
ක ොන්කේසි හා නියමයන් 

 

1. මෙෙ දීෙනාව ලබා මෙන කාල සීොව තුල එය වලංගු වන්මන් සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකු මේඩිට් 

කාඩ්පත්හිමියන්ට පෙණි. (මින් ෙතු “කාඩ්පත්හිමියා” මලස හ දින්මවන.)  

 

2. නවාත න් පහසුකම් සඳහා මෙෙ දීෙනාව අොළ වන්මන් පහත සඳහන් මහෝටල් සඳහා සිදු කරනු ලබන 

මවන්කරවා ග නීම් සඳහා පෙණි. 

මසේවා සම්පාෙනය සම්බන්ධක මතොරතුරු දීෙනාව ප්රනව්ධධන කාලසීොව 

Insight Resort - අහංගෙ , ගාල්ල  
0912283296 

0912283297  

 

Deluxe කාෙර සඳහා පෙණක් 

සම්පූ්ධණ සහ අ්ධධ දිනයන් 
සඳහා 40% ක ඉතිරියක්  
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වනො ෙක්වා වලංගු මේ. 

 

 

3. මවන්කරවා ග නීම් සිදු කරනු ලබන්මන් ප මිමණන අනුපිලිමවලට වන අතර, මසේවාව ලබා දීමම් හ කියාවට 

සහ තහවුරු කිරීෙට තරමේ යටත් මේ.  
 

4. මෙෙ දීෙනාව වාරික / විම ේෂ දීෙනාවන් මහේතුමවන් කාෙරමයහි ව්ධගය ඉහල නංවා ග නීම් සහ වවුච්ධපත් සඳහා වලංගු 
මනොමේ. 
 

5. මෙෙ දීෙනාව, කිසිදු ආකාරයක අෙතරව ලබා ගන්නා මසේවාවන් සඳහා අොළ මනොමේ.   

 

6. නියමිත දුරකථන අංකය ඇෙතීෙ ෙගින් කල් තබා තෙ මවන් කරවා ග නීම් සිදු කරගත යුතුය. කාෙර මවන් 

කරවා ගනු ලබන අවස්ථාමේදී කාඩ්පත්හිමියා විසින් ඔහුමේ / ඇයමේ කාගිල්ස් බ ංකු මේඩිට් කාඩ්පත 

භාවිතමයන් අතිකාරම් මුෙලක් පියවිය යුතුය.  

 

7. මෙෙ දීෙනාව ෙගින් ලබා මෙනු ලබන ඉතිරිය, දිෙනාමවහි ආරම්භක දිනයට මපර මවන් කරවා මගන තහවුරු 

කරනු ල බූ මසේවාවන් සඳහා අොළ මනොමේ.  

 

8. අන්තරජාලය හරහා සිදු කරනු ලබන මවන්කරවා ග නීම් සඳහා මෙෙ දීෙනාව වලංගු මනොමේ.  

 

9. මගවීම් සිදු කිරීමෙන් පසුව නම් මවනස් කිරීම් පිළිගනු මනොලබන අතර මහෝටලමයහි නවාත න් ගන්නා කාල 

සීොව තුල කාඩ්පත්හිමියාෙ එහි රැඳී සිටිය යුතුය. 

 

10. දීෙනාව හරහා මවන් කරවා ගනු ලබන කාෙර ව්ධගය, ද්විත්ව/ත්රි්ත්ව “Deluxe කාෙර” විය යුතු අතර එෙ 

මහෝටල් වලට මවන් මවන්ව අොළ සම්ෙත ප්රනතිපත්තීන්ට අනුකූලව අ්ධධ හා සම්පු්ධණ දිනයන් මවන් කරවා 

ග නීමම් පෙනෙ ෙත දීෙනාව පිරිනෙනු ල මේ. 

 

11. සම්ෙත ළො ප්රනතිපත්තීන් සහ මහෝටල් ප්රනතිපත්තීන් අොළ මේ.  

 

12. මෙෙ ඉතිරිය, ප්රනකාිත මද්ශීය මුෙල් අනුපාතිකයට අනුව අොළ වන අතර දීෙනාව ශ්රීන ලාංකිකයින් සහ 

මන්වාසික වීසා සහිත විමද්ිකයින් සඳහා අොළ මේ.  

 



13. සීොසහිත කාගිල්ස ්බ ංකුව, කිසිඳු හිමිකම්, අලාභ,හානි මහෝ භාණ්ඩ හා මසේවාවන්හි ගුණාත්ෙකභාවය මහෝ 

මහෝටලය විසින් ලබාමෙන භාණ්ඩයන් හා සම්බන්ධව ඇතිවිය හ කි කුෙන මහෝ මවනත් ඕනෑෙ මහේතුවක් 

සඳහා කාඩ්පත් හිමියන්හට වගකියනු මනොල මේ.   

 

14. මෙෙ දීෙනාව සඳහා අොළ වන මකොන්මද්සි හා මරගුලාසි, කිසිඳු මපර ෙ නුම් දීෙකින් මතොරව මවනසක්ිරීමම් 

අයිතිය බ ංකුව සතු මේ.  

 

15. ප්රනව්ධධන කාල සීොව ඇතුලත, මම් සඳහා සම්බන්ධ වී ඇති මසේවා ආයතන තුල කාඩ්පත් අවභාවිතයක් සිදු 

වුවමහොත්, බ ංකුමේ අභිෙතය පරිදි ප්රනව්ධධන කාල සීොව සඳහා අොළ කාඩ්පත භාවිතා කිරීෙ සීො කිරීෙට 

කටයුතු කරනු ඇත. 

 

16. සිය තනි අභිෙතය පරිදි මෙෙ දීෙනාව මවනස්කිරීමම් මහෝ ඉවත් කර ග නීමම් අයිතිය බ ංකුව සතුය. 

 

17. මම් පිලිබඳ යම් ෙතමේෙයක් ඇති අවස්ථාවලදී , බ ංකුමවහි තීරණය අවසන් තීරණය මේ. 

 

18. මෙෙ ප්රනව්ධධන දීෙනාව, මුෙල් මවත හුවොරු කර ග නීෙක් මහෝ මම් සඳහා සම්බන්ධ වී ඇති මසේවා ආයතන 

ෙගින් ලබා මෙන මවනත් ප්රනව්ධධනයන් සෙග ඒකාබද්ධ කිරීෙක්  සිදු කල මනොහ ක. 

 

19. කාගිල්ස් බ ංකු මේඩිට් කාඩ්පත් ගනුමෙනු සඳහා වන මපොදු මකොන්මද්සි හා නියෙයන් අොළ මේ.  

.  

 

 


