Varesh Air line IRR fares from IRAN
Fare code VRH-224
With immediate effect -TILL Further Notice
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 500.000ریال
 6.000.000ریال برای هر سگمنت از زمان صدور تا  2روز پیش از پرواز 12.000.000-ریال بازای هر سگمنت از دو روز تا یک روز پیش از پرواز -از یک
روز پیش از پرواز بلیت غیر قابل استرداد می شود
غیرقابل استرداد
مجاز می باشد برای مسافرین دارای اقامت و یا بلیت معتبر ادامه مسیر با ایرالین دیگر
مجاز نمی باشد
4درصد نرخ پایه
مجاز می باشد -جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با  GSAوارش در مشهد باشماره  31770-051تماس حاصل فرمایید.
قوانین و مقررات
از روز جاری تا اطالع ثانوی
ندارد
درج مطلب NO ENDORS, Fare code VRH-224
کودک (باالی دو سال و کمتر از  12سال)  -نوزاد ( کمتر از دو سال)
بزرگسال = 30کیلو  ،کودک =30کیلو نوزاد 7کیلو بار دستی=5کیلو -هربسته بار نباید بیش از  23کیلوگرم باشد
 6.000.000ریال برای هر سگمنت از زمان صدور تا  2روز پیش از پرواز 12.000.000-ریال بازای هر سگمنت از دو روز تا یک روز پیش از پرواز -از یک
روز پیش از پرواز بلیت غیر قابل استرداد می شود .در صورت افزایش نرخ و مالیات  ،مازاد پرداخت خواهد شد
مجاز -مابه تفاوت پرداخت می گردد
استرداد بلیت هایی که  no-showشده و یا قسمتی از آن استفاده شده اند  ،مجاز نمی باشند
مجاز نمی باشد
شامل نرخهای فوق نمی باشد و مالیاتهای مربوطه بایستی اخذ گردند
مجاز می باشد
همزمان بایستی انجام گردد
توضیحات:
دفاتر خدمات هوایی مسؤل بررسی مستندات مسافرتی مسافران می باشند

)INF(OW

هزینه اضافه بار-کیلو گرم
هزینه استرداد وجه
هزینه NO-SHOW
بلیت یک طرفه
برگشت باز( بدون تاریخ )
کمیسیون
بلیت SOTO
:اعتیار نرخنامه 01.
زمانبندی استفاده از نرخنامه 02.
 :بخش 03. Endorsement
:تخفیفات04.
:مقدار بار مجاز همراه 05.
:تغییر تاریخ 06.
افزایش اعتبار بلیت07.
 , NO-SHOW:استرداد 08.
:ادامه مسیر پرواز داخلی09.
:مالیاتها 10.
 :ترکیب کالس ها 11.
:اخذ رزرو و صدور بلیت 12.

