
வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக)  
 

1. இ"ச$ைகயான* ச$ைக இட,ெப/, கால1ப2திய56 கா7கி68 வ:கி லிமி<ெட< 

கடன<ைட வா=>ைகயாள7க@>2 (இதA ப5Aன7 “அ<ைட வா=>ைகயாள7” என 

வ5ழி>க1பEவ7) ம<Eேம ெச6$ப=யா2,. 
 
2. ப5AவG, ேஹா<டலி6 த:2வதJகான KJபதிLக@>2 ச$ைககM 

கிைட>க1ெப/,. 

 
3. Kதலி6 வGபவG>ேக KAOPைம எAற அ=1பைடய56 KJபதிLகM 

ஏJ/>ெகாMள1பEவ*டA, கT=1பாக அைறகM கிைட1பைத சா7Uத*. 
 
4. எUத வ5தVதிலான ேமலதிக ேசைவகM மJ/, உJபVதிக@>2 இVதM@ப=கM 

ெச6$ப=யாகா*. 
 
5. ேமJ2றி1ப5<ட ெதாைலேபசி இல>க:கைள அைழ1பதA Xலமாகேவ KJY<=ேய 

அைறக@>கான KJபதிLகM ேமJெகாMள1பட6 ேவTE,. KJபதிைவ 

ேமJெகாMகிAற சமயVதி6 அ<ைட வா=>ைகயாள7 தன* கா7கி68 வ:கி 

கடன<ைடைய உபேயாகிV* KJபண ெகாE1பனைவ ேமJெகாMள ேவTE,.  
 
6. இ"ச$ைக ஆர,ப51பதJ2 KAன7 ேமJெகாMள1ப<EMள, எUதெவாG 

உ/தி1பEVத1ப<ட KJபதிLக@>2, இ"ேசமி1]>கM ெச6$ப=யாகா*. 
 
7. இைணயVதிA Xலமான KJபதிLக@>2 இ"ச$ைக ெச6$ப=யாகா*. 
 
8. ெகாE1பனL ெச$Vத1ப<ட ப5Aன7 ெபய7 மாJற:கM ஏJ/>ெகாMள1படமா<டா*, 

அV*டA த:கிய5G>2, கால1ப2திய56 அ<ைட வா=>ைகயாள7 ேநர=யாக 

ேஹா<டலி6 ப5ரசAனமாகிய5GVத6 ேவTE,. 
 
9. 2றிVத ேஹா<டலிA வழ>கமான ெகாMைக>2 அைமவாக Double deluxe அைறகைள 

KJபதிL ெச_வ*டA Half Board (ஒG ேவைள உணLக@டA த:2, அைற) 

அ=1பைடய56 த:2வதJேக மாVதிரேம ெச6$ப=யா2,. 
 

ேசைவைய வழ:2, 

ேஹா<ட6 
ச$ைக ஊ>2வ51] 

ச$ைக 

இட,ெப/, 

கால1ப2தி 

ெதாட7] 

ெகாM@, 

வ5பர:கM 

Seth Dev Lagoon Chalets  
க6ப5<=   

Half Board (இG ேவைள 

உணLக@டA த:2, 

அைற) அ=1பைடய56 

கடன<ைட 

வா=>ைகயாள7க@>2 50% 

ேசமி1] 
 

2019 ேம 27 
Kத6 2019 
ஒ>ேடாப7 30 
வைர 

(+94)71 9918991 
(+94) 71 9918992 
(+94) 32 2260499  

 

 



10. சி/வ7கM த:2வ* ெதாட7ப56 ேஹா<டலிA வழ>கமான ெகாMைககM 

நைடKைறய56 இG>2,.  
  
11. உMநா<E> க<டண:களkA அ=1பைடய5ேலேய ேசமி1]>கM வழ:க1பEவ*டA, 

இல:ைக1 ப5ரைஜகM மJ/, வதிவ5ட வ mசாைவ> ெகாTEMள ெவளkநா<E1 

ப5ரைஜக@>2 மாVதிரேம இ* ெச6$ப=யா2,. 
 
12. வழ:2ன7களkடமிGU* கிைட>க1ெப/கிAற ெபாG<கM மJ/, ேசைவகM 

ெதாட7பாக எUதெவாG காரணVைத KAனk<E, அ<ைட வா=>ைகயாளG>2 

ஏJபEகிAற அ6ல* ெபாG<கM மJ/, ேசைவகளkA தர, ெதாட7பான இழ1பnEகM, 

ந<ட:கM மJ/, ேசத:க@>2 கா7கி68 வ:கி லிமி<ெட< எoவ5தVதி$, 

ெபா/1ேபJ/>ெகாMளா*. 
 
13. இ"ச$ைக ெதாட7பான வ5திKைறகM மJ/, ஒp:2Kைறகளk6 எoவ5தமான 

திGVதVைதேயா அ6ல* மாJறVைதேயா எoவ5தமான KAனறிவ5Vத6க@மிAறி 

ேமJெகாM@, qரண உPைமைய வ:கி ெகாTEMள*.  
 
14. ஊ>2வ51]" ச$ைக இட,ெப/, கால1ப2திய56 ேஹா<டலி6 அ<ைடைய 

KைறயJற வைகய56 உபேயாகி1ப* கTடறிய1ப<டா6, ஊ>2வ51] இட,ெப/கிAற 

இ>கால1ப2திய56 அ<ைடய5A பாவைனைய வ:கி தன* தJ*ண5ப5A ப5ரகார, 

க<E1பEVதலா,. 
 
15. வ:கி தன* தJ*ண5ப5A ப5ரகார, இ"ச$ைகய56 திGVத:கைள 

ேமJெகாM@,/மsள1ெப/, உPைமைய> ெகாTEMள*.  
 

16. எoவ5தமான ப5ண>2க@, எpகிAற ப<சVதி6 வ:கிய5A தm7மானேம 

இ/தியானதாக கGத1பE,. 
 
17. இUத ஊ>2வ51] ச$ைகைய பணமாக மாJறி> ெகாMள K=யா* அ6ல* 

ெதாட7]ப<ட ேசைவ வழ:க6 நி/வனVதா6 வழ:க1பEகிAற ஏைனய ஊ>2வ51]" 

ச$ைகக@டA இUத ஊ>2வ51] ச$ைகைய ஒAறிைணV* பயAெபற K=யா*. 
 

18. கா7கி68 வ:கி கடன<ைட ெகாE>க6வா:க6 நடவ=>ைககM ெதாட7பான 

ெபா*வான வ5திKைறகM மJ/, நிபUதைனகM ெதாட7U*, நைடKைறய56 

இG>2,.  
 
 
 


