بسمه تعالی

لیست قطارهای شرکتهای مجموعه سفیر ریل آسیا جهت تهیه بلیت های گروهی و چارتر
ردیف

نام شرکت مالک قطار

نام قطار

نوع واگن

مسیر

1

راه آهن شرقی بنیاد

غزال

چهار تخته لوکس

تهران-بندرعباس
تهران-مشهد
کرمان-مشهد

سروش

چهار تخته لوکس

تهران-کرمان
تهران-مشهد
قم-مشهد
مالیر-اراک-مشهد

سفیر

اتوبوسی و کوپه ای مبله

طبس-مشهد

 6تخته بنیاد

 6تخته لوکس

قم-مشهد

 6تخته بنیاد

 6تخته لوکس

تهران-اصفهان

2

وانیا ریل

غزال

چهار تخته لوکس

تهران-مشهد
تهران-بندرعباس
اصفهان-مشهد

مارال

چهار تخته لوکس

تهران-مشهد

دلیجان

چهار تخته

قزوین-مشهد

دلیجان

چهار تخته

ساری-مشهد

3

نور الرضا

نور

چهار تخته لوکس

تهران-مشهد
اصفهان-مشهد
اصفهان-بندرعباس
تهران-کرمان
تهران-شیراز

4

مهتاب سیر جم

 6تخته مهتاب

 6تخته لوکس مهتاب

تهران-اهواز-خرمشهر
تهران-اندیمشک
تهران-مشهد
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تهران-شیراز
اهواز-مشهد
اتوبوسی تهویه دار

درجه یک اتوبوسی تهویه دار

5

ریل ترابر سبا

نگین

 4تخته لوکس و  6تخته لوکس

تهران-مشهد

6

ریل سیر کوثر

غزال

 4تخته لوکس

بندرعباس-مشهد
یزد-مشهد

7

جوپار

کویر

 6تخته لوکس

تهران-مشهد
تهران-بندرعباس
تهران-کرمان
تهران-زاهدان
کرمان-مشهد

8

رعد تبریز

سهند
 6تخته

 4تخته لوکس و  6تخته لوکس
 6تخته

تبریز-مشهد
تهران-مشهد

تهران-اهواز

مقررات بلیت های گروهی و چارتر
 بلیت های گروهی و چارتر با درج نام و نام خانوادگی مسافرین صادر خواهد شد. بلیت گروهی برای زمان های اوج مسافرت بر اساس دستور العمل راه آهن جمهوری اسالمی ایرانصادر نخواهد شد.
 درخواست بلیت گروهی می باید در سربرگ رسمی دارای مهر و امضاء ،شماره ،تاریخ ،شماره تلفن وبا معرفی مسئول گروه باشد.
 مسئول گروه موظف می باشد یک نسخه از مجوز صادره توسط مدیریت فروش سفیر را با خود درقطار همراه داشته باشد تا در صورت درخواست مسئولین ذیربط در قطار آن را ارائه دهد.
 مسئول گروه موظف است در طول سفر هماهنگی و همکاری الزم را با رئیس قطار بعمل آورد. مسئول حفظ نظم و آرامش مسافرین گروهی در ایستگاهها و قطار توسط مسئول گروه تأمین گردد. مسئول گروه موظف است در صورت مواجه شدن با مشکل در داخل قطار مراتب را به رئیس قطاراعالم نماید در صورت عدم رسیدگی مراتب را به شرکت سفیر منعکس نماید.
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 دارندگان بلیت های گروهی موظف می باشند حداقل یک ساعت قبل از حرکت قطار در ایستگاه راهآهن حضور داشته باشند.
 بلیت های گروهی مشمول قانون استرداد می باشد. کلیه تسهیالت که جهت مسافرین انفرادی در نظر گرفته شده به مسافرین گروهی نیز تعلق می گیرد.متقاضیان بلیت های گروهی و چارتر جهت تهیه این قبیل بلیت ها در قطارهای مشروحه فوق می توانند با
مدیریت فروش سفیر با شماره تلفن 43457داخلی  4و  5تماس گرفته و یا درخواست خود را به شماره
 88821872نمابر نمایند.

باتشکر
مدیریت فروش سفیر
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