Gems Venture the Series
EP. 1: Journey to Myanmar
เรียนให้รู้...ซื้อให้ได้...ดีไซน์ให้เป็น

บุคคลทั่วไปที่สนใจ
49,500 บาท / ท่าน
5 วัน 4 คืน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – มัณฑะเลย์ (Air asia) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – สะพานอูเบง

09.10 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 (ระหว่างประเทศ)
11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่มัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)
12.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ทาเรื่องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
13.00 น. รับประทานทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
14.00 น. นาท่านเยื่ยมชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สัมผัสความงดงาม กับประวัติศาสตร์อดีตเมืองหลวง
ราชธานีสุดท้ายของพม่า
16.30 น. ต่อจากนั้นเดินเทื่ยวสะพานอูเบง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก! ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ
เมืองอมรปุระ ประเทศพม่า มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน
19.00 น. รับประทานอาหารค่าที่ Goden duck (มื้อที่ 2)
21.00 น. เช็คอินโรงแรมที่พักมัณฑะเลย์ ฮิลและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
MOGOK

03.00 น. ออกเดินทางไปยังมงก๊ก โดยสารรถตู้ (12ที่นงั่ )
07.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้าที่เมเมื๊ยว (มือ้ ที่ 3)
12.00 น. ถึงมงก๊ก
13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)
14.00 น. เดินเที่ยวชมตลาดกางร่ม
16.00 น. ดูการหาพลอยตามลาธาร วิถีชวี ิตแบบชาวบ้าน
17.00 น. จุดชมวิว/แวะถ่ายภาพ Mogok view point
18.00 น. รับประทานอาหารค่าทีต่ ลาดท้องถิ่นริมคลอง (มื้อที่ 5)
19.00 น. กราบสักการะพระคู่เมืองมงก๊ก สิ่งสักสิทธ์คบู่ า้ นที่ใครมาเที่ยวเมืองนีต้ ้องแวะสักการะ
21.00 น. เช็คอินโรงแรมทีพ่ ัก Goden butterfly และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
ตลาดเช้าเมืองอะเน้าไป – เหมืองมงก๊ก – ลานทุบพลอย

07.00 น. ไปตลาดเช้าเมืองอะเน้าไป (ซือ้ พลอย) พร้อมรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
09.00 น. ชมภูเขาพี่สาวยืนมองน้องชายตานานการกาเนิดพลอย
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ไก่ยัดใส้) (มื้อที่ 7)
13.00 น. เข้าเหมือง/ดูวิธกี ารทาพลอย
17.00 น. ลานทุบพลอย
19.00 น. กลับเข้าโรงแรมทีพ่ ักและรับประทานอาหารค่า (เรียนรู้การออกแบบจิวเวอร์รี่) (มื้อที่ 8)
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
ตลาดหลังโรงหนัง – ตลาดพลอยบนบ้าน – กลับมัณฑะเลย์

07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9)
08.00 น. เดินตลาดหลังโรงหนัง ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ีการค้าขายพลอยคุณภาพดีของพม่า
10.00 น. เลือกซื้อพลอยตามบ้าน/พร้อมกับวิธกี ารเจียระไนแบบดัง้ เดิม หรือหลังจากที่เราเลือก
ซื้อพลอยจากตลาด สามารถนาไปเจียระไนด้วยวิธีแบบฉบับตลาดบบนบ้าน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
13.00 น. กลับเมืองมัณฑะเลย์
20.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่มัณฑะเลย์ (มื้อที่ 11)
21.00 น. Check in โรงแรมมัณฑะเลย์ ฮิลล์และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
พระมหามัยมุนี – ตลาดหยก – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ

04.00 น. ไปร่วมพิธีล้างพระพักษ์พระมหามัยมุนี ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิส์ ูงสุดของ
ชาวเมียนมา พิธีล้างพระพักตร์เกิดตามความเชื่อในอดีตที่ท่านได้ประทานลมหายใจ
จากพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธรูปที่มชี ีวติ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม (มือ้ ที่ 12)

08.00 น. Check out โรงแรม
08.30 น. เที่ยวชมตลาดหยก
10.55 น. เดินทางไปสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์
12.55 น. ออกเดินทางกลับกลับกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดยสายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)
15.20 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ
49,500 บาท / ท่าน
5 วัน 4 คืน

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่สมัคร : วันที่…………เดือน……………….พ.ศ………….

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………......... เลขประจาตัวประชาชน…………………………………………..
Passport No …………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
บริษัท/หน่วยงาน ................................................................................... ตาแหน่ง..........................................................
ที่อยู่. ...............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้…………………………………โทรสาร………………………..….E-mail: .........................................................
การออกใบเสร็จรับเงิน ออกในนาม
บุคคลธรรมดา
บริษัท (ระบุ)..............................................................
เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

เป็นผูอ้ ยู่ในวงการพิพิธภัณฑ์หรือทางานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจทั่วไป (โปรดระบุ....………………………………………………………………………………………….…......................)
กรุณาแนบสาเนา Passport ที่มมี ีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางของผู้เดินทางมาด้วย

………………………………………...............
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เท่านั้น
ชาระค่าลงทะเบียน : ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปาโซ่ทาวเวอร์
ชื่อบัญชี : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่บัญชี : 245-207440-3
** โปรดโทรศัพทยืนยันการสงแฟ็กซหรืออีเมล์กับเจาหนาที่สถาบันอีกครั้ง **
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศและเหตุสดุ วิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางสถาบันฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
โทรศัพท : 02 – 634 – 4999 ตอ 201 โทรสาร : 02 – 634 – 4999 ตอ 304
E-mail: fkannatee@git.or.th หรือ www.facebook.com/GITTrainingCenter

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถตู้ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า ท่านสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่พักให้กบั ลูกค้าเอง
โดยจะเป็นห้องคู่ ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท)
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าซิมการ์ด, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ),
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าอัญมณีและเครื่องประดับที่ซื้อส่วนตัว, ค่าน้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และกระเป๋าเดินทางมากกว่า 1 ใบ, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วย
จากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าห้องพักเดี่ยว หากประสงค์พักเดี่ยว คิดเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
5. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถ และทิปหัวหน้าทัวร์ตลอดรายการเดินทาง
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกากับภาษี)
10. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
หมายเหตุ
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
กรุ๊ป และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
- สถาบั น ฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รั บ ผิด ชอบต่อ ค่ า ชดเชยความเสี ยหาย ไม่ ว่ า กรณี ที่ ก องตรวจคนเข้ า เมื อ งของไทย
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
- สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- กรุณาชาระเงินเต็มจานวน พร้อมกับเตรียมเอกสาร Passport ต้องมีอายุการใช้ งานเหลื อไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
นับจากวันเดินทาง ให้เรียบร้อย
- กรณีที่ได้มีการชาระเงินไปแล้ว และได้มาขอยกเลิกในภายหลัง ทางสถาบันจะไม่คืนเงินในทุกกรณี
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเท่านั้น

