
 

 

 

 

 

 

 

اط�عات پرواز ھای ھواپيمايی تاجيکستان 

دوشنبه 

 

  )عوارض فرودگاھی(لایر 

)عوارض فرودگاھی(لایر 

  .بليط اضافه می شود اصلی

.سال نيم بھا می باشد 

  .فرودگاھی به آن ھا تعلق ميگيردقانونی 

. اين بليط رايگان فاقد جا و بار می باشد

.کيلوگرم می باشد 

  .محاسبه می گردديورو  ٣ برابر آخرين بخشنامه  

١٣٩٥/٠٢/١٢ 

 س٩٥/١٦٧٨

 اط�عات پرواز ھای ھواپيمايی تاجيکستان 

 

 مسير : دوشنبه –  تھران –  دوشنبه 

TAJIKAIR 

  بليط  پايه نرخ

لایر  ٣٥٠٠٠٠+ يورو  ١٧٠از : بليط يکطرفه 

لایر  ٣٥٠٠٠٠+ يورو   ٣١٥از  :بليط رفت و برگشت

اصلی بابت ھزينه ھ�ل احمر ايران يک درصد به مبلغ

سال نيم بھا می باشد  ١٢تا  ٥ھزينه بليط کودکان  - ١  

قانونی و فقط  عوارض بوده سال رايگان  ٥بليط برای کودکان تا سن 

اين بليط رايگان فاقد جا و بار می باشد" ضمنا  

کيلوگرم می باشد  ٢٠بار مجاز رايگان   

برابر آخرين بخشنامه  ھزينه ھر کيلو اضافه بار مسافری 

 

 

 

 

بليط يکطرفه 

 بليط رفت و برگشت

بابت ھزينه ھ�ل احمر ايران يک درصد به مبلغ

بليط برای کودکان تا سن  - ٢

ھزينه ھر کيلو اضافه بار مسافری 
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:دفتر فروش 

 

آژانس مسافرتی کاج مھر –  ١واحد  –  ٣١٠

(

٠٩١٢٥٣٣٩٧٨٩

tajikairiran

عصر ٥صبح الی  ٨:٣٠از : ساعت کاری 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.تمامی زمان ھا به وقت محلی محاسبه گرديده است 

.  انجام می شود 

                با تقديم احترام                             

   تھران ايستگاه -ھواپيمايی تاجيکستان

١٠٥شماره پرواز 

١٠٦شماره پرواز 

١٣٩٥/٠٢/١٢ 

 س٩٥/١٦٧٨

  

  

  

دفتر فروش نمايندگی آدرس   

٣١٠پ�ک  – بين خيابان جمالزاده و کارگر شمالی  – بلوار کشاورز 

)٩٨٢١(٦٦٥٧١٠٨٢: تلفن   

)٩٨٢١(٦٦٤٣٩٠٥٥:فکس   

٠٩١٢٥٣٣٩٧٨٩ -  ٠٩٣٥٤١٣٥١٧٣: موبايل   

tajikairiran@yahoo.com  ايميل :  

ساعت کاری  .جھت ھماھنگی بليط با خانم مصدقی تماس حاصل فرمائيد 

تمامی زمان ھا به وقت محلی محاسبه گرديده است .  ساعت قبل از پرواز است  ٣ساعت شروع کانتر پذيرش مسافر ، 

انجام می شود )ره(دوشنبه از فرودگاه امام خمينی  –پرواز تھران   

 

                                                                                 

ھواپيمايی تاجيکستانشرکت                                                                                 

 

يکشنبه: روز پرواز   

 

شماره پرواز / تھران  – مسير دوشنبه   

١٠:٣٠: ساعت پرواز   

١٣:٠٠: زمان رسيدن   

شماره پرواز / دوشنبه  – مسير تھران   

١٥:٠٠: ساعت پرواز   

 ١٨:٣٠: زمان رسيدن 

 

  

بلوار کشاورز  – تھران   

 جھت ھماھنگی بليط با خانم مصدقی تماس حاصل فرمائيد 

 ساعت شروع کانتر پذيرش مسافر ، 
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