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Non-refund policy and Terms & Condition
Conditions for Non Refund:
1. If Saudi Govt. implement travel ban with all International flights
or particularly ban from Qatar or Saudi implement ban for Indians
if even staying 14 days quarantine outside of the India.
சவூதி அரசு சரவதேச விமனதசவவ ரே்து சசய் ோத ா
அ ் து கே்ோர் விமான த ாக்குவரே்து ேவை சசய் ோத ா
(அ) இந்தியர்கள் தவறு எந்ே நாடுகளிலும் 14 நாள்
ேனிவம டுே்துேலுக்கு ் பின் சவூதி
யணம் சசய் வவே
ேவை சசய் ேத ா முழு கை்ைணமும் திரும் ச ற இய ாது.
2. If any such cases Govt. authorities (Immigration/Embassy)
denied your permit to travel Saudi Arabia.
Immigration/Embassy
யி ்
சவூதி
சச ் வேற் கான
விண்ண ் ம்
நிராகரிக்க ் ை்ைா ்
/
அனுமதி
கிவைக்காவிை்ைா ் / அனுமதி மறுக்க ் ை்ைா ் .
3. If can’t travel due to PCR positive (India or Qatar)
சகாதரானா ரிதசாேவன யி ் (PCR Test) positive (India or
Qatar) வந்ோ ் .
4. If in case passengers not willing to travel after completion of
your travel arrangements.
உங் கள் யண ஏற் ாடுகவள முடிே்ே பின் னர் யணிகள்
யணிக்க விரும் வி ் வ என் றா ் .
5. If international airlines reschedule the flight, passengers has to
wait till to the next schedule and refund will not be provided.
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சர்வதேச விமான நிறுவனம் தேதிவயதயா தநரே்வேதயா
மாற் றி அவமே்ோ ்
யணிகள் மாற் றி அவமக்க ் ை்ை
நாள் வவர காே்திருக்க தவண்டும் . இந்ே மாறுேலுக்காக
கை்ைணே்வே திரும் க்சகாடுக்க இய ாது.
6. In case if your Ehteraz registration / approval rejected.
உங் கள் Ehteraz திவு நிராகரிக்க ் ை்ைா ் .
7. In any situation Ehteraz permit delayed for approval, passenger has to
bear the cost of air ticket date change.
எந்ே சூழ் நிவ யிலும்
Ehteraz அனுமதிக்கு ோமேம்
ஏற் ை்ைா ் , விமான டிக்சகை் தேதி மாற் றே்திற் கான
சச வவ
யணிகள் ஏற் க தவண்டும் . அதே தநரே்தி ்
கே்ோர் புக்கிங் வக கண்ைறியவும் .
8. Discover Qatar Hotel booking cannot be refund or reschedule as per
their policy. Therefore, Dawah Tours and Travels not responsible for
refund or reschedule if any situation your ticket reshedule or cancelled
due to any of above mentioned reasons.
டிஸ்கவர் கே்ோரி ் முன் திவு சசய் ே த
ாை்ை ் புக்கிங்
அவர்களின் விதிமுவறயின்
டி திரு ் பிே் ேர ் ைதவா
அ ் து தேதி மாற் றி அவமக்கதவா முடியாது. எனதவ,
தமற் கூறிய ஏதேனும் காரணங் களா ் உங் கள் டிக்சகை்
மறுசீரவமக்க ் ை்ைாத ா
அ ் து
ரே்து
சசய் ய ் ை்ைாத ா டிஸ்கவர் கே்ோரி ் முன் திவு சசய் ே
த
ாை்ை ் புக்கிங் வக திரு ் பிச் சசலுே்துே ் அ ் து தேதி
மாற் றி ேருவேற் கு Dawah Tours and Travels ச ாறு ் த ற் காது.
9. If any circumstances, any India / Qatar / Maldives / Saudi
Arabia Government impose travel ban, only particular sector
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ticket can be reschedule / refund / Credit Shell as per Airline
policy, other ticket cannot be refund or reschedule.
ஏதேனும் சூழ் நிவ யி ் இந் தியா / கே்ோர் / மா ே்தீவு /
சவுதி அதரபியா அரசாங் கம் யணே் ேவைவய விதிே்ோ ் ,
குறி ் பிை்ை
துவற
டிக்சகை்வை
மை்டுதம
விமானக்
சகாள் வகயின் டி
மாற் றிஅவமக்கதவா
/
ணே்வே
திரும் ச றதவா / கிசரடிை் செ ் ஆக ச றதவா முடியும் ,
அவேே்ேவிர்ே்து மீேமுள் ள டிக்சகை் மாற் றிஅவமக்கதவா /
ணே்வே திரும் ச றதவா சசய் யமுடியாது.
10. Any other circumstances not specified here.
தவறு எந்ே இங் கு குறி ்பிைாே காரணங் களும் .
Terms and Conditions:
1. In any circumstances passengers need to stay more than 15
nights quarantine, they have to pay additional cost for
accommodation, food and rescheduling their onward flight
ticket.
ஏதேனும் சூழலி ் 15இரவுக்குதம ் ேங் க தவண்டும் என் றா ்
ேங் குமிைம்
உணவு
மற் றும்
விமான
டிக்சகை்
மாறுேலுக்கான கூடுே ் கை்ைணம் சசலுே்ே தவண்டும் .
2. If in case, Saudi Authorities rejected your 2 dose vaccination
certificate and intended to go for 7 days Quarantine, Passengers
must stay 7 days quanrantine in Saudi Arabia on their own cost.
ஏதேனும் சூழலி ் ஒரு தவவள, சவூதி அதிகாரிகள் உங் கள் 2
தைாஸ் ேடு ்பூசி சான் றிேவழ நிராகரிே்து 7 நாை்கள்
ேனிவம ் டுே்ேலுக்கு சச ்
விரும் பினா ் ,
யணிகள்
ேங் கள் சசாந்ே சச வி ் சவூதி அதரபியாவி ் 7 நாை்கள்
குவாண்ைவரன் ேங் க தவண்டும் ..
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Dawah Tours and Travels
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