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REF NO:95-657 
DATE:22/6/2016 
 

 

ROUTE                        From IFN to IST 
FARE BASE XLE1M NLE1M QE3M RE4M 

RT 7,000,000 8,000,000 9,300,000 11,500,000  
IRR 

OW  5,600,000 6,500,000 8,050,000 

 Validity  29اعتبار براي فروش از پروازهاي تاریخJUN تا اطالع ثانوي   
One Way Ticket ط هاي یک طرفه در کالس هاي نرخی لیصدور ب N,Q,R  میباشدمجاز  
Max Stay N / X=30DAYS     Q=3 MON      R=4 MON  
Open Return صدور بلیت بدون تاریخ در مسیر رفت غیرمجاز و در مسیر برگشت فقط روي کالس نرخیN,Q,R    می باشد مجاز  
Ticket Issuance صدور بلیت در کالسهاي N  , X    بایستی بالفاصله بعد از رزرو صورت گیرد  
Discount CHD : 25%   &    INF : 90% 
Fares combination  ترکیب نرخی بصورت½ RT  باشد می مجاز در کلیه کالسها  
Commission  9درصد  
Taxes ددگرقید  بلیت و در محاسبه بایستی یشن رزروسیستم در رجمند مبالغ سسا ابر  مربوطهيها مالیات  
Baggage Allowance نفر هر زمجا ربا ADL , CHD     کیلوگرم و25, در همه کالسها  INF, 10 رم می باشدکیلوگ. 
 
 
Change Of 
Reservation 

 هر بار Xو در کالس  جریمه  5001, 000, هر بار N سکالدر  و لیار 1,200,000 بار هر R, Qکالس  : تمسافر وعشر از پیشوازپر یخرتا تغییر ) الف
   جریمه کسر میگردد00,0002,0

با  ,  Nدر محدوده اعتبار بلیط بدون هزینه و در کالس X ,Nدر تمامی کالسها به جز کالس : ز برگشت بلیطهاي استفاده شدهواپر یخرتغییرتا)  ب
   به ازاي هر بار تغییر امکان پذیر خواهد بود000,5001, با پرداخت X  و در کالس 000,0001, پرداخت

 
Refund 

   . نرخ امکان پذیر خواهد بود  %20 با کسر) XوNغیر از کالس به (پیش ازشروع مسافرت ها سکال کلیه در بلیط دادسترا
  .استرداد مجاز نمی باشد, نرخ محاسبه و در صورت استفاده مسیر رفت %60  پیش از شروع مسافرت با کسر N,Xاسترداد بلیط در کالس 
   یک طرف آن استفاده شده است با کسر مسیر یکطرفه و مالیاتهاي استفاده شده بالمانع استاسترداد بلیط دوطرفه که

Rebooking بایست می لیه اوبلیط  وازپر یخرتا تغییر مهنگا به  RE-ISSUEگردد 
NO-Show   رتصودرSHOW - NOددمیگر کسر بلیت دادستر اجریمه بر ضافه الیا ر1،000،000  مبلغ وازپر از بعد جعهامر و مسافر نشد 
Upgrading باشد می زمجا ها سکال کلیه روي وت،لتفا امابه خذ ابا نرخی جه درءتقاار 
Travel document دفاتر خدمات مسافرتی موظف به بررسی مدارك مسافرت مسافران هستند  
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