
آموزش خرید آنالین از سایت

EASYFLY24.ir

همراه با قرعه کشی هفتگی و اهداي جوایز

امتیاز5هر خرید بلیط چارتري از سایت: 
امتیاز 1هر خرید بلیط سیستمی از سایت: 



 را در مرورگر خود وارد EASYFLY24.ir ابتدا آدرس سایت
نمایید.

یا گوگل کروم استفاده نمایید)مرورگر فایرفاکسبهتر است از (

در قسمت سمت راست مبدا و مقصد خود را مشخص کنید



.با کلیک بر روي روز پرواز، جزئیات پرواز ها به شما نمایش داده خواهد شد

:به ترتیب در صفحه پرواز اطالعات زیر را مشاهده می کنید
ایرالینيلوگوقیمت/ چارتري یا سیستمی بودن پرواز/ ظرفیت باقیمانده/ شماره پرواز/    

با کلیک کردن روي گزینه انتخاب به مرحله بعدي هدایت می شوید.





هستید، روي گزینه 
اسامی به صورت التین و فارسی وارد شود. در صورتی که بیش از یک نفر 

کنید. شماره موبایل و کد کلیک "افزودن مسافر جدید"
کلیک کنید."رزرو"امنیتی را وارد کرده، روي گزینه 

 فیلد هاي ضروي را پر نمایید. در صورتی که ایمیل ندارید، ایمیل ما را
easyfly724@gmail.com            وارد کنید



.یک بارد دیگه اطالعات پروازي خود را چک کنید و تیک مورد را بزنید

 مانند تمام خریدهاي اینترنتی اطالعات کارت خود را وارد نموده و روي
دکمه پرداخت کلیک کنید.



 کلیک "دکمه ي تکمیل فرآیند خرید"حتما پس از دکمه ي پرداخت، روي

برخواهد گشت.) سپس رو دکمه 
کنید (در غیر اینصورت خرید شما ناقص بوده و هزینه شما، به کارت شما 

continue کلیک کنید و منتظر بمانید تا
هدایت شوید.easyfly24.ir مجددا به سایت 

 روي گزینه دریافت بلیط کلیک پس از بازگشت به سایت ، easyfly24.ir
کنید و فایل مورد نظر را ذخیره نمایید. فایل ذخیره شده، همان بلیط شماست.



  سواالت متداول:
را ثبت کردم، ولی پیغام  مسافران اقدام به خرید بلیط نمودم، تمامی مشخصات-1

  تایید کارشناس نمایش داده شده، علت چیست؟
در حالت عادي، هیچ نیازي به تایید کارشناسان ما براي خرید بلیط وجود ندارد و 

مراحل خرید پشت سر هم جلو میرود. با توجه به اینکه سیستم فروش ما 
د نفر در یک سراسري و اینترنتی است، امکان رزرو همزمان یک پرواز توسط چن

در این حالت که معموال براي پروازهاي با ظرفیت پایین اتفاق دارد.  زمان، وجود
بلیط را براي کسی رزرو نگه میدارد که زودتر به صفحه ي ،سایت  ،می افتد

بانکی انجام دهد، بلیط صادر  ت بانکی رفته باشد. چنانچه شخص پرداختپرداخ
می شود و در صورت انصراف، ظرفیت پرواز مجددا به سیستم بر میگردد و شما 

  بعد از چند دقیقه میتوانید بلیط مورد نظر را تهیه کنید.
اقدام به خرید بلیط سیستمی نمودم، ظرفیت پرواز هم زیاد بود، ولی باز هم  -2

  اخطار عدم صدور بلیط آمده، چرا؟
ی اوقات امکان قطع شدن سایت با سیستم رزرواسیون ایرالین ها وجود دارد. گاه

  در این حالت صفحه را ببندید، بعد از چند دقیقه مجددا اقدام به خرید نمایید.
  + در ظرفیت پروازها به چه معناست؟9+  و 1 تعالم -3
ظرفیت  5تا  3+ در پروازهاي سیستمی ، یعنی پرواز مورد نظر بین 1المت ع

 9+ در پروازهاي سیستمی و چارتري به معناي ظرفیت بیش از 9دارد. عالمت 
  نفر می باشد.

  سال چگونه است؟ 12تا  2کودك بین بلیط  هزینهمحاسبه ي  نحوه ي -4
درصد هزینه بلیط بزرگسال و در پروازهاي  70تا  50در پرواز سیستمی بین 

  چارتري، این نرخ، مانند نرخ بزرگسال حساب می شود.



سال در پروازهاي چارتري چه کار کنیم؟ 2براي کودك زیر  -5
هزینه سال صندلی تعلق نمیگیرد و فقط باید 2در پرواز چارتري به کودك زیر 

ثبت مشخصات نفر اول، با زدن کلید 

بیمه پرواز را پرداخت کرد. این هزینه را موقع دریافت کارت پرواز خود به کانتر 
مربوطه پرداخت کنید و کارت بیمه را در همان فرودگاه دریافت کنید.

بار اقدام به خرید کنیم؟ 4نفر هستیم، باید  4اگر مثال  -6
ار را انجام ندهید. با توجه به آموزش هاي باال هنگام ن این کخیر، به هیچ عنوا

همه ي مشخصات"افزودن مسافر جدید"
مسافران را یکجا ثبت کنید تا مبادا با پر شدن ظرفیت پرواز به مشکل بخورید.

هنگام ثبت مشخصات، کد امنیتی نمایش داده نمیشود، چه کنیم؟ -7
گاهی اوقات بدالیل مختلف اعم از کندي سرعت اینترنت این کد نمایش داده 

اخطار کد امنیتی رقمی فرضی بزنید، سایت  4نمی شود. در این حالت یه کد 
اشتباه را می دهد و یک کد امنیتی جدید نمایش می دهد. با وارد نمودن آن به 

ادامه ي خرید بپردازید.


