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Mohon tunjukkan boarding pass ini kepada petugas bandara
Cek in dengan bagasi?
Silahkan menuju ke counter cek in / cek in bagasi tidak kurang dari 60 menit sebelum
keberangkatan

PERATURAN KEAMANAN
1. Pastikan barang-barang anda tetap bersama anda selalu
2. Pastikan anda mengetahui isi barang bawaan anda
3. Perhatikan perihal barang-barang berbahaya yang tidak diperbolehkan untuk dibawa

Pastikan anda mengerti, mengetahui dan menyetujui peraturan keamanan yang
berlaku

Berpergian dengan barang jinjing saja?
Tujuan domestik- silahkan menuju ke gate / gerbang keberangkatan
Tujuan internasional - silahkan menuju ke counter cek-in untuk verifikasi dokumen
perjalanan

INFORMASI PENTING
1. Pastikan dokumen perjalanan anda masih berlaku
2. Ketentuan bagasi cuma-cuma seperti yang telah diatur dalam peraturan e-Ticket anda
3. Penerimaan boarding pass sesuai dengan kebijakan pihak penyelenggara bandar udara
4. Untuk alasan operasional, keselamatan dan keamanan, sewaktu-waktu kami dapat
merubah tempat duduk walaupun setelah anda masuk ke dalam pesawat
5. Anda diharapkan berada pada Gerbang Keberangkatan paling lambat 45 menit sebelum
jam keberangkatan untuk menghindari di-offload dari pesawat dan dari dikenakan biaya
no-show

SALINAN UNTUK PENUMPANG
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4. Untuk alasan operasional, keselamatan dan keamanan, sewaktu-waktu kami dapat
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