قوانین قطارهای بین المللی

مشخصات وسایل/چمدان مجاز همراه مسافر:
-

در این قطارها وسایل و چمدان مجاز همراه هر مسافر در حدی است

هتد در قستم

فنقتاوپ هناتد قا تل

استقرار اشد (حدودا در ابعاد  03*03*03سانتیمتر)  .هناد ها چهتار ورتره تنده و ز است
یکدیگر را رعای

مستافرین حقتن

فرمایند .این قطارها دارای واگن ویژه رای حمل ار مازاد وبنده و وسایل همتراه مستافر

یش از میزان ذهر شده اهیدا اذیرفتد وخناهد شد.
نحوه صدور بلیت :

-

مدت اعتبار گذروامد مسافر اید تا اایان مدت سرر نده و عنارض خروج قبل از صدور لی

ارداخ

شده اشد.
-

مسافرین ایراوپ احتیاج د ویزای ورود د هشنر ترهید را ودارود .مسافرین ارواایپ و آمریکایپ ویز در
سر مرز هنگا ورود د هشنر ترهید ویزا دریاف

خناهند ومند .اما اتباع هشنر های عر پ ،افغاوپ و

ااهستاوپ قطعا قبل از سرر اید ویزای ورود د هشنر ترهید را داشتد اشند .اتباع سایر هشنر ها اید
قبل از درخناس

لی

وسب

د لزو اخذ ویزا از سرارت ترهید اطمینان حاصل ومایند.

بهنگام صدور بلیت:
-

در محل " وا " وا و وا خاونادگپ را د ز ان فارسپ وارد وماید.

-

در محل " وا خاونادگپ" وا و وا خاونادگپ را د تین وارد وماید.

-

در محل "هد ملپ" هد ملپ مسافران ایراوپ را وارد وماید .در صنرتپ هد مسافر اتباع خارجپ اشد
جای هد ملپ شماره ااسپنرت ایشان دون احتساب حروف و یا خط تیره وارد گردد.
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عوارض خروج ،مقررات گذرنامه و گمرک:

-

عنارض خروج از هشنر ،اید قبل از خرید لی

ارداخ

عنارض و شماره

شند .در خصنص وحنه ارداخ

حساب مر نطد و همینطنر هرگنود استعال یا اطالعات منرد ویاز مشا د در خصنص مشخصات گذروامد و
مجنز های منرد ویاز رای خروج از هشنر ،اید از طریق اداره گذروامد هسب اطالع شند.
-

مدت اعتبار گذروامد در زمان عبنر از مرز اید حداقل  6ماه اشد .گذروامد اید د هیچ عننان مخدوش وبنده
و صرحات آن هامال سالم اشد .صاحب گذروامد اید در صنرت ویاز استعال قضایپ جه

مجاز ندن خروج

از هشنر را اوجا داده اشد.
-

مقررات گمرک در مرز زمینپ رازی مشا د سایر مرزهای هشنر نده و مسافرین اید ا استراده از منا ع
اطالع رساوپ گمرک جمهنری اسالمپ ایران از مجاز ندن اشیاء همراه خند ،قبل از سرر ،هامال اطمینان
حاصل ومایند .میزان ارز ،دارو  ،دخاویات و  ...ویز د همین ترتیب و در حدود مجاز و منارد مصرفپ در حد
مصرف شخصپ مجاز مپ اشد.

-

در صنرتپ هد مسافر دلیل عد رعای

قناوین و دستنر العمل های قاونوپ از جملد گمرک و گذروامد تنسط

عنامل این سازماوها در هر یک از ایستگاه های مبداء ،طنل مسیر یا مقصد از قطار ایاده گردد ،هر گنود حق و
حقن خند در خصنص لی

واوجا سرر را از خند صلب ومنده و جر اشیاء همراه وی ویز از قطار ایاده

خناهد شد .در خصنص منارد یاد شده شره
-

مسئنلی

رجا هیچگنود مسئنلیتپ وخناهد داش .

حرظ و وگهداری از اشیاء همراه مسافر د عهده خند مسافر نده و ز اس

مسافر در هر

ازرسپ و یا هنترل سازماوهای ذیر ط اشیاء خند را هامال در دسترس و آشکار د ایشان ا راز وماید .لذا در
صنرتپ هد هر یک از سازماوهای گمرک ،گذروامد ،الیس و سایر سازماوهای مر نطد ،مسافر یا اشیاء وی را
تنقیف هند ،مسئنلی

آن عهده مسافر نده و شره

رجا در این اره هیچگنود تعهد و مسئنلیتپ وخناهد

داش .
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خدمات داخل قطار:
-

چای و یسکنی

عالوه اکیج (آب مینه و هیک) در یک ون

شد .در صنرت درخناس
-

و در دو سرر د همد مسافران ارائد خناهد

صبحاود هامل ،مسافرین ایستپ در داخل قطار هزیند آورا ارداخ
مسافرین ارائد خناهد شد و آمار تعداد مسافرین هد درخناس

واهار یا شا  ،ستد د درخناس

داده اود در ایستگاههای ین راه سنال شده و وسب

ومایند.
واهار و/یا شا

د این تعداد غذا از ایستگاههای طتنل مستیر تتامین متپ

گردد.
توضیحات مهم:
-

حمل ار تجاری ا قطارممننع اس .
ا تنجد د محدودی

ار مجاز در داخل هناد ها ز اس

مسافرین از آوردن ار اضافپ اهیدا خندداری

ومنده و حق و حقن سایر مسافرین هم هناد خند را محتر شمارود.
-

از حمل یا اذیرش تنشد ای دیگران جداٌ خندداری هنید.

-

رای داشتن محیطپ سالم در داخل قطار و حرظ وظاف

و هداش

همچنین جلنگیری از هثیف شدن روهش

تختها،ز الد و اس ماوده های غذائپ خند در داخل سطلها یا هیسد ز الد های تحنیلپ ریزید.
-

اریزهای داخل هناد های قطار فقط رای شارژ هردن من ایل و لپ تاپ مپ اشد مسافران از هرگنود
استراده دیگر خندداری هنند.

-

حمل هرگنود حینان زوده در داخل واگن مسافری اهیداٌ ممننع مپ اشد.

هلید مسئنلی

های صدور لی

اشد.خناهشمند اس

قطارهای ین المللپ د عهده خند مسافر مپ

هنگا صدور لی

دق

ز را د عمل آورید
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