إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies

Waiving of International Flights Departing to Republic of
Turkey
Date \التاريخ
07 May 2022

إعفاء جميع الرحالت الدولية المغادرة إلى جمهوريه تركيا

Reference \ الرقم المرجعي
202205071
Affected bulletin \ النشرات المتأثرة
NILL

Introduction: SAUDIA decided to waive all tickets, and EMDs restrictions
for flights departing to republic of Turkey and apply the below
procedure:

Procedures

Effective date \ تاريخ التطبيق
07 May 2022

- :مقدمة
قررت السعودية أعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات
للمواطنين السعوديين وذلك للرحالت المغادرة الى جمهوريه تركيا
:مع تطبيق االجراءات الموضحة أدناه
اإلجراءات

Valid and Confirmed tickets, Starting 07 التذاكر سارية الصالحية ومؤكدة الحجز اعتبارا من تاريخ
. م حتى اشعار أخر2022 مايو
from 07 May 2022 Until further notice.

Period

•
Applicable to

•

Flight from KSA to Republic of
Turkey.
Saudi citizens only.

To Waive all tickets, and EMDs restrictions as the following:
➢

Refund without fees.

➢

(Revalidation / Reissue / No-show) without fees for one
time only and collect fare difference if any.

➢

Refund/revalidation for ancillary service EMD without
fees example: (extra baggage, seat selection…etc.) for
one time only.

الرحالت المغادرة من المملكة العربية
.السعودية والمتجه إلى جمهوريه تركيا
.المسافرين السعوديين فقط

فترة اإلعفاء

•
•

مجال التطبيق

:أعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات على
.استرداد التذكرة بدون رسوم االسترداد

➢

 التخلف عن السفر) بدون رسوم لمرة واحدة-  إعادة الحجز- (إعادة اإلصدار
.فقط مع استحصال الفروقات إن وجدت

➢

 للخدمات اإلضافية أو االستباقية بدونEMD إعادة الحجز للقسائم/ ➢ استرداد
الخ) بدون رسوم لمرة واحدة... خدمة اختيار مقعد،رسوم مثل (أمتعة زائدة
.فقط

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may not be published under any circumstances or traded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

