
 

 

 

 

 

   

 
     

 

   

 
  

 

 

 

  

 مکاران محترم آژانسهای هواپیماییه

 موارد ذیل به  استحضار میرسد: Jan-2021/1-01عطف به بخشنامه احتراما" 

   2020ژوئن  11  صاادور بطیط تاری  باشااد و مبدا ایراناآ   2021 مارس 31 – 2020ژوئن  11 مسااایرینک  ه ورواآ هن ا  اآ تاری  - 

های فرودگاهدر اآ ورواآ هن ا  به دلیل عدم ارائه تسااان منوک و یا عدم تطبیس تسااان با شااارایط مورد نقر  شاااور م صاااد  2021 مارس 31

شد،  ایران شد، ممانعن بعمل همده با اعمال تغییران توسط هژانس صادر  ننده بطیط به صورن همچنین مسایرانک  ه نتیجه تسن هن ا مثبن با

Involuntary  غییر) در صااورن اعمال ت. ان  ابین ورواآی میساار مک باشااددر هم Involuntary  ، مدارک تساان مثبن الآامک نگ داری

 .مک باشد(

  تاری  برخوردار شوند  ه   م ارائه تسن منوکعدمسایرینک  ه م صد ن ایک هن ا  شور تر یه مک باشد تن ا در صورتک مک توانند اآ مآایای

 باشد. 2020 دسامبر 28 -  2020ژوئن  11  صدور بطیط

  امکان تغییر تاری  به صورنInvoluntary    استواده گردد میسر  2021 هوریل 20تن ا در صورتک  ه  طیه  وون های ورواآی  تا تاری

یر تاری  سایر سگمنت ای  ورواآی  ه در همان بطیط هستند، به تعداد روآهایک مک باشد و خارج اآ این باآه  طبس قوانین بطیط خواهد بود.تغی

 . بالمانع اسن باشد،  ه سور اولیه تحن تاثیر قرارگریته

  اعمال تغییران به صاااورن  مسااایر پشیرگ ندرددمساااافر در ن تر تران یر در پروا  ادامر در صاااورتک  هInvoluntary  تن ا توساااط دیتر

در یرودگاه اسااتانبول م دور مک باشااد و هرگونه اعمال تغییران توسااط هژانس صااادر با توجه به شاارایط و صااالحدید تر یش ایرالینآ یروش 

 رن عادی صورن مک وذیرد.تحن این شرایط  استرداد تن ا به صو  ننده تن ا طبس شرایط بطیط م دور اسن.

  ادامه مسیر ج ن بطیط ایک  هCode Share  یاInterline .دارند با دیاتر تر یش ایرالینآ تماس حاصل یرمایید 

 د اآ تاری  اولین صدور م دور میباشد. طیه بطیط ای این شر ن  دوسال بع استرداد 

 (باشااند 235و تن ا ج ن ورواآهایک  ه با شااماره بطیط  تر یش ایرالینآ ) ئه تساان الآامک مک باشااد این بخشاانامه تن ا ج ن مساایرهایک  ه ارا

 .اسن دقابل استنا

   درج  دMESSAGE ID: 377179218 الآامک مک باشد. 

 با سواس 

 تر یش ایرالینآ 
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https://www.turkishairlines.com/
https://www.facebook.com/turkishairlines
https://twitter.com/TurkishAirlines
https://www.instagram.com/turkishairlines/
https://www.youtube.com/TURKISHAIRLINES
https://itunes.apple.com/gb/app/turkish-airlines-flights-tickets/id1283414961?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkishairlines.mobile

