد.
 -١٣جـهت پـذيﺮش ميهﻤانان ﺧارجي اصل پاسپورت به هﻤﺮاه ويزا و مهﺮ ورود به ايﺮان با تاريﺦ اعتبار و انقضاء الزامي مي باشد.
 -١٤جهت پذيﺮش زوج هاي ايﺮاني وجود شﻨاسﻨامه عكس دار يكي از زوجيﻦ الزامي مي باشد و پذيﺮش نﻔﺮ دوم با كارت مﻠي يا پاسپورت بـﻼمانﻊ مي باشد.
 -١٥هتل از پذيﺮش عقدنامه موقت بدون مهﺮ بﺮجسته قوه قضاييه جﻤهوري اسﻼمي معذور مي باشد  ،پذيﺮش ميهﻤانان داراي عقدنامه موقت بدون مهﺮ بﺮجسته تﻨهــا
با نامه اداره اماكﻦ نيﺮوي انتظامي مجاز مي باشد.
 -١٦در صورتيكه ميهﻤان قبل از ساعت  ١٤:٠٠به هتل مﺮاجعه نﻤايد  ،هتل هيﭽگونه وظيﻔه اي در قبال پذيﺮش و ارائه اتاق را ندارد.
-١٧هتل در ﺧﺼوص طبقه و رنگ و طﺮح اتاق هيﭽگونه مسﺌوليتي ندارد و شﻤاره اتاق هﻨگام ورود ميهﻤان به هتل و ميز پذيﺮش مﺸخﺺ مي شود.

-١٨كﻠيه ميهﻤانان مﻠزم به رعايت شﺌونات اسﻼمي و قوانيﻦ داﺧﻠي هتل مي باشﻨد و ﭼﻨانﭽه ﺧسارتي به امــوال هتــل از طــﺮف ميهﻤــان وارد شــود بــﺮآورد هزيﻨــه آن
بﺮعهده هتل بوده و ميهﻤان مﻠزم به پﺮداﺧت ﺧسارت كارشﻨاسي شده مي باشد.
-١٩در صورت رزرو در قالب تور مقﺮرات ﺧاص تور اعﻤال ﺧواهد شد.
-٢٠هتل تﻨها در تاريﺦ ورود رزرو  ،اتاق را جهت ميهﻤانان ﺧالي نگه مي دارد و در صورت عدم مﺮاجعه شامل شﺮايﻂ كﻨسﻠي و نوشو ﺧواهد شد.
-٢١در اتاق دو تخته نهايتا يك سﺮويس اﺿافه ارائه مي گﺮدد.
-٢٢درصورت داشتﻦ بيﺶ ازيك فﺮزند  INFبﺼورت بزرگسال محاسبه مي گﺮدد.
-٢٣استعﻤال دﺧانيات در كﻠيه اتاق ها و سالﻦ ها و رستوران ها مﻤﻨوع مي باشد.
 -٢٤ثبت درﺧواست رزرو نﺸانه تاييد و پذيﺮش تﻤامي شﺮايﻂ و قوانيﻦ ذكﺮ شده از سوي ميهﻤان مي باشد  ،قوانيﻦ رزرو وتغييﺮ تاريﺦ ::
در صورت درﺧواست ابطال و يا تغييﺮات بﺮاساس موارد ذيل اقدام و بعد از طي  ٧روز كاري توسﻂ واحد مالي به حساب درﺧواست كﻨﻨده يا ميهﻤان واريز ميگﺮدد .
-٢٥پس از اﺧذ رزرو  ،درصورت درﺧواست مسافﺮ به افزايﺶ نﻔﺮ اﺿافه  ،فقﻂ هزيﻨه سﺮويس اﺿافه بايد به ازاي هﺮنﻔﺮ پﺮداﺧــت گــﺮدد وتبــديل اتــاق  ٢تختــه بــه ســه
تخته يا باﻻتﺮ مقدور نﻤي باشد.
ب (قوانيﻦ كنسلي و تغيير رزرو و تاريخ :
 -١درصورت كﻨسﻠي اززمان رزرو تا يك روز قبل از ورود  100 ،درصد هزيﻨه يك شب اقامت  ،كسﺮ مي گﺮدد .
 -2درصورت كﻨسﻠي در روز ورود  ،هزيﻨه دو شب اقامت كسﺮ مي گﺮدد .
 -٣در صورت نوشو و عدم تقاﺿاي ميهﻤان جهت ابطال  ،هزيﻨه كامل اقامت به تعداد و نوع اتاق كسﺮ مي شود .
 -٥درصورت درﺧواست تغييﺮ نام رزرو  ٥٠ ،درصد هزيﻨه يك شب اقامت اﺧذ مي گﺮدد .
 -٦در ﺧﺼوص ايام نوروز و پيك رويه و مقﺮرات ﺧاص به مﺮحﻠه اجﺮا گذاشته ﺧواهد شد .
-٧درصورت تغييﺮ زمان رزرو  ،طبﻖ شﺮايﻂ كﻨسﻠي محاسبه مي گﺮدد.
-٨درصورتي كه رزرو انجام شده بعﻠت شﺮايﻂ و دﻻيل ذيل توسﻂ هتل لغو گﺮدد  ،كﻠيه وجه دريافتي از ميهﻤان بدون اﺧذ هﺮگونه هزيﻨه اي به وي مستﺮد مي گﺮدد.
الﻒ-دﻻيل امﻨيتي و دولتي
ب-عدم سﺮويس دهي هتل بعﻠت شﺮايﻂ فورس ماژور مانﻨد قطﻊ بﺮق  ،آتﺶ سوزي و …
ج-قﺮارداشتﻦ در ليست سياه
د -حوادث و بﻼياي طبيعي

باآرزوي سفري خوش

