
به نام خدا

"پاسخنامه محاسبه نرخ"
با سالم

، رعایت نکات ذیل در این سیستتم   22DEC20از تاریخHomaResبه SITAاز “ هما”احتراماً با توجه به تغییر سیستم فروش 

:الزامی می باشد

افزارهتان  بر پایه وب بوده و جهت دسترسی بته پنتل رتاربرن صر،اترفاً توسته نستخه بته روز نترم        HomaResسیستم -1

GoogleChrome وFireFoxوارد صدرس سایتhttps://booking.homares.ir    شده و نام رتاربرن و رمتز ورود را در

.قسمت مربوطه وارد نمایید

بوده ره طی درخواست از سون دفاتر خدمات مسافرت هوایی  بته اداره درصمتد   Creditاین سیستم بر مبنانادور بلیت در-2

.قابل مشاهده میباشدCredit Availableالزم به ذرر است مبلغ این اعتبار در قسمت .شارژ می گردد"هما"

در سیستم بصورت خودرار و بر اساس شرایه و مقررات جارن بتوده  EMDرلیه فرصیند هان ادور، تعویض و استرداد بلیت و -3

.و تمامی نرخ ها و شرایه نرخی در سیستم گارانتی می باشد

ویر ذیتل  طبق تصا... لیست انتظار، اندلی اضافه و: جهت نمایش موجودن پرواز بصورت پیشرفته و مشاهده موارد خاص مانند-4

.میتوار موارد درخواستی را انتخاب و در موجودن پرواز مشاهده نمودAvailabilityدر پنل Advance Searchاز منون 

۱

1

Senior)ارشدشهروندمسافربلیتادورجهت-5 Citizen)همراهبدوررودکیاو(UM)،منونازذیلتصویرمطابق
OthersپنلدرAvailability،شهروندمسافرانتخاباورتدراستذرربهالزم.گرددمیمشخصمسافرنوعوتعداد

.باشدنمیAdultsقسمتدربزرگسالمسافرانتخاببهنیازنارشد،

2

م ر/ 317
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ر و د( بتران مستافرار ریتر ایرانتی    )و اطالعات پاسپورت ( بران مسافرار ایرانی)در پرواز هان داخلی درج ملیت،رد ملی -6
راه و الزم به ذرر است درج ایمیتل، شتماره تل تن همت    .پروازهان بین المللی درج اطالعات پاسپورت مسافرار الزامی می باشد

.مسافر الزامی می باشد( رزرو)Bookingشماره تل ن ثابت در 

انتخابومشاهدهAncillariesقسمتدرتوارمیرا...وچرخداراندلیمانندپروازدرارائهقابلویژهخدماترلیه-7
ورارایازمسافرتشروعباالمللیبینپروازهاندر(انبستهبصورت)مجازمیزاربرمازادبارخریدامکارهمچنین.نمود
.استگردیدهفراهمقسمتایندر(ارائهامکاراورتدر)ایرارازخارج

مسافردوداشتنهمراهاورتدروباشدمی(Infant)نوزادمسافریکهمراهیبهمجاز(Adult)بزرگسالمسافرهر-۸
وارد(رزرو)Bookingدر(اندلیدارانوسال12تا2بینمسافر)رودکمسافربصورتبایدنوزادمسافرارازیکینوزاد،
.گردداادر(Child)رودکمسافرنرخیشرایهونرخباصربلیتوشده

.باشدمیمجازبلیتاادررنندهدفتردرارفاHomaResًسیستمدراادرههانبلیترلیهاسترداد-9

ارفاًهنشداست ادههانروپننشود،رعایتبلیتپروازنهانروپنازاست ادهتوالیوترتیبدلیلهربهچنانچه-10
.باشندنمیاست ادهقابلودارنداستردادقابلیت

۲



(Adult,Child,Infant,UM,CD)سن مسافر در زمار صخرین مسیر پروازن در یک بلیت، تعیین رننده نوع مستافر  -11

قبل یا بعد از شروع مسافرت، به مسافر رتودک بتدور همتراه    ( Child)اگر مسافر رودک . می باشدجهت محاسبه نرخ صر 

(UM ) تبدیل گردد، بلیت با شرایه و مقررات جارن استرداد و بلیت جدید(UM)با نرخ روز اادر می گردد.

بر استاس هتر رتوپن    در رلیه بلیت هان داخلی و بین المللی Noshowمبنان محاسبه هزینه هان تعویض، استرداد و -12

ن، یتک  به این اورت ره در بلیت هان با بیش از یک روپن پروازن، به ازان تعویض یا استترداد هتر رتوپ   . می باشدپروازن

.هزینه جداگانه بر اساس شرایه و مقررات نرخی صر روپن، محاسبه و دریافت می گردد

13-Void بلیت در مسیرهان بین المللی تا پایار روز ادور بلیت بدور دریافت هزینه مجاز بوده و در اورتVoid ،بلیت

Booking(رزرو )الزم به ذرر است در مسیرهان داخلی .مسافر نیز ابطال می گرددVoidبلیت مجاز نمی باشد.

به اورت دو طرفته و رتالس هتان پتروازن     L,X,N,M,K,Q,V,S,Y,I,C,Jدر پرواز هان بین المللی، رالس هان پروازن -14

K,V,Y,C,J به ذرر استت، اعتبتار رتالس هتان پتروازن      الزم .باشندبه اورت یکطرفه قابل ادور میL,X,N,I   سته متاه و

M,K,Q,V,S,Y,C,Jیکسال می باشد.

افتت    ، بلیت بر اساس شرایه و مقررات جتارن بتر صر و بتا دری   (قبل از شروع مسافرت)جهت تمدید اعتبار اولیه بلیت -15

بتوده و در  الزم به ذرر است تمدید اعتبار اولیه بلیت بعد از شروع مستافرت مجتاز ن  .مابه الت اوت نرخ روز تعویض می گردد

بلیتت  اورت درخواست مسافر، بلیت اولیه با رسر نرخ و مالیاتهان مسیر است اده شده و هزینه هان مربوطته، استترداد و  

.جدید با نرخ روز اادر می گردد

Add Segment As Returnجهت رفت و برگشت رردر بلیت هان بین المللی یکطرفه مطابق تصویر ذیل از گزینه -16

اوت نترخ  بر این اساس بلیت بدور رسر هزینه و ارفاً با دریافت مابه الت ت . مسافر است اده می گردد( رزرو)Bookingدر  

.امکانپذیر نمی باشدOpenJawبه ذرر است اضافه رردر مسیر برگشت به اورت الزم .می گرددتعویض 

۳



.رزرو دیگر الزامی میباشدNoteاز طریق درج رد هر رزرو در قسمت ( بزرگسال و رودک)رزرواسیور مجزا ارتباط دو-17

و جهت ابطتال و  Cancel Itineraryو استرداد رلیه روپن هان پروازن از گزینه ( رزرو)Bookingجهت ابطال رل -1۸

مطتابق تصتاویر ذیتل استت اده     و انتخاب روپن مربوطه Cancel Segmentاسترداد یکی از روپن هان پروازن از گزینه  

.میگردد

۴


