
 

 

 

Qatar Airways 
 

 
  

• Sales period: from 15 November 2021 to 31 
January 2022. 

• Travel period: from 15 November 2021 to 14 
November 2022. 

• Purchases can only be made through 
www.qatarairways.com by entering 
promotional code VISA21 at time of booking. 

• Payment must be made using meem Credit 
Card issued in Saudi Arabia and for travel from 
Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Oman, Lebanon, 
Jordan, and Iraq. 

• Discount on base fare in Economy Cabin will 
apply to booking classes: 10% for Classic (O, T, 
Q, N), 12% for Convenience (S, V, L, M, K), 12% 
for Comfort (H, B, Y). 

• Discount on base fare in First and Business 
Cabin will apply to booking classes: 5% for Lite 
(P) 10% for Classic (R), 12% for Comfort (I, D), 
12% for Elite (C, J, A, F). 

• During any global or regional sales promotions, 
a 5% discount will be applicable. 

• Offer valid on Qatar Airways operated flights 
only (not applicable on any interline or 
codeshare flights). 

• Discount applies to the base airfare fare only. 

• Discount does not apply to taxes, surcharges, 
and all other standard market surcharges. 

• The promo code is valid on flight bookings 
originating from the above countries to all 
Qatar Airways operated destinations subject to 
certain exclusions. 

• Qatar Airways will not be responsible for any 
fare differences if customers fail to enter the 
given promo code at the time of booking. 

يناير   15 حت   2021نوفمبر  15 من صالحية هذا العرض •
2022 . 

 . 2022 نوفمبر  14 حت    2021نوفمبر  15 من صالحية السفر  •

اء التذاكر عبر  • يمكن االستفادة من الخصم عند شر
Qatarairways.com   ي ويجر وعند استخدام الرمز الب 

VISA21  .عند وقت الحجز فقط 

الصادرة   ةميم االئتماني ةيجب ان يتم الدفع باستخدام بطاق •
:  الدول التالية وللسفر منالمملكة العربية السعودية من 

والكويت   المتحدةالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
 وعمان، ولبنان، واألردن، والعراق. 

يرسي الخصم عىل سعر التذكرة األساسي للدرجة السياحية كما   •
: خصم يصل إىل  , خصم Classic( O, T, Q, N% )10يىلي

 ,H, و )Convenience( S, V, L, M, Kعىل ) % 12يصل اىل 
B, Y )comfort . 

يرسي الخصم عىل سعر التذكرة األساسي لدرجة رجال األعمال   •
: خصم يصل إىل  ,  Lite( P% عىل )5والدرجة األوىل كما يىلي

, وخصم يصل اىل Classic( R% عىل ) 10خصم يصل اىل 
 Elite.( C, J, A, F% عىل ) 12

  اإلقليمية،للمبيعات العالمية او خالل أي عروض ترويجية  •
 %. 5سيتم تطبيق خصم بنسبة 

يرسي العرض عىل تذاكر رحالت خطوط الجوية القطرية فقط   •
ك(.  ان الداخىلي ورحالت رمز المشب   )ال يطبق عىل رحالت الطبر

 يرسي الخصم عىل سعر التذكرة األساسي فقط.  •

ائب ورسوم المطار وعىل أي  • رسوم  ال يطبق الخصم عىل الضر
 أخرى. 

ي تنطلق من  •
ي عىل حجوزات الرحالت الت  ويجر يرسي الرمز الب 

البلدان المذكورة أعاله، إىل جميع الوجهات عىل شبكة 
 وجهات الخطوط الجوية القطرية. 

ال تتحمل الخطوط الجوية القطرية مسؤولية رد أي مبالغ يتم   •
ي عند البحث عن   ويجر ي حال عدم استخدام الرمز الب 

دفعها فر
 . تالرحال 

 األسعار المعلنة تشمل تطبيق عرض السعر المخفض.  •

ي يرسي عليها العرض المخفض  •
ر سعر التذكرة الت  سيتم تميبر

 بعالمة واضحة. 

ال يمكن تعويض األعضاء الذين لم يحصلوا عىل الخصم بأثر   •
 .  رجعي

 يرسي العرض عىل تذاكر الذهاب وتذاكر الذهاب والعودة.  •



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Loyalty Offer 
 

 
 
 
 

• Fares displayed will already include the 
applicable discounts. 

• Flights eligible for the discount are clearly 
signaled with a sales tag beside them. 

• Customers who did not receive a discount, 
cannot be credited retrospectively. 

• Valid for return and one-way fares. 

• This offer may be used more than once during 
the offer period. 

• Changes and Cancellation: see detailed fare 
rules at the time of booking. 

• Seats are limited and might not be available on 
all flights, subject to availability in the 
respective booking class at the time of booking. 

• Qatar Airway’s terms and conditions will also 
apply to your booking and please refer to the 
fare rules at the time of booking for changes, 
cancellations, and no-show conditions. 

من مره خالل   أكب  االستفادة من هذا العرض  لألعضاءيمكن  •
ة العرض.   فب 

وط واحكام أخرى، يرجر   • رسوم تغيبر الحجز واإللغاء: تطبق شر
 مراجعتها وقت الحجز. 

المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها عىل درجات السفر   •
 المتاحة. 

وط واحكام الخطوط الجوية القطرية عىل   • تطبق شر
وط المتعلقة بإلغاء او تغيبر  الحجوزات، كما يرجر مراجعة الرسر 

وط  ;الحجز او لتغيب عن الحجز المذكورة ضمن الرسر
 واالحكام عند القيام بالحجز. 

• This offer is only applicable to Privilege Club main 
members. 

• Bonus Qmiles will be awarded only for tickets 
purchased online through 
www.qatarairways.com or Qatar Airways mobile 
App by entering the promotional code “VISA21” 
at the time of booking. 

• Bonus Qmiles will be awarded after completing 
the flights as follows: 
- 2,000 bonus Qmiles for economy tickets. 
- 3,000 bonus Qmiles for premium tickets (First 
and Business). 

• Booking Period from 15 November 2021 to 31 
January 2022. 

• Travel Period from 15 November 2021 to 14 
November 2022. 

 يسري هذا العرض على األعضاء الرئيسين في نادي االمتياز.  •
يمكن الحصول على مكافأة الكيومايلز فقط للتذاكر التي تم   •

او   Qatarairways.com عبر الموقع االلكتروني شراؤها

من خالل تطبيق الخطوط الجوية القطرية للهاتف المحمول عن  

 " في وقت الحجز. VISA21طريق ادخال الرمز الترويجي " 

لة  يمكن الحصول على مكافأة الكيومايلز بعد استكمال الرح •
 على النحو التالي: 

 للتذاكر على الدرجة السياحية    ةكيومايلز مكافأ 2,000 -
كيومايلز مكافأة للتذاكر على درجة االعمال   3,000 -

 والدرجة األولى 
ة الحجز  •  . 2022يناير  15 حت    2021نوفمبر  15 من فب 

ة •  . 2022 نوفمبر  14  حت    2021نوفمبر  15 من السفر  فب 

يجب عىل األعضاء التأكد من   العرض،لالستفادة من هذا  •
ادراج رقم عضوية نادي االمتياز وقت الحجز او عند تسجيل 

 الدخول. 



 

 

 
• To be eligible for this offer, members need to 

ensure to quote their Privilege Club membership 
number at the time of booking or check-in. 

• If the passenger is not a Privilege Club member, 
they can enrol at qmiles.com and update the 
booking with their membership number to earn 
bonus Qmiles. 

• Existing tickets issued prior to the offer booking 
period; will not be eligible for the promotional 
bonus, if reissued during the offer period. 

• If the booking includes membership numbers for 
two or more passengers, then the bonus Qmiles 
will be credited to the membership accounts of 
all passengers provided they are Privilege Club 
main members and have mentioned their 
membership numbers at the time of booking or 
check-in. 

• Family members are not eligible for bonus Qmiles 
offer. 

• In case of overlapping campaigns, members will 
earn the highest bonus currency. 

• Term currency refers to Qmiles, Qpoints or 
Qcredits. 

• Members may use this offer more than once 
during the offer period. 

• Offer is not applicable for tickets booked prior to 
booking period start date and after booking 
period end date. 

فيمكنه التسجيل    االمتياز، لم يكن المسافر عضًوا في نادي  إذا •
وتحديث الحجز مع   Qmiles.comعلى الموقع االلكتروني 

 ادراج رقم العضوية للحصول على مكافأة الكيومايلز. 
التذاكر الحالية التي تم إصدارها قبل فترة الحجز للعرض لن   •

اعيد   إذاتكون مؤهلة للحصول على المكافأه الترويجية  
 إصدارها خالل فترة العرض. 

  أكثر، كان الحجز يتضمن ارقام عضوية لمسافرين او  إذا •
الى حسابات العضوية لجميع   المكافأة زة كيومايلفسيتم إضاف

أعضاء أساسيين في نادي االمتياز المسافرين بشرط ان يكونوا 
وان يكونوا قد أدرجوا ارقام عضويتهم وقت الحجز او تسجيل  

 الدخول. 
أعضاء العائلة غير مؤهلين لالستفادة من عرض مكافأة   •

 الكيومايلز 
األعضاء على المكافأة  في حال تداخل العروض، سيحصل   •

 األعلى قيمة. 
تشير كلمة العملة الى: الكيومايلز او الكيوبوينتس او   •

 الكيوكريديتس. 
يمكن لألعضاء االستفادة من هذا العرض أكثر من مرة خالل   •

 فترة العرض. 
ال يسري العرض على التذاكر التي تم حجزها قبل تاريخ بدء   •

 فترة الحجز وبعد انتهائها.  


