
வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக)  
 

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

கடன<ைட ம=/, ெடப5< அ<ைட வா?@ைகயாள7கB@2 (இதC ப5Cன7 “அ<ைட 

வா?@ைகயாள7” என வ5ழி@க1பFவ7) ம<Fேம ெச6$ப?யா2,. 
 
2. ப5CவH, ேஹா<ட6கK ம=/, உ6லாச வ5FதிகளM6 த:2வத=கான N=பதிOகK 

அவ=றிC உQதிேயாகR7வ இைணயQதளQதிC Tலமாக ேம=ெகாKள1பFகிCற ேபா* 

இ" ச$ைககK கிைட@க1ெப/,. 

 
3. பHவகால/வ5ேசட WFத6 ச$ைககK ம=/, வO"ச7கK Tல, அைறய5C 

வைகைய தரNய7Qதி@ ெகாKவத=2 இ"ச$ைக வழ:க1பட மா<டா*.  
 

ேசைவைய வழ:2, 

ேஹா<ட6 
ெதாட7Y ெகாKB, 

வ5பர:கK  
ச$ைக 
 

ஊ@2வ51Y 

ச$ைக 

இட,ெப/, 

கால1ப2தி 
The Calm Resort & Spa -  
பாசி@2டா 

Dickwella Resort & Spa - 
தி@வ6ல 

The Eden Resort & Spa - 
ேபHவைள 

The Paradise Resort & 
Spa - த,YKைள 

 
 

(+94) 11 7644544  

 
 

Half Board (இH 

ேவைள 

உணOகBட

C த:2, 

அைற)  

ம=/, Full 

Board  (TC/ 

ேவைள 

உணOகBட

C த:2, 

அைற) 

அ?1பைடய5

6 கடன<ைட  

ம=/, 

ெடப5< 

அ<ைட  

வா?@ைகயா

ள7கB@2 

50% ேசமி1Y 

 

ஊ@2வ51Y 

2றியdF  -  
“CB40”  

 

2019 ேம 1 Nத6 
2019 ஒ@ேடாப7 
31 வைர 
 



4. எgத வ5தQதிலான ேமலதிக ேசைவகK ம=/, உ=பQதிகB@2 இQதKBப?கK 

ெச6$ப?யாகா*. ேமலதிக ேசைவகK ம=/, உ=பQதிகB@கான க<டண:கைள 

ேஹா<டைல/உ6லாச வ5Fதிைய வ5<F ெவளMேய/கிCற சமயQதி6 வா?@ைகயாள7 

ேநர?யாக ெச$Qத ேவiF,. 
 
5. இ"ச$ைக ஆர,ப51பத=2 NCன7 ேம=ெகாKள1ப<FKள, எgதெவாH 

உ/தி1பFQத1ப<ட N=பதிOகB@2, இ"ேசமி1Y@கK ெச6$ப?யாகா*.  
 
6. N=பதிOகK அைனQ*, நி/வனQதிC உQதிேயாகR7வ இைணயQதளமான 

www.brownshotels.com Tலமாக “CB40” எCற ஊ@2வ51Y 2றியd<ைட உபேயாகிQ* 

ேம=ெகாKள1பட6 ேவiF,.   
 
7. ெகாF1பனO ெச$Qத1ப<ட ப5Cன7 ெபய7 மா=ற:கK ஏ=/@ெகாKள1படமா<டா*, 

அQ*டC த:கிய5H@2, கால1ப2திய56 அ<ைட வா?@ைகயாள7 ேநர?யாக 

ேஹா<டலி6/உ6லாச வ5Fதிய56 ப5ரசCனமாகிய5HQத6 ேவiF,. 
 
8. 2றிQத ேஹா<ட6களMC வழ@கமான ெகாKைக@2 அைமவாக இHவ7/Tவ7/நாC2 

ேப7 த:2, அ?1பைடய56 அைறகைள N=பதிO ெசnவ*டC, Full Board (TC/ ேவைள 

உணOகBடC த:2, அைற) ம=/, Half Board (இரiF ேவைள உணOகBடC த:2, 

அைற) அ?1பைடய56 த:2வத=ேக ெச6$ப?யா2,. 
  
9. உKநா<F@ க<டண:களMC அ?1பைடய5ேலேய ேசமி1Y@கK வழ:க1பFவ*டC, 

இல:ைக1 ப5ரைஜகK ம=/, வதிவ5ட வ rசாைவ@ ெகாiFKள ெவளMநா<F1 

ப5ரைஜகB@2 மாQதிரேம இ* ெச6$ப?யா2,. 
 
10. ேஹா<டலி6/உ6லாச வ5Fதிய56 கிைட@க1ெப/கிCற ெபாH<கK ம=/, 

ேசைவகK ெதாட7பாக எgதெவாH காரணQைத NCனM<F, அ<ைட 

வா?@ைகயாளH@2 ஏ=பFகிCற அ6ல* ெபாH<கK ம=/, ேசைவகளMC தர, 

ெதாட7பான இழ1பdFகK, ந<ட:கK ம=/, ேசத:கB@2 கா7கி68 வ:கி லிமி<ெட< 

எsவ5தQதி$, ெபா/1ேப=/@ெகாKளா*. 
 
11. இ"ச$ைக ெதாட7பான வ5திNைறகK ம=/, ஒt:2NைறகளM6 எsவ5தமான 

திHQதQைதேயா அ6ல* மா=றQைதேயா எsவ5தமான NCனறிவ5Qத6கBமிCறி 

ேம=ெகாKB, Rரண உuைமைய வ:கி ெகாiFKள*.  
 
12. ஊ@2வ51Y" ச$ைக இட,ெப/, கால1ப2திய56 ேஹா<டலி6/உ6லாச வ5Fதிய56 

அ<ைடைய Nைறய=ற வைகய56 உபேயாகி1ப* கiடறிய1ப<டா6, ஊ@2வ51Y 

இட,ெப/கிCற இ@கால1ப2திய56 அ<ைடய5C பாவைனைய வ:கி தன* த=*ண5ப5C 

ப5ரகார, க<F1பFQதலா,. 
 
13. வ:கி தன* த=*ண5ப5C ப5ரகார, இ"ச$ைகய56 திHQத:கைள 

ேம=ெகாKB,/மvள1ெப/, உuைமைய@ ெகாiFKள*.  
 

14. எsவ5தமான ப5ண@2கB, எtகிCற ப<சQதி6 வ:கிய5C தr7மானேம 

இ/தியானதாக கHத1பF,. 



 
15. இgத ஊ@2வ51Y ச$ைகைய ெதாட7Yப<ட ேசைவ வழ:க6 நி/வன:களM6 

வழ:க1பFகிCற ஏைனய ஊ@2வ51Y" ச$ைககBடC ஒCறிைணQ* பயCெபற 

N?யா*. 
 

16. கா7கி68 வ:கி கடன<ைட ம=/, ெடப5< அ<ைட ெகாF@க6வா:க6 

நடவ?@ைககK ெதாட7பான ெபா*வான வ5திNைறகK ம=/, நிபgதைனகK 

ெதாட7g*, நைடNைறய56 இH@2,.  
 


