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โครงการ LIMEC จับคู่ธุรกิจที่เมียนมาร์ 8 - 11 พฤษภาคม 2559
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

พิษณุโลก – สุ โขทัย – ตาก - แม่ สอด

12.00 น.
คณะเดินทางถึง อ. แม่สอด เข้าที่พกั เฮือนคาฟ้ า กอล์ฟรี สอร์ท
13.00 น.
ลงทะเบียนเข้าที่ประชุมและเตรี ยมจัดงาน
14.00-17.00 น. ประชุมและจับคู่ธุรกิจ กับ นักธุ รกิจเมียนมาร์ หอการค้าจังหวัดเมียวดี ณ ห้องประชุม เฮือนคาฟ้ า
กอล์ฟรี สอร์ท
18.30 -20.30 น. กิจกรรม Dinner Talk รับประทานอาหารค่า และ เสวนาเรื่ อง เทคนิคการทาการค้า กับ เมียนมาร์ โดย
คุณประเสริ ฐ จึงกิจรุ่ งโรจน์ CEO บริ ษัทฮงล้ งแอนด์ ซัน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจส่ งออกสู่ ประเทศเมียน
มาร์ มากว่า 40 ปี มาเจาะใจให้ทุกท่านได้รับฟังและซักถาม ณ เฮือนคาฟ้ า กอล์ฟรี สอร์ ท

วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
05.00 น.
06.00 น.

แม่ สอด – เมียวดี – ผาอัน - ประชุมจับคู่ธุรกิจ – เมาะละแหม่ ง

รับประทานอาหารเช้า
ทีมงานรับคณะเดินทางจากที่พกั สู่ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่อานวยความ
สะดวกในการ ข้ามแดน คณะผ่านพิธีการตรวจเอกสารเดินทาง (พาสปอร์ ต+วีซ่า) จากนั้นเดินทาง
ข้ามแดนสู่ จุดผ่านแดนถาวรเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เดินทางสู่ เมืองผาอัน รัฐกระเหรี่ ยง ไปตามเส้นทางถนนเอเชียหมายเลข1 (AH1) ผ่านจังหวัด
กอกะเรก เมืองจองโด เมืองเองดุ๊ ชมเส้นทางโลจิสติกส์สาคัญในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างไทย –
เมียนมาร์ เป็ นเส้นทางที่ส่งออกสิ นค้าจากไทย สู่ เมียนมาร์ มากที่สุด ปี ละประมาณ 6 – 7 หมื่นล้าน
บาท ถึงผาอัน เมืองเอกของรัฐกระเหรี่ ยง ( หมายเหตุ : หากเดินทางไปถึง และมีเวลา นาคณะเที่ยว
ชมย่านการค้าของเมืองผาอัน )
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. ประชุม และ จัดกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ กับ นักธุ รกิจของรัฐกระเหรี่ ยง KAYIN CCI ที่ ห้องประชุม
โรงแรม GABBANA หรื อ เทียบเท่า
16.00 – 17.00 น. เดินทางจากเมืองผาอัน รัฐกระเหรี่ ยง สู่ เมืองเมาะละแหม่ง เมืองเอกของรัฐมอญ
17.00 - 18.00 น. เดินทางขึ้นสู่ เนินเขา ชมเมืองเมาะละแหม่ง แม่น้ าสาละวิน
18.00 - 19.00 น. ศึกษาดูงาน ดูวถิ ีชีวติ การใช้จ่าย ซื้ อของ ของชาวเมาะละแหม่ง ที่ ห้างโอเชียนซุ ปเปอร์ เซ็นเตอร์
โมเดิร์นเทรด แห่งใหม่ แห่งแรก ของรัฐมอญ
19.30 - 20.30 น. รับประทานอาหารค่า ที่ห้องอาหารโรงแรม ที่พกั โรงแรม NGWE MOE ริ มแม่น้ าสาละวิน
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เมาะละแหม่ ง – จับคู่ธุรกิจ

07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 09.00 น. จัดเตรี ยมงาน จัดอุปกรณ์ของแต่ละหน่วยงาน
09.00 - 12.00 น. กิจกรรม จับคู่ธุรกิจ กับ นักธุ รกิจของรัฐมอญ ที่ ห้องประชุมโรงแรม หง่วยโม.Ngwe Moe Hotel
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ Myo Ma Restaurant ริ มแม่น้ าสาละวิน
13.00 – 18.00 น. ชมย่านการค้าสถานที่สาคัญต่างๆของเมาะละแหม่ง เริ่ มจาก ตลาดเอ๊าท์เซ ตลาดค้าส่ งสิ นค้าต่างๆ
เช่น พริ กแห้ง หอมแดง กระเทียม กะปิ อาหารทะเลแห้ง /โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง Mawlamyaing Holdings Limited
/ ตลาดค้าส่ งอาหารทะเล
19.00-20.00 น. รับประทานอาหารค่า ที่ ร้าน BONE GYI / ที่พกั โรงแรม NGWE MOE HOTEL ริ มแม่น้ าสาละวิน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

เมาะละแหม่ ง – ผาอัน – เมียวดี – แม่ สอด – สุ โขทัย - พิษณุโลก

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นาคณะเดินทางออกจากเมืองเมาะละแหม่ง กลับสู่ เมียวดี ผ่านพิธีการข้ามแดนสู่ แม่สอด END
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารกระเพาะปลาโภชน์ทิพย์ หรื อ เทียบเท่า อ.แม่สอด
13.00 น. คณะเดินทางกลับสู่ จงั หวัดตาก / จังหวัดสุ โขทัย / จังหวัดพิษณุ โลก....
***************************

อัตราค่ าบริการ
จานวน
คน/กรุ๊ป
ราคาไม่รวมภาษีฯ
ราคารวมภาษีฯ

30-34 คน คนละ
18,900.20,900.-

รถบัส 45 ทีน่ ั่ง
35-39 คน คนละ
17,900.19,900.-

40 คนขึน้ ไป คนละ
16,900.18,900.-

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ
อัตรานีร้ วม

รถปรับอากาศ / ค่าวีซ่าเข้าเมืองประเทศพม่า ( ยื่นธรรมดา 7 วันทาการ) / ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น /

หัวหน้าทัวร์ / อาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน ห้องละ 2 -3 ท่าน (ตามระบุในโปรแกรม) /
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ( ตามระบุในโปรแกรม) / ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง / ค่าจัดงาน Business
Matching ( รวม ค่าสถานที่ ห้องประชุมจัดงาน กาแฟ ของว่าง โต๊ะ เก้าอี้ ) ตามระบุในรายการ
อัตรานี้ ไม่ รวม ค่าใช้จา่ ยส่ วนตัว (ค่าโทรศัพท์, ซักรี ด, เครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากระบุในรายการ) /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% /ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณี ขอใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ )ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง
จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้
ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น / ค่าทิปไกด์ และทีมงาน, คนขับรถ
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หมายเหตุ
-

-

ท่านที่ตอ้ งการ ใบเสร็จรับเงินเต็มรู ปแบบ กรุ ณาแจ้งทางบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน บริ ษทั ฯ ขออภัย
ไม่สามารถออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรู ปแบบ ย้อนหลัง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อาทิ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การ
ก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญท่านปฏิเสธหรื อสละสิทธิ์ในการใช้บริ การใดๆ ที่ทาง
บริ ษทั ทัวร์ฯ จัดให้
เนื่องจากเป็ นการเดินทางเป็ นคณะ ขอความร่ วมมือทุกท่านในการปฏิบตั ิตามข้อแนะนา การนัดหมายเวลาต่างๆ ของทีมงาน ขอ
ตรงเวลา เพื่อความสะดวกและผลประโยชน์ของทุกท่าน
ที่นงั่ บนรถบัส ให้ทุกท่านเลือกนัง่ ตามอิสระ ยกเว้น แถวหน้าขอสงวนไว้สาหรับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและทีมงานเพื่อความสะดวกใน
การบริ การทุกท่าน ที่นงั่ อื่นๆ เชิญทุกท่านเลือกนัง่ ตามอัธยาศัย

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าเข้ าประเทศพม่ า
- หนังสื อเดินทาง ( PASSPORT) ที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- รู ปถ่าย สี พื้นหลังขาว เท่านั้น หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป
(สรุ ปที่ไม่สามารถใช้ได้คือ รู ปพิมพ์เองจากเครื่ องปริ้ นเตอร์ สานักงานทัว่ ไป / รู ปที่พิมพ์ลงในกระดาษ
ธรรมดา / รู ปถ่ายภาพไม่คมชัด / รู ปโพลารอยด์/ รู ปถ่ายที่ไม่ตรงตามมาตรฐานการถ่ายรู ปสาหรับติดต่อ
ราชการ ตามที่กาหนด)
- กรุ ณาส่ งเอกสารทาวีซ่าไม่ เกินวันที่

22 /4/ 59

(หลังจากนั้นจะเป็ นการยืน่ วีซ่าด่วน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ดังนี้
- วีซ่า ด่วน 1 วันทาการ เพิม่ คนละ 1,000 บาท
เงื่อนไขการชาระเงิน และการยกเลิกการเดินทาง

1. มัดจางวดที่ 1 เพือ่ ยืนยันการเดินทาง คนละ 10,000 บาท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559
2. ชาระงวดสุ ดท้ าย ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559
3. กรณี ยกเลิก การเดินทาง ภายหลังมัดจา สงวนสิ ทธิ์ เก็บเงินเต็มจานวน 100%
กรุ ณาโอนมาที่
ธนาคารกรุ งไทย สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี นางฐิติพร กาสมสัน เลขที่ 604 – 0 - 29304 – 7 ออมทรัพย์

ฝ่ ายขาย ติดต่อ คุณฝน 087-8428031 /คุณบุง้ 081-9628915
Office Tel 087-8428031 Email: rsvn.asia1@gmail.com / maesotco@hotmail.com

