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Travel Mare এর সাথে ঘুথর আসুন বিথের অনযতম সুন্দর স্থান ভারথতর বসবিম থেথি।
#ক্রেডিট_কািড_ক্র াল্ডারগন_পাচ্ছেন_১২_মাচ্ছের_ডকস্তিচ্ছে_পযাচ্ছকজ_বুডকিং_এর_েুডবধা।
#Single Person can Join with Us
-----------------------------------------------------------------------গযাাংটি বসবিম লাচাং িাই থরাড (৬ রাত / ৫বিন)
মাএ ২২,৯৯৯/- টািা (৪থম – ১০থম ) িুবিাংথের থেষ সমে : ১৫ এবিল এিাং আসন খাবল োিা
সাথেথে, িুবিাং মাবন ৭,০০০/- টািা
-----------------------------------------------------------------------#পযাচ্ছকচ্ছজ_যা_থাকচ্ছ েঃ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
১। ঢািা-বেবলগুবি-ঢািা এবস িাস,
২। বেবলগুবি -গযাাংটি-বেবলগুবি জীে খরচ,
৩। ৩রাত গযাাংটি, ১রাত লাচাং থ াথটথল রাত্রিযােন,
৪। সিল থলািাল ট্রান্সথোটট খরচ,
৫। িবতবিন ৩ থিলা খািার।
#টয যচ্ছর_আমরা_যা_যা_ক্রেখচ্ছবােঃ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
১। গযাাংটি ে র,
২। চাাংগু থলি,
৩। থসথভন বসস্টার ওোটার ফলস,
৪। নাগা ওোটার ফলস ৫। বভম ওোটার ফলস,
৬। লাচাং ে র,
৭। ইোমোাং ভযালী,
৮। সমে সাথেথে আথরা বিছ স্পট।
#আমাচ্ছের_ক্র াচ্ছটল_গুচ্ছলােঃ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
গযাাংটি বরট্রট্রট এন্ড স্পা / বসবমলার (গযাাংটি)
থলাথরট থ াথটল / বসবমলার (লাচাং)
#ডিো_েিংোন্ত_েথযেঃ
~~~~~~~~~~~
বসবিম টযথরর জনয অিেযই চযাাংিািান্ধা িডটার বিথে বভসা িরা োিথত থি।
#ভ্রমন_ডবিাডরেেঃ
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Day 00: Dhaka
Start journey from Dhaka at 7PM.
Day 01: Siliguri - Gangtok
Pick up from Siliguri, Lunch and transfer to Gangtok hotel. Dinner and Overnight stay at
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hotel.
[Breakfast: No | Lunch: Yes | Dinner: Yes]
Day 02: Gangtok
After breakfast start for an excursion to Changu Lake. Late lunch, dinner and overnight stay
at Gangtok.
[Breakfast: Yes | Lunch: Yes | Dinner: Yes]
Day 03: Gangtok – Lachung (116 kms / 6 hrs)
After breakfast pick up from hotel & transfer to Lachung (8,800 ft). Enroute Lunch and visit ,
Seven Sister Water Fall, Veem waterfalls, Naga Water Fall. Overnight stay at Lachung.
[Breakfast: Yes | Lunch: Yes | Dinner: Yes]
Day 04: Lachung – Yumthang Valley Excursion-Gangtok
After breakfast proceed to Yumthang Valley which is Known as Valley of Flowers (11800 Ft /
3598 Mts/ 25 Kms / 1 ½ hours one way). Drive to Gangtok.
[Breakfast: Yes | Lunch: Yes | Dinner: Yes]
Day 05: Siliguri - Dhaka
After breakfast drop from Gangtok to Siliguri. Start journey toward Dhaka
[Breakfast: Yes | Lunch: Yes | Dinner: No]
Day 06: Dhaka
Reach Dhaka at early in the morning (6AM Approx)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~
#আপনার_যাত্রা_ডনস্তিে_করচ্ছে_দ্রুে_বুডকিং_করুন
আমাথির থিান েযাথিথজ থিান িিার সাবভটস চাজট / ব থডন চাজট থনই।
====================================
#পযাচ্ছকচ্ছজর_অন্তিযক্ত
ড _নয়
= বভসা বফ-৮৫০/= িযত্রিগত খরচসমু
= ট্রাথভল টযাক্স : ৫০০/= িডটার স্পীড মাবন : ৭০০/থোোি: বসবিম এ েীত তাই েীথতর থোোি অিেযই সাথে রািথত থি। িৃট্রি থেথি বনরােি
োিথত ছাতা/ থরইনথিাট,
ো াবি েথে াটার জনয থিডস,
থরাি থেথি বনরােি োিথত সানগ্লাস/সানিযাে।
অনযানয: িাইথনািুলার, িযাথমরা, টেথেস্ট, টেব্রাে, তাওথেল, বিোর, জরুবর ঔষধ। ফাস্টট এইড
িযাথন্ডজ।
=====================================
বভসা িথসবসাং িরার িথোজনীে ডিুথমন্টথসর তাবলিাাঃ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
১। ৬ মাথসর ভযাবলড োসথোটট
২। ৬ মাথসর িযাাংি থিটথমন্ট। িযাথলন্স িমেথে ২০,০০০/= টািা।
৩। চািুরীজীিীথির জথনয অবফস থেথি এন ও বস থলটার (থনা অিথজিেন সাট্রটটবফথিট),
৪। িযিসােীথির জথনয থট্রড লাইথসন্স এর ফথটািবে
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৫। অবফথসর আইবড িাথডটর িবে (চািুরীজীিীথির জথনয),
৬। নযােনাল আইবড িাথডটর িবে
৭। ছবি (২''/২'', ছবির িযািগ্রাউন্ড সািা থত থি)
৮। বিিুু্ৎ/োবন/থটবলথফান বিথলর িবে
৯। সু্টথডন্ট আইবড িাডট (সু্টথডন্টথির থেথি)।
জরুরী থনাটাঃ
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• থিাথনা রিম আইন বিথরাধী িাথজ সম্পৃি োিা যাথিনা।
• বনরােত্তা বিবিত ে এমন বিছ থিানভাথিই িরা যাথিনা।
• সমাথলাচনা িা মজা িরথত বগথে িাউথি িযত্রিগত আক্রমন িা অসম্মান িরা যাথিনা। েবরথিে
নি ে এমন িাজ িরা যাথি না।
• যারা ভ্রমথন থছাট খাথটা সমসযাগুথলা বনথজর মথন িথর থমথন বনথত োথরন না তাথির থিান গ্রুে
ভ্রমথন না যাওোই থেে।
• থিান ভাথিই অবতবরি িু:সা বসিতা থিখাথনা যাথিনা।
• িলছািা থে ঘুরা যাথি না। বিথেষ িথোজথন িলথি জাবনথে যাওো থযথত োথর।
• অনয থিান সিথসযর সাথে আবেি
ট থলনথিন থেথি বিরত োিথিন। িরার ের েবতগ্রস্ত থল তার
িােভার বনথজর উেথরই িতটাথি।
• ভ্রমণিালীন থয থিান সমসযা বনথজরা আথলাচনা িথর সমাধান িরথত থি।
• ভ্রমণ সুন্দর মত েবরচালনা িরার জনয সিার সিাত্মি
ট
স ােতা িাময।
======বেশু েবলবস======
# ০-২ িছর থিান খরচ লাগথি না (িািা মাথের সাথে োিথি, িািা মাথের সাথে খাথি িাথস আলািা
বসথটর ভািা িযতীত)
# ৩ থেথি ০৭ িছর িেথসর বেশুথির জনয ৮০% খরচ ি ন িরথত থি (আলািা থিড এিাং িাস /
বিমাথনর চাইল্ড েবলবস ব থসথি ভািা িযতীত )।
# ০৭ িছথরর উেথর সিলথি িাপ্ত িেষ্ক ব থসথি গণয িরা থি।
থযভাথি িুবিাং িরথত োরথিন :
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
আেবন িযাাংি, বিিাে, রথিট, থক্রবডট িাথডটর মাধযথম অেিা সরাসবর অবফথস এথস িুবিাং মাবন
৭০০০ টািা িথর জমা বিথে িুবিাং িরথত োথরন।
১। বিিাে : যবি থিউ বিিাে িরথত চান তা থল এই নাম্বাথর বিিাে িরথত োরথিন : 01766990725
(মাথচটন্ট)
এছািা আমরা India, Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, Maldives, Nepal, Bhutan, Turkey,
UAE, Egypt, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, USA থত Corporate Customized Tour,
Family/Group Package, Honeymoon Package, Full By air/ Land Package আমরা বিথে োবি ।
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
#টটচ্ছকট । #পযাচ্ছকজ । #ক্র াচ্ছটল । #ডিো । #গ্রুপটয যর
থযাগাথযাগ: Travel Mate
২১৫-খ আরমা মথজিা মাবলি টাওোর ল বলফট-৩) থমরুল িাড্ডা ঢািা-১২১২.
থফান: 09 678 388 388, থমািাইল: 017 6699 0725 ওথেিসাইট: www.travelmate.com.bd
ই-থমইল: info@travelmate.com.bd

