“คาราวานมิตรภาพ เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-เมียนม่ าร์ ”
12 – 14 เมษายน 2558
วันที่ 12 เมษายน 2558 ขุนยวม – ประตูเมือง – ห้ วยต้ นนุ่น – แม่ แซะ –ผาส่ วง – ลอยก่ อ
(ขุนยวม - ลอยก่อ ระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทาง 7 ชัว่ โมง)
06.00 น.
คณะคาราวาน พร้ อมกันที่ อบต.แม่ เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
* รถทุกคันแเติมนํ ้ามันเต็มถังมาก่อน*
อาหารเช้ า (นํ ้าชา กาแฟ ของว่าง )
07.00 น.
ผู้เดินทางทุกท่าน ประชุมเตรียมความพร้ อม ณ ห้ องประชุม อบต.แม่ เงา
พร้ อมรับฟั งบรรยายสรุปกฎกติกาการเดินทาง แบบคาราวานแรลลี่ โดยละเอียด
* รับเสื ้อยืดท่านละ 2 ตัว
* เจ้ าหน้ าที่ ติดสติก๊ เกอร์ โครงการหน้ ากระจกรถ และเบอร์ รถข้ างรถ
* เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวก จัดสัมภาระขึ ้นรถ

หมายเหตุ
* นโยบายของจังหวัดแม่ ฮ่องสอน ขอความร่ วมมือ ผู้เดินทางทุกท่ าน ต้ องนําสัมภาระ
และทุกอย่ างทีต่ ้ องการจะนําติดรถไปกับการเดินทางครั้ งนี้ บรรจุลงลังหรื อกระเป๋า ให้ เรียบร้ อย
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีต่ รวจสอบ หลังจากนั้นเจ้ าหน้ าทีจ่ ะทําการปิ ดผนึก ก่ อนนําขึน้ รถทุกลังทุกกระเป๋า
หากไม่ ผ่านการตรวจเช็คดังกล่ าว จะไม่ อนุญาตให้ นําเข้ าไปในเมียนมาร์ *
08.00 น.
คาราวานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยว ออกเดินทางจาก อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน สู่
บ้ านประตูเมือง และ ผ่านจุดตรวจของหน่วยทหารพราน สู่ ถึงจุดผ่อนปรน ห้ วยต้ นนุน่ (BP
13 )
-พิธีการตรวจเอกสารบุคคลและรถ ก่อนเดินทางเข้ าสู่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เมื่อ
คณะคาราวานเพื่อการท่องเที่ยวเดินทาง ถึงด่านแม่แซะ (Mae Sae) รถนําขบวนจากรัฐคยา
ให้ การต้ อนรับ จากนันคณะคาราวานออกเดิ
้
นทางสูเ่ มืองผาส่วง ผ่านเส้ นทางธรรมชาติที่
สวยงามและวิถีชีวิตชุมชนต่างๆ แวะชมทิวทัศน์และถ่ายรูปตามความเหมาะสม
เที่ยง
คณะฯเดินทางถึง Hpa Saung รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
คณะออกเดินทางต่อ ผ่านเส้ นทาง Bawlake – Hpruso – Demawso – Loikaw (ระยะทาง
ประมาณ 52 ไมล์ หรื อ 84 กิโลเมตร )
เย็น
คณะคาราวานเดินทางถึงเมืองลอยก่อ พิธีการต้ อนรับจากภาครัฐและภาคเอกชนเมืองลอยก่อ
รัฐคยา จากนัน้ คณะเข้ าที่พกั โรงแรม Hotel Loikaw
คํ่า
ร่วมรับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
วันที่ 13 เมษายน 2558 ลอยก่ อ –เที่ยวชมเมือง –ประเพณีสงกรานต์ -หมู่บ้านกะเหรี่ ยงคอยาว
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
คณะคาราวานออกเที่ยวชมประเพณีสงกรานต์ของเมืองลอยก่อ
- เยี่ยมชมตลาดเมืองลอยก่อย (Thiri Mingalar Market)
- นมัสการพระธาตุ ณ วัดพระธาตุหินแตก ชม Poparyong Monastry
- Kayah Palace
รับประทานอาหารกลางวัน
คณะคาราวานออกเดินทางไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน เยี่ยมชมหมูบ่ ้ านกะเหรียงเผ่าปาดอง
San Bon (Padaung Village) หรื อกะเหรี่ ยงคอยาว จากนันเดิ
้ นทางกลับเมืองลอยก่อ

เย็น
คํ่า

- แวะเที่ยวชมทะเลสาบ ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
แวะร้ านของที่ระลึก ให้ คณะซื ้อของ ผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ านเมืองลอยก่อ
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม Hotel Loikaw
กิจกรรมอําลาอาลัยเมืองลอยก่อและสานสัมพันธ์ ไทย – เมียนม่าร์
 รถทุกคันเป็ นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้ รัฐคะยา (เจ้ าหน้ าที่จดั เตรี ยมให้ )

วันที่ 14 เมษายน 2558 Loikaw – Demawso- Hpruso- Bawlake- Hpa Saung - Mae Sae - BP 13
06.00 น.
07.00 น.
เที่ยง
บ่าย
เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
คณะคาราวาน อําลาเมืองลอยก่อ ออกเดินทางกลับ ตามเส้ นทาง Demawso- HprusoBawlake แวะเยี่ยมชมวิถีชีวติ ชุมชนและถ่ายรูปไว้ เป็ นที่ระลึกตามความเหมาะสม
คณะคาราวาน เดินทางถึง Hpa Saung รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน
คณะฯ ออกเดินทางจาก Hpa Saung สู่ แม่แสะ (Mae Sae)
คณะเดินทางถึงจุดผ่อนปรน BP 13 หลังจากผ่านพิธีการตรวจเอกสารและยานพาหนะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะคาราวานออกเดินทางผ่านบ้ านประตูเมืองสูอ่ ําเภอขุนยวม แม่ฮอ่ งสอน
เมื่อคณะคาราวานเดินทางถึง อ.ขุนยวม
* คณะคาราวานมิตรภาพเชื่อมสัมพันธ์ไทย-เมียนม่าร์ อําลาและแยกย้ ายคณะกลับภูมิลําเนา
ตามอัธยาศัย โดยสวัสดิภาพ

ค่ าใช้ จ่าย
1 สําหรับผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ ท่านละ 5,300 บาท (ตามรายละเอียดด้ านล่าง)
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย (เฉลี่ยต่ อท่ าน)
ค่าที่พกั (พักห้ องละ 2 ท่าน) ตลอดรายการ
•
•
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
•
ค่าเข้ าชม พร้ อมมัคคุเทศก์ นําเที่ยวตามโปรแกรม
•
ค่าธรรมเนียม Border pass เข้ าประเทศเมียนม่าร์
•
ค่ าใช้ จ่ายรถยนต์ ดูแลขบวนคาราวานตลอดรายการ 1 คัน
.
ค่ าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ อํานวยความสะดวกคณะทัง้ ในไทยและเมียนม่ าร์
•
ค่าเสื ้อยืดพร้ อมสกรี น ผลิตเฉพาะโครงการนี ้ ท่านละ 2 ตัว

ค่าของที่ระลึกทุกคันเป็ นตัวแทนมอบให้ รัฐคะยา
ค่าป้ายไวนิลชื่อโครงการสําหรับถ่ายรูปหมูค่ ณะ 1 ผืน
ค่าติดต่อประสานงาน
้
ค่าประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ของประเทศไทย คุ้มครองทังภายในประเทศและต่
างประเทศ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท/ ค่ารักษาพยาบาล 250,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*
ค่าประกันภัยบุคคลของเมียนม่าร์ (ท่านละ 20 USD หรื อประมาณ 660 บาท)
*
ค่าสติก๊ เกอร์ คาราวาน คาดหน้ ากระจกรถหน้ าหลัง / เบอร์ รถทุกคันรวมคันละ 5 แผ่น
2 สําหรับรถยนต์ (แยกจ่ ายต่ างหาก)
* ค่าธรรมเนียมนํารถเข้ าประเทศเมียนมา่ ร์ คันละ 50 USD (ไม่วา่ จะนัง่ กี่ท่านก็ตาม)
หรื อ ประมาณคันละ 1,650 บาท
อัตราดังกล่ าวไม่ รวม
1 ค่านํ ้ามันรถ ตลอดรายการคาราวาน
ั้
2 ค่าธรรมเนียม ผ่านทางและด่าน ในประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ทงไปและกลั
บ (ถ้ ามี)
3 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวเช่น อาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
เอกสารปรกอบการเดินทาง
1. สําหรับผู้ขับขี่
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมสําเนา 4 ชุด
้
1.2 รูปถ่ายสีหน้ าตรง ขนาด 2 นิ ้ว 4 รูป ( ฉากพื ้นหลังสีขาวหรื อฟ้าอ่อนเท่านัน)
1.3 รูปถ่ายยานพาหนะที่จะใช้ เดินทางโดยรอบคนั (ทัง4ด้
้ าน) ซ้ าย-ขวา /หน้ า-หลัง จํานวน 4 ชุด
1.3 สําเนาทะเบียนรถ และหน้ าเสียภาษี พร้ อมสําเนาใบขับขี่และสําเนาบัตรประชาชนผู้ขบั 4 ชุด
1.4 สําเนาใบขับขี่ (กรุณาเปลี่ยนเป็ นใบขับขี่รุ่นใหม่ สมาร์ ทการ์ ด) ทําที่ขนส่งได้ ทกุ จังหวัด 4 ชุด
1.5 กรณีผ้ ขู บั ไม่ใช่เจ้ าของรถ แนบสําเนาบัตรประชาชนผู้เป็ นเจ้ าของรถ พร้ อมใบมอบอํานาจ (ฉบบั จริง พร้ อม
สําเนา 4 ใบ ) นํารถข้ ามแดนจากเจ้ าของรถด้ วย และหรื อหนังสือมอบอํานาจ(ฉบับจริง พร้ อมสําเนา 4 ใบ
1.6 ลอกเลขคัชซีและเลขเครื่ องยนต์คนั ละ 4 ชุด(ใช้ กระดาษกาวปิ ดแล้ วขูดด้ วยดินสอ) ปิ ดมาด้ านหลังใบ
สมัคร
1.8 กรณีต้องการนําวิทยุสื่อสารติดรถไปด้ วย ให้ แนบรูปถ่ายอุปรณ์วทิ ยุสื่อสารดังกล่าวมาด้ วย
2. สําหรับผู้โดยสาร
2.1 บัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมสําเนา 4 ชุด
.
*
*
•

2.2 รูปถ่ายสีหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว จํานวนท่านละ 4 รูป ( ฉากพื ้นหลังสีขาวหรื อฟ้าอ่อนเท่านัน)
้
3. เอกสารอื่นๆ
1 ใบสมัครซึง่ กรอกข้ อมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว จํานวน 1 ชุด ส่งถึงบริษัทด่วนที่สดุ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2558
การชําระเงิน
ส่งใบสมัครพร้ อมเอกสารทุกรายการ และชําระเงินสดที่สาํ นักงานแม่ฮอ่ งสอน หรื อโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เต็มจํานวน
บัญชีออมทรั พย์
ชื่อบัญชี นางสาว นริ ศา ธนนภา
ั ชี 508-0-05644-4
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา แม่ฮ่องสอน เลขที่บญ
ข้ อมูลเพิ่มเติม : สอบถาม
คุณ เฟิ ร์ ส โทร : 090 – 1644465
ออฟฟิ ต โทร : 084 -8400808
อีเมล์: pspworldtravel@hotmail.com
***หมายเหตุ***
1. โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์จะปฏิเสธการรับสมคั ร กรณีเอกสารไม่ถกู ต้ อง /และจํากัดจํานวน 15 คัน เท่านัน้ โดยจะ
ถือว่า ท่านที่สง่ ใบสมัครพร้ อมชําระเงินมัดจํา ตามลําดับก่อนหลัง
3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ อันเกิดและหรื อสืบเนื่อง
มาจาก ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติการจลาจลและการปฏิวตั ทิ างการเมือง
4 ผู้เดินทางจะต้ องรับผิดชอบต่อกรณี รถของท่าน จดทะเบียนไม่ถกู ต้ องและหรื อผิดประเภท จนไม่สามารถ
เดินทางเข้ าประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ได้
5 การกระทําความผิดต่อกฎหมายของประเทศสหภาพเมียนม่าร์ โดยเจตนาและหรือประมาทเลินเล่อ รวมทงั ้
ยาเสพติด อาวุธ สิง่ ของต้ องห้ ามฯ ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้เดินทางเองทังสิ
้ ้น

