ًحَُ ی زنویل هطخصاذ حقیقی -حقَقی ٍاحذّای اقاهسی

ًگارش :آسا سیسسن (آس)
تِ سفارش  :دادُ خزداساى هاًذگار الْیِ

زنویل هطخصاذ حقیقی ٍ حقَقی ٍاحذّای اقاهسی
 جْر زنویل هطخصاذ حقیقی  -حقَقی ٍ چاج فامسَر رسوی هطاتق هزاحل سیز عول ًواییذ.
هزحلِ :1اتسذا تز رٍی ینی اس هزٍرگزّای ًصة ضذُ ملیل مزدُ در قسور  URLآدرس سایر
 www.mosaferin.hotl.ir:11010را زایح مٌیذ ٍ سدس جْر جسسجَ مزدى تز رٍی ملیذ  Enterملیل ًواییذ.
هزحلِ  : 2در صفحِ تاس ضذُ تز رٍی گشیٌِ "ٍاحذّای اقاهسی" ملیل ًواییذ.

هزحلِ : 3در صفحِ تاس ضذُ ًام مارتزی ٍ ملوِ عثَر ٍاحذ اقاهسی را ٍارد ًواییذ ٍ سدس تز رٍی گشیٌِ
"ٍرٍد" ملیل ًواییذ.
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زنویل هطخصاذ حقیقی ٍ حقَقی ٍاحذّای اقاهسی
 مراحل باال در فایل آمًزشی شمارٌ قبل (آمًزش وحًٌ ی پرداخت فاکتًر در ساماوٍ ًَشمىذ مسافریه سىا) بٍ طًر کامل تًضیح دادٌ شذٌ است.

ملیل

هزحلِ : 4در صفحِ تاس ضذُ جْر زنویل اطالعاذ ٍ صذٍرفامسَر رسوی تز رٍی گشیٌِ
ًواییذ.

هزحلِ : 5در صفحِ تاس ضذُ هطخصاذ حقیقی ٍ حقَقی ٍاحذ اقاهسی را تِ طَر ماهل ٍارد مزدُ ٍ سدس تز
رٍی گشیٌِ

ملیل ًواییذ.
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زنویل هطخصاذ حقیقی ٍ حقَقی ٍاحذّای اقاهسی
*زذمز:
مارتز گزاهی زَجِ ًواییذ ثثر هطخصاذ  ،جْر درج در فامسَر رسوی هی تاضذ ٍ حسواً تا دقر اًجام ضَد.
ضوٌاً ثثر ایي هطخصاذ فقط تزای ینثار اهناى خذیز هی تاضذ ٍ اهناى ٍیزایص ٍ یا حذف آى ٍجَد ًذارد.
هزحلِ  :6در ایي هزحلِ جْر صذٍر فامسَر رسوی اس قسور هٌَی خززال ٍاحذ اقاهسی گشیٌِ "هطاّذُ
فامسَرّا" را اًسخاب مٌیذ ٍ سدس تز رٍی فامسَر هَرد ًظز ملیل ٍ اس ّز فامسَر دٍ ًسخِ چاج زْیِ
ًواییذ.
*زَجِ -1 :مذیر ياحذ اقامتی مًظف است کٍ دي وسخٍ از َر فاکتًر رسمی را تُیٍ ومًدٌ ي در قسمت خریذار مُر ي
امضاء خًد را درج کردٌ ي سپس برای مذیرعامل شرکت دادٌ پردازان ماوذگار الُیٍ از طریق پست ارسال گردیذٌ؛
 -2مذیرعامل شرکت دادٌ پردازان ماوذگار الُیٍ در قسمت فريشىذٌ مُر ي امضاء را درج کردٌ ي سپس یک وسخٍ از
فاکتًر رسمی را از طریق پست برای مذیر ياحذ اقامتی ارسال می ومایذ.
آدرس خسسی ضزمر دادُ خزداساى هاًذگار الْیِ جْر ارسال فامسَر:
زْزاى ،خیاتاى ضزیعسی ،خیاتاى خَاجِ عثذاهلل ،مَچِ زیسفَى ،خالكٍ ،85احذ یل
مذ خسسی1661755566 :
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