رويه و مقررات فروش مسافر
اصالحيه 4

تاريخ 94/07/22 :

شماره 94-07-22 :

نرخ فروش مسافر ازتهران به تفليس
Y

VHE3M

11,000,000

9,000,000

RT

7,500,000

6,500,000

OW

FARE BASE

IRR

TERMS AND CONDITION

اعتثار تزای فزٍش اس تاريد  94/07/30تا تاريد 94/12/20
تعزفِ تلیت هسافزيي ذارجی هشزٍط تِ داشتي ٍيشا ٍسايز شزايط السم ّواًٌد هسافز ايزاًی هی تاشد.
صدٍر تلیط يكطزفِ در کلیِ کالس ّای ًزذی در صَرت هقین تَدى هسافز هجاس هی تاشد.
رٍسّای پزٍاس سِ شٌثِ ٍ جوعِ ّز ّفتِ.
V: 3 Month , Y: 1 Year
در هسیز تزگشت فقط تزای کالس ًزذی  Yهجاس هی تاشد.
CHD: 25%
&
INF: 90%
تزکیة  ½RTکالس ّای ًزذی V-Yهجاس هی تاشد ٍ درصَرت تزکیة  ،قَاًیي کالس ًزذی هحدٍدتز تزای
تواهی هسیزاعوال ذَاّد شد.
هالیات ّای فزٍدگاّی تز اساس هثالغ هٌدرج در سیستن رسرٍيشي تايستی هحاسثِ ٍ در تلیت قید شَد.
تار هجاس ّز ًفز  25کیلَگزم ٍ طفل سيز دٍ سال  10کیلَگزم هی تاشد.

Validity
Fare By Other People
One Way Ticket
Days Of Operation
Max Stay
Open Return
Discount
Combination Of Fares
Taxes
Baggage Allowance

درصَرت درذَاست هسافز جْت تغییز تاريد پزٍاس قثل اس شزٍع هسافزت :
کالس  Yتدٍى جزيوِ  ،کالس  Vفقط يك تار  750،000ريال کسز هی گزدد.

Change Of Reservation

تغییز تاريد پزٍاس در کلیِ کالس ّا ،پس اس شزٍع هسافزت در هحدٍدُ اعتثار تلیط يكثار تدٍى جزيوِ ٍ سايز
دفعات شاهل جزيوِ  75دالری هی تاشد.
گزدد
.
استزداد تلیط در کلیِ کالس ّا ،قثل اس شزٍع هسافزت  800،000ريال جزيوِ کسز هی
استزداد تلیط دٍطزفِ کِ يك طزف آى استفادُ شدُ است تز اساس کسز ًزخ  OW/Yهسیز استفادُ شدُ اس

Refund

قیوت کل تليط هحاسثِ هی گزدد .
در صَرت تغییز تاريد پزٍاس  ،تلیط اٍلیِ هی تايست  RE-ISSUEگزدد.

Rebooking

درصَرت  NO-SHOWشدى هسافز ٍ هزاجعِ تعد اس پزٍاس هثلغ  1 000 000ريال اضافِ تز جزيوِ اتطالی کسز

NO-Show

ارتقاء درجِ ًزذی تا اذذ هاتِ التفاٍت ،رٍی کلیِ کالس ّا هجاس هی تاشد.

Upgrading

هیگزدد( .کٌسلی اس  24ساعت قثل اس پزٍاس  NO-SHOWهحسَب هی گزدد).
ثثت شوارُ ٍ اعتثار پاسپَرت در قسوت  REMARKسیستن رسرٍاسیَى ضزٍری هی تاشد.

Advance PAX Info

