إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Waiving of (Rebooking/Reissuing) Fee for tickets
issued at the Republic of Pakistan
 التاريخ/ Date
17 September 2019

إعفاء التذاكر الصادرة من جمهورية باكستان من رسوم
) إعادة اإلصدار/ (إعادة احلجز

 الرقم المرجعي/ Reference
201909171

SAUDIA decided to waive the fees of all tickets for
passengers for flights departing from The Republic of
Pakistan when (Rebooking/Reissuing) one time only.
The waiving period will be from September 16, 2019
to September 30, 2019.

 تاريخ التطبيق/ Effective date
01 SEP 2019

قررت السعودية إلغاء الرسوم عن مجيع تذاكر املسافرين للرحالت
 إعادة اإلصدار) ملرة/ املغادرة من مجهورية باكستان و ذلك عند (إعادة احلجز
.احدة فقط
 سبتمرب01  م إىل تاريخ9102  سبتمرب16 على أن تكون فرتة اإلعفاء من ت اريخ
. م9102

Procedures:-

- :إلجراءات

1- This procedure applies to all departures and the
starting point at the Republic of Pakistan only
(PAK-JED/MED) (PAK-RUH/JED-MED).
2- Booking made by Travel agencies, request
should be sent to CTO’s to get the waiving
approval.
3- Reissuing or Rebooking process can be made by
the same ticket issuing office after receiving the
approval from CTO.
4- The price difference and taxes, if any, are
collected.
5- Flight change is permitted for all tickets issued
with confirmed booking only during the above
waiving period and no flights are exempt on
other dates.
6- Passport copy and should be attached in the
daily sales report.
7- This waiving does not include NO-SHOW fees
and procedures.

 يطبق هذا اإلجراء على مجيع الرحالت ا ملغادرة ونقطة البداية من-1
–  المدينة) (باكستان/  جدة/ مجهورية باكستان فقط (باكستان
.) املدينة- جدة/الرياض
 احلجوزات اليت مت انشاؤها من قبل وكا ال ت السفر يتم إرسال طلب-2
.اإلعفاء ملكتب املبيعات ألخذ الوكاالت
 تتم عملية إعادة اإلصدار أو إعادة احلجز من قبل نفس املكتب املُصدر-3
.للتذكرة بعد احلصول على املوافقة من مكتب املبيعات
. يتم حتصيل فرق السعر والضرائب إن وجدت-4
 يسمح بتغيري الرحلة جلميع التذاكر الصادرة حبجوزات مؤكده خالل-5
.فرتة اإلعفاء أعاله فقط وال يتم إعفاء أي رحالت  ي ت واريخ أخرى
.  يتم إرفاق صورة جواز السفر-6
 ال يشمل هذا اإلعفاء الرسوم واإلجراءات املرتتبة عند التخلف عن السفر-7
.NO-SHOW

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may not be published under any circumstances or traded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

