
TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

QE1RGN-PG002 1 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

1. นมัสการเจดยี์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ (1 
ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)  

2.   ขอพรเทพทันใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน์  
3.   ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสก๊อต 

4.   บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่งทัง้
ไปและกลับ  

5.   พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ หอ้งรับรองของ

สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

วันที ่1 :  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดีย์กาบาเอ – 
พระนอนตาหวาน – วัดงาทัตจี – มหาวิ

ชยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 
วันที ่2 :  เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – เทพ

กระซิบ – วัดบารมี – ชอ้ปป้ิงตลาดส
ก็อต – กรงุเทพฯ 

 

พมา่ 
ไหวพ้ระ เสรมิบารม ี

2 วนั 1 คนื 

 

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : เมษายน-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 7,900.- 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดยีก์าบาเอ – พระนอนตาหวาน – วดังาทตัจ ี– 

มหาวชิยเจดยี ์– มหาเจดยีช์เวดากอง 

06.00 น. 
พรอ้มกันณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)    

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านสักการะ พระเจดยีก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลมมีทางเขา้ทัง้หมดหา้ดา้น ทุกดา้นจะมี

พระพทุธรปูประดษิฐานอยู่บนฐานทักษิณมพีระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆอกี 28 องคแ์ทน

อดตีสาวกของพระพทุธเจา้ทัง้ 28 องค ์มคีวามสงูและเสน้ผ่าศนูยก์ลางคอื 34 เมตร สรา้งโดยนาย

อนุูนายกคนแรกของพมา่เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และ

อทุศิพระเจดยีอ์งคน์ี้เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลกภายในองคพ์ระเจดยีบ์รรจุพระบรมธาต ุ

มพีระอรหันต์สาวกองค์สําคัญสององค์มีพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงิน

บรสิทุธิม์น้ํีาหนักกวา่ 500 กโิลกรัม 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

หลังจากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย(ีพระนอนตาหวาน) ซึง่เป็นพระนอนทีม่ี

ความสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ 
อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ
บาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับ

ศลิปะของไทย 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพทุธรปูองคใ์หญ่ คอืหลวงพอ่งาทัตจ ีแปลว่า หลวง
พอ่ทีส่งูเทา่ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิัยทีแ่กะสลักจากหนิอ่อน ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์
เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทัง้หมด และสลักป็นลวด

ลายตา่งๆ จําลองแบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย)์ 
 
จากนัน้นําทา่นนมัสการ มหาวชิยเจดยี ์อยูต่ดิกับเจดยีช์เวดากองทางทศิใต ้เจดยีม์หาวิชยเจดยี์

ถกูสรา้งขึน้เมือ่ พ.ศ.2523 มคีวามเชือ่ของชาวเมอืงว่า มพีระเกศาธาตุอกีสองเสน้ ภายในเจดยีม์ี
หอ้งโถงที่ใหญ่มาก เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพตน้โพธิ์ มีภาพพุทธประวัติของ
พระพทุธเจา้ ตรงกลางประดษิฐานพระพทุธรปู 8 องค ์จงึทําใหท้ีม่หาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นที่นับถอืของ

ชาวเมอืง และนักเทีย่วมาสกัการะกราบไหวบ้ชูากันอยา่งเนืองแน่น 
 
นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องคําที่

 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่10-11, 11-12, 17-18, 24-25, 25-26 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-1 ม.ิย. 62 7,900.- 

วนัที ่01-02 ม.ิย. 62 7,900.- 

วนัที ่8-9, 15-16, 22-23, 29-30 ม.ิย. 62 

วนัที ่5-6, 6-7, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21, 26-27 ก.ค. 62 

วนัที ่2-3, 3-4, 16-17, 17-18, 23-24, 24-25, 30-31 ส.ค., 31 ส.ค.–1 ก.ย. 62 

วนัที ่11-12 ส.ค. 62 

วนัที ่6-7, 7-8, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 27-28, 28-29 ก.ย.62 

8,900.- 

8,900.- 

8,900.- 

9,900.- 

8,900.- 
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งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 

1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผน่ปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองคําที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ใน

ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้

ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี 

และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อัศจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุ

วณัณะทณัฑงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ 

ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  

ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิูระโต  

ฯ 

 

ค า่ 

เขา้พกั 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ี ่พกั BEST WESTERN GREEN HILL หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 4 ดาว) 

วนัที ่2 
เจดยีโ์บตะทาวน(์เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – วดับารม ี– ชอ้ปป้ิงตลาดส

ก็อต – กรงุเทพฯ           

เชา้ 

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวนซ์ึง่โบตะทาวน ์แปลว่า เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บ
ตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีสํ์าคัญ

อืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่า
ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูป
ปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้

เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาใน
อนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 
พระพทุธรปูองคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปป้ัน 

นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่
อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้นําทา่น  

สักการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่

ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และบูชาดว้ย

มะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนยิมบูชาดว้ยน้ํานม และขา้วตอก รวมทัง้

ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกันทั่วไป 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ี(พระเกศามชีวีติ) สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้องคพ์ระ

เกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลื่อนไหวได ้และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระบรม

สารรีกิธาตขุองพระโมคาลา พระสารบีตุร และพระอารหันตอ์กีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

บา่ย 

 

 

จากนั้นนําท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที่ตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็น

อาณานคิมของประเทศอังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายใน

ราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เครือ่งเงิน 

ไข่มุก และหยกพม่า***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมกีาร
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เปลีย่นแปลง) จะเปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ของย่างกุง้

แทน** 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
โปรแกรม : พมา่ ไหวพ้ระ เสรมิบารม3ี วนั 2 คนื โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์(PG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคาจอย

แลนด ์

ไม่รวมตัว๋ 

10-11 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

11-12 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

17-18 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

 24-25 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

25-26 พฤษภาคม 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

31 พ.ค.-01 ม.ิย. 62 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

01-02 มถินุายน 2562 7,900.- 7,900.- 7,900.- 1,500.- 3,000.- 

08-09 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

15-16 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

22-23 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

29-30 มถินุายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

05-06 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

12-13 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

19-20 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

26-27 กรกฎาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

02-03 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

03-04 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

11-12 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 1,500.- 5,000.- 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

QE1RGN-PG002 5 

  

16-17 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

17-18 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

23-24 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

24-25 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

30-31 สงิหาคม 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

31 สงิหาคม - 01 กนัยายน 
2562 

8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

06-07 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

07-08 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

13-14 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

14-15 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

20-21 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

21-22 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

27-28 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

28-29 กนัยายน 2562 8,900.- 8,900.- 8,900.- 1,500.- 4,000.- 

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกนิ 2 ขวบ ] 3,000 บาท / ทา่น *** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

หมายเหต ุ

สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิเต็มจํานวนคา่ทวัร ์บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 
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2.การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเต็มจํานวน 

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4.สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ใน

กรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม 

/ นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบ

ละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



TAT No. 11/09094

  

บริษัท ออลล์ ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ALL TRAVEL INTERNATIONAL CO.,LTD.

127 ถนน สาธรใต้ ตรอก/ซอย - ตำบล/แขวง ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

tel : 020712207, Email : booking@alltravel.co.th

Website : -

QE1RGN-PG002 7 

  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
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