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 قوانین عمومی 

 
عالیت ف ي قوانین و مقررات تجارت الکترونیکیمجموعه و قوانین جرایم اینترنتی،قوانین جمهوري اسالمی ایران سایت آفتاب ساحل آبی   طبقوب -1

ند و کاربران محترم آن موظف به عدم درج هر گونه مطالب سیاسی و یا مغایر با شئونات اخالقی و مذهبی کشور می باشند .در غیر این صورت کمی
 ,شناسه کاربري این افراد لغو شده و تبعات این موضوع نیز برعهده کاربر خواهد بود . 

شوند. هر گونه سوءاستفـاده از سـایت تولید میدر این وب آفتاب ساحل آبی   جهت استـفاده سـایتخدمات و محتـواي عرضه شده توسط وب -2
ي سوء استفاده از مطالب این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازهها، لوگو و... از این وبها، طرحها، نقشهها، عکساطالعات، متن

سایت آفتاب ساحل آبی   و لینک به مطلب ذکر شده مجاز سایت در اینترنت، تنها با ذکر نام و نشانی اینترنتی وباین وب سایت را ندارد. ذکر مطالبوب
 .سایتي کتبی از مسئوالن وبهاي کاغذي، با کسب اجازهاست و در رسانه

ی   تـمام تـالش خود را براي محـافظت از اطالعات شخصی اطالعات شخصی کـاربران در آفتاب ساحل آبی   کامالً محرمانه اسـت. آفتاب ساحل آب -3
کند. لـذا جهت حفظ حریم اطالعات شخصی کاربران، کاربر باید تعهد بدهد تا عامل تالش جهـت هک کردن هر گونه اطالعات موجود در سـایت کاربران می

دهد که هر گونه اطالع از توسل به امر نداشته باشد. ضمناً کاربر تعهد میگونه معاونت و یا مشارکتی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی در این نبوده و هیچ
 .ي دیگر را در اسرع وقت به مدیریت سایت آفتاب ساحل آبی   اطالع دهدهک کردن اطالعات توسط شخص و یا موسسه

ت وارد کنند. در صورت ورود اطالعات ناقص یا ساینام و رزرو به صورت صحیح در وبشوند که اطالعات خود را هنگام ثبتکاربران متعهد می -4
 .ي کاربران خواهد بودنادرست، مسئولیت عواقب بعدي این عمل بر عهده

صـورت سایت آفتاب ساحل آبی   اصالح نماید. در غیر اینشود هرگونه تغـییر در مشـخصـات فردي خود را در اسـرع وقت در وبکاربر متعهد می -5
 .ولیتی در قبـال تبعات ناشی از عدم صحت اطالعات موجود نخواهد داشتسایت هیچ مسئاین وب

نام هاي هرگونه سوء استفاده از نام آفتاب ساحل آبی  ، سایت اینتـرنتی آفتاب ساحل آبی  ، مکاتبه از طرف آفتاب ساحل آبی   و یا استـفاده از  -6
هاي رسیدگی به جرائم اینترنتی در صالح، دادگاهاز طـریق شـکایت به مـراجع قانونی ذي مشابه که شبهه مشابهت و تطابق را ایجـاد نمـاید ممنوع بوده

 .رسانی به سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان اینترنتی قابل پیگرد خواهد بودداخل و یا خارج از کشور و نیز اطالع
صالح فقط در صورت دیگري به اشتراك نخواهد گذاشت و مراجع ذيي سایت آفتاب ساحل آبی   اطالعات شخصی کاربران را با هیچ مجموعهوب -7

 .موارد مصرح در قانون، امکان استفاده از این اطالعات را خواهند داشت
ت و ها، شماره و نوع و ساعدر سایت آفتاب ساحل آبی  ، شامل نام ایـرالین و ...هرگونه استخراج و استفاده از اطالعات و نتایج جستجوي پروازها  -8

اعم ارائه روي قیمت پروازها یا اطالعات مربوط به مقایسه یا خرید، به هر طریق اعم از استـخراج دستی، ربات، کراولر و غیره، و انتشار آن به هر شکل 
فتاب ساحل آبی   ممنوع ي کتبی از مدیریت آهاي چاپی و دیجیتال و غیره، بدون اجازههاي موبایلی، رسانهرسانهاي اجتماعی، پیامصفحات وب، شبکه

  .است و پیگرد قانونی را به دنبال خواهد داشت
 

  رزرو و خرید بلیت هواپیما قوانین 
 
. خریدار ضمن خرید اینترنتی است ونیکیقوانین و مقررات تجارت الکتر يسـایت آفتاب ساحل آبی   مشـمول مجموعهعملیات خرید بلیت در وب -1

  .ي قوانین و مقررات خرید بلیت آگاهی کامل داردشود که از کلیهبلیت، متعهد می
کنسلی،  اضطراري (بدي آب و هوا ,بالیاي طبیعی و غیره ) پردازد و در قبال شرایطسایت آفتاب ساحل آبی  به فروش اینترنتی بلیت هواپیما میوب -2

 .  کلیه مسئولیت ها به عهده ي شرکت هواپیمایی مجري پرواز است . تعجیل پرواز مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشتتاخیر یا 
 



ي پرواز ي شرکت هواپیمایی برگزار کنندهطبق مقررات سازمان هواپیمایی کشوري، مسئولیت کنسلی، تاخیر یا تعجیل در زمان انجام پرواز، بر عهده -3
  تی در این باره برععهده آفتاب ساحل آبی نمی باشد.؛ و مسئولی  است

مطابق قوانین سازمان حمل و نقل هوایی بین المللی نام و رزرو بلیت، نام مسافر باید به صورت صـحیح با حروف انگلیـسی وارد شود. هنگام ثبت -4
گونه مسئولیتی در قبال وجود ندارد و آفتاب ساحل آبی  ، هیچامکان اصالح نام مسافر پس از خرید نهایی بلیت (یاتا)و سازمان هواپیمایی کشوري 

 .بایست بلیت را کنسل و مجدداً خریداري کنداند بر عهده ندارد و براي اصالح اطالعات، مسافر میاطالعاتی که به اشتباه وارد شده
باشد. در صورت است و غیر قابل انتقال به غیر میده نمودر سیستم وارد  خود در را بلیت خریداري شده، متعلق به مسافري است که مشخصات -5

و مسئولیت هرگونه مغایرت در صحت اطالعات پاسپورت یا کارت ملی (نام  عدم تطابق نام مسافر در بلیت و کارت شناسایی، مسافر پذیرش نخواهد شد
 ماره همراه و ایمیل  برعهده مسافر خواهد بود .,نام خانوادگی,شماره پاسپورت,شماره ملی ,تاریخ تولد,تاریخ انقضاء و محل صدور)و ش

تـر از دو سـال، مسـافران کودك بیـن دو تا دوازده سـال تمام و مسافران بزرگسال، بیش از در قوانین هواپیمایی کشوري، مسـافران نوزاد کم -6
وار شدن مسافر به هواپیما ممانعت به عمل خواهد آمد. و ي سنی، از سدوازده سال سن دارند. در صورت عدم دقت خریدار و اشتباه وارد نمودن رده

هاي نرخ مصـوب، قیمـت بلیت براي توان به تنهایی و جدا از بلیت بزرگسـال خـرید کرد الزم به ذکـر است که در بلیتبلیت کودك را به هیچ وجه نمی
خی بلیت هاي غیر قابل استرداد، قیمت بلیت کودك با بزرگسال برابر هاي چارتري و برمسافران نوزاد، کودك و بزرگسال متفاوت است، اما در بلیت

  .است
 
رزرو و خرید قطـعی شده و اطالعـات بلیت به کـاربر ظرفیت پرواز حین فرآیند خرید ،  تکمیل نشدندر صورت ،  پس از انجام پرداخت و تایید آن -7

طالعات بلیت خریداري شده را مشاهده و پرینت نماید . در صورت تکمیل شدن ظرفیت همچنین کاربر می تواند در پروفایل خود ا شود.اس مـیاماس
و می پرواز حین فرآیند خرید و پرداخت وجه بلیت و کسر شدن مبلغ از حساب شما مبلغ بلیت به صورت اعتبار به حساب کاربري شما افزوده می شود 

 ساب شما به منزله اخذ قطعی بلیت نمی باشد .توانید مجدد جهت خرید بلیت اقدام نمایید کسر مبلغ از ح
ي و در پروازهاي سیستمی، ارائهو  کارت شناسایی معتبر  ي چاپ شده از بلیت ي یک نسخههنگـام مراجعه به فرودگاه، در پروازهاي چارتر ارائه -8

 .مدرك معتبر شناسایی به کانتر هواپیمایی مربوطه الزامی است هي بلیت به همراشماره
شود. مقـدار این جریـمه بنا بر قـوانین کنسلی هر ي کنسلی میهر نوع کنسـلی بلیت از طرف مسافر، مطابق قوانین هواپیمایی کشوري، شامل جریمه -9

د. مدت گردي پول، به حساب مسافر برمیایرالین متفاوت است. پس از درخواست استرداد توسط مسافر، مبلغ جریمه از قیمت بلیت کسر شده و بقیه
و  باشد. این مسـئله در مورد پروازهـاي چارتر یا غیر قابل استرداد صادق نیستساعت) می 72تا  24زمان بازگشت وجه، تابع مقررات بین بانکی (بین 

 یت است.مبلغی براي بلیت این پروازها در صورت کنسلی به درخواست مسافر مسترد نخواهد شد . لذا چک کردن قوانین نرخی بلیت حائز اهم
شود. در این صورت مسافر فرم درخواست آنالین استرداد بدون جریمه را پر ي کنسلی را شامل نمیلغو یا تاخیر بیش از دو ساعت پرواز، جریمه -10
توسط ایستگاه مبدا،  ي بلیت/رسید مهر شدهدر صورت ابطال پرواز و یا تاخیر بیش از دو ساعت که سبب انصراف مسافر از پرواز گردد، ارائه . کندمی

 .الزامی است به منظور هرگونه پیگیري و استرداد بدون جریمه
ي شرکت هواپیمایی شود. مسئولیت هر نوع تغییر و مغایرت در نوع هواپیما بر عهدهها در بلیت مشخص مینوع هواپیما بر اساس اعالم ایرالین -11

 .این مورد مسئولیتی نداردي پرواز است و آفتاب ساحل آبی   در برگزار کننده
ساعت بین رسیدن پـرواز اول به مقصد و حرکت پرواز دوم  3در صورتی که مسافر بخواهد بلیت دو پرواز متوالی را تهیه نماید، بایسـتی حداقل  -12

 .باشدمیکنسل شدن بلیت دوم با مسافر عدم نرسیدن مسافر به پرواز دوم و یا فاصـله باشد. در غیر این صورت مسئولیت 
خیر بیش از الزم به ذکر است که اگر پرواز رفت و برگشت از دو ایرالین مختلف باشند، در صورت لغو پرواز رفت یا انصراف مسافر از پرواز به دلیل تا

وجهی مسترد نخواهد ده و یا اگر طبق قوانین نرخی ، بلیت غیر قابل استرداد باشد ي کنسلی شدو ساعت، ممکن است لغو پرواز برگشت شامل جریمه
 شد .

خریدار حق تغییر قیمت بلیت، دست بردن در مفاد بلیت به هر طریق و هر شکل، و یا فروش مجدد بلیت با قیمتی باالتر از مبلغ ذکر شده را  -13
 ندارد

هاي عروقی، بیماري- هـاي قلبیمـاريهاي باردار، افراد مبتال به بیطبق قوانین سازمان هواپیمایی کشـوري، همراه داشتن مجوز پزشک براي خانـم
ي سیستم ایمنی استفاده کنندهشوند یا کسانی که از داروهاي تضعیفتنفسی، صرع، آنمی شدید، دیابت ملیتوس کنترل نشده، کسانی که دیالیز می

اشد. همچنین الزم است که این مسافران بنمـایند و یا هرگونه بیماري که سبب منع سفر هوایی باشد، هنگام سوار شدن به هواپیما ضروري میمی
 .داروهاي مورد نیاز خود را در طول سفر به همراه داشته باشند

بر اساس قوانین موجود، صدور بلیت در مسـیرهاي عتبات عالیات براي اتباع کشورهاي افغانسـتان، هند، بنـگالدش و پاکستان مقدور نیست و  -14
 .ي خود کاربر خواهد بودهاي بعدي، بر عهدهتمام مسئولیتدرصورت خرید بلیت توسط این افراد، 

 آخرین زمان براي کنسل نمودن بلیت پروازهاي خارجی و داخلی حداکثر چهار ساعت قبل از ساعت پرواز می باشد . -15
 به عهده مسافر است .پیش از خرید بلیت تاریخ بلیت خود را با تاریخ ویزا انطباق دهید .مسئولیت مغایرت این دو تا تاریخ  -16
در صورت آماده نشدن ویزا از طرف سفارت ,آفتاب ساحل آبی مسئولیتی در قبال بلیت خریداري شده ندارد و این بلیت مشمول قوانین کنسلی  -17

 خواهد شد .
 ي خارجی ,الزامی است حضور مسافر در فرودگاه , سه ساعت قبل از پروازدر پرواز داخلی و چهار ساعت قبل از پرواز در پروازها -18
 پاسپورت ) تمامی مسافران الزامی می باشد –جهت دریافت کارت سوار شدن به پرواز ,ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی  -19
  به پرواز نرسیدن و نوشو شدن پرواز شامل جریمه و اختالف نرخ کالس پروازي می شود . -20
 .ي کنسلی لحاظ خواهد شدتان دقت کنید. در غیر این صورت، جریمهنابراین در وارد کردن اطالعاتتغییر اسم مسافر امکان پذیر نیست، ب -21
 .هاي ورودي و خروجی توجه کنیدبه منظور جا نماندن از پرواز، به مسافت فرودگاه و ترمینال -22
  .د مطابقت دهیدسن فرزندتان را هنگام خرید بلیت رفت و برگشت، با شرایط و قوانین کودك یا نوزا -23
  .ماه اعتبار داشته باشد  هفت پاسپورت مسافران آمریکا و کانادا باید در زمان بازگشت از سفر ,حداقل  -24
 ید :صدور پرواز یک طرفه تنها زمانی امکان پذیر است که یکی از شرایط زیر را داشته باش -25



ي داشتن بلیت ادامه) ، ... سال (براي مثال ویزاي دانشجویی واریخ انقضاي بیش از یکویزاي بلندمدت با شرایط ت،   اقامت دایم یا موقت کشور مقصد
 . در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده  ، مسئولیت خرید بلیت یک طرفه به عهده مسافر است  مسیر

)  یبه مقاصد ارجان (قبرس شمال  ژهیباشد به و یممنوع م یمعتبر اقامت يزای، بدون داشتن و یرانیدارنگان گذرنامه ا يطرفه برا کی تیصدور بل -26
  . .(گرجستان) . سیو بلگراد (صربستان ) و تفل

که از طرف  یباشد و ملزم است در راس ساعت یمدارك الزم م ریسفر ارائه اسناد ورود و خروج و سا یالزامات دولت تیمسافر موظف به رعا -27
  .ابدیپرواز در فرودگاه حضور  فاتیانجام تشر يبرا یزمان کاف تیوقت با رعا نییدر صورت عدم تع دهیشرکت حمل کننده مقرر گرد

  داشتن ویزاي معتبر کشور مقصد و کشورهاي ترانزیت برععهده مسافر است. - 28
 

  قوانین مربوط به ویزا  
  

ند ؛ اما گاهی براي پرواز و رسیدن به یک کشور بدون ویزا بودن کشورها به این معنی است که مسافران براي حضور در آن کشور احتیاج به ویزا ندار
ا توقف داشته بدون ویزا ، نیاز به یک یا چند ویزا دارید. براي پرواز به بعضی از کشورهاي آمریکا و اقیانوسیه ، باید از چند کشور بگذرید و در آنه

میشه سفر به کشورهاي بدون ویزا براي ایرانیان به معنی نیاز باشید ، که بدون داشتن ویزاي این کشورها ، سفرتان امکانپذیر نیست. بنابراین ه
 .دردسر نیست و باید حتماً از قبل دربارة سفر به کشور مقصدتان تحقیق کنیدنداشتن به ویزا و سفر بی

ود را جهت درج در بلیت به روز قبل از زمان پرواز اطالعات ویزاي خ 10در صورتی که هنوز ویزاي خود را از سفارت نگرفته اید ، حداکثر تا  -1
لیتی در قبال ئوآماده نشدن ویزا از طرف سفارت، آفتاب ساحل آبی  مس دهید؛ چرا که در صورت ارائه کارشناسان ما در پشتیبانی آفتاب ساحل آبی  

ورهاي نیازمند به ویزا، به تاریخ شود. قبل از خرید بلیت هواپیماي خارجی در کشبلیت خریداري شده ندارد و این بلیت مشمول قوانین کنسلی می
آمدن هرگونه مشکل شروع ویزا، تاریخ انقضاي ویزا، و حداکثر زمان ممکن براي اقامت تعیین شده توسط سفارت مندرج در ویزا  توجه کنید. پیش

 .ي مسافر میباشدناشی از موارد ذکر شده برعهده
د بلیت، شرایط ویزاي کشور مقصد و کشورهاي ترانزیت (کشورهایی که در فرودگاهشان ورود به اکثر کشورها نیازمند ویزا است. قبل از خری -2

و بیش ساعت متعارف  8کشور ها اعم ازکشورهاي آسیایی و اروپایی و امریکایی تا  اغلبتوجه داشته باشید که ترانزیت در . را چک کنید  توقف دارید)
 ایستی قبل از خرید بلیت حتما توسط مسافر چک شود .از آن ممکن است نیازمند ویزاي ترانزیت باشد که ب

 .درصورت ترانزیت در دوکشور اروپایی (تحت شنگن) و بیشتر نیازمند ویزاي شنگن خواهید بود -3
 .ایدبا ویزاي توریستی شنگن، ورود باید از همان کشوري باشد که ویزاي توریستی را از سفارت آن گرفته -4
 .بار ورود, اجازه خروج از شینگن و ورود مجدد را ندارید 1ینگن در صورت داشتن ویزاي ش -5
 .چین میباشد ترانزیت کلیه مسیرهاي هواپیمایی چین جنوبی (سیزد ) بجز مسیرهاي داخل چین نیازمند ویزاي -6
طرفه است  2و اگر  بار ورودزاي یک مسیر بالروس و قزاقستان با هواپیمایی ایرفلوت نیازمند ویزاي روسیه میباشد اگر بلیت یک طرفه است وی -7

 .بار ورود نیازمند است 2ویزاي 
بار ورود یا  2شهرهاي امریکاي جنوبی در صورتی که یک ترانزیت در رفت و یک ترانزیت در برگشت داشته باشد نیازمند ویزاي ترانزیت شنگن  -8

 .دارد کال نیازمند ویزاي شنگن مولتی میباشدترانزیت در برگشت  2ترانزیت در رفت و  2مولتی میباشد و در صورتی که 
اي مسافرانی که مسیر پروازي شان به گونه اي است که دو توقف در اروپا دارند و سپس به آمریکا و کانادا عزیمت می کنند ,ملزم به تهیه ویز  -9

 شنگن می باشند 

  .داشتن ویزاي معتبر کشور مقصد و کشورهاي ترانزیت برععهده مسافر است - 10
 

  کشورهاي بدون ویزااطالعاتی در مورد 
 

صادر شده، کشورهاي بدون ویزا براي  2016توانند بدون نیاز به ویزا به چند کشور دنیا سفر کنند؛ طبق لیستی که در سال مسافران ایرانی، می
د. صدور ویزا در مرز به این معنی است که کشور هم صادرکننده ویزا در مرز براي ایرانیان هستن 27کشور است. تعداد  11ایرانیان در مجموع 

.  این مورد جهت آگاهی است و امکان تغییر در کنندمسافران در مقابل پرداخت مبلغی در مرز یا فرودگاه کشور مقصد، ویزاي خود را دریافت می
 قوانین ویزا وجود دارد . قبل از سفر حتما از قوانین ویزاي خود مطلع شوید .

 ا براي ایرانیان در آفریقاکشورهاي بدون ویز
 صدور ویزا در مرز

 وردکیپ
 کومور

 .توانید در آن بمانیدماه اعتبار دارد و بعد از ورود، بیشتر از این مدت نمی 1جیبوتی: ویزاي جیبوتی تنها تا 
 .ماه اجازه اقامت در این کشور را دارید 3کنیا: در صورت ورود به کنیا، تنها تا 

 .روز است 90ن مجاز براي اقامت در ماداگاسکار بعد از ورود به آن، ماداگاسکار: مدت زما
 .روز اجازه اقامت در آن را دارید 30موزامبیک: بعد از ورود به موزامبیک تنها تا 

 .ماه اعتبار دارد و بعد از این تاریخ باید کشور را ترك کنید 1تانزانیا: ویزاي تانزانیا بعد از ورود به کشور تا 
 .روزه است و بعد از این تاریخ باید از کشور خارج شوید 7زاي توگو توگو: وی
 اوگاندا

 .ماه بعد از ورود است 3سیشل: مدت اقامت در سیشل تا 
 موریتانی



 .روز اجازه اقامت در این کشور را دارید 90گینه بیسائو: بعد از ورود به گینه بیسائو تا 
 کشورهاي بدون ویزا براي ایرانیان در آسیا

   ون ویزابد
 کردستان عراق

 .روز اجازه اقامت در آن را دارید و بعد از این تاریخ باید کشور را ترك کنید 14مالزي: بعد از ورود به مالزي، تنها تا 
 . روز اجازه اقامت دارید 90ارمنستان: بعد از ورود به ارمنستان تا 

 صدور ویزا در مرز
 .د کشور را ترك کنیدروز بعد از سفر به الئوس بای 30الئوس: تا 

 .روز بعد باید کشور را ترك کنید 90نپال: بعد از ورود به نپال، 
 .توانید در آن بمانیدروزه است و بعد از ورود، بیشتر از این تاریخ نمی 30تیمور شرقی: ویزاي تیمور شرقی 

 .توانید در آن بمانیدروز می 90سوریه: بعد از هربار ورود به سوریه، تا 
 .دهدماه به شما اجازه اقامت در کشور را می 1کشور لبنان بعد از ورود، تا  لبنان:

 .روز اجازه اقامت در مالدیو را دارید 30مالدیو: براي سفر توریستی به مالدیو، بعد از ورود به کشور تا 
 .روزه است 30کامبوج: ویزاي کامبوج 

 کشورهاي بدون ویزا براي ایرانیان در اروپا
   بدون ویزا

 روز اجازه ماندن در این کشور را دارید 90ترکیه: بعد از ورود به ترکیه تا 
 صدور ویزا در مرز

 .توانید در این کشور بمانیدروز می 45گرجستان: بعد از ورود به گرجستان تا 
 کشورهاي بدون ویزا براي ایرانیان در آمریکا

   بدون ویزا
 .توانید در این کشور بمانیدیروز م 90اکوادور: بعد از ورود به اکوادور تا 

 .روز است 30گویان: مدت زمان مجاز براي اقامت در گویان بعد از هر بار ورود تا 
 .ماه اجازه اقامت در آن را دارید 3هائیتی: بعد از ورود به هائیتی تا 

 .دهدمیروز اجازه اقامت بعد از هر بار ورود را به مسافران ایرانی  90نیکاراگوئه: نیکاراگوئه تا 
 .روز است 15ونزوئال: مدت زمان اقامت در ونزوئال بعد از ورود تنها تا 

 صدور ویزا در مرز
 .روز بعد از ورود اعتبار دارد 30بولیوي: ویزاي بولیوي تا 

 کشورهاي بدون ویزا براي ایرانیان در اقیانوسیه
 بدون ویزا

 .روز است 30د تا نیووي: زمان مجاز براي اقامت در نیووي بعد از هربار ورو
 .روز بعد کشور را ترك کنید 30ایاالت فدرال میکرونزي: بعد از ورود به میکرونزي باید تا 

 صدور ویزا در مرز
 .روز بعد از ورود اعتبار دارد 31جزایر کوك: ویزاي جزایر کوك تا 

 .توانند در پاالئو بمانندروز بعد از هربار ورود می 30پاالئو: ایرانیان تا 
 .روز اعتبار دارد 60وآ غربی: ویزاي ساموآ غربی تا سام

   .ماهه است و باید بعد از این مدت کشور را ترك کنید 1تووالو: ویزاي تووالو 
 

  شرکت هاي مختلف هواپیمایی برخی از قوانین 
 
 ط مسافر میباشدساعت نیازمند هتل در کویت با پرداخت هزینه توس 8پروازهاي هواپیمایی کویتی با ترانزیت باالي  -1
 میباشد check in online هواپیمایی اکراینی براي بلیتهاي بین کشورها که شروع ایران نیست ، نیاز به -2
 .کیلو تجاوز کند 30بسته بود مجموع بار نباید از  2کیلو و در صورتی که  15معادل  ( pc ) میزان بار هواپیمایی عمان ایر هر بسته -3
توقف در آمریکا و کانادا داشته باشند , در اولین توقف در آمریکا و  2مسافرینی که قصد سفر به امریکا و کانادا دارن اگر نها در بعضی از ایرالی -4

 .کانادا بار مسافر تحویل داده میشود و مسافران میبایست خودشان بارشان را به ایرالین بعدي تحویل دهند
در اولین شهر به دلیل چک ویزا ( امیگریشن ) که مسافران باید انجام دهند میبایست مدت ترانزیتشان  در مسیرهاي امریکا و کانادا به محض ورود -5

 .ساعت در نظر گرفته شود 3تا پرواز بعدي حداقل 
 نماییدبراي پرواز در مسیر نیوزلند (آکلند ) ویزاي هوایی استرالیا نیازمند است لطفا قبل از تهیه بلیت شرایط اخذ ویزا را بررسی  -6
 . براي پرواز در مسیر کیتو (آمریکاي جنوبی ) با هر ایرالینی نیاز به ویزاي ترانزیت آن شرکت هواپیمایی میباشد -7
 .کانادا دارند نیز درصورت ترانزیت در دوکشور اروپایی (تحت شنگن) و بیشتر نیازمند ویزاي شنگن خواهند بود PR مسافرینی که کارت -8
  . م توجه به موارد فوق مسئولیت و خسارات وارده به عهده مسافر بوده و شرکت آفتاب ساحل آبی  هیچ تعهدي نداردضمنا در صورت عد -9
 

  شرایط ، قوانین ومقرراتی که مسافرملزم به رعایت آنهاست.
 



  برعهده مسافر است. ماه اعتبار از تاریخ برگشت ، الزامیست و کنترل درستی پاسپورت هفتهمراه داشتن گذرنامه اي با حداقل  -1
 داشتن ویزاي معتبر براي استفاده از بلیت درتمام مسیر خریداري شده  برعهده مسافر است.  - 2
  هیچ گونه تغییر نام ، اصالح نام و یا جابجایی نام اشخاص امکان پذیر نیست . -3
مازاد بر آن اضافه بار محسوب و مبلغ آن توسط فرودگاه  بار مجاز همراه هر مسافر بر اساس بلیت صادره می باشد که در بلیت درج می شود و-4

 دریافت خواهد شد.
  پرداخت عوارض خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد. -5
  به پرواز نرسیدن و نوشو شدن پرواز شامل جریمه و اختالف نرخ کالس پروازي می شود.  -6
  مسئولیت خرید بلیت یک طرفه به عهده مسافر می باشد.  -7
 ار واز عکسبرداري از سفارتها و اماکن دولتی و نظامی و همچنین از همراه داشتن هر گونه قرص خواب آور ، مسکن ، آرام بخش و قرصهاي کدئین د -8

  دالر جریمه و زندان از جمله قوانین کشورها می باشد. 1500هرگونه مواد مخدر خودداري فرمایید . چون در صورت مشاهده حداقل مبلغ
  افر هنگام ورود به مقصد  باید مراقب درج مهر ورود و هنگام خروج نیز باید مراقب درج مهر خروج در گذرنامه خود و همراهانش باشد.مس -9

نمی باشد ، بدیهی است در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در این زمینه مسئولیت بر  آژانسمسافر مجاز به ثبت نام یک درخواست از دو -10
  فر میباشد .عهده مسا

مرفوض) ویادیرترازموعدمقررتوسط اداره مهاجرت تحویل گردد ، هیچگونه (حتی ازگروه) به هردلیلی رد (درصورتیکه ویزاي شخص یا اشخاصی  -11
  مسولیتی بر عهده آفتاب ساحل آبی نمیباشد و جرایم مربوطه برعهده مسافرمیباشد.

از جمله مشکالت مالیاتی و یا مشکالت دیگر) ، ممنوع المسافرت در پروازهاي داراي ترانزیت باشد ( درصورتیکه مسافربه هردلیلی ممنوع الخروج -12
عمل آید و یا و یا از ترانزیت ایشان به هر دلیلی جلوگیري گردد ، ممنوع الورود باشد و یا ازورود او وهمراهانش به هردلیلی به کشور مقصد جلوگیري ب

  ت نباشد،  مسافرین ملزم به پرداخت تمام مبلغ خدمات درخواستی(خسارت ویاهزینه هاي احتمالی)می باشند.ویزاي ایشان مناسب براي ترانزی
 ویزا داراي مدت اعتبار و دفعات مشخص براي ورود به کشور مقصد (معموال یکبار ورود) می باشد، و  پس از ورود به کشور مقصد فقط می توان -13

  . بدیهی است در صورت تخلف این موارد ، کلیه عواقب و هزینه هاي احتمالی به عهده مسافر خواهد بود. مدت زمان مشخصی در آن کشور ماند 
در صورتیکه پرواز توسط شرکت هواپیمایی به هر دلیلی کنسل شود و یا با تاخیر یا تعجیل صورت پذیرد ، مسئولیتی متوجه آفتاب ساحل آبی  -14

  نمیباشد.
  صورت هر گونه تغییر در قیمت بلیت (حتی نوسانات نرخ ارز) مسافر ملزم به پرداخت ما به التفاوت قیمت بلیت میباشد. قبل از صدور بلیت ، در -15
  در صورت تغییر تاریخ ویا تغییر مسیر  ، هر گونه اختالف نرخ کالس پروازي و جریمه بر اساس قوانین هواپیمایی و برعهده مسافر می باشد. -16
  کاري پیش از پرواز (هم در مسیر رفت و هم در مسیر برگشت) صورت پذیرد .  ساعت 72ید هرگونه تغییر تاریخ یاکنسلی باید تاتوجه داشته باش -17
م آفتاب ساحل آبی در صورت عدم تسویه بلیت توسط مسافر، مجاز به ابطال پرواز مسافرین خواهد بود و کلیه هزینه هاي مربوطه به اضافه جرای-18

  عهده مسافر خواهد بود.ابطال سفر بر 
بعد از صدور بلیت چنانچه مسافر قصد تغییر تاریخ یا تغییر مسیر (چه در رفت و چه برگشت) بلیت خود را داشته باشد موظف است اعتبار -19

  عهده مسافر است .   پاسپورت و ویزاي خود را کنترل نماید . بدیهی است مسئولیت چک پاسپورت و ویزاي مناسب براي این تغییرات جدید نیز بر 
هرگونه درخواست صدور ، تغییر تاریخ ، تغییر مسیر و کنسلی بایستی به صورت کتبی (از طریق ایمیل ، پیامک ، فکس و یا سایر شبکه هاي  -20

ییر در بلیت بعد از اجتماعی) اعالم شود و درخواست توسط کانتر فروشنده مربوطه اعالم وصول گردد. بدیهی است که صدور بلیت و یا هرگونه تغ
  پرداخت هزینه هاي مربوطه اعمال خواهد شد.

ل در خصوص ثبت نام گروهی فقط فردي که به نمایندگی از سوي مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به آفتاب ساح -21
  فرین در این خصوص مجاز به مراجعه به آفتاب ساحل آبی نمی باشند . آبی جهت پیگیري ، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسا

  
ونه مفاد این قرارداد بطور کامل توسط مسافر و یا نماینده ایشان مطالعه و امضاي آن به منزله موافقت با تمامی مفاد آن می باشد و حق هر گ -22

سلب می نماید . بدیهی است که مسئولیت کلیه عملکردهاي مسافر و همراهان مسافر با  راادعایی خارج از موارد این قرارداد را از خود و همراهان خود 
 شخص مسافر یا نماینده ایشان خواهد بود .

نسخه حکم واحد را  هر که دیگرد هی(در سه صفحه) تههاي قوانین و مقررات بند نسخه متعلق به مسافر) مشتمل  کیقرارداد در دو نسخه ( نیا -23
 باشد. یالزم التباع م هاآن یقائم مقام قانون ایو  نیبوده که براي طرف یقانون مدن 10و 221و220دارد و بر اساس مواد 

 یو امضاي آن حق هرگونه اعتراض را از خود سلب م قرارداد تمام مفاد یدر کمال صحت و سالمت مطالب فوق را مطالعه و با توجه به قبول نجانبیا
 .مینما
  

  امضامسافر                                       مهر ویا امضا                    
  

        با آرزوي سفري خوش براي شما
www.SaheleAbi.ir
m 

http://www.SaheleAbi.ir

