
           مسافررويه و مقررات فروش 

    

 92 -1386  :شماره                                                                                                         22/05/92 : تاريخ

  نرخ فروش مسافر ازتهران به تفليس 

 TERMS AND CONDITION 

 Validity 01/08/92تا تاريد   24/05/92 بزاي فزٍش اس تاريد   اعتبار

 Fare By Other People .شزايط السم ّواًٌد هسافز ايزاًی هی باشدتعزفِ بلیت هسافزيي ذارجی هشزٍط بِ داشتي ٍيشا ٍسايز 

 One Way Ticket .هجاس  هی باشددر کلیِ کالس ّاي ًزذی  ٍر بلیط يكطزفِصد

 Days Of Operation .سِ شٌبِ ٍ جوعِ ّز ّفتِ رٍسّاي پزٍاس

M: 14 Days   ,   N: 1 Month   ,   Q: 3 Month   ,   V: 6 Month   ,   Y: 1 Year Max  Stay 

با اذذ  (در کشَر هقصد) ٍ در صَرت ًبَد جا. هجاس هی باشد N-Q-V-Yدر هسیز بزگشت بزاي کالس ّاي ًزذی 

 .بال هاًع هی باشد( بصَرت دالري)بِ کالس باالتز  هابِ التفاٍت
Open  Return 

CHD: 25%           &             INF: 90% Discount 

هجاس هی باشد ٍ تْزاى ٍ بالعكس ًیش -تفلیس-حتی بصَرت تبزيش N-Q-V-Yکالس ّاي ًزذی  RT½تزکیب 

   .درصَرت تزکیب ، قَاًیي کالس ًزذی هحدٍدتز بزاي تواهی هسیزاعوال ذَاّد شد
Combination Of Fares 

 Taxes .قید شَدهالیات ّاي فزٍدگاّی بز اساس هبالغ هٌدرج در سیستن رسرٍيشي بايستی هحاسبِ ٍ در بلیت 

 Baggage Allowance .کیلَگزم هی باشد 10کیلَگزم ٍ طفل  سيز دٍ سال  25بار هجاس ّز ًفز 

                                                      : قبل اس شزٍع هسافزت  تاريد پزٍاس تغییزدرصَرت درذَاست هسافز جْت 

جزيوِ  ريال 800،000ّز بار   N  ٍMکالس ّاي  ريال ٍ 500،000ّز بار   V ٍQکالس ّاي ،  بدٍى جزيوِ  Yکالس 

                                                                                                                                                      .هی گزدد کسز 

ٍ سايز جزيوِ  بدٍى هحدٍدُ اعتبار بلیط يكبار در پس اس شزٍع هسافزت در کلیِ کالس ّا، پزٍاستغییز تاريد 

 .هی باشددفعات شاهل جزيوِ 

Change  Of Reservation 
 

            .                                                                                                                            جزيوِ کسز هی گزدد ريال 500،000 بلیط در کلیِ کالس ّا، قبل اس شزٍع هسافزتاستزداد 

هسیز استفادُ شدُ اس   OWاستزداد بلیط دٍطزفِ کِ يك طزف آى استفادُ شدُ است بز اساس کسز ًزخ 

 . هحاسبِ هی گزدد قیوت کل بلیط
Refund 

 

 .گزدد RE-ISSUE بلیط اٍلیِ هی بايست  ،تغییز تاريد پزٍاس  در صَرت
 

Rebooking 

 .ريال اضافِ بز جزيوِ ابطالی کسز هیگزدد 350,000شدى هسافز ٍ هزاجعِ بعد اس پزٍاس هبلغ    NO-SHOWدرصَرت 
NO-Show 

  Upgrading .کلیِ کالس ّا هجاس هی باشد، رٍي ارتقاء درجِ ًزذی با اذذ هابِ التفاٍت

 Advance  PAX  Info .سیستن رسرٍاسیَى  ضزٍري هی باشد    REMARKثبت شوارُ ٍ اعتبار پاسپَرت در قسوت 

 

Y VLE6M QLE3M NLE1M MLE14D FARE BASE 

7,800,000 6,500,000  5,900,000 4,800,000 4,200,000 RT 

IRR 

5,500,000 5,000,000 4,550,000 3,600,000 3,150,000 OW 


