إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Waiving of international flights departing From\To kingdom
of Saudi Arabia

اىل اململكة العربية السعودية/إعفاء مجيع الرحالت الدولية املغادرة من

 │الرقم املرجعيReference
Effective date│تاريخ التطبيق
202002271
IMMEDIATELY
Affected bulletin│ النشرات المتأثرة
202002251 \ 20200221

Date│التاريخ
27 FEB 2020

Introduction:SAUDIA decided to waive all tickets , and EMDs
restrictions for flights departing From\To
(Kingdom of Saudi Arabia) and apply the below
procedure.

- :مقدمة
قرررررررت السععععععودية إعفعععععاء مجيعععععع التععععع ا ر والقسعععععا م معععععن القيعععععود
اىل (اململكععععععة العربيعععععععة/والغرامععععععات ورلععععععا للععععععرحالت املغععععععادرة مععععععن
.السعودية) مع تطبيق االجراءات املوضحة أدناه

اإلجراءات

Procedures
Effective date
End of application
Waiving period
Applicable to

 Confirmed tickets , Starting from 26 FEB
2020

 فرباير62  الت ا ر مؤ دة احلجز اعتبارا من تاريخ
م6262

بداية التطبيق

م6262  مارس31

نهاية التطبيق

13 Mar 2020
From effective waiving application date till
the end of the last stop waiving date.
Flight From\To or Connecting via KSA

خالل الفرتة من بداية تاريخ التطبيق اىل نهاية آخر يوم عند

جمال االعفاء

إيقاف اإلعفاء
الرحالت من\إىل أو املواصلة عرب اململكة العربية السعودية

جمال التطبيق

. مجيع املسافرين بتأشرية عمرة- 1

Entitled categories

1- All passengers with Umrah visa.
2- Passengers
holding
confirmed
tickets to or from the following
countries, or who have visited those
countries within the last 14 days.
(People’s
Republic
of
China,
Taiwan, Hong Kong, Iran, Italy,
Korea Republic, Macao, Japan,
Thailand,
Malaysia,
Indonesia,
Pakistan,
Afghanistan,
Iraq,
Philippines,
Singapore,
India,
Lebanon,
Syria,
Yemen,
Azerbaijan,
Kazakhstan,
Uzbekistan, Somalia, Vietnam).
3- Saudi and GCC nationals traveling
with national ID cards from/to
GCC countries (unless currently
returning to their country of
residence).

 املسافرين ال ين لديهم حجوزات مؤ دة أو ال ين زاروا- 2
.ً يوما11 احدى الدول التالية خالل
،  إيع ععرا، ون ع ع

 هون عع،  تع ععايوا، (مجهوريع ععة الصع ععن الشع عععبية

،  ماليزيعا،  تايالنعد،  اليابعا،  ما او، وريا

 مجهورية، إيطاليا

 سعنغافورة،  الفلعبن،  الععرا،  أفغانستا،  با ستا، إندونيسيا
، ازاخس ع ععتا

،  أرربيج ع ععا،  ال ع ععيمن،  س ع ععوريا،  لبن ع ععا،  اهلن ع ععد،

الفئات املستحقة

.) أوزبكستا الصومال وفيتنام
 املسافرين باهلوية الوطنية للمواطنن السعودين-3
إىل دول/ ومواطين دول جملس التعاو للتنقل من
جملس التعاو (بأستثناء املسافرو خارج أوطانهم
.)والراغبو بالعودة هلا
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 ويمنع منعا ُ باتا ً نشرها او،تعتبر هذه النشرة ُملزمة التطبيق
.تداولها خارج إطار وكاالت السفر والسياحة

Sales Procedures for Travel Agencies
Changing

After sales services

the starting point or final
destination to the nearest destination in
the same area without fees or fare
difference for one time only.
Reroute to any other station (as
requested by the guest) without fees and
for one time only with the fare difference,
if any.
Refund without fees.
(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.

Umarh groups:
 Refund without fees (TKTS or EMDs)
only.

 The reissue will be by using FXI

NOTE

INVOLUNTARY to the same class of service
named on the original ticket
 It is allowed to INVOLUNTARY reissue
using FXI on other airliner where an
interline agreement exists (the Re-issue is
for the affected coupon/coupons on the
same class of service)

إجراءات المبيعات لوكاالت السفر والسياحة
 تغععيري نقطععة البدايععة أو الوجهععة النها يععة اىل اقععرحم ةطععة
.بدو رسوم أو فر سعر ملرة واحدة فقط
 تغع ععيري خع ععط السع ععري اىل أي ةطع ععة أخع ععرى (طس ع ع طل ع ع
الضععي ) بععدو رسععوم و ملععرة واحععدة فقععط مععع استحصععال فععر
.السعر إ وجد
.رة بدو رسوم االسرتداد

 اسرتداد الت

-  التخلع ععن السعفر-  إععادة اإلصعدار-  (إععادة احلجعز
.) بدو رسوم ملرة واحدة فقطGo-Show

خدمات ما بعد

 للخ ععدماتEMD  إع ععادة احلج ععز) للقس ععا م/  (اس ععرتداد
 خدمععة، اإلضععافية أو االسععتباقية بععدو رسععوم مثععل (أمتعععة زا ععدة
.اخل) بدو رسوم ملرة واحدة فقط...اختيار مقعد
:جمموعات العمرة
. استرداد بدون رسوم للتذاكر أو القسائم فقط

 سع ع ع ععوف يع ع ع ععتم إعع ع ع ععادة اإلصع ع ع ععدار باسع ع ع ععتخدام اإلدخع ع ع ععال للع ع ع ععتغري
 طيع عع ي ع ععتم إع ع ععادة اإلص ع ععدار ل ع ععنفس درج ع ععة اخلدم ع ععةFXI االجب ع ععاري
.رة االساسية
رة بع ع ععالتغري اإلجبع ع ععاري عل ع ع ع أي

األساسية بالت

 يسع ع ععمد بإعع ع ععادة إصع ع ععدار الت ع عع

طع ع ععريا آخع ع ععر لدي ع ع ع اتفاقيع ع ععة مع ع ععع السع ع عععودية إلصع ع ععدار الت ع ع ع ا ر
)الكوبونات املتضررة فقط و لنفس درجة اخلدمة/ (الكوبو
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البيع
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مالحظات

