
 

 

  گردشگری ،مسافرتی و دفاتر خدمات مکاران حضور محترم ه  

 با سالم و آرزوی سالمتی   

 شرایط ویژه ای در خصوصدر اکسپو دبی همکاران و مسافرین محترم  حضورجهت شرکت هواپیمایی فالی دبی  مفتخریم به اطالع برسانیم  

  در نظر گرفته است.  آن  ترزرو و تهیه بلی  

 اکسپو ت، بلیخریداری کرده باشندو یا وبسایت رسمی این شرکت  فروش از طریق پرتال را شرکت هواپیمایی فالی دبی تبلی مسافرینی که  

 . از طریق ایمیل دریافت خواهند کرد بصورت اتوماتیکرا   

 در سایت فرنسربا وارد کردن  رزرو کرده باشنداز طریق سیستم آمادئوس  را تبلی همکارانی که

 /2020-https://www.flydubai.com/en/plan/expo EXPO Landing Page:    

 نمایند.  دریافت محترم مسافرین جهتاکسپو را  تمیتوانند بلی

  به شرح ذیل میباشد :  اکسپوورودی ز بلیت ابهمراه امتی شرایط فروش  

  22مارچ  31تاریخ فروش : ا سپتامبر تا 

  : 22مارچ  31اکتبر تا  1تاریخ سفر 

 مراجعه فرمایید. زیر سایت وبو یا به خواهشمندیم جهت کسب اطالعات بیشتر  فایلهای ضمیمه در بخشنامه را مطالعه  

terms-dubai.com/ticket2020www.expo  

 احترامبا                                                                                                                                                                                  

 شرکت هواپیمایی فالی دبی                                                                                                                                    

 

https://www.flydubai.com/en/plan/expo-2020/
http://www.expo2020dubai.com/ticket-terms
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Mr. Singh Rajender
Primary Adult

Scan this barcode or enter the booking reference for self-service kiosk check-in.

 Your booking is confirmed
Thank you for booking with us.

Passenger details

T2BI0G
flydubai booking reference

All times are local

   Departure from Tbilisi (Flight )FZ 714

14 December 2021, Tuesday 14 December 2021, Tuesday

04:45
TBS

08:05
DXB

Tbilisi Airport Dubai International Airport
Terminal 2

Economy Flex

7 kg hand baggage (included)

30 kg checked baggage (included)

Standard meal (included)

Unassigned (included)

Buy on board, if available

 
Passenger total USD 343.20

Fare total USD 343.20

Base fare USD 310.50

Taxes/fees JA USD 7.30 ; GE USD 24.00 ; ZR USD 1.40 USD 32.70

Payment reference 52299562

Booked on 01 September 2021
Booking total USD 343.20

Voucher:  NBGJ48

Test Test 01 September 2021

USD 343.20

Please get in touch with us for any assistance with your booking.
General queries: Contact Centre , email: +971 600 54 44 45 letstalk@flydubai.com
Business Class:  , email: +971 600 59 55 59 businessteam@flydubai.com

- - - - - - - - - 03h 20min - - - - - - - - -
Non-stop

https://www.flydubai.com/en/?utm_source=booking_receipt&utm_medium=email&utm_campaign=logo

	EXPO -FINAL.pdf (p.1)
	1.pdf (p.2)
	2.pdf (p.3)
	3.pdf (p.4)
	4.pdf (p.5)
	5.pdf (p.6)
	6.pdf (p.7)

