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বড়দিন আর নতুন বছর উপলক্ষে 

আমরা পদরযায়ী গ্রুপ এর পে থেক্ষে ভ্রমণ থেদম বনু্ধ থির জনয 

আের্ষণীয় অফার 

 থপদলিং - রাবািংলা - নামদি- ভ্রমণ 

 

 

প্রথম দিন: কলকাতার ধমমতলা থথকক যাত্রার শুভারম্ভ (অনানয উকেখ্য 

স্হাকন পদরবহন িাাঁড়াকব থেখ্ান থথককও ওঠার বযবস্থা আকে) বাকে আকে 

বুদকিং অনুযায়ী থয দেট নাম্বার থাককব । রাদত্রআহার বাকে থিওয়া হকব 

েম্পূর্ম রাদত্র বাকে জাদনম । 

 

দিতীয় দিন: থভার থবলা দনউ জলপাইগুদড় থপ াঁোকনার পর আপনারা 

আমাকির দনদিমষ্ট স্থাকন েকাকলর চা / কদি ও থেকিাষ্ট ককর এবার 

Luxury োদড় থত থপদলিং / রাবািংলা এর উকেকযয রওনা হকবন। থয িল 

থপদলিং যাকব তারা দুপুকরর আহার করার পর আবার ভ্রমর্ এ যাকব থপদলিং 

এর দবখ্যাত স্কাইওয়াক এ অপর দিকক রাবািংলা যারা যাকবন তারা দুপুকরর 

আহার করার পর দবখ্যাত রাবািংলা বুদ্ধ পাকম এ ভ্রমর্ এ যাকবন দিকর একে 

আপনারা দবশ্রাম দনন, েন্ধ্যায় চা/ কদি ও পককাড়া, রাদত্র আহার এর পর 

রাদত্র যাপন থপদলিং অথবা রাবািংলা ।  

 

তৃতীয় দিন: থপদলিং এর িল A তারা  চকল যাকবন কাঞ্চনজঙ্ঘা িলে , দরদম্ব 

িলে , থখ্াঁদচ থপাখ্দর হ্রি, ওকরঞ্জ োকডমন ঘুকর একে দুপুকরর আহার ককর 



 

 

আবার ভ্রমর্ এ যাকব থেনচর দেজ দিকর একে েন্ধ্যায় আকয়াদজত কযাম্প 

িায়ার ও োকথ বারদবদকউ দচককন ।  

 

অপর দিকক থয িল থাককে রাবািংলা তারা যাকবন: োমদ্রুপকচ, নামদচ 

চারধাম,কটদম দট োকডমন ককর দুপুকরর আহার করার পর টাইটাদনক দভউ 

পকয়েন্ট ককর েন্ধ্যায় আকয়াদজত D . J Party োকথ চা/ কদি পককাড়া রাদত্র 

আহার ও রাদত্র যাপন রাবািংলা থত ।  

 

চতুথম দিন: িল A থপদলিং থথকক ও িল B রাবািংলা থথকক েকাল এর 

থেকিাষ্ট ককর রাবািংলার / থপদলিং উকেকযয রওনা থিকব পকথ থিকখ্ থনকব 

ঐদতহাদেক থপদময়ািংদয গুম্ফা ও রাবডানতকের ধিংোবকযষ । দুপুর এর 

আহার ককর থপদলিং এর িল A যাকবন স্কাইওয়াক থিখ্কত ও রাবািংলা থথকক 

বুদ্ধা পাকম । েন্ধ্যায় চা / কদি পককাড়া ও রাদত্র আহার ।  

 

পঞ্চম দিন: থপদলিং এর িল B তারা  চকল যাকবন কাঞ্চনজঙ্ঘা িলে , দরদম্ব 

িলে , থখ্াঁদচ থপাখ্দর হ্রি, ওকরঞ্জ োকডমন ঘুকর একে দুপুকরর আহার ককর 

আবার ভ্রমর্ এ যাকব থেনচর দেজ দিকর একে েন্ধ্যায় আকয়াদজত কযাম্প 

িায়ার ও োকথ বারদবদকউ দচককন ।  

 

অপর দিকক থয িল থাককে রাবািংলা তারা যাকবন: োমদ্রুপকচ, নামদচ 

চারধাম,কটদম দট োকডমন ককর দুপুকরর আহার করার পর টাইটাদনক দভউ 

পকয়েন্ট ককর েন্ধ্যায় আকয়াদজত D . J Party োকথ চা/ কদি পককাড়া রাদত্র 

আহার ও রাদত্র যাপন রাবািংলা থত ।  

 



 

 

ষষ্ঠ দিন: েকাল এর থেকিাষ্ট ককর আপনারা থলাকাল মাককমদটিং করকত 

পাকরন দবদভন্ন হযান্ড ক্রািট ও অনযানয আকষমর্ীয় দজদনে দিকর একে 

দুপুকরর আহার ককর থপদলিং ও রাবািংলা থথকক দনউ জলপাইগুদড়র 

উকেকযয রওনা হব রাস্তায় দবকককলর চা / কদি ও পুনরায় যযামলী 

পদরবহন এর দনজ দনজ দেট এ আেন দনকয় রাকতর দডনার বাকে থিওয়া 

হকব ।  

 

েপ্তম দিন: েকাকল কলকাতা আথবা দনজ েন্তবযস্থল এ এত দিকনর 

মনমাতাকনা স্মৃদত দনকয় দিকর আেব দনজ বােভবকন । (েকাল এর চা / 

কদি প্রকয়াজন এ থিওয়া হকব)  

 

যাত্রাশুভারম্ভ:  2 3  থয দডকেম্বর 2 0 2 0 এবিং 2 9  থয দডকেম্বর 2 0 2 0  

যাত্রার স্হান: ধমমতলা / রানাঘাট/ কৃষ্ণ নের / বহরমপুর/ মালিা 

(Child upto 4 year 365 days complementary) ID proof must  

দিট বুদেিং: আক্ষে এক্ষল আক্ষে িুক্ষযাে মাত্র ₹1999/- টাোর মাধ্যক্ষম দিট 

নাম্বার দিক্ষয় থিওয়া হক্ষব ।

যাত্রার েেম দিন দিনার থেক্ষে থের্ দিন দিনার পযষন্ত িমস্ত আহারাদিিহ  

যাত্রার োদড়:  েযামলী পদরবহন (AC push back) 

িাইট দিন: xyllo োদড় দনউ জলপাইগুদড় থেক্ষে দনউ জলপাইগুদড়  

থপপোল: েযাম্প ফায়ার( থপদলিং) ও D:J party ( রাবািংলা)  



 

 

1. িম্পূণষ িযাদনটাইজ েরা েযামলী পদরবহন এর বাি (AC push back) 

2. েদতদট অদতদে থে থোদিি দেট (িযাদনটাইজারম মাক, ম থহি েযাপ) 

3. Family wise Room িযাদনটাইজ েরা ।   

4. Sightseeing এর Luxury car  

5. িমস্ত রেক্ষমর পাদেষ িং । 

6. িোল এর িা/ েদফম থেেফাষ্টম লাঞ্চম িন্ধযা িা / েদফ পক্ষোড়াম রাদত্র 

আহার  

7. বাক্ষি োেক্ষব বাচ্িা থির জনয িেক্ষলটম দিপিমিানািুর এর পযাক্ষেট  

8. থপপোল িাক্ষব োম্প ফায়ার ও D.J party. 

9. Medicine and Frist AID Box  

10. ট্রাক্ষিল োইি  

1. Any entry fees  

2. Camp fire chicken  

3. Any damage charge  

4. Insurance / Medical  

5. Personal expenses  

6. Mineral water  

7. Room heater  

8. Camera charges  



 

 

থয েকল ভ্রমর্ থপ্রদম বন্ধ্ুরা থযকত ইচ্ছুক তারাই বুদকিং এর জনয মাত্র 

₹1999/- দিকয় দেট বুদকিং ককর রাখ্কত পাকরন (ভ্রমন পদরদস্থদত অনুযায়ী 

বাদতল হকল েম্পূর্ম থিরত থযােয) আপদন বাদতল করকল থেন দটদকট থিরত 

থিওয়া হকব।  

P OR I J A Y I  T OUR  T RA V E L  AND  T RE K  

S E R AMP ORE  HOOGHL Y .  

 

Office Address:Shop no I/79  Shahid gopinath super 

market 1st floor. Serampore hooghly Near 

station.  712201  

www.amraporijayi.com                      

porijayitourtraveltrek@gmail.com 

      7003810575 / 9062264072 / 9163590560 

     https://www.facebook.com/Porijayi-Tour-Travel-Trek-355139901739890/ 

Terms & Conditions 
 

 Rates are for Indian clients only. 

 Above age of 4 will be countable for permeates, vehicle seat & 
accommodation. 

 Extra mattress will be charged by the hoteliers only. 

 All rates quoted are in Indian currency. 

 All vehicle shall be on point to point basis .(Not on Disposal 
basis) 

 Any cost arising due to natural calamities like, landslides, road 

blockage, political disturbances (strikes), etc. (to be borne by 

http://www.amraporijayi.com/
mailto:porijayitourtraveltrek@gmail.com


 

 

the client, which is directly payable on the spot) 

 Due to operational reasons, the routing of this tour may be 

amended. However, all mentioned services will remain 

unchanged. 
 Ac shall not be used in Hilly Area 
 Booking will be conformed only after receiving an 

advance amount. Price quoted is valid for 15 Days 

only 

 Any increase in taxes or fuel price, leading to increase in 

cost on surface transportation & land arrangements, 

which may come into effect prior to departure. 

 In case of Land slide or any other reason we will provided 
alternate sightseeing. 

 Rooms which will be allotted respectively, not change in any 
circumstances in case of group package tour. 

Important Note: 

Permit require. It is mandatory that guest should carry 04 copies of pass – port size 

photograph, original ID proof, Voter ID card/Pass-port/Driving License will be 

required for processing the permit. Children shall produce birth certificate. 

 

 

ADVANCE BOOKING FEE: 50% (WITHIN 24 HOURS FINALIZE THE TRIP) 
 

If the passenger wants to cancel the tour he shall have to make a written application to our office 

or by mail, and we shall refund the tour cost after deducting Cancellation charges on minimum of 

30% advanced by the party, but token money will not be refunded anyhow. Cancellation charges 

in case of 30% advance as under: 
 

CANCELLING 60 DAYS BEFORE THE TRIP : 25% OF TOTAL PACKAGE COST 

 

CANCELLING 30 DAYS BEFORE THE TRIP : 50% OF TOTAL PACKAGE COST 

 

CANCELLING 20 DAYS BEFORE THE TRIP       :   65% OF TOTALPACKAGE COST 



 

 

 

CANCELLING 14 DAYS BEFORE THE TRIP : 70% OF TOTAL PACKAGE COST 
 

CANCELLING 1 WEEK BEFORE THE TRIP : 80% OF TOTAL PACKAGE COST 

 

    CANCELLING 5 DAYS BEFORE THE TRIP          :    100% OF TOTAL PACKAGE COST

Due to the Covid reason if the party wants to cancel the tour initiated by the party’s 
interest, he/she shall have to make a written application to our office or by mail, and 
no refund will be provided of the advanced fee. Party can postpone the trip for 6 
months or more, but if cancels, no refund will be provided from us. Porijayi will not 
take any responsiblities of the health condition of any member of travelling group. 
Porijayi is not forcing to travel. Travelling & taking care of health is party's personal 
duty with interest.   

 "Please consider the environment before printing this itinerary. It is 

our responsibility to create awareness on environment"


