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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। 
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সিল্করুট 

 

প্রথমসিন - এনসিসি স্টেশন স্টথকে সিে আি হওয়ার ির আমর়া রওন়া 

স্টিব  ARITAR এর উকেকশে। রংকি়া হকয প্রকবশ েরকব়া সিসেকম এবং সিস্ত়া নিীর 

ি়াশ ে়াসটকয আমর়া স্টি ৌঁকে য়াব ARITAR। িিুুকর ল়াকের ির আমর়া স্টিখব 

LAMPOKHRI LAKE এবং চ়াইকল আিন়ার়া স্টব়াসটং েরকি ি়াকরন। এসিন 

র়াসিয়ািন ARITAR এ। 

 

সিিীযসিন -িে়ালকবল়া চ়া স্টখকয আিন়ার়া চ়াইকল ি়াকয স্টহৌঁ কট ম়ানসেম 

(Mankim) ঘুকর আিকি ি়াকরন।সিকর একি স্টেেি়াে েকর আমর়া রওন়া স্টিব 

িিমকেন( Phadamchen) এর উকেকশে। র়াস্ত়ায িড়কব রঙসল ব়াি়ার( Rongli 

Bazar)। এই রসঙসল ব়াি়ার স্টথকে আমর়া ি়ারসমট স্টবর েকর স্টি়াি়া এসিকয য়াব 

িিমকেন( Phadamchen) এর উকেকশে এবং র়াস্ত়ায স্টিকখ স্টনব এে অিূবব 

ওয়াট়ার িল য়ার ন়াম সেউ স্টখ়াল়াওয়াট়ারিল (QuaKhola Waterfall )। এসিন 

র়াসিয়ািন Phadamchen এ। 

 

িৃিীযসিন- স্টেেি়াে েকর এসিন আমর়া স্টিখব িুলুে, থ়াসি সিউ 

িকযন্ট, সিিি়াি সিউ িকযন্ট, ল়াক্সসম চে, ন়াথ়াং িে়াসল, এসলিে়ান্ট স্টলখ 

,েুিূি, ওল্ড ব়াব়া মসন্ির (ZULUK , Thambi View Point, ZigZag View Point, 

Lungthung  OldBaba Mandir, Kupup, Elephant lake) এবং সিকর একি র়াসি 

য়ািন েরব িুলুে অথব়া িিমকেন এ। 

 



 

 

চিুথবসিন - িে়ালকবল়া স্টেেি়াে েকর আমর়া রওন়া স্টিকব়া সিকলসর ি়াৌঁও 

(Sillery Gaon) এর উকেশে।র়াস্ত়াকি আমর়া স্টিখকি ি়াব ঋসি স্টখ়াল়া (Rishikhola)। 

ঋসি নিীর খরকর়াি়া িকল আমর়া সেেুক্ষণ িময ে়াসটকয স্টি ৌঁকে য়াব 

সিল়াসরি়াৌঁও (SilleryGaon)। ল়াকের ির সবকেলকবল়া আমর়া ি়াকয স্টহৌঁ কট স্টিকখ 

সনকি ি়াসর ি়ামিং স্টি়াটব  (DansungFort )। র়াকি িূকর স্টিই িে়াংটে শহকরর স্টে়াট 

স্টে়াট ল়াইট গুকল়া িসিেই মন হ়ার়ায। এসিন র়াসিয়ািন সিল়াসরি়াৌঁও এ। 

 

িেমসিন- িে়ালকবল়া ঘুম স্টথকে উকে জ্ব়াল়া সিকযে ে়ােনিঙ্ঘ়া 

(Kanchanjunga ) অিূবব িশৃে িসিেই মন স্টেকড় স্টনওয়ার মিন। চ়া স্টখকয আমর়া 

ি়াকয স্টহৌঁ কট র়াসমসি সিউ িকযন্ট (Ramiti View Point) ঘুকর আিকি ি়াসর। সিকর 

একি স্টেেি়াে েকর আমর়া রওন়া স্টিকব়া এনসিসি উকেকশে এবং ি়াকথ সনকয 

য়াব এই েসিকনর মনকি়াল়া স্মসৃি। 

 

কাথটামাইসড ট্যুর, অন্তর্ 7 জন হথল দযথকাথনা সময়/রেন অনযযায়ী করা হথব।

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

Njp to Njp Personal Car, Breakfast+Lunch+Dinner+Evening Snacks. Permit, 

All sightseeing. 

Any entry fees, Train fare, Camp fire, chicken, Extra ordered food, 

Mineral water, Enroute food, Any damage charge, Insurance / 



 

 

Medical, Personal expenses, Ridding, Mineral water, Room heater, Extra 

mattress or Room, Camera charges, Which not included itinerary. 

  

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 

the client, which is directly payable on the spot) 

 Due to operational reasons, the routing of this tour may be 
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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 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 responsibilities of the health condition of any member of 

the travelling group. Porijayi is not forcing to travel. Travelling & taking care of 
health is the party's personal duty with interest.  

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

our responsibility to create awareness on environment"

Thanks for your query with PORIJAYI. We deeply value 

your concern & interest in booking with us. We assure you 

of the best service and accommodation & a wonderful 

experience. 

Regards; Team PORIJAYI. 


