
 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสิงคโปรก์บัช่วงเวลำสุดพิเศษ 

ชมแหล่งท่องเท่ียวใหม่ Gardens By The Bay เพลดิเพลินชอ้ปป้ิงถนนออรช์ำรด์ 

พิพิธภณัฑเ์ดินสมุทร Singapore Flyer สกักำระเจำ้แม่กวนอิม ชมโชวสุ์ดตระกำลตำ 

หำ้มพลำด!!! สวนสนุกพรอ้มเครื่องเล่นระดบัโลก Universal Studio  
 เตม็อ่ิมกบัอำหำรเลิศรส ขำ้วมนัไก่รำ้นดงั อำหำรจนีเลิศรส  Todai Buffet  

เดินทำงไปกบักำรบินไทย พรอ้มท่ีพกั อำหำรและกำรบริกำรสุดประทบัใจ...แลว้คุณจะรกัเรา 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง      8-10/20-22 ก.ย. /6-8/21-23 ต.ค. /10-12/17-19 พ.ย. 2560 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ–สงิคโปร–์วดัเจา้แม่กวนอิม–น ้ าพุแห่งโชคลาภ-Garden By The Bay 

05.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์

เคำนเ์ตอร ์D โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่าน  

08.00 น. ออกเดินทางสู ่ประเทศสิงคโปร ์โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG403 

11.15 น. เดินทางถึงสนำมบินชำงกี ประเทศสิงคโปร ์ซ่ึงสนามบินแห่งน้ีไดร้บัการลงคะแนนให้

เป็นสนามบินท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

เท่ียง  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร BOON TONG KEE บริกำรท่ำนดว้ย ขำ้วมันไก่รสเลิศ เมนูข้ึนช่ือของ

สิงคโปร ์เสิรฟ์พรอ้มดว้ยซ่ีโครงหมูอบ ผกัคะนำ้รำดน ้ำมนัหอย ซุปกระดูกหมูตุน๋ยำจีน ขนมหวำน  

บ่ำย  น าท่านเดินทาง ชมเมืองสิงคโปร ์เพลิดเพลินกับความสวยงาม

ของบา้นเรือนและความเป็นระเบียบแบบแผน  ผ่านชมท าเนียบ

รฐับาล ศาลฎีกา ศาลาว่าการเมืองตามสถานท่ีส าคัญต่างๆ น า

ท่านไหวพ้ระ ณ วดัเจำ้แม่กวนอิม วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่ง

มาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือสักการะบูชาเป็น

จ านวนมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ขององคเ์จา้แมก่วนอิมน้ัน มา

จากคนท่ีมาไหวขอ้พรแลว้ประสบความส าเร็จนัน่เอง วดัน้ีสรา้ง

ข้ึนก่อน  



สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1884 โดยชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจา้แม่

กวนอิม และใชเ้ป็นศูนยก์ลางส าหรบั พบปะ พูดคุย เรื่องราวต่างๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก  บริเวณรอบๆน้ีถูก

ระเบิด โจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริยอ์ยา่งยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลับไม่ไดร้บั

ความเสียหายใดๆ จากระเบิด ครั้งน้ันเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือวา่เป็นเร่ืองความศักด์ิสิทธ์ิหรือปาฏิหาริย ์น าท่านสู ่

น ้ ำพุแห่งควำมมัง่คัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) ถูกสรา้งข้ึน

เมื่อปี 1995 พรอ้มๆกับ Suntec City โปรเจคศูนยก์ารคา้และ

อาคารส านักงานใหญ่ยกัษ์ท่ีจ าลองเป็นน้ิวหา้น้ิว โดยมีน ้ าพุอยู่

ตรงกลางเสมือนอยู่บนฝ่ามือ ตัวน ้ าพุสรา้งเป็นรูปวงแหวน

ทองแดงมีขาเป็นฐานส่ีขา้ง ออกแบบตามความเช่ือของศาสนา

ฮินดูเพ่ือเป็นตัวแทน  จักรวาล ความเท่าเทียมและการหลอม

รวมเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกนัของคนสิงคโปรท่ี์มาจากหลากหลาย

เช้ือชาติ น าท่านเดินทางสู่ GARDENS BY THE BAY สรา้งบน

ท่ีดินท่ีถมข้ึนจากทะเล และเป็นสว่นหน่ึงของรีสอรท์ มารีนา เบย ์แซนด์ส ตั้งอยู่ใกลก้บัยา่นธุรกิจใจกลางสิงคโปร ์

เป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์ซ่ึงภายในสวน ท่านจะไดช้มสวนแบบ FLOWER DOME (ชีวภาพแบบแหง้เย็น) 

และสวนแบบ CLOUD FOREST (ชีวภาพแบบช้ืนเย็น) นอกจากน้ียงัมีสวนธีมต่างๆ โดยจุดเด่นของ Gardens by 

the Bay  คือ SUPERTREE ซ่ึงเป็นโครงสรา้งแบบตน้ไมมี้ความสูงตั้งแต่ 25 เมตรและ 50 เมตร มีทั้งหมด 18 ตน้ 

ท่ีปกคลุมดว้ยไมเ้ล้ือยดอกเขตรอ้น พืชอิงอาศัย (Epiphytes) และเฟิร์น ในระหว่างวันตน้ไมน้ี้จะท าหน้าท่ีเป็น

หลงัคาขนาดใหญ่ ใหร้ม่เงาท่ีพกัพิงและชว่ยปรบัอุณหภูมิ ส่วนยามค า่คืน หลงัคาขนาดใหญ่น้ีจะถูกประดบัประดา

ไปดว้ยดวงไฟระยิบระยบั นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเดินชมสวนจากทางเดินลอยฟ้าท่ีเช่ือมต่อกับSupertree ใน

มุมสูง ซ่ึงจะเห็นทัศนียภาพอนังดงามของอ่าวมารีน่าและสวนโดยรอบ ตน้ไมป้ระดิษฐ์เหล่าน้ีไมเ่พียงสวยงาม แต่

ยงัสามารถเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตย์และน ้าท่ีกกัเก็บไว ้เป็นพลงังานไฟฟ้าในตัวไดอี้กดว้ย  (MARINA BAY) บน

ชั้น 3 ของหา้งรีเทล เทอรมิ์นอล (RETAIL TERMINAL) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย สว่นตรงกลาง

เปิดโล่งรบัธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม พรอ้มทั้งโรงภาพยนตรแ์บบกลางแจง้ ท่านจะไดส้มัผัสทั้งทัศนียภาพอัน

งดงามของถนนคนเดินริมฝ่ังแม่น ้ายาวกว่า 210 เมตร และยงัสามารถชมทัศนียภาพ  จากจุดท่ีสูงถึง 165 เมตร

ไดอี้กดว้ย สัมผัสประสบการณ์ในการชมทอ้งฟ้าอันงดงามของสิงคโปร์ อ่าวมาริน่าอันเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้าวิว

ธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย  

 

 

 



ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร NO SIGNBOARD ใหท่้ำนไดอ้ิ่มอร่อยกับอำหำรทะเลนำนำชนิด และใหท่้ำน
เพลิดเพลินกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้มำกมำย ภำยในหำ้ง VIVO  

ท่ีพกั  Mandarin Orcharh หรือเทียบเท่ำ 

  

วนัทีส่องของการเดินทาง    (2)     พพิธิณัฑก์ำรเดินสมุทร – Aquarium – Universal Studio - 

                                            ชอ้ปป้ิง Marina Bay Sand - ชมโชว ์ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น าท่านสู ่พิพิธภณัฑก์ำรเดินสมุทร ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเสน้ทางการพฒันาประวติัศาสตรก์ารเดินทะเล พิพิธภณัฑ์

แห่งน้ีมีประวติัของชอ่งแคบมะละกาและท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

เอเชียและเมืองชายฝ่ังตั้งแต่ศตวรรษท่ี 9 ถึงศตวรรษท่ี 19 

ซ่ึงเป็นช่วงท่ีนักค้นหาได้ค้นพบเส้นทางการเดินเรือเพ่ือ 
การคา้สายใหม่ๆ ส่ิงท่ีเป็นสญัลักษณ์ของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีคือ

โรงภ ำพ ยนต ร์  ไต้ ฝุ่ น  4 มิ ติ  (4D MULTI-SENSORY 

TYPHOON THEATRE) แห่งแรกของโลก ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะได ้

“เดินทาง” ในเรือสินคา้อาหรบัท่ีจะล่องผ่านไตฝุ่้น ทอ้งฟ้ามืด

มิด ลมกระโชกแรง และสายฝนท่ีสาดใสล่ าเรือท่ีระหกระเหิน

อยู่ในทะเลคลัง่ สุดทา้ยก็จมลง เม่ือผูโ้ดยสารต่ืนตระหนกกับ

ประสบการณ์การอับปางของเรือแลว้จะพบว่าตนเองอยู่ใตท้ะเลลึกใกล้ๆ  กับซากเรือท่ามกลางสตัวใ์ตท้ะเลสุด

มหศัจรรย ์และ  น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้ำ South East Asia Aquarium ซ่ึงถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียม

ใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค์ใตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร 

รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสตัวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรกัหักพงัของเรือ ภายใน

ไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆทัว่โลก อาทิ ทะเลจีนใต ้ท่ีโดดเด่นดา้นความหลากหลายชีวภาพ ต่ืน

ตากบัปลาไหลมอเรยข์นาดยกัษ์ท่ีอาศยัอยู่ในแหล่งท่ีอยู่อาศยัอันลึกลบัน้ี บริเวณชอ่งแคบมะละกาและทะเลอนัดา

มนั ท่ีรวมปะการงัสีสนัต่างๆ รวมทั้งปลาดาว มา้น ้า ปลาแมนดาริน เป็นตน้ ไฮไลทข์องอควาเรียมแห่งน้ีคือทะเล

แบบเปิด สามารถชมไดผ่้านบานกระจกใหญ่ท่ีมีความยาวถึง 36 เมตรและสูงถึง 8.3 เมตร ท่ีภายในเต็มไปดว้ย

ฝูงปลากระเบนราหู ฉลามมา้ลาย  นอกจากน้ียังมีปลาเก๋ามหึมา รวมทั้งฉลามกว่า 200 ตัว จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู ่ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สิงคโปร ์(พิเศษ !!! บัตร Fast Pass)เมืองสวนสนุกท่ีจ าลองเครื่องเล่นมาจาก

ภาพยนตรช่ื์อดงัของฮอลลีวูด๊แห่งแรกท่ีเปิดตวัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมัผสัดินแดนแห่งความสุขท่ีถูก



เนรมิตข้ึนบนพ้ืนท่ีกว่า 125 ไร่ ดว้ยงบประมาณการสรา้งกว่า 6,590 ลา้นดอลล่าร ์สิงคโปร ์พบกบัเคร่ืองเล่น

กว่า  24 ชนิด ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นท่ีสรรค์สรา้งข้ึนใหมถึ่ง 18 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น 7 โซนสุดมนัส ์ซ่ึงมีเอกลักษณ์

แตกต่างกนั ใหท้่านสมัผสักบัชว่งเวลาแห่งความสุขสุดแสนประทบัใจ เพลิดเพลินกบัการชมโรงถ่ายกนัภาพยนตร์

ท่ีจ าลองมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา พรอ้มสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิ ด ให้ท่านต่ืนเต้นเรา้ใจกับ 

BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่านสามารถเลือกรถไฟสายสีแดง หรือต่ืนเตน้

เรา้ใจกับการนั่งรถไฟสายสีน ้ าเงิน พรอ้มถ่ายรูปคู่กับปราสาทฟาร์ฟารอ์เวย์ ปราสาทเชร็คแห่งแรกของโลก 

ต่ืนเตน้กบัการ ชมภำพยนตร ์4 มิติ จ าลองฉากหน่ึงจากภาพยนตรเ์ชร็ค ซ่ึงสรา้งบรรยากาศโดยใชแ้สง สี เสียง

ประกอบท่ีสมจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั เพื่อใหท่้ำนไดใ้ชเ้วลำไดอ้ย่ำงคุม้ค่ำ  

บ่ำย  ใหท้่านต่ืนเตน้สุดๆ กบัสถานการณ์จ าลองในภาพยนตรเ์รื่อง จูลาสิค ปารค์ การผจญภยักลางสายน ้าเพ่ือหนีการ

ตามล่าจากเจา้ทีเร็กซ์ ล่องเรือพรอ้มเผชิญหนา้กบัไดโนเสารแ์ละลุน้ระทึกกบัทางท่ีน าท่านสู่สายน ้าเย็นฉ า่ พิเศษ

สุดๆ กับการผจญภัยดว้ย MADAGASCAR A CRATE ADVENTURE เรือมหาสนุกล าแรกของโลก ท่ีจ าลองมาจาก

ภาพยนตร์เรื่อง มาดากัสการ ์ภาพยนตรแ์อนนิเมชัน่ช่ือดังอีกหน่ึงเร่ืองของบริษัทดรีมเวิรค์ แอนิเมชัน่ ใหท้่าน

เพลิดเพลินต่อกับเคร่ืองเล่น REVENGE OF THE MUMMY รถไฟเหาะความเร็วสูงท่ีจะพาท่านหลบเล่ียงลูกไฟ 

แมลงปีกแข็ง และกองทพัมมัม่ีท่ามกลางความมืดและบรรยากาศสุดเรา้ใจ อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่น

นานาชนิดตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง มำรีน่ำ เบยแ์ซนด ์รีสอรท์หรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์มารีน่า เบย ์

 แซนด์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนด์สกายพารค์น้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง 200 ม. บนสวนไดร้บั

การตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารท่ีหรูหรา The Sky on 

57 และยงัมี “มารีน่า เบยแ์ซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยู ่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่า หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม มีรา้นคา้

ปลีก และภัตตาคารมากมาย อาทิเช่นส าหรบันักชอ้ปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดังๆ ไดม้ากมาย 

อาทิ LouisVuitton, Chanel, Gucci, Hermes, Prada, Burberry, Cartier  



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร TODAI บริกำรท่ำนดว้ยบุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชำติ 
 หลังอำหำรค ำ่ น ำท่ำนชมกำรแสดงแสงสี Wonder Full-Light & Water เป็นกำรแสดง แสง สี เสียง และ 

น ้ำพุจดัแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ท ำไดย่ิ้งใหญ่ตระกำรตำ เป็นกำรแสดงแสง สี เสียงและน ้ำท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใชเ้วลำในกำรออกแบบไฟ ระบบ IT เสียงเพลงประกอบ 
เร่ืองรำว ณ ลำน PROMANADE ริมปำกอ่ำวมำริน่ำ ดำ้นหนำ้ของ MARINA BAY SAND 

ท่ีพกั  Mandarin Orcharh หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   (3)   เมอรไ์ลออ้น–Singapore Flyer – ถนนออรช์ำรด์–สนำมบิน–กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จาก น้ันน าท่ าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน  (MERLION) 

สญัลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันน้ีมีลักษณะหัวเป็น

สิงโต ตวัเป็นปลา มีความสูงประมาณ 8.6 เมตร น ้าหนัก 70 

ตัน ซ่ึงท าจาก  ซีเมนต์ สรา้งข้ึนโดย LIM NANG SENG ช่าง

แกะสลักท่ีมีช่ือเสียงของสิงคโปร์ จากน้ันน าท่านชม ชิงชำ้

ยักษ์  (SINGAPORE FLYER) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอัน

งดงามแบบพาโนรามา 360 องศาของสิงคโปร์  ตั้งอยูท่ี่ อ่าว

มาริน่า (MARINA BAY) บนชั้น 3 ของหา้งรีเทล เทอรมิ์นอล 

(RETAIL TERMINAL) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย ส่วนตรงกลางเปิดโล่งรับธรรมชาติแบบป่า

เขียวชอุ่ม พรอ้มทั้งโรงภาพยนตรแ์บบกลางแจง้ ท่านจะไดส้มัผัสทั้งทัศนียภาพอันงดงามของถนนคนเดินริมฝ่ัง



แม่น ้ ายาวกว่า 210  เมตร และยังสามารถชมทัศนียภาพ   จากจุดท่ีสูงถึง 165  เมตรได้อีกด้วย  สัมผัส

ประสบการณใ์นการชมทอ้งฟ้าอนังดงามของสิงคโปร ์อ่าวมาริน่าอนัเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้าวิวธรรมชาติแบบป่าเขียว

ชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย 

เท่ียง     บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร CYSTAL JADE   

บ่ำย ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอัปป้ิงสินคา้ตามอัธยาศัย ณ ถนนออรช์ำรด์ ถนนท่ีเป็นศูนยร์วมของรา้นคา้ และส่ิง

บันเทิง แหล่งชอ้ปป้ิง ซ่ึงไดร้บัความนิยมจากชาวสิงคโปรแ์ละเช่นเดียวกันกับนักท่องเท่ียว มกัจะเรียกบริเวณน้ี

อยา่งง่ายว่า ออรช์ารด์ ถนนถูกตั้งช่ือตามสวนพริกไทยและ  จนัทน์เทศ แต่เดิมในช่วงปี 1840 โดยในอดีตเป็นท่ี

ท าการเพาะปลูก พืชสวน ในยุคปี  1970 มีการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ข้ึนตามแนวถนน จนเกิด

เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ท่ีทุกคนท่ีมาสิงคโปร์ไม่ลืมท่ีจะแวะเลือกซ้ือสินค้า  BRAND NAME อำทิ U2, 

G2000, SPRIT, GIORDANO ฯลฯ 

21.10 น. เดินทางออกจากสนามบินชางกี โดย สายการบิน ไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 410  

22.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 

 

 

***หมำยเหตุ:  รำยกำรและรำคำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน 

หรือ อตัรำแลกเปล่ียน ทั้งน้ีโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8


อตัรำค่ำบริกำรเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป  

ประเภทผูเ้ดินทำง ทำ่นละ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) ลดท่ำนละ  

55,900.- 

53,900.- 

50,900.- 

47,900.- 

10,000.- 

10,000.- 

54,400.- 

52,400.- 

49,400.- 

46,400.- 

10,000.- 

10,000.- 

54,900.- 

52,900.- 

49,900.- 

46,900.- 

10,000.- 

10,000.- 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่  

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพิ่ม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

544 

524 

494 

464 

100 

444 

544 

524 

494 

464 

100 

444 
 

- สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 
 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  

 “กำรจอง” กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000.- บำท  
 กำรจ่ำยส่วนท่ีเหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็คโดยสัง่จ่ายในนาม บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษัท อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

     ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์ เลขท่ี 639-1-00264-7 บญัชีกระแสรำยวนั 

     หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์เลขท่ี 081-6-00318-1 บญัชีกระแสรำยวนั“ 

 

 



หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไมน่่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจ

ของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไม่รกัษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ่ื้น, หรือพยายามสรา้งความ

วุน่วายในคณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสุขของคณะผูเ้ดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผูเ้ดินทางและทารก

ในครรภ ์

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอัน

มิใชก่ารท่องเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไมใ่หบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์

เพ่ือหาขอ้สรุปรว่มกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใช ้

รถเข็น ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย 

(กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พ่ือหาขอ้สรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวรห์รือ

บางเสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะสว่นตวั 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ใหแ้ก่ลูกคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผูร้ว่มเดินทางท่านอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั และยินดีจะจดัหาคณะทวัรอ่ื์นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้ันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตให้

เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแลว้ 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจาก

เหตุผลสว่นตัวของท่านผูเ้ดินทาง เชน่ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ่ไป
ในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ

ด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนัส าหรบัการออกเดินทางของทัวร์

น้ันๆ หากท่านผูเ้ดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไมไ่ดร้บัการยืนยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไมส่ามารถ

ออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่า

รายการท่องเท่ียวดงักล่าวไมต่รงตามความประสงคข์องท่าน ไม่วา่จะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการ

ปรบัเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไมน่อ้ยกว่า 5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ี



เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ

, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค านึงถึงความปลอดภยั และรกัษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ 

จะคืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรบัเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถ

เขา้ชมได ้  แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทางท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว

ดงักล่าวได ้โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดข้ึนแก่ทรพัยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เชน่ กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได ้โดยท่าน

สามารถเลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะรว่มเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไมก็่ไดต้ามอธัยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมูค่ณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก

ต าแหน่งท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้ักษณะ

ต าแหน่งท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรบัและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเชื่อมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทาง

ไปท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมูค่ณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

20. เม่ือท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ  ำแลว้ หมำยถึงท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


