
CRCN وازهای داخلی شرکت هواپیمایی قشمپر 

 (2020آگوست  01) 99مرداد ماه  11تاریخ اثر 

ظهر سه روز قبل از  12از زمان صدور تا ساعت  کالس نرخی

 پرواز 

دقیقه به  30ظهر روز قبل از پرواز تا  12از ساعت  یک روز قبل از پرواز 12تا ساعت 

 پرواز

 دقیقه به پرواز به بعد 30از 

A/R/Y 30% 40% 60% 70% 
V/M/Q/K/N 40% 50% 60% 70% 

D/U/L 100%)غیرقابل استرداد()%100 )غیرقابل استرداد(%100 غیرقابل استرداد()%100 )غیرقابل استرداد 

 

 گردد.های فوق میگردد هرگونه تغییر در بلیت صادر شده غیرمجاز بوده و شامل جریمهتاکید می 

  نرخ کودک کالس های نرخیA,R,Y,V,M,Q,K,N  لحاظ گردیده است. نرخ بزرگسال %75بر اساس 

  نرخ نوزاد کالس های نرخیA,R,Y,V,M,Q,K,N گردد.ریال لحاظ می 750,000مبلغ ب 

  نرخ کودک کالس های نرخیD,U,L نرخ بزرگسال لحاظ گردیده است %100اساس  بر. 

 نرخ نوزاد کالس های نرخی D,U,L  گردد.میریال لحاظ  650,000بمبلغ 

   جهت نوزاد  گرمکیلو 10جهت مسافر بزرگسال و کودک و    گرمکیلو 20 میزانبار مجاز مسافر در پروازهای داخلی به

کیلوگرم و مسددافری    25یزان تهران به م–عسددلویه و عسددلویه -میزان بار مجاز مسددافر در پروزاهای تهران باشددد.می

 باشد.کیلوگرم می 35به میزان  SEAMANبا ارئه کارت محترم 

  باشدکیلوگرم می 7بار همراه مسافر به کابی  هواپیما شامل کیف دستی غیرحجیم به وزن حداکثر. 

  پذیرد.فرودگاه مهرآباد انجام می 2کلیه پروازهای داخلی از ترمینال 

 الزامی است. پذیرش مسافربه کانتر پرواز قبل از و نیم  مسافری  توانخواه حداقل یک ساعت و اعالم مراجعه 

 .حضور مسافری  پروازهای داخلی در فرودگاه دو ساعت قبل از پرواز الزامی است 

     واز مندرج در دقیقه قبل از ساعت پر  20دقیقه و گیت خروجی  30 مربوطهکانتر از پذیرش مسافر بعد از بسته شدن

 جلوگیری بعمل خواهد آمد. بلیت

 الزامی است. مسافر احراز هویتمربوط به  انجام امور ارائه کارت ملی و یا مدارک معتبر هویتی جهت 

  شیا سمت بار هواپیما خودداری    ءاز قراردادن دوربی , موبایل, پول, ا سته های تحویلی به ق گرانبها و مدارک مهم در ب

 فرمایید, بر اساس مقررات, شرکت هواپیمایی قشم, در صورت مفقود شدن موارد فوق هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 بوده و پس از گذشت ای  زمان اعمال  صدوراعتبار از زمان تمامی مسافران دارای شش ماه  ت, بلیپروازهای داخلی در

از جمله اسدددترداد هزینه در صدددورت تاخیر یا ابوال پرواز میسدددر  تهر یک از قوانی  حاکم بر کالس پروازی آن بلی

 نخواهد بود.

  ولی به گیت خروجی مراجعه ننماید, جامانده محسوب شده و هزینه    مسافرینی که کارت پرواز خود را دریافت نموده

 باشد.با هر کالس نرخی غیرقابل استرداد می تبلی

        درصد     30ومبلغی معادل  گرددمیمسافرینی که به کانتر پذیرش مراجعه ننماید, مسافر انصراف داده شده محسوب

 مسترد خواهد شد. A,R,Y,V,M,Q,K,Nبا کالس های نرخی  تهزینه بلی

 به وقت محلی است. تتمام زمان های مندرج در بلی 

 باشد.نرخ کودک بدون همراه در تمامی کالس های نرخی معادل نرخ بزرگسال می 


