متمم قرارداد قشم گروه تورهای نوین
 هتل های قشم به علت عدم سرمایه گذاری صحیح در این جزیره از سطح کیفیت تعیین شده پایین تری میباشد. حضور مسافران زمینی در راه آهن به دلیل شلوغی در این ایام حداقل یک ساعت قبل از حرکت الزامیست که باهماهنگی راهنما بال مانع میباشد هزینه ای که در پاکت قرارداده و به شما عودت داده شده بلیط های رفت یا برگشت
را به نام خواهد کرد بلیط های برگشت نیز با هماهنگی لیدر که در بندر عباس میباشد بال مانع است.
 نماینده این شرکت در راه آهن حضور داشته و در صورت هرگونه موردی با شماره  39097613741تماس حاصلفرمایید.
-

هنگام ورود به بندر عباس در راه آهن راهنما کنار گیشه اطالعات و در فرودگاه رو به روی دفتر سیاحتی منتظر
شماست .

 به دلیل ازدحام و شلوغی ایام پیک حرکت لنجها درساعت معین و عدم امکان رزرو وقبلی شناورها احتمال تاخیرترانسفر دریایی وجود دارد .
 هنگ ام ورود به قشم توسط لنج لیدر کنار درب خروجی منتظر شماست در ضمن هرگونه تاخیر و تغییر دربرنامهحرکتی قطار و یا هواپیما بر عهده این شرکت نبوده و هیچ گونه مسئولیتی در قبال ندارد.
 در هنگام تحویل اتاق ها در رزواسیون هتل ذکر سهمیه آژانی آتورسفر الزامی است . ساعت تحویل اتاق ساعت  76و ساعت تخلیه اتاق ها در روز آخر در تور زمینی به دلیل شلوغی گمرگ ساعتهای مشخصی که جهت حرکت لنج ها می باشد و مدت زمانی که صرف ترانسفر دریایی شما ازقشم به بندرعباسمیگردد ساعت  0303صبح می باشد.
 این شرکت به دلیل امنیت بیشتر ترانسفر دریایی را با لنج یا قایق تندرو خواهد داد. صبحانه به تعداد شبهای اقامت بوده واز ساعت  1الی  9صبح در هتل سرو میگردد. درصورت تمایل به صرف ناهار یا شام در صورت رزرو قبلی در هتل حتما به ساعات سرو غذا دقت نمایید. دیگر رستورانهای طرح در سطح جزیره و نزدیک به هتل رستوران شاندیز رستوران خلیج فارس و رستوران وقهوهخانه سنتی سینما دریا می باشد که با مراجعه به رزرواسیون یا لیدر میتوانید از گرفتند نشانی آنها اطالع پیدا نمایید.
 درهنگام برگشت هزینه و مسئولیت حمل ونقل اثاثیه به عهده خود مسافر خواهد بود. در صورت طوفانی بودن هوا ما به التفاوت هزینه بابت ترانسفر دریایی به عهده مسافر می باشد. جهت هرگونه هماهنگی برای گشت های در نظر گرفته شده یا دلخواه هرگونه پرسش و یا سوال با لیدربومی مستقر درهتل که متعاد اعالم میگردد هماهنگی نمائید.
(امضا نماینده مسافر).

