สั มมนาวิชาการประจาปี 2557
"ไทย – พม่ าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน"
Thai - Myanmar Studies in ASEAN Community
พฤหัส 18 - ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557 / Thu 18 – Fri 19 December 2014
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ลงพืน้ ทีภ่ าคสนาม
แม่ สอด – เมียวดี – มะละแหม่ ง – ตันบูซายัต – หงสาวดี – ย่ างกุ้ง
ศุกร์ 19 – พุธ 24 ธันวาคม 2557 (6 วัน/ 5 คืน)
ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
-----------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล/ Principles and Reasons
การบรรลุเป้ าหมายในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน (ASEAN Community) ในปี 2558/2015 นั้น ถือเป็น
เป้ าหมายหลักของเหล่าประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ปั จจุบนั สมาชิ กทุกประเทศจึ งกระตือรื อร้ นและร่ วมมือกันดาเนิ น
นโยบายต่างๆ ทั้งนโยบายจากภาครั ฐและภาคเอกชนเพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนได้อย่าง
สมบูรณ์ตามเป้ าหมาย
แต่สิ่งสาคัญที่ขาดเสี ยมิได้ คือ ความร่ วมมือในการสร้างความรู ้และความเข้าใจเรื่ องเพื่อนบ้านอาเซี ยนให้กบั
ประชาชนภายในประเทศได้รั บ ทราบข้อ มู ล อย่า งถู ก ต้อ ง เพื่ อ ให้ป ระชาชนสามารถปรั บ ตัว พร้ อ มเปิ ดรั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่ วมมือระหว่างประเทศทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม อันเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่ งเสริ มประชาคมอาเซี ยนผ่านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC)
สาหรับประเทศไทยนั้น ความเข้าใจเพื่อนบ้านจึงถือเป็นสิ่ งสาคัญยิง่ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านด้านตะวันตก อย่าง
พม่า ซึ่ งกาลังเปิ ดประเทศสู่ นานาชาติ เพราะพม่าเป็นเพื่อนบ้านที่มีศกั ยภาพทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการศึ กษาและการทาความเข้าใจอันดี ระหว่างไทยและเพื่อนบ้านจึ งจะนาทางไปสู่ การประสาน
ประโยชน์ร่วมกันในทุกด้านระหว่างสองประเทศ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีเอง จะส่ งผลให้ภูมิภาคอาเซียนเข้มแข็งต่อไป
การสัมมนาวิชาการ “ไทย-พม่ าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน” เป็ นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่ วมมือใน
วงวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยความริ เริ่ มของสถาบัน มูลนิ ธิ และองค์กรต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมูลนิ ธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชน
ได้รับความร่ วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กับ บริ ษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ที่ส่งเสริ มและให้การ
สนับสนุนการศึกษาการวิจยั เกี่ยวกับอาเซี ยนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายพรมแดนความรู ้และสร้างกระบวนทัศน์
ใหม่ทางการศึ กษาแก่ คนและสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่ อุดมไปด้วยปั ญญา ดังพุทธภาษิตที่ ว่า “นตถิ ปญญา สมา
อาภา” แสงสว่ าง เสมอด้ วยปัญญา ไม่ มี
วัตถุประสงค์ /Purposes
1. เพือ่ ส่ งเสริ มการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับพม่า ในมิติต่าง ๆ ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
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2. เพื่อกระตุน้ ให้มีการนาเอาความรู ้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
3. เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู ้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน
4. เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองการเปิ ดประชาคมอาเซียน
ระยะเวลา ภาควิชาการ / Date 2 วัน : วันพฤหัส 18 - วันศุกร์ 19 ธันวาคม 2557
ภาคสนาม / Date

6 วัน : วันศุกร์ 19 ธันวาคม – วันพุธ 24 ธันวาคม 2557

ผู้เข้ าร่ วมสั มมนา / Participants

ครู -อาจารย์ นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป จานวน 500 คน

อัตราค่ าลงทะเบียนวิชาการ /
Registration

1,200 บาท (บุคคลทัว่ ไป***)
500 บาท (นิสิต /นักศึกษา ปริ ญญาตรี / โท)
*** บุคคลทัว่ ไป หากสมัครพร้ อมชาระเงินค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ค่ าลงทะเบียนจะลดเหลือ คนละ 1,000.- บาท

สถานที/่ Venue

อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

อัตราค่ าลงทะเบียนภาคสนาม/ Registration ท่านละ 32,000.- บาท แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด
งวดที่ 1 เงินมัดจา 12,000.- บาท เมื่อสมัครลงทะเบียน
งวดสุ ดท้าย จานวน 20,000.- บาท ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
สถานทีล่ งพืน้ ทีภ่ าคสนาม

ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

การชาระค่ าลงทะเบียน

ธนาคารกรุ งไทย จากัด สาขา ย่อยพรานนก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 196-0-03953-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิสัมมนาประจาปี

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ/Results
1. เกิดการเคลื่อนไหวตื่นตัวในวงวิชาการ ศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้เกี่ยวกับพม่า ในมิติ
ต่าง ๆ ทางด้าน ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
2. เกิดการกระตุน้ ให้มีการนาเอาความรู ้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
3. เกิดการสร้างพลังความเข้มแข็งขึ้นในหมู่ประชาคมอาเซียน
4. เกิดความเข้าใจต่อกันในหมู่ประชาคมอาเซียน อันนาไปสู่ ความสามัคคีปรองดองกันในมิติของการอยู่
ร่ วมกันอย่างเท่าเทียมกัน
จัดโดย / Hosts มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
ร่ วมกับ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ
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ติดต่ อสอบถาม / Contact

มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร/โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713
e-mail: textbooksproject@gmail.com , taikitsunee@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ /

Webs www.textbooksproject.com,
FB: http://www.facebook.com/textbooksproject
www. toyota.co.th, www.toyota.co.th/th/ttf/ttf_home.asp

ข้ อมูลเพิม่ เติม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055 961 000 e-mail : naresuan_pr@nu.ac.th
การเดินทาง พิษณุโลกเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคนี้ จึงสามารถเดินทางมายังพิษณุโลกได้หลายทาง เช่น ทาง
อากาศ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ (http://www.phitsanulok-guide.com/Thhowถึงvisit/ThHowถึงvisit.html)
1. ทางอากาศ : สายการบินนกแอร์ โทร.1318 http://www.nokair.com
สายการบินแอร์เอเชีย โทร. 02-515 9999 http://www.airasia.com
สายการบินไทย โทร. 02-288-7000 http://www.thaitravelcenter.com
2. ทางรถไฟ : ติดต่อสถานีรถไฟพิษณุโลก โทร.055-258 005 หรื อสถานีรถไฟหัวลาโพง โทร.02-223 7010 ต่อ 5100-1
รถไฟจาก กรุ งเทพฯ-พิษณุโลก
 มีรถไฟหลายเที่ยวจากกรุ งเทพฯ - พิษณุ โลก ทุกวันตั้งแต่ 07.05 น. ถึง 23.30 น. 14 เที่ยวต่อวัน
 มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปริ นท์เตอร์ ) จากกรุ งเทพฯ-พิษณุ โลก ตั้งแต่ 08.25 น.ถึง 23.10 น., 5 เที่ยวต่อวัน
รถไฟจาก พิษณุโลก-กรุ งเทพฯ
 มีรถไฟหลายเที่ยวจาก พิษณุ โลก - กรุ งเทพฯ ทุกวันตั้งแต่ 02.05 น. ถึง 23.29 น. 14 เที่ยวต่อวัน
 มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปริ นท์เตอร์ ) จากพิษณุ โลก-กรุ งเทพฯตั้งแต่ 02.25 น.ถึง 23.00 น., 4 เที่ยวต่อวัน
3. ทางรถประจาทาง : ติดต่อสถานีขนส่ งพิษณุโลก โทร.055-242-430 หรื อ สถานีขนส่ งสายเหนือ โทร.02-937-8055
 มีรถประจาทางจากสถานี ขนส่ งสายเหนื อ ไปยังพิษณุ โลก ตั้งแต่ 01.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชัว่ โมง
 มีรถประจาทางจากสถานี ขนส่ งพิษณุ โลก ไปยังกรุ งเทพฯ ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชัว่ โมง
4. ทางรถยนต์
จากกรุ งเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ( พหลโยธิน ) เมื่อถึงวังน้อย ใช้เส้นทาง หมายเลข ๓๒ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง
สิ งห์บุรี ชัยนาท และผ่านนครสวรรค์ จึงใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปพิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร
หรื ออีกเส้นทางหนึ่งเมื่อออกจากกรุ งเทพฯแล้วถึงชัยนาทแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข ๑๑ ( ตาคลี - ตากฟ้ า )
ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ อีกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงพิษณุโลก รวมระยะทางทั้งสิ้ น
๔๕๐ กิโลเมตร จากพิษณุโลก - กรุ งเทพฯ ใช้เส้นทางเดิมเดียวกับ กรุ งเทพฯ - พิษณุโลก
5. ทีพ่ กั http://www.phitsanulok.go.th/
โรงแรมพิษณุโลกธานี
โทร. 055 211 068-70 ,
โรงแรมอมริ นทร์ลากูน
โทร. 055 220 999
,
โรงแรมไพลิน
โทร. 055 252 411-5 ,
โรงแรมเทพนคร
โทร. 055 244 070-4 ,
โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ โทร. 055 248 833
,

โรงแรมท็อปแลนด์
โทร. 055 247 800-9
โรงแรมอมริ นทร์นคร โทร. 055 219 069-78
โรงแรมราชพฤกษ์
โทร. 055 258 788-9
โรงแรมน่านเจ้า
โทร. 055 252 510-4
โรงแรมโกลเด้นแกรนด์ โทร. 055 210 234-7
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กาหนดการสั มมนาวิชาการ
"ไทย – พม่ าศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซียน"
พฤหัส 18 - ศุกร์ 19 ธันวาคม 2557
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
วันแรก พฤหัส 18 ธันวา 2557 (Thu 18 December)
08.00 – 09.00

ลงทะเบียน / Registration

09.00– 09.30

พิธีเปิ ดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ.ดร.สุ จินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับ /Welcoming
ศ.เกียรติคุณ เพ็ชรี สุ มิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ ฯ
กล่าวรายงาน /Report
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ กรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวเปิ ดงาน / Opening
มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and Group Phoถึงs

09.30 – 10.00

ปาฐกถานาโดย ฯพณฯ พิษณุ สุ วรรณะชฏ เอกอัครราชทูตไทย ประจาประเทศพม่า

10.00 – 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง / Tea and Coffee Break

10.30 – 12.30

อภิปราย /Panel “ASEAN East-West, North-South Economic Corridors
ไฮเวย์ จากมะละแหม่ ง ผ่ านพิษณุโลก ถึงดานัง ทางรถไฟความเร็วสู ง จากคุณหมิง
ผ่ านเวียงจัน/กทม ถึงสิ งคโปร์ ”
คุณนินนาท

ไชยธีรภิญโญ

ดร.สมเกียรติ

ตั้งกิจวานิชย์

ดร.บุญทรัพย์

พานิชการ

รศ.ดร. สุ วิทย์

เลาหศิริวงศ์

อ.ปริ ญญา

ปานทอง

ดาเนินการและนาอภิปราย

12.30 – 13.30 อาหารกลางวัน / Lunch
13.30 – 15.00 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (ห้อง 301) “พระสงฆ์ กบั การบ้ าน - การเมือง ในอาเซียน”
พระภิกษุณีธมั มนันทา
อ.สุ รพศ

ทวีศกั ดิ์

ดร.สุ เนตร

ชุตินธรานนท์

อ.สมฤทธิ์

ลือชัย

ดาเนินการและนาอภิปราย
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ห้องที่ 2 / Room 2 (ห้อง 209) “ASEAN – North /Central Thailand ถึง Tourism การท่ องเทีย่ วลุ่มนา้ ปิ ง-วัง-ยม-น่ าน และสาละวิน”
ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุ ข
คุณพจนา

สวนศรี

ดร.วารัชต์

มัธยมบุรุษ

อ.ประทีป

ฉายลี

ผศ.กาญจนี

ละอองศรี

ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 3 / Room 3 (ห้อง 210) “UPDATE ประเทศไทย : การบริหารส่ วนภูมิภาค”
ศ. ดร.ธเนศวร์

เจริ ญเมือง

อ.ชานาญ

จันทร์เรื อง

รศ.สมชาย

ปรี ชาศิลปะกุล

ดร.ธัชเฉลิม

สุ ทธิพงษ์ประชา

ผศ.ดร.ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ดาเนินการและนาอภิปราย
ห้องที่ 4 / Room 4 (ห้อง 211) “ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ตะเข็บพรมแดนไทย/พม่ า”
ผศ.ดร.อัจฉริ ยา ชูวงศ์เลิศ
ผศ.ดร.วศิน

ปัญญาวุธตระกูล

อ.อนุชิต

สิ งห์สุวรรณ

ผศ.ดร.พิเชฐ

สายพันธ์

ดาเนินการและนาอภิปราย

15.00 – 15.30 พักรับประทานอาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.30 – 17.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 (ห้อง 301) “ไทยพม่ าค้ าขาย เศรษฐกิจก้ าวไกล ปลอดภัยปลอดโรค”
ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุ ชาติ
ดร.วิสาข์

สุ พรรณไพบูลย์

นพ.วิทยา

สรัสดิวฒ
ุ ิพงศ์

ดร.ชญานินท์

ประทุมสู ตร

ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 2 / Room 2 (ห้อง 209) “แรงงานข้ ามพรมแดน”
คุณบุษยรัตน์

กาญจนดิษฐ์

คุณเพ็ญวดี

รัตตกูล

คุณนรา

รัตนรุ จ

คุณอัจฉรี ยา

สายศิลป์

คุณอดิศกั ดิ์

ศรี สม

ดาเนินการและนาอภิปราย
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ห้องที่ 3 / Room 3 (ห้อง 210) “นา้ สาละวิน – นา้ โขง – เขือ่ น : พัฒนา หรือ ทาลาย”
ดร.สรณรัชฎ์

กาญจนะวณิ ชย์

คุณเพียรพร

ดีเทศน์

รศ.ดร.รัศมี

ชูทรงเดช

คุณวิฑูรย์

เพิ่มพงศาเจริ ญ

ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 4 / Room 4 (ห้อง 211) “แผนที่ – เขตแดนทางบก / ทางทะเล : ไทย - พม่ า”

18.00 - 20.00

อ.พนัส

ทัศนียานนท์

อ.กวีพล

สว่างแผ้ว

คุณดามพ์

บุญธรรม

อ.ดุลยภาค

ปรี ชารัชช

อ.อัครพงษ์

ค่าคูณ

ดาเนินการและนาอภิปราย

เลี้ยงอาหารค่า ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และงานแฟชัน่ โชว์ “ดังในสวนขวัญ หลากหลายพันธ์ มาลี”

วันทีส่ อง ศุกร์ 19 ธันวา 2557 (Fri 19 December)
08.30 – 10.00 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ
ห้องที่ 1 / Room 1 (ห้อง 301) “ปัญหาและทางออกเรื่องชาติพนั ธุ์ตะเข็บชายแดนไทย - พม่ า”
คุณเตือนใจ

ดีเทศน์

คุณคืนใส

ใจเย็น

อ.ดุลยภาค

ปรี ชารัชช

อ.สมฤทธิ์

ลือชัย

อ.มรกตวงศ์

ภูมิพลับ ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 2 / Room 2 (ห้อง 209) “Constructions of National Heroes and Heroines in
Southeast Asia” “การสร้ างวีรบุรุษ วีรสตรี และวีรชน ของชาติอาเซียน”
อ.สายพิณ

แก้วงามประเสริ ฐ

คุณสุ เจน

กรรพฤทธิ์

ดร อุดมพร

ธีระวิริยะกุล

อ.อัครพงษ์

ค่าคูณ

ศ.ดร.ชาญวิทย์

เกษตรศิริ

ดาเนินการและนาอภิปราย
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ห้องที่ 3 / Room 3 (ห้อง 210) “มองพม่ าผ่ านธุรกิจ”
คุณขวัญนภา

ผิวนิล

คุณยศธน

กิจกุศล

คุณสมศักดิ์

คะวีรัตน์

คุณอดิศกั ดิ์

ศรี สม ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 4 / Room 4 (ห้อง 211) “มองอาเซียนผ่ านสื่ อ”
คุณสุ ภตั รา

ภูมิประภาส

คุณสงวน

คุม้ รุ่ งโรจน์

คุณสุ ภลักษณ์

กาญจนขุนดี

รศ.ดร.อุบลรัตน์

ศิริยวุ ศักดิ์

ดาเนินการและนาอภิปราย

10.00 – 10.30

พักรับประทานอาหารว่าง / Tea and Coffee Break

10.30 – 12.30

แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ
ห้องที่ 1 / Room 1 (ห้อง 301) “ราชันผู้พลัดแผ่ นดิน เมื่อพม่ าเสี ยเมือง”
คุณสุ ภตั รา

ภูมิประภาส

อ.ดุลยภาค

ปรี ชารัชช

ศ.ดร.ชาญวิทย์

เกษตรศิริ

อ.สมฤทธิ์

ลือชัย

ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 2 / Room 2 (ห้อง 209) “ศูนย์ การเรียนรู้ ห้ องสมุด จดหมายเหตุ อาเซียน – อุษาคเนย์ ”
ผศ.ดร.สุ เทพ

ทองงาม

ผศ.ดร.อรรจน์

บัณฑิตย์

คุณสุ นนั ทา

เมืองนิล

คุณกาญจนาภรณ์

จิตต์สง่า

คุณศรี จนั ทร์

จันทร์ชีวะ

ดาเนินการและนาอภิปราย

ห้องที่ 3 / Room 3 (ห้อง 210) “ภาษากับวัฒนธรรม ASEAN”
ผศ.ดร.ธัญญา

สังขพันธานนท์

รศ.ดร.ฉันทนา

จันทร์บรรจง

คุณองค์

บรรจุน

ผศ.วิรัช

นิยมธรรม

ดาเนินการและนาอภิปราย
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ห้องที่ 4 / Room 4 (ห้อง 211) “การเมืองเรื่องสุ นทรียภาพในรัฐฉานตะวันออก : การเชื่อมโยง
เรื่องศิลปกรรม ชาติพนั ธุ์ และการท่ องเทีย่ ว ในกลุ่มประชาคมอาเซียน”
ดร.พลวัฒ
ประพัฒน์ทอง
ดร. ณัฐกร

วิทิตานนท์

อ.ปฐมพงศ์

มโนหาญ

ผศ.ดร.ธารงศักดิ์

เพชรเลิศอนันต์ ดาเนินการและนาอภิปราย

12.30 – 13.30

อาหารกลางวัน / Lunch

13.30 – 17.30

ภาคสนาม City tour พิษณุโลก (รับจานวน 80 ท่าน ต้องลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้า
โดยผูจ้ ดั ฯ จะเรี ยงลาดับตามการสมัครลงทะเบียนวิชาการ)
13.30 น. คณะพร้อมกันที่บริ เวณหน้าอาคารเอกาทศรถ และออกเดินทางโดยรถบัส
- นมัสการพระพุทธชินราชและพระที่วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน พร้อมซื้อของฝากเมือง
พิษณุโลก
- สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ศาลสมเด็จและเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังจันทน์

ซึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์สร้างให้ เพื่อจัดแสดงรู ปลักษณ์สัณฐานของพระราชวังจันทน์
- ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านที่พิพิธภัณฑ์พ้นื บ้านจ่าทวี
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยนเรศวร
พิธีกรตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

หมายเหตุ ขอเชิญชวนทุกท่ านแต่ งกายด้ วยเสื้อผ้ า-เครื่องประดับ ของอาเซียน-อุษาคเนย์

ท่านที่ลงทะเบียนร่ วมสัมมนาวิชาการจะได้รับอภินนั ทนาการหนังสื อและเอกสารวิชาการ ดังนี้
(1) หนังสื อสรุ ปการสัมมนา "อีสาน – ลาว - ขแมร์ ศึกษา ในกรอบประชาคมอาเซี ยน"
(2) เอกสารสัมมนา (หนังสื อทามือ) มากกว่ า 10 เล่ ม
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กาหนดการภาคสนาม
แม่ สอด – เมียวดี – มะละแหม่ ง – ตันบูซายัต – หงสาวดี – ย่ างกุ้ง
ศุกร์ 19 – พุธ 24 ธันวาคม 2557 (6 วัน/ 5 คืน)
ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
วิทยากรท้ องถิน่ และวิทยากรพิเศษ : ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย ผศ.ดร.ธารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ท่ านละ 32,000.- บาท


วันแรก ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557 พิษณุโลก – แม่ สอด
13.30 น.
14.00 น.
18.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน บริ เวณหน้าอาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
ออกเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยรถปรับอากาศ
เดินทางถึงแม่สอด นาท่านเข้าสู่ ที่พกั เซ็นทารา แม่สอด // พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

เย็น

แม่ สอด – เมียวดี – พะอัน – มะละแหม่ ง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาคณะสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย/พม่า แม่สอด-เมียวดี
เดินทางสู่ เมืองมะละแหม่ง หรื อ เมาะลาเลิง ระยะทางประมาณ 175 กม.ระหว่างทางประมาณ 70 กม.
จะเป็ นทางขึ้นเขาและเป็ นทางวันเวย์ เส้นทางจะไต่ตามสันเขา จะมีช่องแคบรถไม่สามารถสวนทาง
กันได้ แวะชมเมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
ชมเมืองมะละแหม่ ง หรือ เมาะลาเลิง (พม่าออกเสี ยงว่า เมาะลาใย) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
และยังเป็ นท่าสาคัญในสมัยยุคอาณานิคม หนึ่งในรัฐที่ต้ งั อยูท่ างใต้ของพม่า และยังเป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่ เ ป็ นอัน ดับ 3 ของประเทศ น าชม ประตู ห ลัก แห่ ง ภู มิ ภ าคตะวัน ออกเฉี ย งใต้ข องพม่ า นั่น
คือ “สะพานตานละวิน(สาละวิน)” หรื อ สะพานมะละแหม่ง สะพานที่ยาวที่สุดของพม่า โดยมีความ
ยาวกว่า 3 กิโลเมตร มีทางรถไฟวิ่งคู่ขนานกันไปกับสะพาน
สัมผัสบรรยากาศเมืองท่าที่สาคัญ
ในสมัยยุคอาณานิคมอังกฤษ ลัดเลาะไปตามตลาด โบสถ์และมหาวิทยาลัย ชมอาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้น
ในสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตส์
จากนั้นไปชมโบสถ์ และโรงเรี ยน St.Patrick สถาบันการศึกษาเก่าแก่ของเมือง ที่เจ้าศุขเกษมแห่ ง
เชียงใหม่มาเรี ยนแล้วพบรักกับ "มะเมียะ" จนกลายเป็ นนิยายรักอมตะที่คนไทยรู ้จกั ดี และเดินทางไป
นมัสการพระธาตุประจาเมือง ณ วัดไจ้ ตะหลัน่ นามของวัดแปลว่า วัดสยามพ่าย ในนิ ยายรัก มะเมียะศุขเกษมของปราณี ศศิธร ณ พัทลุง กล่าวว่าที่นี่เป็ นที่สาบานรักของทั้งสอง และหลังจากผิดหวังกับ
ความรักแล้วมะเมียะมาบวชเป็ นชีอยูท่ ี่วดั นี้ ตัววัดตั้งอยูบ่ นเนินเขากลางเมือง จากที่นี่สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ตวั เมืองได้รอบทิศทาง
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เข้าสู่ ที่พกั Strand Hotel Mawlamyaing หรื อเทียบเท่า

เมืองมะละแหม่ง

สะพานตานละวิน(สาละวิน)

โบสถ์เซนต์แพททริ ค และ ST. Patrick's Church
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วันทีส่ าม อาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2557
06.00 น.
07.00 น.

เที่ยง
บ่าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางไปที่ สถานีรถไฟตันบูซายัด (Thanbyuzayat Railway Station) สถานีเริ่ มต้นเชื่อมโยงไปสู่
ทางรถไฟสายมรณะจ.กาญจนบุรี ลงไปทางตอนใต้ของเมืองมะละแหม่ง (ระยะทางประมาณ 65 กม.)
จากนั้นเดิ นทางสู่ เมืองท่ าโตน หรื อสะเทิม(สุ ธรรมวดี ) อดี ตเมื องหลวงของอาณาจักรมอญ เมื องนี้ พุทธ
ศาสนารุ่ งเรื องมากจนพระเจ้าอโนรทาของพม่าต้องยกทัพมาตีเพื่อชิ งเอาพระไตรปิ ฎก แวะนมัสการพระ
เจดีย์ประจาเมืองสะเทิมและชมอนุเสาวรีย์พระไตรปิ ฎกที่ต้ งั อยูก่ ลางเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน
เดิ น ทางมุ่ ง หน้า สู่ คิน ปู น แคมป์ (เชิ ง เขาไจ๊ ก์ ทีโ ย) เพื่ อ ขึ้ น ไหว้พ ระธาตุ อิ น ทร์ แ ขวน เปลี่ ย นเป็ น
รถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นเขา ชมธรรมชาติสองข้างทางอย่างเพลิดเพลินพร้อมสัมผัสอากาศหนาวเย็น
ของยอดเขา
เข้าที่พกั โรงแรมเมาเท่นท๊อป หรื อ โรงแรมไจ๊กท์ ีโย
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านไป สั กการะพระธาตุอินทร์ แขวน พระเจดียอ์ งค์น้ ีเปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็ก ที่
เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 22.00 น.เท่านั้น พระธาตุอินทร์ แขวนนี้เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ด
ของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า พระธาตุอินทร์ แขวนเป็ นองค์เจดี ยข์ นาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่
สู ง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซ่ ึงตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้

วัดไจ้ตะหลัน่

พระธาตุอินทร์แขวน

วันทีส่ ี่ จันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557
05.00 น.

06.30 น.

มะละแหม่ ง – ตันบูซายัด - สะเทิม – อินทร์ แขวน

สถานีรถไฟตันบูซายัด (Thanbyuzayat Railway Station)

พระราชวังบุเรงนอง – หงสาวดี

เจดียช์ เวมอร์ดอหรือ พระธาตุมุเตา

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน – หงสาวดี

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า สักการะพระธาตุ เพื่อเป็ นสิ ริมงคล หรื อใส่ บาตรพระสงฆ์หรื อถวายข้าวพระ
พุทธ มีชุดจาหน่ ายบริ เวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิ ยมจุดเทียนตามกาลังวันหรื อจานวนอายุ ให้
เวลาท่านได้นมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา และชมทัศนียภาพรอบ ๆ บริ เวณ
พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น้ ีต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
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07.30 น.
เที่ยง
บ่าย

เย็น

ออกเดิ นทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อ ถึ ง คินปูนแค้มป์ เปลี่ ยนเป็ นรถบัสปรั บอากาศเดิ นทางสู่
เมืองหงสาวดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าสัว (เมืองหงสาวดี)
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั
หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดี บุเ รงนอง นมัส การ พระเจดีย์ ชเวมอร์ ดอ หรื อ พระธาตุ มุ เ ตา พระเจดี ย ใ์ นสมัย
เดียวกันกับพระเจดียช์ เวดากอง เป็ นพระเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองหงสาวดี อันเป็ นบ้านเกิดของ พระเจ้าบุเรง
นอง และเป็ นหนึ่ งในมหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว ซึ่ งเป็ น
พระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี ให้อิสระท่านชอปปิ้ งไม้ราคาถูกและของฝากจากเมืองหง
สาวดี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้
รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมืองย่างกุง้ เข้าสู่ ที่พกั Green Hill Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า อังคารที่ 23 ธันวาคม 2557
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

ย่ างกุ้ง – สิ เรียม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
ออกเดินทางไปยังเมืองสิ เรียม ห่ างจากเมืองย่างกุง้ ประมาณ 1 ชม. เมืองสิ เรี ยมอยู่ห่างจากกรุ งย่างกุง้
ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิ เรี ยมแล้วนาทุกท่านชมความแปลกตาของเมืองซึ่ งเมืองนี้
เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี
จากนั้นนาทุกท่านชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรื อ พระเจดีย์เยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่าน
อยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยมบริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะสามารถซื้ ออาหารเลี้ยง
ปลาดุกตัวใหญ่นบั ร้อยๆตัวที่วา่ ยวนเวียนให้เห็นครี บหลังที่โผล่เหนือผิวน้ า ได้เวลาพอสมควรนาท่าน
กลับสู่ ยา่ งกุง้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารเมืองย่างกุง้
นาท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ 1 เส้น สร้างเมื่อสอง
พันกว่าปี มาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยม์ อญ และที่เจดียโ์ บดาทาวน์ท่านสามารถมองเห็น
พระเกศาธาตุได้ครับ สักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่ งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก
และนิ ยมมาขอพรด้วยเชื่ อว่าอธิ ษฐานสิ่ งใดจะสมความปรารถนา สักการะ เทพกระซิ บ ซึ่ งการขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามผูอ้ ื่นได้ยนิ จากนั้นนาท่าน ช้ อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่ งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
ของพม่าความหลากหลายของสิ นค้า ของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก
เครื่ องเงิน เครื่ องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก หรื อผ้าโสร่ งหญิงชาย ที่
มีลวดงายสวยงามมาก
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาปี เกิดมีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสู งสุ ดของพม่า) พระมหาเจดียช์ เวดากองเป็ นพระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยูบ่ ริ เวณ
เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จานวน 8
เส้น บนยอดสุ ดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชั้นข้างบนสุ ดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72
กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้ งั ผูค้ น ชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและ

12

เย็น

นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืน อย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ใช้ในการก่อสร้าง
ซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่ งนี้ มีจานวนมากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูท่ ี่ธนาคารชาติองั กฤษเสี ย
อีกและนับเป็ น มหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวก พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของพม่า
เข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Green Hill Hotel หรื อเทียบเท่า

เจดียก์ ลางน้ า หรื อ พระเจดียเ์ ยเลพญา

เจดียโ์ บดาทาวน์

เทพทันใจ

พระมหาเจดียช์ เวดากอง

พระนอนเจ๊าทัตจี หรื อ พระนอนตาหวาน

สุ สานพระนางศุภยลัตและอูนุ

พระนางศุภยลัตและอูนุ

วันทีห่ ก พุธที่ 24 ธันวาคม 2557 ย่ างกุ้ง – กรุงเทพฯ
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง

19.00 น.
21.05 น.
22.50 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร
นาท่านชมสุ สานพระนางศุ ภยลัตและอูนุ ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระเจดี ยช์ เวดากอง จากนั้นไปชม
สุ สานของพระเจ้าบาฮาดูร์ ชาร์ ซาฟาร์ ที่ ๒ จักรพรรดิโมกุลองค์สุดท้ายที่ถูกอังกฤษจับมาไว้ที่ยา่ ง
กุง้ พิพธิ ภัณฑ์ แห่ งชาติเมืองย่ างกุ้ง ชมโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพม่าตั้งแต่ยคุ ก่อน
ประวัติศาสตร์เรื่ อยมาถึงยุคอาณาจักรศรี เกษตร พุกาม ตองอูและ คองบอง รวมไปถึงเรื่ องราวของ
อาระกัน มอญและกลุ่มชาติพนั ธุต์ ่างๆ ชม "สิ งหาสนบัลลังก์ " ของกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า
และของใช้ส่วนพระองค์ของพระเจ้าทีบอและพระนางศุภยลัต ซึ่งสร้างด้วยวัตถุล้ าค่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นไปชมพระนอนเจ๊ าทัตจี หรื อที่เรี ยกกันเล่นๆว่า พระนอนตาหวาน แล้วปิ ดท้ายด้วย
การไปชมช้างเผือกของพม่าที่เผือกจริ งๆ ซึ่งพม่าถือว่าเป็ นสิ่ งมงคลที่มีค่ายิง่ ของประเทศ
เดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้
เดินทางออกจากสนามบินกลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD 4239 โดยสายการบินนกแอร์
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าลงทะเบียนภาคสนาม
ผูใ้ หญ่ราคา พัก 2 ท่าน ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

32,000.- บาท
8,500.- บาท

การชาระค่ าลงทะเบียน
แบ่งจ่ายเป็ น 2 งวด หรื อ จะจ่ายทั้งหมดเมื่อสมัครลงทะเบียน
งวดที่ 1 เงินมัดจา 12,000.- บาท เมื่อสมัครลงทะเบียน
งวดที่ 2 จานวน 20,000.- บาท ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
โอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย จากัด สาขา ย่อยพรานนก
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 196-0-03953-9
ชื่อบัญชี มูลนิธิสมั มนาประจาปี
อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ย่างกุง้ – กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ ป) โดยสารการบินนกแอร์
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พกั 5 คืน พักห้องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน (ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการพักเดี่ยว หรื อมาไม่ครบคู่)
- ค่าวีซ่าพม่า / ค่าภาษีสนามบินพม่า
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่ านละไม่ เกิน 15 กก.
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสี ยชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
(คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยอายุต่ากว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง
75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี
ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคุม้ ครอง)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น / คนขับรถ
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 15 กก.
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารทีใ่ ช้ ในการขอวีซ่าประเทศพม่ า
1. ผูร้ ่ วมเดินทางจะต้องเดินทางไปแสดงตนเพื่อสแกนม่านตาและนิ้วมือ ที่สถานทูตเมียนมาร์ ถ.สาธรใต้
(จะนัดหมายไปอีกครั้งก่อนการเดินทาง)
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2. หนังสื อเดินทางที่มีหน้าว่าง และมีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
นับจากวันที่ออกเดินทาง (24 มิถุนายน 2558)
**ในกรณี ที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้วเกินการสู ญหายจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **
3. รู ปถ่ายสี เท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จานวน 3 รู ป พืน้ หลังสี ขาวเท่ านั้น (สาคัญมาก)
4. เอกสารในข้อ 2-3 ขอให้ส่งให้ผจู ้ ดั ฯ ภายในวันที่ 28 พฤศิจกายน 2557
5. ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 10 วันทาการ หากท่านให้เล่มช้ากว่าที่กาหนด
ท่านจะต้องเสี ยค่ายืน่ ด่วนเล่มละ 800 บาท
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรื อ หักค่าใช้จ่ายในกรณี ที่ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับ
สายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
การเปลีย่ นแปลงรายการ
ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณี ที่สูญหายหรื อสู ญเสี ย นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ โดยจะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
เงือ่ นไขเพิม่ เติม
1. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง ผูจ้ ดั ฯขอสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
2. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระ
ค่าบริ การเป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
3. ผูจ้ ดั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
จัดโดย

บริ ษทั ไมท์ต้ ีพลัส ทราเวล จากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่ 11/7659

ดูรายละเอียดเพิม่ เติม

หมายเหตุ

Web : www.textbooksproject.com , www.charnvitkasetsiri.com
FB: http://www.facebook.com/textbooksproject

เนื่องจากที่นงั่ มีจานวนจากัด จึงขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับท่านที่ชาระค่าบริ การตามลาดับ
ขอความกรุ ณากรอกรายละเอียดด้วย ตัวบรรจง เพื่อสะดวกในการจัดทาเอกสาร
 หากท่ านประสงค์ ทจี่ ะเดินทาง ติดต่ อสารองทีน่ ั่งได้ ที่ 
คุณกิตสุ นี รุ จิชานันทกุล (ต่าย) โทร./โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713 , 089-457-8657
e-mail: taikitsunee@gmail.com

