
விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தறைகள் 

 

1. இச்சலுறகயாைது சலுறக இடம்பபறும் காலப்பகுதியில் கார்கில்ஸ் வங்கி லிமிட்படட் கடைட்றட 

வாடிக்றகயாளர்களுக்கு (இதன் பின்ைர் “அட்றட வாடிக்றகயாளர்” எை விழிக்கப்படுவர்) மட்டுமம 

பசல்லுபடியாகும். 

 

2. பின்வரும் உல்லாச விடுதியில் மமற்பகாள்ளப்படும் முற்பதிவுகளுக்கு தங்குவதற்காை இச்சலுறக 

கிறடக்கப்பபறுகின்ைது.  

 

மசறவறய வழங்கும் ம ாட்டல் 
பதாடர்பு பகாள்ளும் 

இலக்கம் 
சலுறக 

ஊக்குவிப்பு சலுறக 

இடம்பபறும் 

காலப்பகுதி 

Insight Resort - அ ங்கம, 
காலி 

0912283296 

0912283297 

 

Half Board (இரு மவறள 

உணவுகளுடன் தங்கும் 

அறை) மற்றும் Full board 

(மூன்று மவறள 
உணவுகளுடன் தங்கும் 

அறை) அடிப்பறடயில் 

Deluxe  அறைகளுக்கு 

40% மசமிப்பு. 

 

 

பசல்லுபடி 2019 

ஒக்மடாபர் 31 வறை. 

 

 

3. முதலில் வருபவருக்மக முன்னுரிறம என்ை அடிப்பறடயில் முற்பதிவுகள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவதுடன், கண்டிப்பாக 

அறைகள் கிறடப்பறத சார்ந்தது. 

 

4. பருவகால/விமசட சலுறககள் மற்றும் வவுச்சர்கறள பயன்படுத்தி அறைகறள தைமுயர்த்திக் பகாள்வதற்கு 

இச்சலுறக பசல்லுபடியாகாது.    

 

5. எந்த விதத்திலாை மமலதிக மசறவகள் மற்றும் உற்பத்திகளுக்கு இத்தள்ளுபடிகள் பசல்லுபடியாகாது. 

 

6. மமற்குறிப்பிட்ட பதாறலமபசி இலக்கங்கறள அறழப்பதன் மூலமாகமவ முற்கூட்டிமய அறைகளுக்காை 

முற்பதிவுகள் மமற்பகாள்ளப்படல் மவண்டும். முற்பதிறவ மமற்பகாள்ளும் மபாது அட்றட வாடிக்றகயாளர் தைது 

கார்கில்ஸ் வங்கி கடைட்றடறய உபமயாகித்து முற்பண பகாடுப்பைறவ மமற்பகாள்வது கட்டாயமாகும். 

 

7. இச்சலுறக அறிமுகப்படுத்தப்படும் திகதிக்கு முன்ைர் மமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ள, எந்தபவாரு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

முற்பதிவுகளுக்கும் இச்மசமிப்புக்கள் பசல்லுபடியாகாது. 

 

8. இறணயத்தின் மூலமாை முற்பதிவுகளுக்கு இச்சலுறக பசல்லுபடியாகாது. 

 



9. பகாடுப்பைவு பசலுத்தப்பட்ட பின்ைர் பபயர் மாற்ைங்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படமாட்டாது, அத்துடன் தங்கியிருக்கும் 

காலப்பகுதியில் அட்றட வாடிக்றகயாளர் மேைடியாக ம ாட்டலில் பிைசன்ைமாகியிருத்தல் மவண்டும். 

   

 
10. குறித்த ம ாட்டலின் வழக்கமாை பகாள்றகக்கு அறமவாக இருவருக்காை/மூவருக்காை “Deluxe” அறைகறள 

முற்பதிவு பசய்வதுடன், Half Board (ஒரு மவறள உணவுகளுடன் தங்கும் அறை) மற்றும் Full board (மூன்று 

மவறள உணவுகளுடன் தங்கும் அறை) அடிப்பறடயில் தங்குவதற்மக மாத்திைமம பசல்லுபடியாகும். 

  

11. சிறுவர்கள் தங்குவது பதாடர்பாை வழக்கமாை பகாள்றககள் மற்றும் உல்லாச விடுதியின் பகாள்றககள் 

ேறடமுறையில் இருக்கும்.  

 

12. உள்ோட்டுக் கட்டணங்களின் அடிப்பறடயிமலமய மசமிப்புக்கள் வழங்கப்படுவதுடன், இலங்றகப் பிைறைகள் 

மற்றும் வதிவிட வீசாறவக் பகாண்டுள்ள பவளிோட்டுப் பிைறைகளுக்கு மாத்திைமம இது பசல்லுபடியாகும். 

 

13. உல்லாசவிடுதியிலிருந்து கிறடக்கப்பபறுகின்ை பபாருட்கள் மற்றும் மசறவகள் பதாடர்பாக எந்தபவாரு காைணத்றத 

முன்னிட்டும் அட்றட வாடிக்றகயாளருக்கு ஏற்படுகின்ை அல்லது பபாருட்கள் மற்றும் மசறவகளின் தைம் 

பதாடர்பாை இழப்பீடுகள், ேட்டங்கள் மற்றும் மசதங்களுக்கு கார்கில்ஸ் வங்கி லிமிட்படட் எவ்விதத்திலும் 

பபாறுப்மபற்றுக்பகாள்ளாது. 

 

14. இச்சலுறக பதாடர்பாை விதிமுறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் எவ்விதமாை திருத்தத்றதமயா அல்லது 

மாற்ைத்றதமயா எவ்விதமாை முன்ைறிவித்தல்களுமின்றி மமற்பகாள்ளும் பூைண உரிறமறய வங்கி பகாண்டுள்ளது.  

 

15. ஊக்குவிப்புச் சலுறக இடம்பபறும் காலப்பகுதியில் மசறவறய வழங்கும் ஸ்தாபைங்களில் அட்றடறய முறையற்ை 

வறகயில் உபமயாகிப்பது கண்டறியப்பட்டால், ஊக்குவிப்பு இடம்பபறுகின்ை இக்காலப்பகுதியில் அட்றடயின் 

பாவறைறய வங்கி தைது தற்துணிபின் பிைகாைம் கட்டுப்படுத்தலாம். 
 

16. வங்கி தைது தற்துணிபின் பிைகாைம் இச்சலுறகயில் திருத்தங்கறள மமற்பகாள்ளும்/மீளப்பபறும் உரிறமறயக் 

பகாண்டுள்ளது.  

 

17. எவ்விதமாை பிணக்குகளும் எழுகின்ை பட்சத்தில் வங்கியின் தீர்மாைமம இறுதியாைதாக கருதப்படும். 

 

18. இந்த ஊக்குவிப்பு சலுறகறய பணமாக மாற்றிக் பகாள்ள முடியாது அல்லது பதாடர்புபட்ட மசறவ வழங்கல் 

நிறுவைத்தால் வழங்கப்படுகின்ை ஏறைய ஊக்குவிப்புச் சலுறககளுடன் இந்த ஊக்குவிப்பு சலுறகறய 

ஒன்றிறணத்து பயன்பபை முடியாது. 

 

19. கார்கில்ஸ் வங்கி கடைட்றட பகாடுக்கல்வாங்கல் ேடவடிக்றககள் பதாடர்பாை பபாதுவாை விதிமுறைகள் மற்றும் 

நிபந்தறைகள் பதாடர்ந்தும் ேறடமுறையில் இருக்கும்.  

 

 


