إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Update Waiving Travel Agency tickets restrictions
issued From Sudan
 التاريخ/ Date
08 May 2019

تحديث إعفاء تذاكر وكاالت السفر الصادرة من السودان

 الرقم المرجعي/ Reference
201905081

This is further to the bulletin No. 201904251
dated on the 25 of April ‘2019 regarding Waiving

 تاريخ التطبيق/ Effective date
IMMEDIATELY

،م2019  أبريل25  الصادرة بتاريخ201909251 إلحاقا للنشرة رقم
والخاصة بإعفاء تذاكر وكاالت السفر الصادرة من السودان

Travel Agency tickets restrictions issued From Sudan

Due to the temporary unavailability of the NDC
channel, it has been decided:1. Stop waiving all tickets restrictions/fees
(Rebooking / Reroute / Refund and NoShow,) issued by Travel Agency located in
(Sudan) when visiting Saudia sales office
(CTO, ATO), Effecting 08th May 2019.
2. It has been decided not to collect the
AIRLINE FEES (OB) for all tickets issued by
Sales Office (CTO, ATO) in Sudan for the
reservations that was created through travel
agencies in Sudan, with effect of 18th April
2019 until further notice.

-:( فقد تقررNDC) نظرا ً لعدم توفر منصة التوزيع اآللي المباشر

 ايقاف عدم تحصيل رسوم خدمات ما بعد البيع عند ( اعادة.1
 التخلف عن الرحلة) على/  االسترداد/  تغيير خط السير/ الحجز
كافة التذاكر الصادرة من وكاالت السفر السياحية بدولة السودان
) CTO,ATO ( عند زيارة مكاتب المبيعات بمحطة السودان
.م9812  مايو80 وذلك إعتباراً من تاريخ
 ( بالرمزAIRLINE FEES)  عدم تحصيل رسوم اإلصدار.9
( على كافة التذاكر الصادرة من مكتب مبيعات السودانOB)
للحجوزات التي تم انشاءها من خالل وكاالت السفر السياحية
 و حتى9812  أبريل10  وذلك إعتباراً من تاريخ،بدولة السودان
.اشعار أخر

If you have any questions or comments on this Bulletin, please contact
SAUDIA manager in your area
This bulletin is for private internal distribution only and
may not be published under any circumstances or
traded outside the network of travel agencies.
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 ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها او،تعتبر هذه النشرة مُلزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

TF

