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    Explore the world with AYA Joy Travel 

၁။ အကာအကွယ် 

ကမ္ဘာအနှ ှံ့ ခရ ီးသွာီးစဉ်အတွငီ်း ကက ြုံတတွွေ့ရတသာ အကကမ်္ီးဖက်မ္ှု၊ မ္တတာ်တဆမ္ှု၊ ပြငြ်နငှှံ့ပ်မ္ငန် ိုငတ်သာနည်ီးလမ်္ီးမ္ ာီးတကကာငှံ့ ် ပဖစ်တြေါ်တသာ 

က ိုယ်ခနဓာဒဏရ်ာ ရရှ မ္ှု၊ မ္သနစွ်မ်္ီးမ္ှု သ ို ှံ့မ္ဟိုတ် တသဆ ိုီးပခငီ်းတ ို ှံ့အတွက် အကာအကွယ်တြီးြါသည်။ တြေါ်လစ သည် ခရ ီးစဉ်အတွငီ်း 

ခရ ီးသွာီးရာတွင ်အဆငမ်္တပြမ္ှုမ္ ာီးတကကာငှံ့ ်ပဖစ်တြေါ်လာတသာ ကိုနက် စရ တ်မ္ ာီးက ိုလည်ီး ပြနလ်ည်တြီးြါသည်။ 

 

 အက   ျိုးခံစာျိုးခွင  ်

Express Plan Eco Plan 

တစ်ဦျိုးခ ငျ်ိုးအစီ

အစဉ် 
မ သာျိုးစုအစီအစဉ် 

တစ်ဦျိုးခ ငျ်ိုးအစီ

အစဉ် 
မ သာျိုးစုအစီအစဉ် 

အတပခခ  

မ္တတာ်တဆ တသဆ ိုီးပခငီ်း 10,000,000 

10,000,000 

(လူကက ီးတစ်ဦီးလျှင)် 

3,000,000 

(ကတလီးတစ်ဦီးလျှင)် 

10,000,000 

10,000,000 

(လူကက ီးတစ်ဦီးလျှင)် 

3,000,000 

(ကတလီးတစ်ဦီးလျှင)် 

တဆီးကိုသစရ တ်၊ 

တဆီးရ ိုစရ တ်နငှှံ့ ်

အပခာီးကိုနက် စရ တ်မ္ ာီး 

(အသက် ၇၀ အရွယ်အထ ) 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

100,000,000 

ကျပ်အထိ 
 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 300,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 100,000,000 

ကျပ်အထိ (တစ်ဦီးလျှင)် 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

50,000,000 

ကျပ်အထိ 

 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 100,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 50,000,000 

ကျပ်အထိ 

 (တစ်ဦီးလျှင)် 

တစ်ြါီးသူထ ခ ိုက်နစ်နာပခငီ်း 
အမ္ ာီးဆ ိုီး 

100,000,000 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 100,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

100,000,000 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 100,000,000 

ကျပ်အထိ 

အပိိုအကာ

အကွယ ်၁ 

တဆီးရ ိုတက်စရ တ် 

3,000,000 

100,000 

(တစ်ရက်လျှင)် 

10,000,000 

100,000 (တစ်ရက်လျှင,်  

တစ်ဦီးလျှင)် 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

3,000,000 

Up to 100,000 

(တစ်ရက်လျှင)် 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 10,000,000 

100,000 (တစ်ရက်လျှင,်  

တစ်ဦီးလျှင)် 

 

အပိိုအကာ

အကွယ ်၂ 

တလယာဥ်တနာက်က ပခငီ်း 

(၆ 

နာရ ဆက်တ ိုက်တနာက်က ြါက 

က ြ် 50,000 နငှှံ့ ် ၆ 

1,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 
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နာရ ဆက်တ ိုက်ထက်ြ ို၍ 

တနာက်က ြါက က ြ် 70,000) 

အပိိုအကာ

အကွယ ်၃ 

ခရ ီးတဆာငအ် တ်တနာက်က ပခငီ်း 

(သတ်မှ္တ်ထာီးတသာ ဆ ိုက်

တ ရာက်ရာတနရာတွင ် Check-

in ဝငပ်ြ ီး ၆ နာရ ဆက်တ ိုက် 

တနာက်က ြါက က ြ် 50,000)  

300,000 800,000 300,000 800,000 

အပိိုအကာ

အကွယ ်၄ 

ခရ ီးတဆာငအ် တ်မ္ ာီးနငှှံ့ ် က ိုယ်

တ ရီးက ိုယ်တာ အက  ြုံီးမ္ ာီး 

ဆ ိုီးရှု  ီးပခငီ်း (တစ်ခိုတည်ီး သ ို ှံ့ 

အစ ိုလ ိုက် သ ို ှံ့ 

အတွွဲလ ိုက်ဆ ိုီးရှု  ီးပခငီ်းမ္ ာီး 

အတွက် က ြ် 200,000) 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

1,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 3,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 

1,000,000 

ကျပ်အထိ 

အမ္ ာီးဆ ိုီး 3,000,000 

ကျပ်အထိ 

 

၂။ အက ံ ျိုးဝငသ်မူ ာျိုး 

လူကက ြီး 

• အသက် (၇၀) တအာက ်လူကက ီးမ္ ာီး 

• ပမ္နမ်္ာန ိုငင် သာီး ပဖစ်သူ၊ ပမ္နမ်္ာန ိုငင် ၌ တရာီးဝငတ်နထ ိုငခ်ွငှံ့ ် ရရှ သူ (သ ို ှံ့) တရာီးဝငအ်လိုြ်လိုြ်က ိုငခ်ွငှံ့ ် ရရှ သူနငှှံ့ ် ၎ငီ်းတ ို ှံ့၏ 

မ္ သာီးစိုဝငမ်္ ာီး  

ကတလီး 

အသက ်ရက် (၃၀) နငှှံ့ ်(၁၈) နစ်ှကကာီး (သ ို ှံ့) အသ အမှ္တ်ပြြုံ အဖွွဲွေ့အစည်ီး တစ်ခိုခိုတွင ်အခ  နပ်ြညှံ့် ြညာသငက်ကာီးသူမ္ ာီးအတွက် အသက် 

(၂၃) နစ်ှအရွယ်အထ   

၃။ အာမခံ အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

Individual Plan (တစ်ဦြီးချငြ်ီးအတွက်) 

အသက ် (၇၀) တအာက်ပဖစ်ပြ ီး ပမ္နမ်္ာန ိုငင် သာီး ပဖစ်သူ၊ ပမ္နမ်္ာန ိုငင် ၌ တရာီးဝငတ်နထ ိုငခ်ွငှံ့ ် ရရှ သူ (သ ို ှံ့) တရာီးဝငအ်လိုြ်လိုြ်က ိုငခ်ွငှံ့် 

ရရှ သူမ္ ာီးအတနပဖငှံ့ ်“Individual Plan” အကာအကွယ ်ဝယ်ယူန ိုငြ်ါသည်။   

Family Plan (မ္ သာီးစိုအတွက်) 

 

သငှံ့အ် မ်္တထာငဖ်က်၊ အလိုြ်မ္လိုြ်သညှံ့်မ္ သာီးစိုဝငမ်္ ာီး နငှှံ့ ် လက်မ္ထြ်ရတသီးတသာ ကတလီးမ္ ာီးအတွက် “Family Plan” ပဖငှံ့ ်

အကာအကွယ် ရယူန ိုငြ်ါသည်။  
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၄။ ပရီမီယ ံ

ြရ မ္ ယ နှုနီ်းမ္ ာီးသိရ ိရန ်ပပြီးထာြီးပသာ အချက်အလက်မျာြီးထည့််၍ တွက်ချက်နိိုငပ်ါသည်။  

 

၅။ လ  ာ်လ ကျိုးအက ံ ျိုးမဝငလ်သာ အခ က်မ ာျိုး 

တအာက်တဖာ်ပြြါ အခ က်မ္ ာီးမှ္ တ ိုက်ရ ိုက်ပဖစ်တစ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပဖစ်တစ၊ တစ်စ တ်တစ်ြ ိုငီ်းပဖစ်တစ ပဖစ်တြေါ်လာတသာ 

ထ ခ ိုက်ဆ ိုီးရှု  ီးမ္ှုမ္ ာီးအတွက် တလ ာ်တကကီးအက  ြုံီးမ္ဝငြ်ါ။  

၁။ နဂ ိုရှ ရငီ်းစွွဲ တရာဂါလကခဏာမ္ ာ 

၂။ က ိုယှံ့က် ိုယ်က ိုသတ်တသပခငီ်း၊ သတ်တသရနက်က ြုံီးစာီးပခငီ်း၊ ရည်ရွယ်ခ က်ရှ ရှ မ္ မ္ က ိုယ်က ိုအနာတရပဖစ်တအာငလ်ိုြ်ပခငီ်း 

၃။ တဆီးသ ိုီးစွွဲပခငီ်း၊ အရက်၊ မူ္ီးယစ်တဆီးသ ိုီးစွွဲမ္ှုတကကာငှံ့ ်ပဖစ်တြေါ်တသာ ဆ ိုီးက  ြုံီးမ္ ာီး 

၄။ တ ိုက်ရ ိုက်ပဖစ်တစ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပဖစ်တစ AIDS (သ ို ှံ့) ARC၊ HIV စတသာ တရာဂါမ္ ာီးတကကာငှံ့ ်ထ ခ ိုက်မ္ှုမ္ ာီး 

၅။ မ္တတာ်တဆထ ခ ိုက်မ္ှုတကကာငှံ့ ် ပဖစ်တြေါ်လာသညှံ့် က ိုယ်ဝနြ် က်က ပခငီ်းမှ္လွွဲ၍ က ိုယ်ဝနတ်ဆာငပ်ခငီ်း၊ ကတလီးတမွ္ီးဖွာီးပခငီ်း 

(ခွွဲစ တ်တမွ္ီးဖွာီးပခငီ်း) က ိုယ်ဝနဖ် က်ခ ပခငီ်း၊ က ိုယ်ဝနြ် ကက် ပခငီ်းနငှှံ့ ် ၎ငီ်းက စစရြ်မ္ ာီးနငှှံ့ ်ဆက်စြ်သညှံ့် ထ ခ ိုက်ဆ ိုီးရှု  ီးမ္ှုမ္ ာီး 

၆။ ဆရာဝန၏် လမ်္ီးညွှနခ် က်မ္ ာီးနငှှံ့အ်ည  ဆန ှံ့က် င၍် ခရ ီးသွာီးပခငီ်း 

၇။ တဆီးကိုသမ္ှုခ ယူရန ်နငှှံ့ ်တဆီးစစ်တဆီးရနအ်တွက် ခရ ီးသွာီးပခငီ်း 

၈။ စ တ်ြ ိုငီ်းဆ ိုငရ်ာ တရာဂါမ္ ာီးပဖစ်သညှံ့် စ တ်မ္တည်ပင မ်္မ္ှု၊ စ တ်ဓာတ်က မ္ှု၊ စ တ်ကစဥှံ့်ကလ ာီးပဖစ်မ္ှု စသညှံ့် လကခဏာမ္ ာီး 

၉။ န ိုငင် အာီးကစာီးြွွဲမ္ ာီးတွင ်အာီးကစာီး (သ ို ှံ့) ဂ မ်္ီးမ္ ာီးတွင် ြါဝငယ်ှဥ်ပြ ြုံငပ်ခငီ်းမ္ ာီး 

၁၀။ ပမ္ငီ်းစ ီးပြ ြုံငြွ်ွဲ၊ တမ္ာ်တတာက်ာီးပြ ြုံငြွ်ွဲ၊ တတာငတ်က်ပခငီ်း၊ တက ာက်တတာငတ်က်ပခငီ်း၊ တွင်ီးတူပခငီ်း၊ တလထွဲခိုနခ် ပခငီ်း၊ တလထ ီးခိုနပ်ခငီ်း၊ 

တ ရငိုြ်ပခငီ်း၊ အပမ္ငှံ့ခ်ိုနပ်ခငီ်း၊ အပမ္ငှံ့ဒ် ိုငဗ်ငထ် ိုီးပခငီ်း နငှှံ့ ် တလြူတဖာငီ်းစ ီးပခငီ်းစသညှံ့် အနတရာယ်ရှ  အာီးကစာီးနည်ီးမ္ ာီးမှ္ ပဖစ်တြေါ်လာတသာ 

ထ ခ ိုက်မ္ှုမ္ ာီး 

၁၁။ တရာီးမ္ဝငတ်သာ လိုြ်တဆာငခ် က်မ္ ာီး 

၁၂။ သယ်ယူြ ို ှံ့တဆာငစ်ဉ် ဌာီးရမ်္ီးထာီးတသာ (သ ို ှံ့) တငတ်ဆာငထ်ာီးတသာ ြစစည်ီးက ရ ယာမ္ ာီး ြ က်စ ီးဆ ိုီးရှု  ီးပခငီ်း 

၁၃။ ပြည်ြလိုြ်ငနီ်းနငှှံ့ ်ဆက်စြ်သညှံ့် ကိုနသွ်ယ်ပခငီ်း အလိုြ်အက ိုငမ်္ ာီး 

၁၄။ စစ်ြွွဲ၊ က  ီးတက ာ်ပခငီ်း၊ တစ်ဖက်န ိုငင် မှ္ က  ီးတက ာ်ဝင်တ ရာက်ပခငီ်း၊ ပြည်တွငီ်းစစ်၊ ြိုနက်နမ်္ှု၊ တတာ်လှနတ်ရီး၊ ဆနဒပြမ္ှု၊ အဓ ကရိုဏ်ီး၊ 

သြ တ်တမှ္ာက်မ္ှုမ္ ာီး 

၁၅။ န  ကလ ီးယာီးတလာငစ်ာမ္ ာီး (သ ို ှံ့) တ ရဒ ယ ိုသတတ  ကက စွန ှံ့ြ်စ်ြစစည်ီးမ္ ာီးမှ္ ဓာတတ်ရာငပ်ခည် (သ ို ှံ့) ညစ်ညမ်္ီးြ က်စ ီးမ္ှုမ္ ာီး 

၁၆။ အထက်တဖာ်ပြြါ အတကကာငီ်းအရာမ္ ာီး၏ တနာက်ဆက်တွွဲ ြ က်စ ီးဆ ိုီးရှု  ီးမ္ှုမ္ ာီး  

 


