
  
  به نام خدا

	"1396ماه  اسفندپاسخنامه "
	

	رعايت نكات ذيل الزاميست. ،استفاده مي كنند "هما"آژانس هايي كه از سيستم آمادئوس جهت صدور بليت  . 1

مجاز  الزم است ميزان باردر برخي از كالس هاي پروازي گارانتي نمي باشد.در سيستم آمادئوس لف) ميزان بار مجاز همراه مسافر ا
  اصالح گردد. Manuallyلزومسيستم گابريل مطابقت داده شود و در صورت  با
از داده  SOTOو براي نرخ هاي  	FXPدر سيستم رزرواسيون آمادئوس استفاده از داده  SITIب) جهت دستيابي به نرخ هاي  

FXP/R,U  نرخ گيري استفاده گردد.براي  
  نمايش داده شود. ”CP“ج) در هنگام تعويض بليت در سيستم آمادئوس هر گونه جريمه دريافتي با كد مالياتي 

يت نمي باشد. الصاق كپي گذرنامه نيازي به درج سن مسافر در بل (Citizen	Senior)د) براي صدور بليت شهروندان ارشد 
	الزامي مي باشد.مد با گزارش و ارسال آن به اداره درآهمراه ،مسافر

در خصوص صدور بليت نيم بها براي خانواده شهدا،جانبازان و آزادگان  06/12/96م ب به تاريخ  /1090بر اساس بخشنامه به شماره   . 2
	به اطالع مي رساند:

سال)با ارائه  12باالي (شامل پدر،مادر،همسر و فرزندان %70و باالتر، آزادگان، خانواده شهدا و خانواده جانبازان  %25جانبازان لف) ا
  مي باشند. "هما"كارت شناسايي معتبر مشمول استفاده از بليت نيم بهاء در پروازهاي داخلي 

صدور بليت نيم جهت ،صدور معرفي نامه از سوي بنياد شهيد %70براي خانواده جانبازان تا زمان صدور كارت شناسايي جداگانه ب) 
سربرگ اصلي و شماره نامه دستي و ممهور به مهر بنياد و يا معرفي نامه اسكن شده با شماره نامه  بها بالمانع مي باشد.(معرفي نامه با
  .)مجاز مي باشد اتوماسيون و ممهور به مهر بنياد

	نمي باشد. "هما"و باالتر مشمول استفاده از تخفيف در پروازهاي داخلي  %25ج) همرا جانباز 

و از كشور  AED165، از كشور اماراتQAR100از كشور قطر ورودي به ايرانهزينه صندلي چرخدار در مسيرهاي 	 . 3
	مي باشد. اين مبلغ در فرودگاه هاي دوحه، دبي و باكو از مسافر هنگام پرواز دريافت مي گردد. EUR15.00آذربايجان

برابر  CHDنرخ بليت اضافه ميگردد.  Fareبه شرح ذيل اعالم مي گردد. هزينه قطار به  2018در سال  هزينه بليت قطار داخل آلمان . 4
	شامل كوپن قطار نميگردد. INFنرخ بزرگسال و  75%

	ريال 2000000ريال و براي هر مسير بيزينس  1000000از ايران بصورت ريالي براي هر مسير اكونومي  لف) هزينه بليت قطارا

	EUR50ر مسير بيزينس و براي ه EUR25براي هر مسير اكونومي  (SOTO)از ايران بصورت ارزي ب) 

	 EUR50و براي هر مسير بيزينس  EUR25خارج از ايران بصورت ارزي براي هر مسير اكونومي ج) 
	EUR80هر مسير بيزينس براي و  EUR40براي هر مسير اكونومي  پس از شروع مسافرت در صورت درخواست مسافرد)

) بر اساس نرخ روز Fare+TFCنرخ بليت ( ،گردد  بليت Exchangeهرگونه تغيير در بليت قبل از شروع مسافرت كه منجر به   . 5
دوباره محاسبه و در صورت افزايش از مسافر دريافت خواهد شد. پس از شروع مسافرت هرگونه تغيير در بليت هاي صادره در 

	صدور بليت اوليه محاسبه و دريافت مي گردد.زمان مسيرهاي بين المللي ، براساس شرايط بخشنامه 

باشد، تعويض بليت پس از تغيير  (Fare)كمتر از نرخ خام مسير بليت اوليه  (Fare)در زمان تغيير مسير، چنانچه نرخ خام مسير جديد  . 6
	كالس پروازي به كالس باالتر و رسيدن به نرخ معادل و يا بيشتر از نرخ بليت، امكان پذير مي باشد.

ايرالين هاي ديگر،مي بايد با تائيد واحد  fare	Carrierو  IATA  ،Excursionبا نرخهاي  "هما"صدور بليت بر روي استاك  . 7
صورتحساب جهت دفتر  "هما"محاسبه نرخ انجام گردد. در صورت صدور بليت قبل از تائيد واحد محاسبه نرخ و رعايت نشدن سهم 

	خدمات مسافرت هوايي صادر و ارسال مي گردد.

. در صورت ارزان تر بودن ارجح است Excursionيا   IATAبه نرخ  PTFبا استفاده از نرخ  صدور بليت "هما"در شبكه پروازي  . 8
	صادر گردد. PTFمي بايد بليت بر اساس نرخ  Excursionيا  IATAنرخ 
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