
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

อิมเมจฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนสัมผัสดินแดนท่ีธรรมชำติได้รังสรรค์ควำมงดงำมได้

อย่ำงลงตัว  เยือนดินแดนเกำะใต้  ประเทศนิวซีแลนด์  ชมทะเลสำบสีเทอ 

ควอยซ์ ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดเขำเม้ำท์คุก นั่งรถไฟในเส้นทำงท่ีสวยท่ีสุด 

อลังกำรธำรน้ำแข็ง เท่ียวควีนสทำวน์ เมืองแห่งกำรผจญภัย ข้ึนกอนโดลำ 

เพลิดเพลินกิจกรรมผจญภัยสุดต่ืนเต้น ล้ิมรสอำหำรข้ึนช่ือ เดินทำง

สะดวกสบำย พร้อมท่ีพัก อำหำรและบริกำรสุดประทับใจ... 

              อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรำ   
 
  

ก ำหนดกำรเดินทำง  

  11-19 สิงหำคม / 14-22 กันยำยน /  19-27 ตุลำคม  

6-14 พฤศจิกำยน / 1-9 ธันวำคม 2562 

 

           
 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2061&PeriodID=9208
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2061&PeriodID=9208


 
   

วันแรกของกำรเดินทำง   (1) 
กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์  

        

          12.00 น.    คณะเดินทำงพร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 ROW: K  สำยกำรบิน

สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

          15.30 น.    ออกเดินทำงสู่สนำมบินชำงฮี ประเทศสิงคโปร์  โดยสำยกำรบินสำยกำรบิน

สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบนิท่ี  SQ977  (แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นำมบินชำงฮ ี18.55 – 19.50 น. )  

          19.50 น.     ออกเดินทำงสูไ่ครช์เชิรช์ ประเทศนิวซแีลนด์ โดยสำยกำรบนิ สิงคโปร ์แอร์

ไลน์ เท่ียวบนิท่ี  SQ297    

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

ไครช์เชิรช์ (นิวซแีลนด์) – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี ่ 
 

09.30 น. เดินทำงถึงเมืองไครช์เชิรช์ ประเทศนิวซแีลนด์  (เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำ

เมืองไทย 5 ชม) น ำท่ำนผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง และศุลกำกรรียบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์มี

กฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ อำหำรสด และพืชผักเข้ำเมอืงโดยเด็ดขำด) น ำท่ำนเท่ียวชมควำมสวยงำม

ของบำ้นเรือนแบบชำวอังกฤษและแม่น้ำเอวอน แมน่้ำสำยเล็ก ๆ น่ำรักท่ีสองฟำกฝั่ งเต็มไปด้วย

ต้นหลิวมำกมำย 

         เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำร Western Set 

         น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี ่(Canterburry Museum)ต้ังขึ้นเมื่อปี คศ. 

1870 ท่ำนจะได้ชมควำมเป็นอยู่ และเครื่องมือด ำรงชีพของชำวเมำรีในสมัยโบรำณ  พร้อมท้ัง

ชมกำรจ ำลองอำคำรบ้ำนเรือนของชำวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมท้ังเดินชมภำยใน 

พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่ำงๆ และหลำยชั้น ชมสวนโบตำนิค (Botanic Garden) ซึ่งอยู่

บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่   

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรในสไตล์พื้นเมือง  

ทีพ่ัก NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

 ไครช์เชิรช์ – รถไฟทรำนอัลไพน์ – ธำรน้ำแข็งฟรำนโจเซฟ  

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำท่ำนสมัผัสบรรยำกำศ นั่งรถไฟสำย Tranz Alpine ซึ่งว่ิงระหว่ำงฝั่ งตะวันออกและฝั่ ง

ตะวันตก เชื่อมระหว่ำงเมืองไครสเชิร์ชและเมืองเกรย์เมำท์ เส้นทำงรถไฟสำยนี้ได้ชื่อว่ำเป็น

เส้นทำงรถไฟ 1 ใน 6 เส้นทำงท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งชำวยุโรปค้นพบเส้นทำงนี้ในปี ค.ศ. 1864 

ในช่วงยุคต่ืนทอง เพื่อใช้เป็นเสน้ทำงกำรคมนำคมขนส่งทองข้ำมเขตเซำท์เทิร์นแอลปก์ลับไปยัง

ไครสเชิร์ช  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยพื้นเมือง 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองโฮกิติกิ Hokitiki โดยรถโค้ชปรับอำกำศ เมืองซึ่งเคย

รุ่งเรืองในยุคต่ืนทอง ศนูย์กลำงของหยกหรือหินสีเขียว (Green Stone) ซึ่งในสมยัโบรำณเปน็สิ่ง

ท่ีชำวเมำรี น ำมำท ำเครื่องประดับและอำวุธ น ำท่ำนเข้ำชมโรงงำนเป่ำแก้ว และโรงงำนหยก 

อิสระท่ำนเดินเท่ียวชมพร้อมเลือกซื้อเครื่องประดับ รวมท้ัง ติกิ (Tiki) เครื่องรำงของชนเผ่ำเมำรี

ท่ีแกะสลักอย่ำงสวยงำม น ำท่ำนเดินทำงต่อสู ่ธำรน้ำแข็งฟรำนซโ์จเซฟ (Franz Josef Glacier) 

เปน็เมอืงเล็ก ๆ ท่ีมชีื่อเสยีงมำกในเรื่องธำรน้ำแข็ง จึงท ำให้เปน็แหล่งท่องเท่ียวท่ีส ำคัญท่ีสดุของ

ฝั่ งตะวันตกแห่งนี้ ธำรน้ำแข็งท่ีมีชื่อเสียงมำกท่ีสุด 2 แห่ง  ภำยในอุทยำนแห่งชำติเวสต์แลนด์ 

ได้แก่ ฟรำนซ์โจเซฟกลำเซีย และฟ็อกซ์กลำเซีย ถือเป็นควำมมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติของธำร

น้ำแข็งท่ีมีควำมยำวประมำณ 13 กม. กลำเซียท้ังสองแห่งนี้ ไหลมำจำกบิรเวณท่ีมีหิมะปกคลุม

ตลอดเวลำ อำจกล่ำวได้ว่ำ มเีพียงไมก่ี่แห่งในโลกท่ีจะสำมำรถเข้ำถึงธำรน้ำแข็งได้ง่ำยดำยเช่นนี้    

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่ัก FRANZ JOSEF GLACIER HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2061&PeriodID=9208
tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2061&PeriodID=9208


 
   

วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง   (4)  

ฟรำนโจเซฟ – ฮำส – ทะเลสำบวำนำกำ – ยอดเขำบ็อบพคี – LUGE - ควนีทำวน์  
 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ วำนำกำ (Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบวำนำกำ ให้ท่ำน

ได้แวะชมและถ่ำยรูปทะเลสำบวำนำกำท่ีงดงำมท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์  น ำท่ำน

เดินทำงสู ่ทะเลสำบวำนำก้ำ โดยชม ทัศนียภำพท่ีสวยงำมระหว่ำงทำงท่ีเปน็ภูเขำสงู ผ่ำนไร่องุ่น

ท่ีน ำมำผลิตไวน์ท่ีมชีื่อเสยีงก่อนเข้ำสูเ่มืองวำนำกำ แวะชมเมืองวำนำก้ำริมทะเลสำบท่ีสวยงำม

โดยมีภูเขำสูงอยู่อีกฟำกหนึ่งของทะเลสำบท่ีท ำให้เป็นเมืองท่ีมีทัศนียภำพท่ีสวยงำมและน่ำอยู่

อีกเมอืงของนิวซีแลนด์ 

 เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ต์  

จำกนั้นน ำท่ำน ข้ึนกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ๊อบส์พคี ด้วยกระเช้ำแบบปิด นั่งได้ 4 

ท่ำน โดยมีควำมยำว 730 เมตรจำกเบื้องล่ำงสู่ยอดเขำท่ีสูง 790 เมตร ให้ท่ำนได้ชมควำมงำม

ของเมืองควีนทำวน์ ท่ีโอบล้อมด้วยยอดเขำสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนำว ส่วนด้ำนล่ำงเป็นตัง

เมอืงริมทะเลสำบใสสะอำดของน้ำในทะเลสำบวำคำทีปู ท่ำนสำมำรถมองเห็นอำคำรบำ้นเรือนท่ี

ปลกูสร้ำงลดล่ันกันไปตำมไหล่เขำ ริมทะเลสำบ ท่ำนยังสำมำรถมองเห็นยอดเขำและเสน้ขอบฟำ้ 

ซึ่งเป็นภำพท่ีจะท ำให้ท่ำนประทับใจไม่รู้ลืม และให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรเล่นลูท (LUGE) 

ลงมำจำกยอดเขำ 

 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟต์นำนำชนิด  
 
ทีพ่ัก  NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง      (5)  

 ควนีทำวน์ – อุทยำนฟยอรด์แลนด์ – ช่องแคบมิลฟอรด์ – ควนีทำวน์ 

 

 เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 07.30 น.น ำท่ำนเท่ียวชมควำมงดงำม และมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ ณ อุทยำน

แห่งชำติฟยอรด์แลนด์ มีลักษณะภูมปิระเทศท่ีสงูชันและซับซ้อน มีชำยฝั่ งท่ีขรุขระ ป่ำทึบและ

สภำพภูมิอำกำศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ จึงท ำให้บริเวณนี้ไม่มีกำรพัฒนำเป็นถนนและเมือง

มำกนัก พื้นท่ีแห่งนี้มเีอกลักษณเ์ฉพำะและได้รับกำรคุ้มครองเปน็พิเศษและก็ได้รับกำร  ประกำศ

ให้เป็นมรดกโลก มีทะเลสำบท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ระหว่ำงออกเดินทำงต่อ แวะ

ชม Mirror Lake เป็นทะเลสำบเล็ก ๆ บนภูเขำมีภำพสะท้อนของภูเขำในทะเลสำบ ลอดอุโมงค์

โฮเมอร์แวะถ่ำยรูปกับ The Chasm เป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่ำนรอยแตก

แคบ ๆ ซึ่งมคีวำมลึก 22 เมตร น ำท่ำนลงเรือ Real Journey ล่องเรอืชมควำมงำมของธรรมชำติ

ช่องแคบมิลฟอรด์ พรอ้มรบัประทำนอำหำรกลำงวัน 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ บนเรอื บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ต์  

น ำท่ำนชมควำมงดงำมของฟยอร์ด ท่ีเกิดจำกกำรละลำยของหิมะและธำรน้ำแข็งหลำย

ล้ำนปีมำแล้ว ซึ่งมีควำมยำวถึง  ของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ต้ังชื่อตำมภรรยำท่ำนผู้ว่ำ

กำรนิวซีแลนด์ท่ีมำเยี่ยมชมสถำนท่ีแห่งนี้ ชมยอดเขำ Mitre Peak เชื่อกันว่ำน่ำจะเป็นภูเขำท่ีมี

ฐำนอยู่ในทะเลท่ีสูงท่ีสุดในโลก ชม Seal rock ซึ่งเป็นท่ีอยู่อำศัยของแมวน้ำตำมธรรมชำติ 

และผูงปลำโลมำว่ำยน้ำเล่นคล่ืนอวดโฉม ให้นักท่องเท่ียวได้ยลโฉม รถโค้ชน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่

เมอืงควีนสท์ำวน์ 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

ทีพ่ัก  NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรอืเทยีบเท่ำ 

tel:0866888081
http://line.me/ti/p/@lnl2257b
https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=2061&PeriodID=9208
tel:0866888081
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วันทีห่กของกำรเดินทำง      (6)  

ควนีทำวน์ – กิจกรรมผจญภัย - ฟำรม์แกะ Wrinky ram  - เม้ำท์คกุ 

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนสมัผัสกิจกรรมท่ีไมค่วรพลำดคือ  กำรชมกำรกระโดดบันจี ้ท่ีสะพำนคำวำรัว 

เป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลก ด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกรำดใต้

สะพำน และกิจกรรมท่ีไม่ควรพลำดอีกอย่ำงคือ กำรน่ังเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท ท่ีจะพำเรำล่องไปตำม

ล ำธำรสำยเล็กๆ ท่ีมีโขดหินสูงและน้ำท่ีใสไหลเชี่ยว และควำมแรงของเรือเจ็ทท่ีหมุนได้ 360 

(หำกท่ำนต้องกำรทดสอบควำมกล้ำในกำรกระโดดบันจี้ หรือกำรน่ังเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท กรุณำ

ติดต่อหวัหน้ำทัวร ์เน่ืองจำกไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร)์    

น ำท่ำนสู ่ฟำรม์แกะ Wrinky ram ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆ ท่ีให้ท่ำนได้สมัผัสถึง

ควำมน่ำรักและ  ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะกำรต้อนแกะโดยสนุัขแสนรู้ 

 เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวันในฟำรม์แกะ WRINKY RAM ด้วยเมนูBBQ 

น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ โรงแรมท่ีพักท่ีวิวดีท่ีสุดของนิวซีแลนด์ฝั่ งใต้ท่ีมีวิวเป็นเทือกเขำ

เมำท์คุก อยู่ในเขต อุทยำนแห่งชำติอำโอรำกิ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ส 

ยอดเขำเม้ำท์คุกมีควำมสูงถึง 3,754 เมตร มีหิมะและธำรน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี ให้ท่ำนได้ใช้

เวลำได้เต็มท่ีกับกำรพักผ่อน    

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่ัก  HERITAGE HOTEL MT.COOK หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง     (7)  

 เม้ำท์คกุ – น่ังเฮลิคอปเตอรช์มธำรน้ำแข็ง – ทะเลสำบเทคำโป – ไครช์เชิรช์   
 

เช้ำ    บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติเม้ำท์คุก อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติอำโอรำกิ และ

เปน็สว่นหนึ่งของเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลปส์ มหีิมะและธำรน้ำแข็งปกคลมุตลอดป ีท่ำนสำมำรถ

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมควำมสวยงำมของธำรน้ำแข็งทัสมัน ให้ท่ำนได้สัมผัสควำมงำมของธำร

น้ำแข็งด้วยตัวท่ำนเอง (ค่ำน่ังเฮลิคอปเตอร์รวมอยู่ในรำยกำร) เข้ำชม พิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ด

มันด์ ฮิลลำร ี(Sir Edmund Hillary Centre) นักปนีเขำชำวนิวซีแลนด์ท่ีใช้ยอดเขำเมำ้ท์คกุเปน็

กำรฝกึซ้อมในกำรปนีเขำจนเกิดควำมช ำนำญก่อนจะเปน็ผู้พิชิตยอดเขำเอเวอเรสต์คนแรกของ

โลก  และกลำย เป็น วี ร บุ รุษของชำวนิ วซีแลน ด์  ใน ท่ำนไ ด้ชมภำพถ่ำย ท่ี จัดแสดง  

             เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

            น ำท่ำนชม ทะเลสำบเทคำโป ท่ีมสีเีขียวอมฟำ้ ท่ีเรยีกว่ำทะเลสำบสเีทอควอสย์ ท่ีมี

ควำมสวยงำม ชมโบสถ์เล็กๆน่ำรัก ซึ่งในปจัจุบนัยังใช้ในกำรประกอบพิธีกำรต่ำงๆ ใกล้กันจะมี

อนุเสำวรยี์สนุขัต้อนแกะ สรำ้งด้วยทองส ำริดสร้ำงไว้เพื่อเปน็กำรยกย่องคณุควำมดีของสนุขั 

ต้ังอยู่บรเิวณริมทะเลสำบ น ำท่ำนสู ่ทะเลสำบพูคำกิ ทะเลสำบท่ีสวยงำมจนได้ชื่อว่ำ Million 

Dollar View ซึ่งม ียอดเขำเมำ้ท์คุ้กท่ีมเีทือกเขำสงูถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขำมหีิมะและธำร

น้ำแข็งปกคลมุตลอดปเีปน็ฉำกหลัง 

 

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรไทย  

ทีพ่ัก NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีแ่ปดของกำรเดินทำง      (8)  

ไครช์เชิรช์ – ไคครูำ่ – น่ังเรอืชมปลำวำฬ – ไครช์เชิรช์   

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไคคูร่ำ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ำรักริมฝั่ งทะเลทำงตะวันตก ซึ่งใน

อดีตเป็นเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1843—1922 และยังเป็นเมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ส ำหรับกำรเพำะปลูกและเล้ียงแกะ ไคคูร่ำมีชื่อเสียงในเรื่องกำรจัดทัวร์ชมปลำวำฬมำก  และ

ปัจจุบันได้มีกำรท ำสัมปทำนกันอย่ำงจริงจังและได้พัฒนำกลำยมำเป็นกำรบริกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวและเปิดเป็นบริกำรล่องเรือเพื่อไปชมควำมเป็นอยู่อย่ำงธรรมชำติของปลำวำฬ (การ

ชมปลาวาฬ จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก) 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

น ำท่ำนสู่กลำงทะเล เพื่อเก็บเก่ียวประสบกำรณ์ ล่องเรอืชมปลำวำฬ ท่ำนจะได้พบกับ
ปลำวำฬหลำยพันธุ์ อำทิ สเปิร์ม ไพลอต หลังค่อม รวมท้ังปลำวำฬเพชรฆำติ และยังสำมำรถ
เห็นแหล่งอำศยัของปลำโลมำดัสก้ี และปลำโลมำปำกขวด ชุมนุมกันอยู่บริเวณไหล่ทวีป ห่ำงจำก
ชำยฝั่ งไป 1 กิโลเมตร เพื่อหำอำหำร  จำกนั้นน ำท่ำนกลับสูเ่มอืงไครสเชิร์ช  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 
ทีพ่ัก NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 

วันทีเ่ก้ำของกำรเดินทำง     (9)  
ไครสเชิรซ์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

เช้ำ    บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบนิ 

10.50 น. ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี 

SQ298 (แวะเปลีย่นเครื่องทีส่นำมบินชำงฮ ี17.40 – 18.30 น.)  

18.30 น. ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

SQ978 

20.00 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  
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หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบนิ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องลกูค้ำเปน็ส ำคัญ 

อัตรำค่ำบรกิำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรณไีม่ข้ึนเฮลิคอปเตอร ์ลดท่ำนละ 6,000 บำท 
อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 

1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภำษีสนำมบนิทกุแหง่  
2. ค่ำท่ีพัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหกั้บท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำกระเปำ๋เดินทำง และค่ำประกันอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 
6. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสอืเดินทำงไทย) 

 
อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำกิจกรรมนั่งเรือ   SHOTOVER JET และ ค่ำใช้จ่ำยโดดบันจีจั้มพ ์
2. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท์ เปน็ต้น 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 
4. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 
5. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเก็บเพิ่มเติมอกี 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำท่ัวไป สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 179,900 176,900 177,900 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   170,900 167,900 168,900 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 161,900 158,900 159,900 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 152,900 149,900 150,900 

พักเดีย่ว เพิ่มท่ำนละ    32,000 32,000 32,000 

มต๋ัีวแล้ว ลด ท่ำนละ 25,000 25,000 25,000 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

       “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท  

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

                                     ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรำยวัน 

                            หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์  เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรำยวัน  

       “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

กำรยกเลิก   
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 1769 1769 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   1679 1679 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 1589 1589 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ป ี(พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 1499 1499 

พักเดีย่ว ได้รบัคะแนนเพิ่มท่ำนละ   320 320 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) 1515 1515 

  

- โปรแกรมนีส้ำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 
- สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำ

หยำบคำย, ด่ืมสุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังน้ีเพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังน้ีเพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบ

ขออภัยเพรำะบำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำ

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ท้ังน้ีเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะ

จัดหำคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 
9. ในกรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน  ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำ  
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณีท่ีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำ
และค่ำเปล่ียนช่ือต๋ัวเคร่ืองบินเท่ำน้ัน เว้นแต่ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไม่อนุญำตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรย่ืนวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเน่ืองมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำร

กำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรท่ีมิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบิน 
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้

บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซ้ือต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ว
ต่อมำทัวร์น้ัน ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำม
ประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธ์ิขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ  
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โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังน้ีเพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสุด 

15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ใน
เอกสำรของสถำนท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเน่ืองจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วม
เดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย 

18. ต ำแหน่งท่ีน่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีน่ังได้เอง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะพยำยำมจัด
ท่ีน่ังให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีน่ังแบบหมู่คณะท่ีสำยกำรบินจัดให้มำ 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเช่ือม่ันในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และ
เข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 

20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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