USER GUIDE
www.omanair.ir

Support Team
support@omanair.ir

شررر خطوط ررر اومررر سویراننرررخو ررر یموظ ر ررر وی رررطومررریوظ ررر و ررر

وط ررر وظ ررر

سوگ یظرررخمویظ ررر موط ررر و

آنال سویز  omanair.irو یوی یئیونا .و و

خرید از عمان ایر در سه حالت زیر امکان پذیر است:
 .1م ییوخ نخوخیود ویمر یوثبطون مموووپ و

وخ

یوی ج دوظخوخ .

 .2م ییوخ نخوخیوپسویزوچکوخ دموپ ویزوووقب ویزو ش
 .3م ییوخ نخوخیود وخ و آ وپ و

وخ م یو ش

وPNRویق یمومیوثبطون موظخوخ و.
وناخوده .

و
مزایای ثبت نام بر روی سایت عمان ایر
خ نخوخیوم و ویو طوثبطون موظخخ وظخو ین ویزوط ظ توز وم ط دی وش ن و :و
• ظ

طوح بوخ م یو:و
 oو ی شویطالع توخ م یو
 oظرر

سو رر م و:ود وی ررسوق رراطویطالعرر تو ارر ظخوظ رر ینخوخرریویزوط رر وشررا ومنرر و

طوظ رر

ط رر اوینرر موثبررطوظررخوشرر د.وی ررسویطالعرر توشرر ظ ونرر مووونرر موطرر ن یدگخوموج رر طومو رر لو ررر ومو
خ وظنخوموشا اوپ پ توموخش وظح وص و ومو لوینقض وپ پ توظخوم ش و.وو
 oشرر حوح رر بو:ود وی ررسوق رراطومرریو یحرررخوظررخو ین رر وح رر بوخرر م یوطرر دو یومرر ییوط رر وهرر یو
آ اوش حونا

و.

 oغ و ظزوعب :ود وی سوق اطوظخو ین ویظ طوح بوخ م یوط دو یوظ

طوخ .

• گزی ش تو:
 oرر یخ شوهرر یوح رر ب:و ارر ظخو رر یخ شوهرر یوظرر ب ومرر ومنرر وهرر یوط رر ی یوشرر اووووظ جرر دیو
ن خوح بوخ م یوط دو یود وی سوق اطو ص وخ .
 oمنرر وهرر یوط رر ی یوشرر او:ود وی ررسوق رراطو ارر ظخومنرر وهرر یوط رر ی یوشرر اوهارر یاومرر و رر و
ق م وظش ه اوی طو.
نکتههه :وی ررر دیدومنرر وهرر ود وی ررسوق رراطوینجرر موظررخوشرر دو.وپررسویزوثبررطوی ررر دیدوظبنرر ومرر وظح ررب وخ رر وج ارریموو
میوظ ج دیوح بویض یوظخوش د .و
و
1

 oمنرر وهرر یوط رر ی یوشرر او:و ارر ظخومنرر وهرر یوط رر ی یوشرر اود وی ررسوق رراطوق مرر وظشرر ه او
ی ررطو .وشررا وظررخو ین رر وظجرر دوعان رر توچرر رومنرر ومورط رر اومنرر وموی رر هومرریوی ا رر وووی رر هومرریو
ظ م و یوینج موده و.
o

ز ووه یوظ قطو:ود وی سوق اطوظخو ین و ز وه یوظ قطووون خونش او یومب

.

دستورالعمل استفاده از سایت:
عضویت در سایت
شا وظخو ین وم وزدموگز یو"وثبطون مو"ووی دوص حیوعض طو طوش و.و

و
پرررسویزووی دوخررر دموشرررا اوظ م ررر وموی ا ررر ووووینر ررر بو ظرررزوعبررر وو رررکوی ا ررر وخررر ن مومررریوآد
ی هوظخوش دوخیوم ووی دوش مویزوط

ور کوظ ج دود وی ا موح بوخ م یوشا و ع هوظخوش دو .و و

مراحل رزرو و صدور بلیط
 .1ینر بوظب یءوموظق ومو لو طومو لوم گشطومو ع یدوظ

و

2

وووخال وه یوپ ویزی.

وی ا ررر وشرررا و

 .2پرر ویزوهرر یوظ جرر دوومرر ویطالعرر توووجزئ رر توخ ظرر و(وظ رر وپرر ویزیوموقرر ین سومرر وموقرر ین سومنرر وووق اررطو و
نا شودیداوظخوش دو.وخیوم وخن کوم ودخایوینر بوظخو ین و ز وو یوینج موده و.
 .3یطالع توظ

سومیوص توخ ظ وووظ م وم ویطالع تووپ پ تو ا وش دو.

نکتههه :و چ چرریوظ رر وقرربالود وی ررسو رر طوثبررطونرر موشرر اووویطالعرر تویووظ جرر دوی ررطوظررخو ین رر ود وم ررش"
مسافرین سابق" اطالعات وی را فراخوانی کنید.
نکتهههه :و د وصررر خوخررریوظ ررر ود ویمرررر یویزوگز ررریوو ودوی رررر داون ررر داوم شررر وهاچ ررر موظرررخو ینررر ود ویدیظررریو
ها سوظ حنیومیو طووی دوش د .و

 .4یطالعرر توثبررطوشرر اومرر ییو رر ون رر خود وی ررسوق رراطونارر شودیداوظررخوشرر دووومعرر ویزو رر وقرر ین سو
من وووصحطویطالع تووی دوش اموظ
o

وظخو ین و خویزو یوح رطوز و یوینر بوخ :و

ز ووظ قرررطوپررر ویزو:و ز ووظ قرررطو ررر و ررر و24و ررر عطویعربررر و ز وودی دوووپرررسویزوآمووم ررر تو
ط دخ ورغ وظخوش دو.

 oپ دیطررطویعربرر یو:ود وصرر خو خرریوظ رر وظ جرر دیوخرر خود وح رر بوخرر م یوطرر دودیشررریوم شرر و
ی سویظ مووج دودی د.
 oپ دیطررطومرر ن خو:وظ رر ومرر وینر رر بوی ررسوگز رریومرریود گرر اوم نرر وشررر بوظر رر ووویقرر یمومرریو
پ دیططوظخونا و.
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 .5پررسویزوپ دیطررطوظ رر ومنرر وشررا وصرر د وظررخوشرر د.وشررا وظررخو ین رر ومنرر وصرر د او یومرر ییوچرر رومرریوپ ررر و
ی رر هوخ رر .وهاچ رر سوظررخو ین رر ون رر یود ج ررر هوآمو یورط رر اوخ رر ووو رر ومرریوی ا رر وووظ م رر وی رر هو
نا

.و
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جدول بهترین قیمت ها
قرر من رخوی ررطوخرریوظ رر ود و ررکودو اوزظرر نخو ررکوه ررریوییوویزو رر لوینر رر مخموظررخو ینرر وم ررر سونرر خو یوینر رر بو
خ و .و

و

و
شماره ها تماس
شررا اوهرر یو ارر
ظ

ود ررر و رر یموموظشرر وخرریود وم ررشوینر رر خو رر طویعررالموشرر اوینرر مووآظرر داوپ رر

سوگ یظخوظخوم ش و .و

6

خومرریو

