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সবার সাথে সবার পাথে আমরা পররযায়ী ট্যুর ট্রাথেল এর পক্ষ এ বছর বহু বাাঁধা 

রবঘ্ন কারট্থয়, আপনাথের োথলাবাসা ও আেীববাে রনথয় পররযায়ী আবার ভ্রমণ এর 

জনু স্বথের উড ান দেথব আপনাথের সাথে রনথয়। শুধয মাত্র ভ্রমণ দেরম বন্ধয দের 

জনু বর্বমান পরররিরর্ অনযযায়ী সম্পূণব স্বািু রবরধ দমথন ভ্রমণ সূরি েকাে করা 

হথে। 

 

 

 

েেম রেন: বর্বমান পরররিরর্ অনযযায়ী দয দট্রন িলািল করথছ (দেোল) 

রেয়ালেহ দেথক যাত্রা শুরু হথব। রাথর্র আহার দট্রথন দেওয়া হথব। 

 

রির্ীয় রেন - রনউ মুাল/রনউ জলপাইগুরি জংেন এ দপ াঁথছ আমরা সকাথলর 

দেকফাষ্ট কথর রওনা দেব লাট্াগুরড র উথেথেু। দুপযথরর লাথের পর JUNGLE 

SAFARI -দর্ যাব। রট্রকট্ / েথবথের পাথসর উপর রনেবর কথর আমরা 

আপনাথক নীথির দয দকানও ওয াি ট্াওয ার দেখাব: - 

 

JATRAPRASAD 

CHUKCHUKI 

এবং MAHAKAL WATER RESERVOIR দেখাব।  

 

রারত্রযাপন লাট্াগুরড থর্।  

 



 

 

র্ৃর্ীয় রেন - দেকফাস্ট কথর আমরা MURTI, JHALONG, BINDU, SAMSING 

এবং SANTHALEKHOLA ঘযরথবা।  

 

 MURTI -একরট্ দছাট্ট গ্রাম মযরর্ব নেীর পাথে। আপরন এখাথন এক েল হারর্র 

ঝলক দেখথর্ পাথবন।  

 

JHALONG - োরর্-েযট্ান সীমাথে জলঢাকা নেীর র্ীথর অবরির্। জলঢাকা নেী 

এই অেথল একরট্ েধান আকর্বণ। পারখ দেমীরা এখাথন পাহাড ী পারখর পাোপারে 

ববরিত্রুময  জল পারখর রবরেন্ন সংগ্রহ উপথোগ করথর্ পাথর। 

 

BINDU েযট্াথন েথবথের আথগ পরিমবথের সববথের্ গ্রাম। জলঢাকা নেীর র্ীথর 

এরট্ একরট্ সযন্দর উপর্ুকা। এরট্ এলাি বাগাথনর জনুও রবখুার্।  

 

SAMSING ডযয াথসবর একরট্ রট্- এথস্টট্, সবযজ িা বাগাথনর মধু রেথয  গারড  

িালাথনা এবং বর্বার সময  িা বাগাথনর উপর অবর্রণ কযয াোরট্ দেখার মথর্া 

একরট্ েৃেু। পারখ দেখার জনু এরট্ দুেবাে জায গা।  

 

SANTALEKHOLA পরিমবে োরজবরলং দজলার একরট্ দছাট্ট গ্রাম এবং একরট্ 

পযবট্ন েট্। জায গার উচ্চর্া 650 দেথক 950 রমট্ার অবরধ। েিযর রেন্ন পারখ ও 

েজাপরর্ আপরন দেখথর্ পাথবন।  

 

রারত্রযাপন লাট্াগুরড থর্ । 

 

ির্যেব রেন - দেকফাস্ট কথর আমরা জলোপািা উথেথেু রওনা হব 

JALDAPARA বনুোণী অেয ারথণুর উথেথেু রওনা দেব।রট্রকট্ পাথের উপর 

রনেবর কথর দস রেন অেবা পথরর রেন দোথর সাফারর হথব, অেবা খথয়রবারর 



 

 

আর সাথে দট্াথট্া পািা ঘযথর দেখা হথব, দট্াথট্া োরথর্র োিীন উপজারর্ সময় 

এর সাথে এরা আজ রবলযরির পথে। 

 

 ১১ ই জানযয ারী, ২০১১ পযবে। েরক্ষণ খথয রবারড থর্ ৮রট্ বাঘ এবং ১৮ রট্ 

রির্াবাঘ রথয থছ ।  

 

JALDAPARA পূবব অেয ারথণুর েধান আকর্বণ হল ASIATIC ONE HORNED 

RHINOCEROUS. অনুানু োণী দযমন - বাঘ, হারর্, হররণ, বনু েূকর এবং 

বাইসন- এর জনু রবখুার্ ।  আপরন অেয ারথণুর রের্থর রজপ 

সাফারর  উপথোগ করথর্ পাথরন (অরর্ররক্ত ট্াকা) দযট্া  অনু আর একরট্ েধান 

আকর্বণ।  

 

রারত্রযাপন বক্সা দর্। 

 

পেম রেন - দেকফাস্ট কথর আমরা এবার যাব রিলাপার্া অেয়ারথণু দসখান 

দেথক োরর্ ও েূট্ান সীমাথে অবরির্ ফযট্থেরলং এ রফথর এথস সন্ধুায় 

সাংস্কৃরর্ক রকছয অনযষ্ঠান । 

 

 রারত্রযাপন বক্সা দর্। 

 

র্ষ্ঠ রেন - দেকফাস্ট কথর আমরা রনউ দকািরবহার উথেথেু রওনা দেব। 

রাজবাড ী, মেন দমাহন মরন্দর, সাগররেরহ, বথনশ্বর রেব মরন্দর দেথখ আমরা 

দকািরবহার দরল দস্টেন-এর উথেথেু রওনা দেথবা (রাথর্র আহার দট্রথন দেওয়া 

হথব)  

 



 

 

সিম রেন: সকাল এর (দেকফাষ্ট সহ) আপনারা এর্ রেথনর মনমার্াথনা 

আনন্দময় মযহূর্ব গুথলা স্মৃরর্ রনথয় আবার দেখা হথব পররযায়ীর সাথে । 

 

 

1 . রেয়ালেহ দেথক রেয়ালেহ দট্রন োিা (যাওয়া ও আসা)  

 

2 . েেম রেন এর রাথর্র আহার দেথক দের্ রেন দেকফাষ্ট পযবে । 

 

3 . েরর্রট্ পররবার রপছয রুম, সুারনট্াইজ করা ( ডবল ও রট্রপল দেয়ার বযরকং 

এর সময় বথল দেওয়া হথব)  

 

4 .ভ্রমন এর জনু গারি (Inova /Bulero / Sumo gold)  

 

5. C O V I D  দেোল দসফরট্ রকট্ 

 

6. েরর্রেথনর দেকফাষ্ট: লাে: রডনার (veg/non-veg) 

 

1 . জেল সাফাররর মূলু  

2 . দয দকান ধরথনর Entry fees  

3 . Camp fire: Roasted chicken  

4 . Personal expenses  



 

 

5 . Extra order food  

6 . Any damage charge  

7 . Any type of accidental insurance  

 

ভ্রমন মূলু: ₹10500/-  ₹9500 /- (A C  3 )  

               ₹ 8500/-     ₹7500/- (S l e e p e r )  

দয সকল ভ্রমণ দেরম বন্ধযরা দযথর্ ইেযক র্ারাই বযরকং এর জনু মাত্র 

₹2000/- রেথয় রসট্ বযরকং কথর রাখথর্ পাথরন (ভ্রমন পরররিরর্ অনযযায়ী 

বারর্ল হথল সম্পূণব দফরর্ দযাগু) আপরন বারর্ল করথল দট্রন রট্রকট্ দফরর্ 

দেওয়া হথব।  

 

যাত্রা শুরু: 02/10/2020    12/11/2020     10/12/2010 

   18/10/2010    26/11/2020     24/12/2020 

                24/10/2020                                 31/12/2020 

                30/10/2020                                 07/01/2021 

 

কাথস্টামাইসড ট্যুর, অের্ ৮ জন হথল দযথকাথনা সময়/রেন অনযযায়ী করা হথব। 

 

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 / 8240704818 

 

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 

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 

http://www.amraporijayi.com/
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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"


