Explore the world with AYA Joy Travel
၁။ အကာအကွယ်
ကမ္ဘာအနှ ှံ့ ခရီးသွာီးစဉ်အတွငီး် ကကြုံတတွွေ့ရတသာ အကကမ္်ီးဖက်မ္ှု၊ မ္တတာ်တဆမ္ှု၊ ပြင်ြနှငပ်ှံ့ မ္င်နင
ို တ
် သာနည်ီးလမ္်ီးမ္ ာီးတကကာငှံ့် ပဖစ်တြေါ်တသာ
ကိုယ်ခနဓာဒဏ်ရာ ရရှမ္ှု၊ မ္သန်စွမ္်ီးမ္ှု သမ္ဟို
ို ှံ့ တ် တသဆိုီးပခင်ီးတအတွ
ို ှံ့
က် အကာအကွယ်တြီးြါသည်။ တြေါ်လစသည် ခရီးစဉ်အတွငီး်
ခရီးသွာီးရာတွင် အဆင်မ္တပြမ္ှုမ္ ာီးတကကာငှံ့် ပဖစ်တြေါ်လာတသာ ကိုနက
် စရတ်မ္ ာီးကိုလည်ီး ပြန်လည်တြီးြါသည်။

Express Plan
အက ျိုးခံစာျိုးခွင ်

တစ်ဦျိုးခ င်ျိုးအစီ
အစဉ်

Eco Plan

မသာျိုးစုအစီအစဉ်

တစ်ဦျိုးခ င်ျိုးအစီ
အစဉ်

10,000,000
မ္တတာ်တဆ တသဆိုီးပခင်ီး

10,000,000

(လူကကီးတစ်ဦီးလျှင)်
3,000,000

10,000,000
10,000,000

(ကတလီးတစ်ဦီးလျှင)်

အတပခခ

တဆီးကိုသစရတ်၊
အမ္ ာီးဆိုီး

တဆီးရို စရတ်နင
ှ ှံ့်

100,000,000

အပခာီးကိုနက
် စရတ်မ္ ာီး

ကျပ်အထိ

(အသက် ၇၀ အရွ ယ်အထ)

တစ်ြါီးသူထခိုက်နစ်နာပခင်ီး

အပိိုအကာ

တဆီးရို တက်စရတ်

အကွယ် ၁

မသာျိုးစုအစီအစဉ်

(လူကကီးတစ်ဦီးလျှင)်
3,000,000
(ကတလီးတစ်ဦီးလျှင)်

အမ္ ာီးဆိုီး 300,000,000

အမ္ ာီးဆိုီး

ကျပ်အထိ

50,000,000

အမ္ ာီးဆိုီး 100,000,000

ကျပ်အထိ

ကျပ်အထိ (တစ်ဦီးလျှင)်

အမ္ ာီးဆိုီး 100,000,000
ကျပ်အထိ
အမ္ ာီးဆိုီး
ကျပ်အထိ
(တစ်ဦီးလျှင)်

အမ္ ာီးဆိုီး

အမ္ ာီးဆိုီး 100,000,000

အမ္ ာီးဆိုီး

အမ္ ာီးဆိုီး 100,000,000

100,000,000

ကျပ်အထိ

100,000,000

ကျပ်အထိ

3,000,000

10,000,000

100,000

100,000 (တစ်ရက်လျှင,်

(တစ်ရက်လျှင)်

တစ်ဦီးလျှင)်

1,000,000

2,000,000

အမ္ ာီးဆိုီး
3,000,000
Up to 100,000
(တစ်ရက်လျှင)်

အမ္ ာီးဆိုီး

အကွယ် ၂

(၆
နာရဆက်တိုက်တနာက်က ြါက
က ြ်

50,000

နှငှံ့်

၆
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1,000,000

10,000,000

100,000 (တစ်ရက်လျှင,်
တစ်ဦီးလျှင)်

တလယာဥ်တနာက်က ပခင်ီး
အပိိုအကာ

50,000,000

2,000,000

နာရဆက်တိုက်ထက်ြို၍
တနာက်က ြါက က ြ် 70,000)

ခရီးတဆာင်အတ်တနာက်က ပခင်ီး
အပိိုအကာ
အကွယ် ၃

(သတ်မ္ှတ်ထာီးတသာ

ဆိုက်

တ ရာက်ရာတနရာတွင် Check-

300,000

800,000

300,000

800,000

in ဝင်ပြီး ၆ နာရဆက်တိုက်
တနာက်က ြါက က ြ် 50,000)
ခရီးတဆာင်အတ်မ္ ာီးနှငှံ့်
တ ရီးကိုယ်တာ

အပိိုအကာ

ဆိုီးရှု ီးပခင်ီး

အကွယ် ၄

အစိုလိုက်

ကိုယ်

အက ြုံီးမ္ ာီး

(တစ်ခိုတည်ီး

အတွွဲလိုက်ဆိုီးရှု ီးပခင်ီးမ္ ာီး

သို ှံ့
သို ှံ့

အမ္ ာီးဆိုီး
1,000,000
ကျပ်အထိ

အမ္ ာီးဆိုီး
ကျပ်အထိ

3,000,000

အမ္ ာီးဆိုီး
1,000,000
ကျပ်အထိ

အမ္ ာီးဆိုီး

3,000,000

ကျပ်အထိ

အတွက် က ြ် 200,000)

၂။ အက ံ ျိုးဝင်သမ
ူ ာျိုး
လူကကြီး
•

အသက် (၇၀) တအာက် လူကကီးမ္ ာီး

•

ပမ္န်မ္ာနင
ို င
် သာီး ပဖစ်သူ၊ ပမ္န်မ္ာနင
ို င
် ၌ တရာီးဝင်တနထိုငခ
် ွင်ှံ့ ရရှသူ (သို)ှံ့ တရာီးဝင်အလိုြ်လိုြ်ကိုငခ
် ွင်ှံ့ ရရှသူနင
ှ ်ှံ့ ၎င်ီးတ၏
ို ှံ့
မ္သာီးစိုဝင်မ္ ာီး

ကတလီး
အသက် ရက် (၃၀) နှငှံ့် (၁၈) နှစ်ကကာီး (သို)ှံ့ အသအမ္ှတ်ပြြုံ အဖွွဲွေ့အစည်ီး တစ်ခိုခိုတွင် အခ န်ပြညှံ့် ြညာသင်ကကာီးသူမ္ ာီးအတွက် အသက်
(၂၃) နှစ်အရွ ယ်အထ
၃။ အာမခံ အမ ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး
Individual Plan (တစ်ဦြီးချင်ြီးအတွက်)
အသက် (၇၀) တအာက်ပဖစ်ပြီး ပမ္န်မ္ာနင
ို င
် သာီး ပဖစ်သူ၊ ပမ္န်မ္ာနင
ို င
် ၌ တရာီးဝင်တနထိုငခ
် ွငှံ့် ရရှသူ (သ)ို ှံ့ တရာီးဝင်အလိုြ်လိုြ်ကိုငခ
် ွငှံ့်
ရရှသူမ္ ာီးအတနပဖငှံ့် “Individual Plan” အကာအကွယ် ဝယ်ယူနင
ို ြ
် ါသည်။
Family Plan (မ္သာီးစိုအတွက်)
သငှံ့အ
် မ္်တထာင်ဖက်၊ အလိုြ်မ္လိုြ်သညှံ့်မ္သာီးစိုဝင်မ္ ာီး နှငှံ့် လက်မ္ထြ်ရတသီးတသာ ကတလီးမ္ ာီးအတွက် “Family Plan” ပဖငှံ့်
အကာအကွယ် ရယူနင
ို ြ
် ါသည်။
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၄။ ပရီမီယံ
ြရမ္ယနှုနီး် မ္ ာီးသိရိရန် ပပြီးထာြီးပသာ အချက်အလက်မျာြီးထည့််၍ တွက်ချက်နင
ိို ပ
် ါသည်။

၅။ လ

ာ်လ ကျိုးအက ံ ျိုးမဝင်လသာ အခ က်မ ာျိုး

တအာက်တဖာ်ပြြါ

အခ က်မ္ ာီးမ္ှ

တိုက်ရို က်ပဖစ်တစ၊

သွယ်ဝိုက်၍ပဖစ်တစ၊

တစ်စတ်တစ်ြိုငီး် ပဖစ်တစ

ပဖစ်တြေါ်လာတသာ

ထခိုက်ဆိုီးရှု ီးမ္ှုမ္ ာီးအတွက် တလ ာ်တကကီးအက ြုံီးမ္ဝင်ြါ။
၁။ နဂိုရှရင်ီးစွွဲ တရာဂါလကခဏာမ္ ာ
၂။ ကယ
ို က
်ှံ့ ယ
ို က
် သ
ို တ်တသပခင်ီး၊ သတ်တသရန်ကကြုံီးစာီးပခင်ီး၊ ရည်ရွယ်ခ က်ရှရှမ္မ္ကိုယ်ကိုအနာတရပဖစ်တအာင်လိုြ်ပခင်ီး
၃။ တဆီးသိုီးစွွဲပခင်ီး၊ အရက်၊ မ္ူီးယစ်တဆီးသိုီးစွွဲမ္ှုတကကာငှံ့် ပဖစ်တြေါ်တသာ ဆိုီးက ြုံီးမ္ ာီး
၄။ တိုက်ရို က်ပဖစ်တစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ပဖစ်တစ AIDS (သ)ို ှံ့ ARC၊ HIV စတသာ တရာဂါမ္ ာီးတကကာငှံ့် ထခိုက်မ္ှုမ္ ာီး
၅။

မ္တတာ်တဆထခိုက်မ္ှုတကကာငှံ့်

ပဖစ်တြေါ်လာသညှံ့်

ကိုယ်ဝန်ြ က်က ပခင်ီးမ္ှလွွဲ၍

ကိုယ်ဝန်တဆာင်ပခင်ီး၊

ကတလီးတမ္ွီးဖွာီးပခင်ီး

(ခွွဲစတ်တမ္ွီးဖွာီးပခင်ီး) ကိုယ်ဝန်ဖ က်ခ ပခင်ီး၊ ကိုယ်ဝန်ြ က်က ပခင်ီးနှငှံ့် ၎င်ီးကစစရြ်မ္ ာီးနှငှံ့် ဆက်စြ်သညှံ့် ထခိုက်ဆိုီးရှု ီးမ္ှုမ္ ာီး
၆။ ဆရာဝန်၏ လမ္်ီးညွှနခ
် က်မ္ ာီးနှငအ
် ှံ့ င်၍ ခရီးသွာီးပခင်ီး
ှံ့် ည ဆနက
၇။ တဆီးကိုသမ္ှုခယူရန် နှငှံ့် တဆီးစစ်တဆီးရန်အတွက် ခရီးသွာီးပခင်ီး
၈။ စတ်ြိုငီး် ဆိုငရ
် ာ တရာဂါမ္ ာီးပဖစ်သညှံ့် စတ်မ္တည်ပငမ္်မ္ှု၊ စတ်ဓာတ်က မ္ှု၊ စတ်ကစဥှံ့်ကလ ာီးပဖစ်မ္ှု စသညှံ့် လကခဏာမ္ ာီး
၉။ နင
ို င
် အာီးကစာီးြွွဲမ္ ာီးတွင် အာီးကစာီး (သ)ို ှံ့ ဂမ္်ီးမ္ ာီးတွင် ြါဝင်ယှဥ်ပြြုံငပ် ခင်ီးမ္ ာီး
၁၀။ ပမ္င်ီးစီးပြြုံငြ
် ွွဲ၊ တမ္ာ်တတာ်ကာီးပြြုံငြ
် ွွဲ၊ တတာင်တက်ပခင်ီး၊ တက ာက်တတာင်တက်ပခင်ီး၊ တွင်ီးတူပခင်ီး၊ တလထွဲခိုနခ
် ပခင်ီး၊ တလထီးခိုနပ် ခင်ီး၊
တ ရငိုြ်ပခင်ီး၊ အပမ္ငှံ့ခ
် ိုနပ် ခင်ီး၊ အပမ္ငှံ့ဒ
် င
ို ဗ
် င်ထိုီးပခင်ီး နှငှံ့် တလြူတဖာင်ီးစီးပခင်ီးစသညှံ့် အနတရာယ်ရှ အာီးကစာီးနည်ီးမ္ ာီးမ္ှ ပဖစ်တြေါ်လာတသာ
ထခိုက်မ္ှုမ္ ာီး
၁၁။ တရာီးမ္ဝင်တသာ လိုြ်တဆာင်ခ က်မ္ ာီး
၁၂။ သယ်ယူြတဆာင်
ို ှံ့
စဉ် ဌာီးရမ္်ီးထာီးတသာ (သ)ို ှံ့ တင်တဆာင်ထာီးတသာ ြစစည်ီးကရယာမ္ ာီး ြ က်စီးဆိုီးရှု ီးပခင်ီး
၁၃။ ပြည်ြလိုြ်ငန်ီးနှငှံ့် ဆက်စြ်သညှံ့် ကိုနသ
် ွယ်ပခင်ီး အလိုြ်အကိုငမ္
် ာီး
၁၄။ စစ်ြွွဲ၊ က ီးတက ာ်ပခင်ီး၊ တစ်ဖက်နင
ို င
် မ္ှ က ီးတက ာ်ဝင်တ ရာက်ပခင်ီး၊ ပြည်တွငီး် စစ်၊ ြိုနက
် န်မ္ှု၊ တတာ်လှနတ
် ရီး၊ ဆနဒပြမ္ှု၊ အဓကရိုဏ်ီး၊
သြတ်တမ္ှာက်မ္ှုမ္ ာီး
၁၅။ န ကလီးယာီးတလာင်စာမ္ ာီး (သို)ှံ့ တ ရဒယိုသတတကက စွနြ
် ှံ့ စ်ြစစည်ီးမ္ ာီးမ္ှ ဓာတ်တရာင်ပခည် (သ)ို ှံ့ ညစ်ညမ္်ီးြ က်စီးမ္ှုမ္ ာီး
၁၆။ အထက်တဖာ်ပြြါ အတကကာင်ီးအရာမ္ ာီး၏ တနာက်ဆက်တွွဲ ြ က်စီးဆိုီးရှု ီးမ္ှုမ္ ာီး
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