
۱۳۹۸/۰۶/۱۷

۲۲۰/۳۱۰۹

ندارد

شماره بخشنامه : ۳۵۳/۱۹۲/ب

به: مدیران محترم دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی / روسای محترم ایستگاهها و دفاتر فروش

موضوع : برقراری مسیر پروازی مشهد مقدس – بغداد – مشهد مقدس (OW/RT)  و شرایط فروش 

با سالم و احترام

با توجه به برقراری مسیر پروازی مشهد مقدس – بغداد – مشهد مقدس (OW/RT)  ، تعرفه نرخ پایه به همراه شرایط 
تغییرات و استردادی ، برابر جداول ذیل بر روی سیستم VRS قابل بهره برداری می باشد.

CONDITIONS:

OPEN RETURN تا اطالع ثانوی مجاز نمی باشد .
ONE WAY TICKET . تا اطالع ثانوی مجاز می باشد
RECONFIRMATION هیچ یک از کالسهای نرخی نیازمند تائید مجدد جا نمی باشند .
TAXES  VRS عوارض ، طبق مقررات جاری هر کشور  در محاسبه نرخ های مذکور اضافه می گردد.( در سیستم

تعریف و محاسبه گردیده است .)
FARE BASE 
Discount CHD/INF

CHD: ۲۵ درصد تخفیف نرخ بزرگسال                 INF:  ۹۰ درصد تخفیف نرخ بزرگسال

REFUND & 
REBOOKING

هزینه استرداد و تغییر رزرواسیون برابر تنظیمات انجام شده سیستم VRS  محاسبه و صورت می پذیرد.
هزینه استرداد و تغییر رزرواسیون تا قبل از پرواز :  -

تغییر رزرواسیون تا قبل از  زمان تعیین شده پرواز  برای هر  segment پروازی  در کالسهای  -
O/L/N/M/Q/V/Y  :   ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه استرداد و تغییر رزرواسیون بعد از انجام پرواز برای هر  segment پروازی در کالسهای  -
O/L/N/M/Q/V/Y  :  ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

   :   C پروازی در کالس segment  تغییر رزرواسیون تا قبل از  زمان تعیین شده پرواز  برای هر -
۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

Fare basis Code  (IRR)
Route

O Class L Class N Class M Class Q Class V Class Y Class C Class

MHD- BGW 5,100,000 6,200,000 7,700,000 9,500,000 10,800,000 12,000,000 15,000,000 18,750,000 

BGW - MHD 6,200,000 7,400,000 9,000,000 10,500,000 11,700,000 13,020,000 17,010,000 25,010,000 

MHD -BGW 
- MHD

11,100,000 12,000,000 12,900,000 13,700,000 14,600,000 16,000,000 20,000,000 25,000,000 
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  : C پروازی در کالس segment  هزینه استرداد و تغییر رزرواسیون بعد از انجام پرواز برای هر -
۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

REMARKS

تعرفه ها و مقررات مربوط در سیستم VRS به روز رسانی و قابل استفاده می باشد .
صدور بلیت یکسره و یا دو سره در ایران ، به نحوی که مبدا شروع مسافرت خارج از ایران باشد ، تا اطالع ثانوی 

مجاز نمی باشد .
ترکیب کالسهای نرخی (O/L/N/M/Q/V/Y/C)  ، با یکدیگر  تا اطالع ثانوی مجاز می باشد .

اطالعات پاسپورت مسافر در PNR درج گردد.

RULES: 
- Valid on Y9 only.
- Free baggage allowance 25 kg ADL/CHD for O/L/N/M/Q/V/Y Classes &30kg ADL/CHD for C Class & 10 kg 

INF / cabin baggage 05 kg.
- Fare base for:   CHD :25% of applicable ADL fare / INF: 90% of applicate ADL fare
- All Fare s & regulations have been updated in the VRS Airfare System.
- SOTO Ticket Issuance: Permitted
- One way Ticket: permitted  
- Combination / Mixed class  for O/L/N/M/Q/V/Y/C classes: Permitted 

REFUND & REBOOKING:
Applied change booking Fee & Refund  before Flight for O/L/N/M/Q/V/Y classes ( per segment) :  IRR 
-1,200,000
Applied change booking Fee & Refund  post flight for O/L/N/M/Q/V/Y classes ( Rebooking + No show): IRR 
-2,400,000
-Applied change booking Fee & Refund  before Flight for C classes ( per segment) :  IRR 1,500,000
-Applied change booking Fee & Refund  post flight for C classes ( Rebooking + No show): IRR 3,000,000


