
!"#ைறக' ம*+, -ப/தைனக' 
 
1. கா#$%& வ)$ கடன,ைட வா./ைகயாள#க2/3 ம,5ேம ஊ/389:; ச=ைக இட?ெபB? கால9ப3DE% 
இ;ச=ைக ெச%=ப.யா3?. 
 
2. 2019 ஒ/ேடாப# 15 Hத% 2020 ஜனவK 31 வைர இMத ஊ/389:; ச=ைக ெச%=ப.யா3?.  
 

ேசைவைய 
வழ78, 
-+வன, 

ச9ைக ெதாட=> ெகா'?, 
இலBக, 

A1 Travels 
(Pvt) Ltd 
 
 
இல 70-1/1, காP 
QD, 
ெதRவைள,  
இல)ைக 

STவU? VWBலாX D,ட)க2/3 10% ேச\9:  
 
a) 4இரDக'/5 பக*ெபாFG பா7ெகாB ம*+, பHதாயா  
 
க,டண? ^பா 52,560/= (தலா ஒUவU/3)  
10% தc2ப.ET STன# ^பா 47,304/= (தலா ஒUவU/3) 
(8மான;g,5/ க,டண? உcளட/க9பட8%ைல)   
 
4 இரiகc ேஹா,டP% த)3? ஏWபா5 (DT Hotel Parthunam) / 4  
Buffet காைல உணi / Dreamworld VWBலா / ேபா/3வரXl வசD / 
உ,Sரேவச? மWB? buffet மDய உணiடT பXதாயாைவ; VWm9 
பா#/3? பக% ெபாnl /  Coral Island / ேபா/3வரXl வசD / 1 
இMDய Buffet மDய உணi / நகரXைத; VWm9 பா#/3? 2 நாc 
VWBலா / உ,Sரேவச?. 
 
b) 3இரDக'/4 பக*ெபாFG ேகாலால,I=   
 
க,டண? ^பா 55,270/= (தலா ஒUவU/3) 
10% தc2ப.ET STன# ^பா 49,743/= (தலா ஒUவU/3) 
(8மான;g,5/ க,டண? உcளட/க9பட8%ைல)    
  
ேகாலால?q# 8மான rைலயXD% இU வs ேபா/3வரXl வசD  / 3.5 
மt ேநர? நகரXைத; VWm9 பா#/3? ஏWபா5 / Sunway Lagoon  பக% 
VWBலா / 8 மt ேநர  Genting Highland Hn நாc VWBலா / 
காைலvணiடT 3 இரiகc ேஹா,டP% த)3? வசD ( Pacific Express  
ேகாலால?q#) / மேலwயா Qசா ஏWபா5 /  Sunway Lagoon அைனXl 
q)கா/க2/3? உ,Sரேவச ./க,5/கc /  Genting ேகSc கா# ஒU 
வs (Awana Sky) 
 

 
c) 3இரDக'/4 பக*ெபாFG JபாK   
 
க,டண? ^பா 62,170/= (தலா ஒUவU/3) 
10% தc2ப.ET STன# ^பா 55,953/= (தலா ஒUவU/3) 
(8மான;g,5/ க,டண? உcளட/க9பட8%ைல)     
 
5பாy 8மான rைலயXைத ெசTறைடv? ேபாl வரேவWB மWB? 
ெவ{9:ற உத8 ஏWபா5 / 5பாy ச#வேதச 8மான rைலயXD% இU வs 
Sரயாண ஏWபா5 / 3m9S,ட ேஹா,ட%க{% ப$U? அ.9பைடE%  
03 இரiக2/3 அைறகc (Nihal Hotel/Manar Deira) / 02 ஆவl 
DனXDPUMl DனசK காைலvணi / 3nவாக பயt/3? ேப^Ml 
ஏWபா,5டT 5பாy நகரXைத; VWm9 பா#/3? அைர நாc ஏWபா5 /   
BBQ இரi உணi மWB?  Belly நடன 8UMlடT SWபகP% 
பாைலவன VWBலா / Tanourah கா,w / ஒ,டக; சவாK / மணP% வாகன; 
சவாK ேபாTறைவ / 4WD வாகன)க{% பயண? / 3nவாக பயt/3? 
ேப^Ml ஏWபா,5டT 5பாy creek Dhow ெசா3V க9பP% இரi உணi 
/ ஐ/$ய அர: இரா;wயXDWகான VWBலா Qசா / ெபBமD ேச# வK 
 

 
d) 4இரDக'/5 பக*ெபாFG #Bேகாண ெபாMனகர7க' N*+லா 
க,டண? ^பா 70,130/= (தலா ஒUவU/3) 
10% தc2ப.ET STன# ^பா 63,117/= (தலா ஒUவU/3) 
(8மான;g,5/ க,டண? உcளட/க9பட8%ைல) 

 
0777557447  
 
0112730330  
 
0117208823  
 
0723133144  
 
0727133144 



3. ச=ைகET 8பர)கc STவUமாB. 
 
 
4. இ)3 3m9Sட9ப,5cள ெகா59பனiX D,டXைத (D,ட)கைள) ெபWB/ெகாcவதW3 கா#$%& வ)$யா% 
வழ)க9ப,5cள கடன,ைடைய உபேயா$Xl ெமாXத ப,.ய% ெகா59பனைவv? வா./ைகயாள# 
ேமWெகாc2த% ேவ�5?.  
 
5. வழ)3னKட\UMl $ைட/க9ெபB$Tற ெபாU,கc மWB? ேசைவகc ெதாட#பாக எMதெவாU காரணXைத 
HT�,5? அ,ைட வா./ைகயாளU/3 ஏWப5$Tற அ%லl ெபாU,கc மWB? ேசைவக{T தர? ெதாட#பான 
இழ9�5கc, ந,ட)கc மWB? ேசத)க2/3 கா#$%& வ)$ P\,ெட, எ�8தXD=? 
ெபாB9ேபWB/ெகாcளாl. 
 

    
அைனXl இட)க{=? ேபா/3வரXl ஏWபா5, VWBலா/கc, 
3{^,ட9ப,ட வாகன)க{% சாரDvடT நகர)க2/3 இைடEலான 
ேபா/3வரXl / இர,ைட/இUவ# த)3? அ.9பைடE% ேஹா,டP% 4 
இரiகc த)3? ஏWபா5 / ேஹா,ட%க{T ேகா9S wWB�.;சாைலE% 
3m9S,ட ேநர)க{% ம,5? DனசK காைல உணi / ெஜy9q# 
ேஹா,டP% 2 இலவச உணi ேவைள / நகரXைத; VWm9 பா#/3? 
ேநர)க{% ம,5? ஒ�ெவாU நகரXD=? உcநா,5 ெமாs ெதKMத 
ஆ)$லXD% உைரயாட/�.ய VWBலா வsகா,.கc / இMDயாi/கான 
Qசா/ க,டண? உcளட/க9ப,5cளl.   
 



6. இ;ச=ைக ெதாட#பான 8DHைறகc மWB? ஒn)3Hைறக{% எ�8தமான DUXதXைதேயா அ%லl 
மாWறXைதேயா எ�8தமான HTனm8Xத%க2\Tm ேமWெகாc2? qரண உKைமைய கா#$%& வ)$ 
P\,ெட, ெகா�5cளl.  
 
7. ஊ/389:; ச=ைக இட?ெபB? கால9ப3DE% ேசைவைய வழ)3? &தாபனXD% அ,ைடைய HைறயWற 
வைகE% உபேயா$9பl க�டmய9ப,டா%, ஊ/389: இட?ெபB$Tற இ/கால9ப3DE% அ,ைடET 
பாவைனைய வ)$ தனl தWltST Sரகார? க,59ப5Xதலா?. 
 
8. வ)$ தனl தWltST Sரகார? இ;ச=ைகE% DUXத)கைள ேமWெகாc2?/�ள9ெபB? உKைமைய/ 
ெகா�5cளl.  

 
9. எ�8தமான Sண/3க2? எn$Tற ப,சXD% வ)$ET �#மானேம இBDயானதாக கUத9ப5?. 
 
10. இMத ஊ/389: ச=ைகைய பணமாக மாWm/ ெகாcள H.யாl அ%லl ெதாட#:ப,ட ேசைவ வழ)க% 
rBவனXதா% வழ)க9ப5$Tற ஏைனய ஊ/389:; ச=ைகக2டT இMத ஊ/389: ச=ைகைய ஒTmைணXl 
பயTெபற H.யாl. 

 
11. கா#$%& வ)$ கடன,ைட ெதாட#பான ெபாlவான 8DHைறகc மWB? rபMதைனகc ெதாட#Ml? 
நைடHைறE% இU/3?. 
 
12. Anywhere அ,ைட தவைண/ ெகா59பனiX D,டமானl (இதT STன# “Anywhere தவைண/ 
ெகா59பனiX D,ட?” என 8{/க9ப5?) வ)$ தனl கடன,ைட வா./ைகயாள#க2/3 
$ைட/க9ெபB? வைகE% கா#$%& வ)$யா% (“வ)$”) வழ)க9ப5? ஒU D,டமா3?. 
 
13. வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,டமானl ஊ/389: இட?ெபB? 
கால9ப3Dயான 2019 ஒ/ேடாப# 15 Hத% 2020 ஜனவK 31 வைர (இU Dன)க2? அட)கலாக) (“ஊ/389:/ 
கால?”) ம,5ேம $ைட/க9ெபB$Tறl. 
 
 
14. ஊ/389: இட?ெபB? கால9ப3DE% கா#$%& வ)$யா% 8rேயா$/க9ப,5cள கடன,ைடைய 
உபேயா$Xl உcநா,.% அ%லl ெவ{நா5க{% ேமWெகாcள9ப5$Tற எMதெவாU ெகா5/க%வா)க% 
நடவ./ைக/3? (HWபண)கc �)கலாக) வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,டXDT �� 
^பா 500/- எTற நைடHைற9ப5Xத% க,டணXlடT 3,6,12,18,24 அ%லl 36 மாத)கc வைரயான 
�cெகா59பனi/ காலXைத அ,ைட வா./ைகயாள# ேகார H.v?. 
 
15. HWபண)க2/3 இ;ச=ைக ெச%=ப.யாகாl. 
 
16. வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனi ஊ/389ST �� தவைண/ ெகா59பனiX D,டXைத9 
ெபWB/ெகாc2? த3Dைய/ ெகா�.U9பதW3 ஒU ெகா5/க%வா)க% நடவ./ைகE% 3ைறMதப,ச 
ெதாைகயானl ^பா 25,000/- அ%லl ெவ{நா,5 ெகா5/க%வா)க% நடவ./ைகயாக இU9ST 
ேமW3m9S,ட ெதாைக/3 சமமான ெவ{நா,5 நாணயX ெதாைகயாக இUXத% ேவ�5?. 
 
17. அ,ைட வா./ைகயாள# வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,டXைத ேகார 8U?Sனா%, 
அவ# அ�வாB ேமWெகாcள 8U?:$Tற ெகா5/க%வா)க%(கc) ெதாட#S% 011 7640640 ஊடாக அைழ9: 
ைமயXDW3 அm8Xத% ேவ�5?. 
 
18. 3m9S,ட ெகா5/க%வா)க% நடவ./ைக(கc), ஊ/389: இட?ெபB? கால9ப3DE% 
ேமWெகாcள9ப5வlடT, ெகா5/க%வா)க% இட?ெபWற DகDEPUMl 14 Dன)க2/3c வ)$/3 
அm8/க9பட% ேவ�5?. இl ெதாட#பான ேகாK/ைகைய ஏWB/ெகாcவதWகான கைடw DகD 2020 
ெப9ரவK 14 ஆ3?. 
 
19. வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,ட ஊ/389: ெதாட#பான 8DHைறகc மWB? 
rபMதைனக2/3 இண)காத எMதெவாU அ,ைட வா./ைகயாள# HTைவ/3? தவைண/ ெகா59பனi 
ெதாட#பான ேகாK/ைகைய rராகK/3? qரண உKைமைய வ)$ ெகா�5cளl. 
 
20. ெகா5/க%வா)க% ெசyய9ப,ட ெமாXத ெதாைகயானl தWேபாைதய கடT எ%ைலET ஒU பாகமாக 
அைமv?. 3m9S,ட தவைண/ ெகா59பனiகc மாதாMத அ.9பைடE% கண/3/�Wm% 
ப,.யPட9ப5?. தவைண/ெகா59பன8T �� �cெகா59பனi ஒ�ெவாU Hைற 
ேமWெகாcள9ப5$Tற சமயXD% கடT எ%ைலE% Hட/$ ைவ/க9ப,ட ெதாைக ப.9ப.யாக 
3ைறவைடv?. 
 



21. எMதெவாU காரணXைத HT�,5? அ%லl Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,டXDT �� 
ெச=Xத9பட ேவ�.ய r=ைவ ெச=Xத9படாைம அட)கலாக இதT �� எMதெவாU 8DHைறகc 
மWB? rபMதைனகைள �Bத% அ%லl கடன,ைட அ)கXதவ# உடTப./ைக மWB? அதT எMதெவாU 
8DHைறகc மWB? rபMதைனகைள �Bத% காரணமாக அ,ைட உB9SனKT கடன,ைட rBXத9ப5?, 
இரXl; ெசyய9ப5? அ%லl :l9S/க9படாத அ%லl இைட rBXத9ப5? ப,சXD% r=ைவயாக 
உcள தவைண/ ெகா59பனiகc (இTனH? ப,.யP% ேச#/க9படாத தவைண/ ெகா59பனiகc 
அட)கலாக) உடன.யாக ெச=Xத9பட ேவ�.யlடT, HnX ெதாைகv? வ)$/3 ெச=Xத9பட% 
ேவ�5?. 
 
22. வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,ட ஊ/389ைப �ள9ெபB? அ%லl 
வ,.ETmய Anywhere தவைண/ ெகா59பனiX D,டXDT 8DHைறகc மWB? rபMதைனக{% தனl 
தWltST Sரகார? மாWறXைத ஏWப5Xl? உKைமைய கா#$%& வ)$ P\,ெட, ெகா�5cளl. 
 
 


