
வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக) 

 

1. இ3ச5ைகயான8 ச5ைக இட-ெப,- கால<ப=திய"> கா?கி>@ வAகி லிமிBெடB 

கடனBைட ம+,- ெடப"B அBைட வாDEைகயாள?கGE= (இதH ப"Hன? “அBைட 

வாDEைகயாள?” என வ"ழிEக<பKவ?) மBKேம ெச>5பDயா=-. 

 

2. ப"HவM- ேஹாBட>க) ம+,- உ>லாச வ"KதிகளQ> தA=வத+கான %+பதிRகGE= 

ச5ைகக) கிைடEக<ெப,-. 

 

ேசைவைய வழA=- 

ேஹாBட> 
ெதாட?T ெகா)G- 

வ"பரAக) 
ச5ைக 

ஊE=வ"<T ச5ைக 

இட-ெப,- 

கால<ப=தி 

 Oak Ray Regency (கWD)  +94812389141/+94777999252 Half Board (காைல 

ம+,- இரR 

உணRகGடH 

தA=- அைற)  

ம+,- Full Board 

(cH, ேவைள 

உணRகGடH 

தA=- அைற) 

அD<பைடய"> 

தA=வத+= 

கடனBைட 

வாDEைகயாள?க

GE= 40% 

ேசமி<T 

 
Half Board (காைல 

ம+,- இரR 

உணRகGடH 

தA=- அைற)  

ம+,- Full Board 

(cH, ேவைள 

உணRகGடH 

தA=- அைற) 

அD<பைடய"> 

தA=வத+= 

ெடப"B அBைட 

வாDEைகயாள?க

2019  மா?3 15 ஆ- 

திகதி %த> 2019 

ஒEேடாப? 31 ஆ- 

திகதி வைர 

 

 Oak Ray Heritage Hotel (கWD)  +94812203070/+94765666777 

 Oak  Ray City Hotel (கWD)  +94812227757/+94777605256 

 Oak Ray Serene Garden 
(கWD)  +94812227915/+94764420334 

 Pelwehera Village Resort  
(த-T)ைள)  +94662284281/+94773889052 

 Fresco Water Villas (சிகிmயா)  +94662286373/+94770574444 

 Oak Ray Elephant Lake 
(சிகிmயா)  +94662270355/+94763156596 

 Oak Ray Summer Hill Breeze 
(nவெரலியா)  +94522234437/+94777999262 

 Oak Ray Tea Bush 
(இற-ெபாைட)  +94522259787/+94770572222 

 Oak Ray Haridra Beach Resort 
(வா8ைவ)  +94382294744/+94779550520 

Oak Ray Ella Gap Hotel (எ>ல)  +9457 2228528 /+94771305305 

Oak Ray La Ella Breeze (எ>ல) (+94 57 222 5527 

 Oak Ray Wild Yala 
(தி@ஸமகராம)  +94 472239401 /+94763882338 



GE= 30% 

ேசமி<T 

 

 

 

	

3. %தலி> வMபவMEேக %Hpmைம எHற அD<பைடய"> %+பதிRக) 

ஏ+,Eெகா)ள<பKவ8டH, கWD<பாக அைறக) கிைட<பைத சா?0த8. 

 

4. அைனs8 %+பதிRகGE=- 25% %+பண ைவ<T ெச5sத<பட> ேவWK- 

(ம tளளQEக<படாத).  

 

5. பMவகால/வ"ேசட ச5ைகக) ம+,- வR3ச?கைள உபேயாகிs8 அைறகளQH 

தரsைத ேம-பKsதிE ெகா)வத+= இ3ச5ைக வழAக<படமாBடா8. 

 

6. எ0த வ"தsதிலான ேமலதிக ேசைவக) ம+,- உ+பsதிகGE= இsத)GபDக) 

ெச>5பDயாகா8. ேமலதிகமாக ெப+,EெகாWட ேசைவக) ம+,- உ+பsதிகGEகான 

கBடணsைத ேஹாBடைல வ"BK Tற<பK- ேபா8 ேநரDயாக ேஹாBட5E= 

ெச5s8த> ேவWK-.   

 

7. ேம+=றி<ப"Bட ெதாைலேபசி இலEகAகைள அைழ<பதH cலமாகேவ %+vBDேய 

அைறகGEகான %+பதிRக) ேம+ெகா)ள<பட> ேவWK-. இ3ச5ைக ஆர-ப"<பத+= 

%Hன? ேம+ெகா)ள<பBK)ள, எ0தெவாM உ,தி<பKsத<பBட %+பதிRகGE=- 

இ3ேசமி<TEக) ெச>5பDயாகா8. 

 

8. இைணயsதிH cலமான %+பதிRகGE= இ3ச5ைக ெச>5பDயாகா8. 

 

9. ெகாK<பனR ெச5sத<பBட ப"Hன? ெபய? மா+றAக) ஏ+,Eெகா)ள<படமாBடா8, 

அs8டH தAகிய"ME=- கால<ப=திய"> அBைட வாDEைகயாள? ேநரDயாக 

ேஹாBடலி> ப"ரசHனமாகிய"Msத> ேவWK-. 

 

10. =றிsத ஒwெவாM ேஹாBடலின8- வழEகமான ெகா)ைகE= அைமவாக 

ஒMவ?/இMவ?/cவ? தA=- அD<பைடய"> அைறகைள %+பதிR ெசxவ8டH 

%ைறேய Half Board (காைல ம+,- இரR உணRகGடH தA=- அைற)  ம+,- Full 

Board (cH, ேவைள உணRகGடH தA=- அைற) அD<பைடய"> தA=வத+ேக 

மாsதிரேம ெச>5பDயா=-.  



 

11. உ)நாBKE கBடணAகளQH அD<பைடய"ேலேய ேசமி<TEக) வழAக<பKவ8டH, 

இலAைக< ப"ரைஜக) ம+,- வதிவ"ட வ zசாைவE ெகாWK)ள ெவளQநாBK< 

ப"ரைஜகGE= மாsதிரேம இ8 ெச>5பDயா=-. 

 

12. ேஹாBடலிடமிM08/உ>லாச வ"Kதிய"டமிM08 கிைடEக<ெப,கிHற ெபாMBக) 

ம+,- ேசைவக) ெதாட?பாக எ0தெவாM காரணsைத %HனQBK- அBைட 

வாDEைகயாளME= ஏ+பKகிHற அ>ல8 ெபாMBக) ம+,- ேசைவகளQH தர- 

ெதாட?பான இழ<ப {Kக), நBடAக) ம+,- ேசதAகGE= கா?கி>@ வAகி லிமிBெடB 

எwவ"தsதி5- ெபா,<ேப+,Eெகா)ளா8. 

 

13. இ3ச5ைக ெதாட?பான வ"தி%ைறக) ம+,- ஒ|A=%ைறகளQ> எwவ"தமான 

திMsதsைதேயா அ>ல8 மா+றsைதேயா எwவ"தமான %Hனறிவ"sத>கGமிHறி 

ேம+ெகா)G- }ரண உmைமைய வAகி ெகாWK)ள8. 

 

14. ஊE=வ"<T3 ச5ைக இட-ெப,- கால<ப=திய"> ேஹாBடலி> அBைடைய %ைறய+ற 

வைகய"> உபேயாகி<ப8 கWடறிய<பBடா>, ஊE=வ"<T இட-ெப,கிHற 

இEகால<ப=திய"> அBைடய"H பாவைனைய வAகி தன8 த+8ண"ப"H ப"ரகார- 

கBK<பKsதலா-. 

 

15. வAகி தன8 த+8ண"ப"H ப"ரகார- இ3ச5ைகய"> திMsதAகைள 

ேம+ெகா)G-/ம tள<ெப,- உmைமையE ெகாWK)ள8.  

 

16. எwவ"தமான ப"ணE=கG- எ|கிHற பBசsதி> வAகிய"H த z?மானேம இ,தியானதாக 

கMத<பK-. 

 

17. இ0த ஊE=வ"<T ச5ைக~டH ெதாட?TபBட ேசைவ வழAக> நி,வனAகளQ> 

வழAக<பKகிHற ஏைனய ஊE=வ"<T3 ச5ைககGடH இ0த ஊE=வ"<T 

ச5ைகைய ஒHறிைணs8 பயHெபற %Dயா8.  

 

18. கா?கி>@ வAகி கடனBைட ம+,- ெடப"B அBைட ெகாKEக>வாAக> நடவDEைகக) 

ெதாட?பான ெபா8வான வ"தி%ைறக) ம+,- நிப0தைனக) ெதாட?08- 

நைட%ைறய"> இME=-. 


