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 يو اصالحات بعد 1370/7/7مصوب  يو جهانگرد يرانگردیقانون توسعه صنعت ا 7منشور حقوق گردشگر با استناد به ماده 
در جهت گسترش و  نیو همچن 1384مصوب سال  یانقالب فرهنگ یعال يشـورا  427شـدن مصـوبه    ییاجرا يو در راسـتا 

 199مصوب  يکد اخالق گردشگر 7و در چارچوب بند  دمبا مر مانهیبرخورد کر ،ياز حقوق شـهروند  انتیفرهنگ صـ  جیترو
ارباب رجوع و ارائه خدمات متناسب با شان و منزلت  میمفاد منشور حقوق گردشگر به منظور تکر ،يگردشگر یسـازمان جهان 

  و ابالغ شده است.   هیمحور ته 15در  رانیا یاسالم يگردشگران در جمهور يباال
  حق گردشگر است.   ،يمطلوب خدمات گردشگر افتیدر اول: محور
هره پروانه ب تیامکان رو ،يو گردشــگر یدفتر/شــرکت خدمات مســافرت تیاز مجاز بودن فعال نانیبه منظور اطم دوم: محور
  چگردشگر فراهم باشد.  يدر محل دفتر/شرکت برا یفن ریمد نامهیو گواه تیفعال يبردار

فر اعم از ( مدت س ی. اطالعاتردیگ ارگردشگر قر اریدر اخت یکاف زانیبه نحو مطلوب و به م دیاطالعات سـفر با  محور سـوم: 
سفر؛ نوع و درجه هتل محل اقامت و  لهیمورد اقامت در طول سفر؛ نوع و درجه وس يرفت و برگشـت؛ شـهرها   قیدق خیو تار
چند  يروازهاپ نیاستاندارد ب یفاصله زمان ؛ییو نها يمقصد عبور ،يو اجبار ياریاخت يا مهیآن؛ سطح پوشش ب قیدق ینشـان 

و  خیدر تار یاحتمال رییتغ طیشرا ،يتور و آدرس و شماره تماس و يبه مقصـد؛ مشـخصـات راهنما    دنیرسـ  يبرا يمرحله ا
  برنامه سفر، قبل از انجام سفر) 

 محورمحترم شـمرده شود.   دیبا يخدمات گردشـگر  افتیآزادانه گردشـگر در در  يریگ میحق انتخاب و تصـم  محور چهارم:
و  يرو گردشگ یرا از کارکنان دفتر/شرکت خدمات مسافرت يحسـن رفتار حرفه ا  نیمچنو ه یشـئونات اخالق  تیرعا پنجم:
  تور مطالبه کنند.   ياجرا نیمسئول

  از دفتر/شرکت مطالبه کنند.   ثیکنترل مدارك سفر(گذرنامه) خود را از هر ح محور ششم:
  . دخواهد کر افتیرا در یچه خدمات یداند در قبال مبلغ پرداختگردشگر ب محور هفتم:

ن نوع خدمت در آ کیبه تفک یافتیخدمات مورد تعهد و مبالغ در هینسـخه از قرارداد امضـاء شده را که کل   کی محور هشـتم: 
 ارینسـخه از برنامه کامل سفر در اخت  کی نیاسـت و همچن  يو گردشـگر  یشـده و ممهور به مهر دفتر خدمات مسـافرت   دیق

  داشته باشد. 
  صندوق را مطالبه کند.  دیرس يو گردشگر یاز دفتر/شرکت خدمات مسافرت یمبالغ پرداخت هیبابت کل نهم: محور
   مطالبه کند. يو گردشگر یدفتر/شرکت خدمات مسافرت تیریمدارك ارائه شده را از مد یتمام لیتحو دیرس دهم: محور
ــکال در ارائه خدمات در اول :ازدهمی محور ــورت بروز هرگونه اش ــت ممکن با مد نیدر ص ــرکت مالقات و  رانیفرص دفتر/ش

  نرخ را از دفتر/شرکت مطالبه کند.   شیافزا ینرخ خدمات، مستندات رسم شیمذاکره کند. محور دوازدهم: در صورت افزا
  ساعت قبل از زمان اجرا از دفتر/شرکت اخذ کند.  24مدارك سفر خود را حداقل  هیکل: زدهمیس محور

  حق گردشگر است. اتیبه شکا یدگیبه نظام کارآمد رس یدسترسمحور چهاردهم: 
 ،یفرهنگ راثیمسـافران و گردشـگران در صـورت مشاهده تخلف از مفاد منشور صدراالشاره به اداره کل م    محور پانزدهم: 

  گزارش کنند. یاستان مربوطه مراجعه و به صورت کتب يو گردشگر یدست عیصنا



و نظارت بر آنها مصوب  يگردشگر سـات یتاسـ  يگذارو نرخ يبنددرجه ل،یاصـالح، تکم  جاد،یا نامهنییآ 25اسـتناد ماده   به
ـ ھ 4/6/1394 و به منظور  یاقامت يو ابطال واحدها رهیدر ذخ هیو حفظ وحدت رو یو بـا توجـه به لزوم هماهنگ   رانیوز أتی

ــا شیدر افزا یکه نقش قابل توجه یاقامت يبرداران واحدهابهره واز حقوق مســافران  انتیقانونمند کردن و صــ  يندتمیرض
 اتاق و ابطال آن در رهیذخ ییاجرا نامهوهیخواهد داشت، ش يتوسـعه صنعت گردشگر  تایو نها گذارانهیاز سـرما  تیمردم، حما

  .شودیکشور اعالم م یمراکز اقامت هیاجرا و اعمال در کل يبرا لیماده و پنج تبصره به شرح ذ 30لب در قا یاقامت يواحدها
  یعموم طیاول) شرا بخش

ــت اول ي. پس از ارائه1 ماده ــط واحد اقامت پرداختشیو اعالم مبلغ پ هیدرخواس ــ ،یتوس  نییعت یدر مهلت زمان دیبا یمتقاض
 اریاخت در یاعالم شده اقدام و مستندات پرداخت را به نحو مقتض یبه حسـاب بانک  ایوجه به صـندوق   زیشـده نسـبت به وار  

  قرار دهد. یواحد اقامت
ــتند تا یاقامت ي. واحدها2 ماده ــت رزرو را حداکثر ظرف مدت  هیدییعدم تا ایو  هیدییموظف هس ــاعت پس از  48درخواس س

  اعالم کنند. یماده سه به متقاض طیوصول درخواست، با لحاظ کردن شرا
 يو اطالعات ضــرور طیشـرا  هیرزرو مســتند خواهد بود و کل هیدییرزرو شــده صـرفاً به تا  طیبودن رزرو و شـرا  ی. قطع3 ماده

نرخ تمام شــده با  الخصــوصیعل هیدیینام مســؤول صــدور تا رش،یپذ خیمهمان، زمان صــدور و تار یتیشــامل اطالعات هو
  شود. نظورم هیدییرگه تادر ب دیبا یقانون یاحتساب تمام عوارض

ادر و کننده صو به نام مهمان اسـتفاده  يو جهانگرد یاحتیدفتر خدمات سـ  ایو  یاتاق بنابر درخواسـت متقاضـ   رهی. ذخ4 ماده
  انتقال است. رقابلیغ

 یفاقد اعتبار اســت و واحد اقامت یواحد اقامت هیدییو کســب تا یبدون مکاتبه رســم ایپرداخت و  شیبدون پ ي. رزروها5 ماده
  در قبال آن ها نخواهد داشت. یتیمسؤول
  است گانیها راسال در هتل 2 ریکودکان ز اقامت

ســال در صــورت عدم اســتفاده از  12 یال 2 نیاقامت معاف بوده و افراد ب نهیســال از پرداخت هرگونه هز 2 ری. افراد ز6 ماده
  طور کامل محاسبه خواهد شد.سال نرخ به 12 يباال افراد يبهاء و برا میاضافه، ن سیسرو
  است. 14اتاق ساعت  لیظهر و تحو 12اتاق حداکثر ساعت  هیتخل ی. ساعت رسم7 ماده
  ارائه دهد. رشیرزو را به  پذ هیدییبرگ تا یدر هنگام ورود به واحد اقامت دی. مهمان با8 ماده
عتبر گذرنامه م ایو  یشناسنامه، کارت مل دیرزرو شده با شـان یکه اتاق به نام ا یمهمان ،ی. در هنگام ورود به واحد اقامت9 ماده

  نشان دهند. رشیاتاق به پذ افتیدر يهمراهان را برا ریخود و سا
  از آن برعهده مهمان است. یو اطالعات نادرست، عواقب ناش یتیهرگونه مدارك هو يهی: در صورت اراتبصره
  مسافر را ندارند یتیحق نگه داشتن مدارك هو یاقامت يواحدها

مدارك  يحق نگهدار یاقامت يحساب از جانب مهمان، واحدها هیتسو يبرا یالضـمان کاف . در صـورت پرداخت وجه 10 ماده
  مدارك را به صاحب آن مسترد کنند. دیمهمان، با تیو احراز هو تیارائه شده را نداشته و پس از رؤ یتیهو



 يدر واحدها يو جهانگرد یاحتیدفاتر خدمات س قیکه در قالب تور و از طر یخارج ایو  یمهمانان داخل: در خصوص تبصـره 
 خدمات يارائه ایمهمان و  يوارده از سو یالزم به منظور جبران خسارات احتمال یمال يهاضمانت شـوند، یم رشیپذ یاقامت

ه ب یشـود. در هر صــورت واحد اقامت  هیارا یمربوطه به واحد اقامت يهانگردو ج یاحتیدفتر خدمات ســ ياز سـو  دیبا ،یاضـاف 
  .ستندیمهمانان تور مجاز ن یتیمدارك هو ينگهدار

داشته و ن یتیمسؤول گونهچیسفر مهمانان ه لهیلغو برنامه حرکت وسـ  ایو  ریدر خصـوص جا ماندن، تاخ  ی. واحد اقامت11 ماده
  ابطال رزرو خواهند بود. طیمشمول شرادر صورت عدم مراجعه مهمانان در روز مقرر، 

  یبحران طیاقامت در شرا قانون

که خارج از کنترل و اراده دو طرف باشـــد،  یو حوادث یتیامن لیدال ،یعیطب يایرخداد بال ،ی. چنانچه به علل خاصـــ12 ماده
  مسترد شود. ناًیع دیبا یافتیرزرو انجام شده لغو شود، وجوه در

ــبت به  12از موارد ماده  ریغ یلیبه دل یواحد اقامت ه،یدییبرگ تا افتیمبلغ رزرو و در زی. چنانچه پس از وار13 ماده نتواند نسـ
 يگرید یواحد اقامت نیواحد موظف است با موافقت مهمان نسبت به تام ریصادره اقدام کند، مد هیدییمکان بر اسـاس تا  ارائه

معادل  يامهیجر دیبا ،یافتیصورت، ضمن استرداد کل وجه در نیا ریاقدام کرده و در غ مهمان يمشابه برا متیو ق طیبا شرا
  پرداخت کند. همانیشب اقامت به ازاء هر اتاق را به م کی نهیدرصد هز 100
ــرف و  لیکه به هر دل ی. مهمانان14 ماده ــفر منص  ید اقامتبه واح یمراتب را کتب دیرزرو دارند، با رییبه تغ لیتما ایاز انجام س

ـ اطالع داده و تـا  ـ دیی ــورت امکان و خال خیتار رییکنند. تغ افتیواحد را در هی روز قبل از ورود بدون  15بودن اتاق تا  یدر صـ
ــورت ابطال رزرو قبل نیا ریخواهـد بود. در غ  نـه یهز  يهر دو تابع مقررات مندرج در بندها دیجد خیو انجام رزرو در تار یصـ

  است. نامهوهیش نیمرتبط هم
  اعمال خواهد شد. یمقررات رزرو گروه ،يو جهانگرد یاحتی. در صورت رزرو در قالب تور دفاتر خدمات س15 ماده
 يو جهانگرد یاحتیدفتر خدمات ســ نکهیبه عهده مهمان اســت، مگر ا یواحد اقامت هیاثاثبه اموال و  وارده . خســارات16 ماده

  پرداخت خسارات مزبور را تعهد کند.
  يانفراد يرزروها یاختصاص طیدوم) شرا بخش
اقامت منوط به موافقت واحد  دیرزرو بوده و تمد هیدییمندرج در تا خیمطابق تار ی. اقـامـت مهمـانـان در واحد اقامت    17 مـاده 
  است. یاقامت

   مهینصف و ن يها اقامت

کامل اقامت  نهیدرصد هز 50شـب اقامت کامل و پس از آن حداکثر تا   کیصـبح   6. ورود مهمان تا قبل از سـاعت  18 ماده
 50حداکثر تا  18زمان اقامت تا ساعت  شیافزا يدر صـورت درخواست مهمان برا  نیشـب محاسـبه خواهد شـد. همچن    کی

  .شودیم افتیدر همانیشب اقامت از م کیکامل  نهیدرصد و پس از آن هز
ه ماد نیمندرج در ا يهاهنیهز لیتعد ایحذف و  ،يمدارياصـول مشــتر  تیو به منظور رعا نی: در صـورت توافق طرف تبصـره 
  است. ریپذامکان



  شب به ازاء هر اتاق است. کیاقامت  نهیهز ،يانفراد يرزروها يپرداخت برا شی. حداقل مبلغ پ19 ماده
تا موعد مقرر به صــورت مکتوب علت عدم حضــور   ایمراجعه نکرد و  ی. چنانچه مهمان در زمان مقرر به واحد اقامت20 ماده

د جا از روز بع رهیذخ هیدیینگه داشــته شــده و تا یشــب خال کیشــده فقط به مدت  رهیخود را به واحد اعالم نکرد، مکان ذخ
 پرداخت شیشب اقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پ کی نهیهز اساسحالت، خسـارت وارده بر   نی. در اشـود یباطل م

  باشد. نیطرف یکه مشمول توافق قبل یکسر خواهد شد، به جز موارد خاص
  يو جهانگرد یاحتیدفاتر خدمات س قیاز طر یگروه يرزروها یاختصاص طیسوم) شرا بخش

ج، ورود و خرو قیدق خیتار ،یبه واحد اقامت یدر برگه درخواست رزرو ارسال دیبا يو جهانگرد یاحتی. دفاتر خدمات سـ 21 ماده
قابل پرداخت توســط رزرو  يهانهیو هز ییرایها، نوع پذو مشــخصــات کامل آن ها، تعداد و نوع اتاق یتعداد مهمانان، اســام

  معلوم و مشخص کنند. کیکننده را به تفک
اصل ( يو جهانگرد یاحتیمهر شـده و امضاء دفاتر خدمات س  نامهیبا معرف دیبا یتمام مهمانان به واحد اقامت ی. معرف22 ماده

  نمابر) باشد. ایو 
 يهایهماهنگ دیبا ،يو جهانگرد یاحتیدفاتر خدمات س يشده از سواز حد توافق  شـتر یاتاق ب ي. در صـورت تقاضـا  23 ماده

 نهیمز نیدر ا یتیمســؤول  یصــورت واحد اقامت نیا ریبه عمل آمده، درغ یبا واحد اقامت هیدییو اخذ تا یالزم به صــورت کتب
  هد داشت.نخوا
از  شیب يهاگروه يخدمات برا ياقامت و ارائه يهایبه منظور انجام هماهنگ يو جهانگرد یاحتی. دفتر خدمات ســ24 ماده
  کند. یمعرف یرا کتبا به واحد اقامت ياندهینما ایراهنما و  دینفر، با 10

رزرو  يهااتاق ينســبت به همجوار يگونه تعهد چیه یاقامت يواحدها ،یقبل يهای. در صــورت عدم انجام هماهنگ25 ماده
 نییتع ،یطبقه، رنگ و شکل خاص و طبقه اتاق ندارند. شماره اتاق هنگام ورود مهمان به واحد اقامت کیدر  يریشـده، قرارگ 

  .شودیم
ــرا  شی. مبلغ پ26 مـاده  ــافرت يرزرو جا تورها يپرداخت برا طیپرداخـت و شـ ــ قیکه از طر یمسـ و  یاحتیدفاتر خدمات سـ

و  یاحتیصورت دفاتر خدمات س نیا ریمشـخص خواهد شد. در غ  نیمطابق توافق مکتوب طرف رد،یپذیصـورت م  يجهانگرد
 کیاقامت  نهیهز یرا در هنگام رزرو و الباق یدرخواســت  يهاشــب به ازاء تعداد اتاق کیاقامت  نهیهز %50 دیبا يجهانگرد

ــب به ازاء تعداد اتاق ــت يهاش ــ 48را  یدرخواس ــت عدم پرداخت مبلغ  یهیاعت قبل از ورود مهمانان پرداخت کنند. بدس اس
رزرو،  طالاب طیمجاز است برابر شرا یاقامت يانصـراف از رزرو محسـوب شده و واحدها   يحسـاب به منزله  هیقرارداد و تسـو 

  اقدام کند.
  یاقامت يابطال رزرو در واحدها طیچهارم) شرا بخش

د، رزرو شده باش يو جهانگرد یاحتیدفاتر خدمات س قیو از طر یدر قالب تور مسـافرت  یواحد اقامت يها. چنانچه اتاق27 ماده
ــروط به توافق مکتوب طرف نهیهز ــمول مفاد ا ایو  هیدییو ثبت در برگه تا نیابطال آن، مش ــ نیقرارداد منعقده، مش  نامهوهیش

  .ستین
  



  ...مهیجر وقت

ســـط رزرو تو لیبه هر دل دییبرگ تا افتیمبلغ رزرو و در زیچنانچه پس از وار ،ی. در صــورت عدم توافق مکتوب قبل 28 ماده
  د شد؛محاسبه خواه ریپرداخت کسر شود) به شرح ز شیپرداخت شود (از مبلغ پ دیکه با یخسارت زانیلغو شود، م یمتقاض

ــالف ــده برا 20تا  ی) اگر متقاض ــبت به لغو آن اقدام کند، ه  يروز قبل از زمان رزرو ش ــتفاده، نس تعلق  يامهیگونه جر چیاس
  نخواهد گرفت.

  شب به ازاء هر اتاق کیاقامت  نهیدرصد هز 20مبلغ  ،یروز قبل از ورود مهمان به واحد اقامت 11روز تا  20) از ب
  شب به ازاء هر اتاق کیت اقام نهیدرصد هز 30مبلغ  ،یروز تا شش روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامت 10) از ج
  شب به ازاء هر اتاق کیاقامت  نهیدرصد هز 50مبلغ  ،یساعت قبل از ورود مهمان به واحد اقامت 48) از پنج روز تا د
  شب به ازاء هر اتاق، کیاقامت  نهیدرصد هز 70ساعت قبل تا زمان ورود مهمان، مبلغ  48) از ه

 شب کی نهیاز ادامه اقامت در هتل منصرف شد، هز یلیبنا به هر دل ،یدر هتل : چنانچه مهمان پس از رزرو و اقامت1 تبصـره 
  .نیکسر خواهد شد، به جز موارد خاص با توافق طرف پرداختشیاقامت به ازاء هر اتاق محاسبه و از مبلغ پ

ورود و تا سقف  ساعت قبل از 48تا  يو جهانگرد یاحتیرزرو شـده توسـط دفاتر خدمات س   يها: کاهش تعداد اتاق2 تبصـره 
  .ستین مهیقابل قبول بوده و مشمول جر

  مقررات ریپنجم) سا بخش

 ،یفرهنگ راثیسازمان م یگنجانده نشـده است، نظر کارشناس  نامهوهیشـ  نیموارد خاص که شـرح آن در ا  ری. در سـا 29 ماده
متشــکل از  ياتهیموضــوع در کم نیاز طرف کیهر  یاعمال خواهد شــد. در صــورت اعتراضــ يو گردشــگر یدســت عیصــنا

 يالغ رأو اب یاستان بررس يو گردشـگر  یدسـت عیصـنا  ،یفرهنگ راثیمرتبط و اداره کل م يحرفه ا يهاتشـکل  ندگانینما
  خواهد شد.

  شود. یاعالم م یخصوص ملغ نیدر ا یها و ضوابط قبلبخشنامه هیکل نامه،وهیش نیابالغ ا خی. از تار30 ماده
خردادماه امسال به تمام استان ها و از آن  20را  یینامه اجرا وهیش نیا يو گردشگر یدسـت  عیصـنا  ،یفرهنگ راثیم سـازمان 

 قابل اجرا است. خ،ینامه از آن تار وهیش نیا 30به هتل ها ابالغ کرده که براساس ماده  قیطر


