סיור קניונים וריטייל ביפן -מאי 2020
טופס רישום ותקנון
אנא מלאו את כל פרטי הטופס .טפסים שחסרים בהם פרטים לא יתקבלו .אנא מלאו בכתב ברור על מנת למנוע
טעויות בקליטת הטופס .בחדרים זוגיים ,כל משתתף/ת חייב/ת למלא טופס יש לצרף גם צילום דרכון
שם פרטי באנגלית כפי שרשום בדרכון____________________________________________ :
שם משפחה באנגלית כפי שרשום בדרכון__________________________________________ :
מספר דרכון _________________________________ :תוקף דרכון____________________:
מספר טלפון נייד____________________ :דוא"ל__________________________________:
הרכב החדר המבוקש (נא להקיף בעיגול) :סינגל  /דאבל -מיטה זוגית /

טווין  2-מיטות יחיד

אם בחרת חדר דאבל/טווין ,שם השותף/ה לחדר____________________________________ :
סוג החדר המבוקש (נא להקיף בעיגול) – חדר ללא עישון  /חדר למעשנים
שבת וכשרות (לשומרים ,נא להקיף בעיגול) -שומר שבת  /שומר כשרות
שם לחשבונית (שם פרטי או עסקי)_____________________________________________ :
עלויות -מחיר הסיור $ 5,975 -למשתתף/ת בחדר זוגי (תוספת לחדר סינגל – ) $ 935
לנוחיותך ,ניתן לבחור אחד או יותר מהשדרוגים הבאים (יש לסמן את השדרוג/ים המבוקש/ים)
תוספת לטיסות במח' תיירים פרימיום$ 800 -

(נכון ליום )13/1/2020

תוספת לטיסות במח' עסקים$ 2,100 -

(נכון ליום )13/1/2020

תוספת לחדר גרנד פרמייר בקומת עסקים ב - Keio Plaza Tokyo Hotel -כל מלונות הסיור הינם ברמת ,*5
למעט המלון הראשון בטוקיו שהינו מלון מעולה ברמת  *4ונבחר בשל מיקומו המרכזי .לגבי מלון זה ,ניתן
לשדרג לחדר בקומת העסקים הכולל גם כניסה חופשית לטרקלין העסקים היוקרתי בו מוגשות ארוחות קלות,
בתוספת של  $ 715לחדר (זוגי או סינגל) לכל שלושת הלילות שנשהה במלון זה.
חדרי הסינגל בלבד במלון  OKURAבקיוטו הינם חדרים בגודל  22מ"ר ,בעוד החדרים הזוגיים הינם בגודל 37
מ"ר .משתתפי סינגל יוכלו לשדרג לחדר זוגי ( 37מ"ר) ,בתוספת של  $ 295לשני הלילות שנשהה במלון זה.
תשלום -ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית או בכרטיס אשראי (יש לסמן את אמצעי התשלום הנבחר)
בהעברה בנקאית לחשבון ע"ש "טללים-אירועים ,כנסים ותיירות בע"מ"
בנק  ,)23( HSBCסניף ( 101ז'בוטינסקי  ,2ר"ג) ,מס' 026771-500

HSBCILIT : SWIFT

( IL370231010101026771500 :IBANאת האסמכתא יש לשלוח ל )tzippyb@authenticeurope.net
בכרטיס אשראי (בתוספת עמלה בשיעור :)0.9%
שם בעל הכרטיס _____________________________ :ת .ז _______________________:
חברת האשראי (שימו לב ,לא ניתן לשלם בכרטיס ______________________________ :)Diners
מספר הכרטיס___________________________________________________________ :
תוקף הכרטיס 3 _________/________ :או  4ספרות בגב הכרטיס_____________________ :

תקנון הסיור
 .1עלות הסיור תשולם ישירות לחברת טללים בהעברה בנקאית או באשראי (בתוספת  0.9%עמלה) .כל
הסכומים ישולמו בש"ח לפי שער של  ₪ 3.5ל , $-במידה והשער יעלה מ ,₪ 3.5-המחיר יתעדכן בהתאם.
 .2המחיר מובטח עד ה .15.02.20-לאחר מכן המחיר עלול לעלות בהתאם למדיניות אל-על .מחיר שדרוגי
הטיסות נכון ליום  13.1.2020והוא עשוי להשתנות בכל יום בהתאם להחלטת אל על.
 .3המחירים כוללים את המפורט בתוכנית הסיור לרבות -טיסות אל על ישירות הלוך ושוב ,לינות במלונות 5
כוכבים (למעט מלון  Keio Plaza Tokyo Hotelשהינו מלון מעולה בדרגת  ,)*4מדריך ישראלי מומחה ליפן,
מדריך מקומי דובר אנגלית ,נסיעות ברכבות הקליע ,אוטובוס צמוד בימים הרלוונטיים כולל שתיה וחטיפים,
כניסות לאתרים המופיעים בתוכנית הסיור ,מנהל לוגיסטי צמוד מטעם חב' "טללים" ,ארוחות בוקר במלון,
טיפ לנותני השרות המקומיים (מדריך +נהג)
 .4המחיר אינו כולל -הוצאות אישיות ,ביטוחים (נסיעות ורפואי) ,וכל מה שלא נרשם ככלול
 .5המראה מנתב"ג לטוקיו -בטיסת אל על ישירה מס' , 091ביום ב' 11.05.2020 ,בשעה 20:45
נחיתה בנתב"ג מטוקיו -בטיסת אל על ישירה מס' , 092ביום ג' , 19.05.2020 ,בשעה 22:45
כל משתתף/ת רשאי להעלות למטוס מזוודה אחת עד  23ק"ג +תיק עליה למטוס
 .6ביטול עסקה יהיה אפשרי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א  2010וחוק הגנת הצרכן,
התשמ"א.1981 -
 .7חברות התיירות "טללים כנסים ,אירועים ותיירות בע"מ" ו "Authentic Europe" -הן החברות המבצעות את
הסיור בפועל וברישומך לסיור הנך משחרר/ת את חברת תאנה תיירות בע"מ ו/או את דדי ריזל מכל אחריות
לכל נזק בגוף או ברכוש ככל שיגרמו לך ו/או לכל צד שלישי במהלך הסיור.
 .8בחתימתי על מסמך זה אני מתחייב כי בתקופת הסיור יהיה ברשותי ביטוח תקף המכסה נזקי גוף ורכוש
שעלולים להיגרם לי או לצד ג' כתוצאה מהשתתפותי בסיור וכי חברת טללים ו/או  Authentic Europeלא
תהיינה אחראיות לכל נזק לגוף או לרכוש שייגרם לי או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהשתתפותי בסיור.
 .9בקשות המשתתפים לגבי סוג המיטה (זוגית או מופרדת) ולגבי נושא העישון בחדרים  -מותנות במצאי הקיים
במלון .חב' טללים תעשה כל מאמץ למלא אחר הבקשות אך היא אינה מתחייבת לכך.
 .10התוכנית המפורטת שהופצה לקראת הסיור עלולה להשתנות מכל סיבה שהיא.
 .11קיום הסיור מותנה במינימום נרשמים .במידה ולא נגיע למינימום הנדרש ,הסיור יבוטל וכספך יוחזר לך
בתוך  15ימי עסקים.

בחתימתי על טופס זה ו/או בשליחתו ,הריני מאשר/ת את תקנון הסיור.
חתימה_______________________ :

תאריך_____________________ :

את הטופס החתום  +צילום דרכונך נא לשלוח לtzippyb@authenticeurope.net -

