إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Waiving of international flights departing From\To
)(Singapore- Italy

إعفاء جميع الرحالت الدولية المغادرة من/الى ( سنغافورة -إيطاليا )

الرقم المرجعي│Reference
تاريخ التطبيق│Effective date
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النشرات المتأثرة │Affected bulletin

التاريخ│Date
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ال يوجدNon -
تمت بموافقة│Approved By

VP Sales

مقدمة- :
قررت السعودية إعفاء جميع التذاكر والقسائم من القيود والغرامات
وذلك للرحالت المغادرة من/الى
) سنغافورة( والرحالت المغادرة من/الى )إيطاليا( مع تطبيق االجراءات
الموضحة بالجدول أدناه.

اإلجراءات
بداية التطبيق
نهاية التطبيق
مجال التطبيق

خدمات ما بعد
البيع

اعتبارا من تاريخ  24فبراير 0202م بغض النظر عن موعد
السفر أو الرحلة األساسية
حتى إشعار آخر
الرحالت من\إلى أو المواصلة عبر سنغافورة
الرحالت من\إلى أو المواصلة عبر إيطاليا
 تغيررررر اطررررة البدايررررة برررردور رسرررروم أو فررررر سررررعر لمرررررة
واحدة فاط.
 تغيرررر الو ارررة النااويرررة بررردور رسررروم أو فرررر سرررعر لمررررة
واحدة فاط.
 تغيررررر خررررط السررررير برررردور رسرررروم أو فررررر سررررعر لمرررررة
واحدة فاط.
 استرداد التذكرة بدور رسوم االسترداد.
( إعررررادة الحجرررر -إعررررادة اإلصرررردار-التخلرررر عررررن السررررفر -
 (Go-Showبدور رسوم لمرة واحدة فاط.
 EMDللخررردمات
( اسرررترداد /إعرررادة الحجررر ا للاسررراو
اإلضررررافية أو االسررررتبا ية برررردور رسرررروم م رررر (أمتعررررة ةاورررردة ،
خدمة اختيار ماعد...الخا بدور رسوم لمرة واحدة فاط.



مالحظات



سرررررو يرررررت إعرررررادة اإلصررررردار باسرررررتخدام اإلدخرررررا للتغيرررررر
اال بررررار  FXIبحيررررم يررررت إعررررادة اإلصرررردار لررررنف در ررررة
الخدمة األساسية بالتذكرة االساسية.
يسررررمع بةعررررادة إصرررردار التررررذكرة بررررالتغير اإل بررررار علررررى أ
طيررررار آخرررر لديررر اتفا يرررة مررر "السرررعودية" إلصررردار الترررذاكر
(الكوبررررررور/الكوبو ررررررات المتضررررررررة فاررررررط و لررررررنف در ررررررة
الخدمة(

تعتبر هذه النشرة ُملزمة
تداولها خارج إطار وكاالت

Introduction:SAUDIA decided to waive all ticket and EMDs
)restrictions for flights departing From\To (Singapore
and flights departing From\To (Italy) with applying
the below.

Procedures
Starting from 24 FEB 2020 regardless of the
original flight date
Till further notice
Flight From\To or Connecting via Singapore
Flight From\To or Connecting via Italy
Changing the starting point without
fees or fare difference for one time
only.
Reroute
without
fees
or
fare
difference for one time only.
Refund without fees.
Changing final destination without
fees or fare difference for one time
only.
(Revalidation/ Reissue /No-show/Goshow) without fees or fare difference
for one time only.
Refund/revalidation
for
ancillary
service EMD without fees example:
(extra baggage, seat selection…etc.) for
one time only.
The reissue will by using FXI INVOL to
the same class of service named on the
original ticket
It is allowed to INVOL reissue using FXI
on other airliner where an interline
agreement exists (the Re-issue will be
made to the affected coupon/coupons
)on the same class of service

Effective date
End of Applicable
Applicable on

After sales
services





NOTE

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