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รหัสโปรแกรม : 27355 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-มงิกนุ 3 วนั 2 คนื 
บนิโดยสายการบนิเมยีนมาร ์แอรเ์วย ์

 

รว่มพธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ ีสิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์1 ใน 5 แหง่พมา่ 
ชมสะพานอเูบยีน สะพานไมส้กัยาวทีส่ดุในโลก-ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ 

ชมววิเมอืงมณัฑะเลยท์ีม่ณัฑะเลยฮ์ลิล ์
ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวดเีทีย่วเมอืงมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ระฆงัมงิกนุ-เจดยีช์นิพวิมนิ 

พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดัชเวนนัตอ-วดักโุสดอ 
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***รวมคา่ประกนั Myanmar Insurance*** 

คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 บาท 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานอเูบยีน 

09.30 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เขา้ประต ู7 เคานเ์ตอร ์
N สายการบนิ เมยีนมา่รแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

12.35 น. บนิตรงสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์ โดยสายการบนิ เมยีนมา่รแ์อรเ์วยเ์ท ีย่วบนิที ่8M 338 (บรกิารอาหาร
วา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

13.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิมนัฑะเลย ์หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอมรปรุะ เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะทีอ่ยูท่างตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ ซึง่
เป็นราชธานีแห่งหนึง่ของพมา่เพยีง 76 ปี กอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400 น า

ทา่นชมสะพานอเูบยีน สรา้งขึน้จากไมส้กัทีย่าว
ทีส่ดุในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมานทาง
ตอนใตข้องเมอืงอมรปรุะ มุง่ตรงไปสูเ่จดยีเ์จ๊าตอ่จี
อยูอ่กีฟากหนึง่ของทะเลสาบ พระเจา้ปดุงโปรดฯ 
ใหข้นุนางนามวา่อเูบยีนเป็นแมท่ัพนายกองงาน
สรา้งสะพานแหง่น้ีโดยใชไ้มส้กัทีร่ือ้จากพระราชวัง 

เกา่แหง่กรงุอังวะ จ านวน 1,208 ตน้ ทีส่รา้งไวเ้มือ่ 
200 กวา่ปีทีแ่ลว้ มคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร สมควร
แกเ่วลาเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงมัณฑะเลย ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง มงิกนุ-ลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวด-ีเจดยีม์งิกนุ-ระฆงัมงิกนุ-เจดยีช์นิพวิมนิ-

พระราชวงัมณัฑะเลย-์วดัชเวนนัตอ-วดักโุสดอ-มณัฑะเลยฮ์ลิล ์

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นลอ่งเรอืแมน่ า้อริะวดสีูเ่มอืงมงิกนุ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริะวดทีีม่ลีักษณะ

เป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เน่ืองจากระดับน ้าอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกนัมาก โดยเฉพาะ
ฤดนู ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น ้าขึน้
สงูก็รว่มแรงกนัยกบา้นขึน้ทีด่อน ครัน้น ้าลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้า เพือ่ความสะดวกสบายในการ
ใชแ้มน่ ้าในชวีติประจ าวัน 

 น าทา่นน ัง่รถสามลอ้เทีย่วชมเจดยีม์งิกนุ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ 

ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่นทัพไปตยีะไข ่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมนุีมาประดษิฐานทีม่ัณฑะเลย ์
เป็นผลส าเร็จ จงึทรง
ฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการ
ใหญข่ึน้และยากขึน้ 
ดว้ยการท าสงครามแผ่
ขยายไปรอบดา้น 
พรอ้มกบัเกณฑ์
แรงงานขา้ทาสจ านวน
มากกอ่สรา้งเจดยีม์งิ
กนุหรอืเจดยีจ์ักรพรรด ิ
เพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรงุจนีโดย
ทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และ
ใหญโ่ตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้
ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิ สง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะ
ไขห่รอือาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงาน
ไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษ แลว้
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ท าการซอ่งสมุก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพมา่อยูเ่นืองๆโดยพมา่กลา่วหาวา่อังกฤษหนุน
หลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พมา่อันเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุ
อยา่งไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลังทรง
พ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอ์ันยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีง
แคฐ่าน ทวา่ใหญโ่ตมหมึาดั่งภเูขาอฐิทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็น
เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจาก
เหตกุารณ์แผน่ดนิไหว  

 และไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆงัมงิกนุ ทีพ่ระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิ
ทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญคู่ค่วรกนั คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร 
สงู 3.70 เมตร น ้าหนัก 87 ตัน เลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดงุทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆัง
เลยีนแบบ จงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจบุันถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาดเล็ก
กวา่ระฆังแหง่หนึง่แหง่พระราชวังเครมลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไป
แลว้ ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทีย่ังคงสง่เสยีงกอ้งกงัวาน ทัง้น้ีเคยมกีาร
ทดสอบความกวา้งใหญข่องระฆังใบน้ี โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆังไดถ้งึ 100 คน

และน าทา่นชมเจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนือระฆังมงิกนุไมไ่กล ได ้
ชือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่หนึง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระราช
นัดดาในพระเจา้ปดงุ เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่

พริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดร้ับสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้เป็น
พุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยหลักภมูจิกัรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุมร ุ อัน
เชือ่กนัวา่เป็นศนูยก์ลางโลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมูสิมควร
แกเ่วลาลอ่งเรอืกลับตามเสน้ทางเดมิ 

บา่ย รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสูพ่ระราชวงัหลวงมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง สรา้ง
ขึน้ตามผังภมูจิักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมตุวิา่เป็นจดุ
ศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ เป็นสีเ่หลีย่มจัตรุสัมกี าแพง
ลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอด
ปราสาทหุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ย
กอ่นพมา่เสยีเมอืงใหแ้กอ่งักฤษ  

และเทีย่วชมวดัชเวนนัตอ (Shwenuntow Temple) เคย
ตัง้อยูใ่นเขตพระราชวังหลวง สรา้งขึน้ในของสมัยพระเจา้มนิดงดว้ยไม ้
สกัทองชัน้ด ี แกะสลกัศลิปะชา่งมัณฑะเลยแ์บบเกา่ทีม่เีอกลกัษณ์
หลังคาทรงปราสาท 5 ชัน้ พรอ้มปิดทองสกุสวา่งทัง้หลัง แตต่อ่มาได ้
ถกูยกใหเ้ป็นส านักสงฆ ์ แมว้า่สเีหลอืงอรา่มของทองค าจะจดืจางลง
ไปตามกาลเวลา แตภ่ายในตัววัดดา้นในก็ยังปรากฏสทีองสกุสวา่งให ้
ไดช้ม นอกจากนัน้วัดแหง่น้ียังถอืเป็นพระราชวังเกา่ของพมา่ทีม่ี
ลักษณะสมบรูณ์สวยงามทีส่ดุอกีดว้ย หลังจากพระองคส์ิน้พระชนม ์
พระเจา้ตีป่่อก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้ังทีปั่จจบุัน และยังเคยเป็น
ทีป่ระทับน่ังสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตีป่่อ และ
สิน้พระชนมช์พีทีว่หิารแห่งน้ี และน าทา่นไปชมกรรมวธิใีนการท าทอง 
เครือ่งเงนิ และงานหัตถกรรมตา่งๆของชาวพมา่ สามารถเลอืกซือ้
เครือ่งประดับเงนิ และทองไดท้ีช่อ้ปแหง่น้ี  

น าทา่นชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการสงัคายนา

พระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ครัง้ที ่ 5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้า่เป็นพระไตรปิฎกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก  

และเดนิทางสูย่อดเขามณัฑะเลย ์ Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง เขาลกูน้ีสงู 240 เมตร เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่อยูบ่น
ยอดเขา ณ จดุนี้ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมณัฑะเลย ์ เกอืบทัง้เมอืง ใหท้า่น
บันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่MANDALAY VICTORIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 
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วนัทีส่าม วดัพระมหามยัมนุ-ีมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ 

04.00 น. น าทา่นเดนิทางสูว่ดัมหามยัมนุ ี (Mahamaimuni Temple) ซึง่แปลวา่ วัดปราชญผ์ู ้
ยิง่ใหญ ่ วัดมหามัยมนุีอยูห่า่งจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร บนถนนทีต่ัดตรงไปสู่

อมรปรุะ สรา้งขึน้ในปี 1784 โดยพระเจา้โบต่อ่พญา แตร่อ้ยปีใหห้ลังนัน้เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ ่ท าให ้
ตอ้งสรา้งซ ้าขึน้ใหม ่  

น าทา่นรว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี และกราบนมสัการพระมหามยัมนุ ี
***สิง่ศกัดิส์ทิธ ิ ์1 ใน 5 แหง่ของพมา่*** เลา่กนัว่าถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค า
ขนาดใหญ ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุ
ยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ 
ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 
ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุี
หรอืวัดยะไข ่ (วัดอาระกนัหรอืวัดพยาจ)ี เพือ่
ประดษิฐานพระมหามนุีและในปี พ.ศ.2422 สมยัพระ
เจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟ
ไหมวั้ดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลาย
เก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหม่มี
ขนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่ง
ชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแต่
ประดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ 
โดยรอบๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่ 1 จากนัน้
กลับโรงแรมทีพ่กั  

เชา้ รบัประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
09.15 น.  ออกเดนิทางกลับ โดยสายการเมยีนมา่รแ์อรเ์วยเ์ทีย่วบนิที ่8M 337 
11.35 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร 
เงือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยและประเทศปลายทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

มาตราการณ์ของภาครฐัท ัง้ 2 ประเทศ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอืเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่หรอืประกาศเงือ่นไขเพิม่เตมิของทางภาครฐั 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็กอายตุ า่
กวา่ 12 ปี 
เสรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็กอายตุ า่
กวา่ 12 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

29 เม.ย.-1 พ.ค. 66 11,900 11,900 11,900 1,900 
***ราคาเด็กเล็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี จา่ย 5,000.- บาท*** 
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อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอด
การเดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่
3 เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้/ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ 
/ มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / คา่บรกิารเฉพาะผูเ้ดนิทางชาวไทยเทา่นัน้ / ***คา่ประกนั Myanmar 
Insurance อาย ุ1-60 ปี 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์ และคา่ทปิคนขับรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 1,500 บาท*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่บั
ความพอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ / คา่วซีา่
ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่
น ้าหนักเกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ธรรมเนียมใช ้

กลอ้งถา่ยรปูทีวั่ดประมาณ 300-500 จ๊าด / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% / คา่ภาษีเชือ้เพลงิ
ทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี / คา่ประกนั Myanmar Insurance **อาย ุ 61-75 ปีจา่ยเพิม่ 
900 บาท **อาย ุ75 ปีขึน้ไปจา่ยเพิม่ 1,900 บาท 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางเลม่จรงิทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

2. เอกสารแสดงการฉีดวัคซนีโควดิ (International Covid-19 Vaccination Certificated) 

3. ขอ้มลูเพิม่เตมิของผูเ้ดนิทางเพือ่ใชซ้ือ้ Myanmar Insurance 

 
ต ัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2565 เป็นตน้ไป 

บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่พมา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 30 วนั 

 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ  
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้

เดนิทางวันหยดุนักขัตฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ 

➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วัน / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท หรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
➢ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วัน / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
➢ กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ จะคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถคนืเงนิได ้

ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ 
➢ กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มม่กีารคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
➢ กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล บรษัิทฯ จะท าเรือ่งยืน่เอกสาร

ไปยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ การใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้น้ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บั
การพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆ บรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้ และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
อันเกดิจากเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจลตา่งๆ ความลา่ชา้และ
เปลีย่นแปลงของสายการบนิ เป็นตน้ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 

3. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

4. เน่ืองจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม และบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 

6. การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักใชจ้า่ยคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ทัง้หมด 

 

กรณุากรอกขอ้มลูรายละเอยีดในการยืน่ประกนัเมยีนมาออนไลน ์
***โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นดว้ยภาษาองักฤษ*** 

 
รายละเอยีดผูเ้อาประกนั 

1. ชือ่-นามสกลุ (ตรงตามหนังสอืเดนิทาง)........................................................................................ 

2. วันเดอืนปีเกดิ (ตรงตามหนังสอืเดนิทาง) …………………………………………………………………………………… 

3. สถานภาพ   ○แตง่งาน (MARRIED) ○โสด (SINGLE)  ○หยา่รา้ง (DIVORCE) 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน เลขที.่.......................หมูท่ี.่.............หมูบ่า้น.............................................................

ซอย....................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง...................................... 

อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์..................... 

5. เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได.้........................................เบอรม์อืถอื......................................... 

6. อเีมล.์.................................................................................................................................... 

7. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น เลขที.่...................หมู่ที.่..................หมูบ่า้น...............................................

ซอย..................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง................................... 

อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์........................... 
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รายละเอยีดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ชือ่-นามสกลุ (ตรงตามหนังสอืเดนิทาง) ...................................................................................... 

2. วันเดอืนปีเกดิ (ตรงตามหนังสอืเดนิทาง) ……………………….……………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED) ○โสด (SINGLE)  ○หยา่รา้ง (DIVORCE) 

4. ทีอ่ยูปั่จจบุัน เลขที.่.........................หมูท่ี.่......................หมูบ่า้น.................................................

ซอย...................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง....................................... 

อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์............................. 

5. เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได.้.....................................เบอรม์อืถอื........................................... 

6. อเีมล.์.................................................................................................................................... 

7. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น เลขที.่............................หมูท่ี.่..................หมูบ่า้น......................................

ซอย...................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง..................................... 

อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์............................ 

8. ความสมัพันธก์บัผูท้ าประกนั....................................................................................................... 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 
 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

