مسافران محترم ،لطفا قبل از خريد بليط
قوانين ذيل را با دقت مطالعه فرمایید
تاريخ اعالم:
اعتبــار:

 ۲۸دسامبر 2020
تا اطالع ثانوي

خريد بليط به منزله پذیرفتن موارد ذيل می باشد:
 - 1مسافران گرامی توجه داشته باشید قبل از عزیمت از مبدأ ایران
به مقصد عمان نیاز به تست کرونا و برگه جواب تست کرونا تا اعتبار
 ۷۲ساعت قبل از تاریخ پرواز می باشد و همچنبن پس از رسیدن
به فرودگاه عمان از مسافران تست کرونا (پیسیآر) با هزینه ۲۵
ریال گرفته خواهد شد و برای همه مسافرین قرنطینه  ۷روزه شامل
میگردد و پایان قرنطینه مستلزم انجام تست در روز هشتم و جواب
منفی آن می باشد ،در صورت انجام ندادن تست مجدد قرنطینه تا
روز  ۱۴ام ادامه می یابد

قبل از عزیمت به کشور عمان  ،مسافران باید پیش ثبت
نام را از طریق وب سایت انجام دهند

https://covid19.emushrif.om/traveler/travel
مسافران گرامی هنگام ورود به فرودگاه مسقط ،باید نرم افزار
Tarassud
را در گوشی خود دانلود و نصب کنند
نکته  :مسافران خارجی که از عمان به مقصد ایران میخواهند سفر
کنند باید برگه تست کرونا (پیسیآر) همراه داشته باشند
نکته :مسافران ایرانی از مبدا مسقط به شیراز باید برگه تست
کرونا (پیسیآر) به همراه داشته باشند ولی به مقصد تهران و بندر
عباس نیاز به ارائه برگه تست کرونا (پیسیآر) نمی باشد .و در
صورت لزوم در فرودگاه مقصد از مسافرین با دریافت هزینه ،تست
(پیسیآر) گرفته میشود

نکته :طبق روال قبل از مبدا شیراز به مقصد عمان باید گواهی سالمت
را به فرودگاه ارائه دهند
 - 2استفاده از ماسک هنگام سوار شدن به هواپيما الزامي است
 -3بليط ،غير قابل استرداد ميباشد؛ تغيير تاريخ براي هر لگ پروازي
با پرداخت جريمه از طرف مسافر انجام مي گردد .چنانچه مسافر
به هر دليلي از پرواز جا بماند ،بليط ايشان کامل سوخت نميگردد .و
نهایتاً طی مدت سه روز باید به اطالع دفتر هواپیمایی الرفا برساند،
تا با پرداخت جریمه معین  ،تاریخ را تغییر دهد
 -4مسئوليت کنترل پاسپورت  ،جريمه تأخير  ،دير کرد اقامت ،
ويزاي زيارتي و توريستي و غيره ،بر عهده شخص مسافر می باشد
 -5حضور در فرودگاه 3 ،ساعت قبل از پرواز الزامی بوده و کانتر
پذيرش بار مسافر 1 ،ساعت قبل از پرواز بسته خواهد شد  ،چنانچه

مسافر به هر دليلي با تاخير ،به کانتر پذيرش مسافر و بار برسد،
جامانده محسوب ميگردد و هيچگونه مسئوليتي بعهده هواپيمايي
تابان و آژانس صادر کننده بليط نميباشد
 -6حداکثر وزن استاندار ِد هر ساک و يا کارتن 30 ،کيلوگرم مي
باشد و می بایست بسته بندی مناسب داشته باشد در غیر اینصورت
مسئوليت کامل ماندن بار بعهده شخص مسافر است
 - 7بارهاي شکستني و فاسد شدني و اشياء قيمتي و کامپيوتر
شخصي ،حاوي اطالعات و داروهاي خاص در مسئوليت هواپيمايي
تابان نميباشد
 -8حداکثر بار مجاز مجاني در بليط مشخص شده و بار دستي 7
کيلوگرم ميباشد و اضافه بار تا سقف  100کيلوگرم در هنگام تهيه
بليت با قيمت مناسب قابل خريدای می باشد
مهم :چنانچه به تشخيص خلبان و يا پر شدن ظرفيت حجمي قسمت

بار هواپيما يا هر دليل ديگر بار اضافي خريداري شده مسافرين
جا بماند شرکت هواپيمايي و آژانس صادر کننده بليط هيچ گونه
مسئوليتي در قبال ارسال بار مازاد ندارد و مسافر بار اضافی جا مانده
و مبلغ پرداختی را میتواند در مبدأ تحویل گیرد
مهم :به مسافرين زير دو سال (نوزاد) سهميه توشه رايگان تعلق
نميگيرد
 -9همراه داشتن فرم تکميل شده وزارت بهداشت ايران براي ورود
به ايران الزامي است
 -10لطفاً از سپردن بار خود به ساير مسافرين جدا خودداري نمایید.
چنانچه در اثر انجام اين امر بار شما مفقود گردد هواپيمايي تابان
و آژانس صادرکننده بليط هيچگونه مسئوليتي نداشته و پاسخگو
نخواهند بود
 -11در مورد ادامه مسيرهاي داخلي و خارجي بعد از مسير پروازي

خريداري شده به علت شرايط خاص در صورت تاخير و کنسل شدن
پرواز که منجر به از دست رفتن مسير بعدي گردد ،شرکت هواپيمايي
تابان و شرکت الرفاء هيچگونه مسئوليتي در قبال اين موضوع ندارند
تصميم دولت جمهوري اسالمي ايران يا
 -12چنانچه پرواز ،بنا به
ِ

دولت عمان در شرايط خاص و غيرقابل پيشبيني ،باطل ،تغییر تاریخ
و يا تغيير ساعت انجام گردد ،اين تغيير بعنوان تاخير تلقي نميشود
و هزينه بليط برگشت داده نخواهد شد و پرواز جایگزین و یا عین
مبلغ به صورت واچر (برای استفاده در خرید های بعدی) در اختیار
مسافرین محترم قرار داده خواهد شد
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