709-97
)8/15/2018 (24/5/97

from TBZ/ IST/TBZ
Y
34,000,000

I
31,500,000

S
28,600,000

RE6M
25,800,000

OLE6M
24,200,000

VLE6M
22,900,000

QLE4M
20,700,000

24,300,000

22,000,000

20,000,000

18,000,000

17,000,000

16,000,000

14,500,000

12,000,000

فروش از تاریخ  15AUG2018تا اطالع ثانوی
صدور بلیطهای یک طرفه در کالسهای نرخی  Y,I,S,V,O,R,Q,Nمجاز می باشد
,Y,I,S= one year

,V, R,Q=6 MON

,

N=2 MON

صدور بلیط بدون تاریخ در مسیر رفت غیر مجاز و در مسیر برگشت در کالسهای نرخی  O ,Y,I,S,R,مجاز می باشد
INF : 90%

&

CHD : 25%

ترکیب نرخی بصورت  1/2RTدر کلیه کالسها مجاز می باشد ,درترکیب قوانین کالس محدودتر حاکم می باشد.
9درصد وویزه فروش از سایت هواپیمایی آتا  12درصد
مالیات های مربوطه بر اساس مبالغ مندرج در سیستم رزرویشن بایستی محاسبه و در بلیط قید گردد
بار مجاز هر نفری  ADL,CHDدر همه کالسها  25کیلوگرم و INF =10کیلوگرم می باشد
الف :تغییر تاریخ پرواز پیش از شروع مسافرت :هزینه هر بار تغییر تاریخ در کالسهایS, Y,I,و R ,O,Vمبلغ  1,000,000لاير و در کالس QوNهر بار  1,200,000لاير خواهد بود .
ب:تغییر تاریخ پرواز برگشت بلیطهای استفاده شده :در تمامی کالسها در محدوده اعتبار بلیط بدون هزینه می باشد.
استرداد بلیط در کلیه کالسها  Y,S,V,R,Q,N ,I,Oپیش از شروع مسافرت با کسر  30درصد  fareامکان پذیر می باشد.
استرداد بلیط دو طرفه که یک طرف آن استفاده شده است با کسر مسیر یکطرفه کالس شروع پرواز و مالیاتهای استفاده شده بالمانع است
به هنگام تغییر تاریخ پرواز بلیط اولیه می بایست  re-issueگردد
در صورت عدم استفاده از پرواز در محدوده  24ساعت مانده به زمان پرواز و مراجعه پس از آن مبلغ  1,500,000لاير عالوه بر جریمه استرداد بلیط کسر میگردد
ارتقا درجه نرخی با اخذ مابه التفاوت روی کیله کالس ها مجاز می باشد
دفاتر خدمات مسافرتی موظف به بررسی مدارک مسافرت مسافران می باشد

DATE:
ROUTE

NLE2M
17,200,000

, Q=4 MON

REF:

FARE BASE
RT
IRR
OW
Validity
one way ticket
max stay
open return
discount
fares combination
commission
taxes
baggage allowance
change of
reservation

refund
rebooking
no show
upgrading
travel document

