
                                                 

                                            

 
 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์น ำท่ำนสมัผสัสุดยอดธรรมชำติทีท่่ำนไม่ควรพลำด กบัควำมสวยงำมรำวสวรรคบ์นดิน 

จำงเจียเจ้ีย...เมืองทีส่วรรคส์รรคส์รำ้ง ชมควำมยิง่ใหญ่ของหบุเขำอวตำร  

ข้ึนประตูสวรรค ์เทียนเหมินซำน ชมสะพำนแกว้ทีย่ำวทีสุ่ดในโลก   

ล่องเรือทะเลสำบเป่ำเฟิงหู ชมโชวน์ำงพญำจ้ิงจอกขำว 

เดินทำงสะดวกสบำยบนิตรงสู่ฉำงซำ พรอ้มอำหำรและบริกำรสุดประทบัใจ 

       แลว้คุณ...จะรักเรา 

ก ำหนดกำรเดินทำง       10-14 / 24-28 ม.ค. / 7-11 / 21-25 ก.พ. 2560  จ  ำนวน 20 ท่ำน 

         

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1) กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฉำงซำ 

13.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคำนเ์ตอร  ์E สำยกำรบิน ไทยสไมล ์
แอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ บริษัทอิมเมจ ฮอลิเดย ์คอยอ านวยความสะดวก 

15.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ฉางซา โดย สำยกำรบินไทยสไมล ์แอรแ์วย ์เท่ียวบินท่ี WE 616       
19.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองฉางซา น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากน้ันน า

ท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
ที่พกั  InterContinental Changsha หรือเทียบเท่ำ 
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วนัที่สองของกำรเดินทำง  (2)  ฉำงซำ-จำงเจยีเจี้ ย–เทียนเหมินซำน–ภำพเขียนทรำย-โชวม์นตร์กันำงพญำจิ้ งจอกขำว 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านโดยสารโดยรถโคช้ปรบัอากาศเดินทางสู่  จำงเจียเจี้ ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน (โดยรถโคช้ 

ประมาณ 5-6 ชม.)ตั้งขึ้ นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน และไดร้บัการ

ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ทิวทศัน์ของอุทยานจางเจียเจ้ียมีเน้ือท่ีกวา่ 369 ตร. ก  
เที่ยง บริกำรอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย หมอ้ไฟเห็ดรวมมิตร ปลำตำเดียวน่ึงซีอ๊ิว ไก่อบตน้หอม 

เป็ดทอด หมูตุน๋น ้ำแดง เตำ้หูก้ระทะรอ้น ผดัผกัตำมฤดูกำล  
                   น าท่านสู่อุทยาน เทียนเหมินซำน (นัง่กระเชา้ขึ้ น-ลง) เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาสวย ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องจาง

เจียเจ้ีย ห่างจากตวัเมืองไป 8 กม.เทียนเหมินซานเดิมเป็นช่ือถ ้า ตั้งช่ือมาแต่สมยัสามก๊ก ภายหลงัใชเ้รียกเป็น

ช่ือภูเขาดว้ย ในปี ค.ศ. 1999 เทียนเหมินซานมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้ักไปทั ่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียว  แต่เป็นท่ีวดัฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรคแ์ห่งน้ี เทียนเหมินซาน

มียอดสูงสุดสูง 1,518 เมตรจากระดับน ้าทะเล มีพ้ืนท่ี 190 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขายงัเป็นพ้ืนท่ีป่าดิบท่ี
สมบูรณอ์ย่างท่ีสุด ตน้ไมใ้หญ่แต่ละตน้มีอายุนับรอ้ยปี ในระหว่างปีค.ศ. 2002-2005 การท่องเท่ียวเทียนเห

มินซาน ไดใ้ชเ้งินลงทุนประมาณ 550 ลา้นหยวน  พฒันาพ้ืนท่ีบางส่วนใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว   

 
น าท่านขึ้ นสู่จุดสูงสุด “เซ่ียจำ้น” ชมความงามของภูผานับรอ้ยนับพนัยอด  ชมวิวทิวทศัน์ลดหลัน่ไปตามสนัเขา
ทบตวัลดเล้ียวกนันับไดถึ้ง 99 โคง้  แลดูดุจพญามงักรท่ีหมอบตวัทาบยาวผ่านไปตามยอดเขาเทียนเหมิน ยาม

ท่ีท่านนัง่ชมวิวอยู่บนกระเชา้ไฟฟ้า จะไดส้มัผัสถึงบรรยากาศบริสุทธ์ิเหนือยอดเขาท่ีสูงเป็นพนัเมตร เต็มไป

ดว้ยความต่ืนเตน้เรา้ใจอย่างท่ีไม่เคยสัมผัสมาก่อน  ความงดงามของยอดเขาท่ีผ่านตาลูกแลว้ลูกเล่า จะ

ประทับตราตรึงอยู่ในใจท่านไปอีกนานแสนนานจากน้ันนัง่กระเชา้ลงมาท่ีสถานี  “จงจำ้น”  นัง่รถของการ
ท่องเท่ียวทอ้งถ่ินน าท่านเดินทางสู่ทางขึ้ นประตูสวรรค์ ถึงทางขึ้ นจุดธูปใหญ่ไหวฟ้้าขอพรเทพสวรรค์ แลว้ทา้

ทายความสมบรูณข์องร่างกาย ออกก าลงักายขึ้ นบนัได 999 ชั้น ขึ้ นสู่ช่องเขาประตูสวรรค ์“เทียนเหมินซาน”  
เยน็ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยปลำกุ้ยหยูน่ึงซีอ๊ิว ผัดไก่ป่ำน ้ ำมันชำ กุง้กุลำทอด

กระเทียม คำกิอบพริกสด ผกักำดขำวอบวุน้เสน้ ซุปเป็ดตุน๋ฟักเขียว หมอ้ไฟผกัป่ำ 
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 หลังอำหำรค ำ่ น าท่านชมโชว์อลังการ THE LOVE STORY OF A WOODENMAN AND A FAIRY FOX ฟัง
เพลงรกัไพเราะ นักแสดงกว่า 500 ชีวิตโลดแล่นอยู่บนเวทีกลางแจง้แบบอลังการตระการตา มีฉากหลังเป็น
ภูเขาทอดยาวแบบพาโนราม่า พรอ้มชมเทคนิคการเปล่ียนร่างเป็นมนุษยข์องนางจ้ิงจอกขาว ซาบซ้ึงตรึงดวงใจ

ในความรกัของจ้ิงจอกขาวสาวสวยและชายหนุ่มตดัฟืน ท่ีฝ่าฟันอุปสรรคต่์อสูเ้พ่ือความรกั จนทา้ยท่ีสุดก็สมหวงั

ในชีวิตคู ่และจบลงแบบมีความสุข 

ที่พกั   Pullman Zhangjiajie Hotel หรือเทียบเท่ำ 
 
  
 
 
 
 

 

วนัที่สำมของกำรเดินทำง  (3)       จำงเจยีเจี้ ย – ภำพเขียนสิบล้ี – ศูนยวิ์จยัสมุนไพร -เขำเทียนจือ่ซำน - 
            จุดทิวทศันห์ยวนเจยีเจี้ ย – สะพำนหน่ึงในใตห้ลำ้  

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม 
น าทุกท่านขึ้ น รถรำงไฟฟ้ำ เพ่ือชมทิวทัศน์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ภำพเขียนสิบล้ี ซ่ึงเป็นช่องเขาแคบๆ อยู่ทาง

ดา้นล่างของเทียนจ่ือซาน ท่ีถูกบีบดว้ยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขา
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ท่ีประกอบดว้ยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกนั โดยมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็น  

ภาพท่ีสวยงามราวกบัภาพเขียน น าท่านเยี่ยมชม ศูนยวิ์จยัสมุนไพร เป็นสมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศจีน 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ไก่ตุน๋ฮวยซวั ปลำทอดซอสเปรี้ ยวหวำน กุง้อบพริก

เกลือ ซ่ีโครงหมูทอดกระเทียม หมูตุน๋ตระกูลเหมำ ไก่สบัแตจ้ิ๋ว ผดัผกัตำมฤดูกำล  
 น าท่านขึ้ น ลิฟตแ์กว้ไป่หลง เพ่ือขึ้ นสู่ เขำเทียนจื่อซำน หรือ เขาเจา้ฟ้า บนยอดเขาเต็มไปดว้ยชะง่อนผาอนั

สูงชนั ล าหว้ยลึกและป่าหิน มีหินยกัษ์ในรูปลกัษณะแปลกตามากมาย ยืนตระหง่านค ้าฟ้า น าท่านลงจากภูเขา
โดยกระเชา้ลอยฟ้า หลงัจากน้ันพาทุกท่านชมจุดทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ ย เป็นบริเวณท่ีถ่ายท าภาพยนตรเ์ร่ือง 

“อวตำร หรือ AVATAR” จากน้ันพาทุกท่านชมสะพานหน่ึงในใตห้ลา้ “เทียนเสี้ ยตี้ อ้ีเฉียว”เป็นบริเวณท่ีมี
ทิวทศัน์สวยงามมาก มีภาพยนตรห์ลายๆเร่ืองมาถ่ายท าท่ีบริเวณน้ี และบนสะพานจะมีลกูกุญแจอยูเ่ต็มไปหมด 
เป็นความเช่ือของคนหนุ่มคนสาวเอากุญแจไปคลอ้งไวท่ี้สูงๆจะไดไ้มม่ีใครสามารถพรากคู่รกัใหจ้ากกนัได้ บาง
คนก็ท้ิงสู่หุบเหวเบ้ืองล่าง ก็ใหค้วามหมายเดียวกนัว่าเราจะไม่พรากจากกนัตราบชัว่นิรนัดร์ โฉมหน้าสะพาน
เป็นสะพานหินเช่ือมระหวา่งเขา 2 ลกู ซ่ึงเป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีทุกท่านจะไดพ้บเจอ 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำกุย้หยูน่ึงซีอ๊ิว หมูแดงป้ำยทอง กุง้กุลำอบเกลือ หมู

สำมชั้นอบผกัดอง ปลำหมึกกระทะรอ้น ไก่อบเกลือ ซ่ีโครงหมูตุน๋ ผดัผกัตำมฤดูกำล  
ที่พกั  Pullman Zhangjiajie Hotel หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง (4) รำ้นหยก - ทะเลสำบเป่ำเฟิงหู - สะพำนกระจก - ภำพเขียนทรำย 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าท่านสู่ รำ้นหยก ท่ีมีผีซ่ิว สตัวน์ าโชคท่ีชาวจีนเช่ือว่าหากใครมีไวใ้นครอบครองแลว้จะร า่รวย และมีแต่โชค

ลาภ น าทุกท่านล่องเรือท่ี ทะเลสำบเป่ำเฟิงหู เป็นทะเลสาบบนช่องเขาสูง โดยท่ีทะเลสาบจะถูกรายลอ้มไว ้

ดว้ยยอดเขา นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็นทะเลสาบท่ีมีน ้าใสมากอีกดว้ย  โดยระหว่างทางก็จะพบแพและมี

คนใส่ชุดพ้ืนเมืองอยู่ ถา้เรารอ้งเพลงใหเ้คา้ฟังเคา้ก็จะรอ้งเพลงตอบกลบัมานอกจากน้ียงัมีหินท่ีรูปร่างเหมือน

หน้าผูห้ญิง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติสรา้งขึ้ นโดยไม่มีการตกแต่งเพ่ิมเติมแต่อย่างใดหลงัจากล่องเรือเสร็จน าท่าน

เดินลงจากเขา จนถึงบริเวณดา้นล่างเพ่ือใหทุ้กท่านไดช้มน ้าตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูท่ีไหลลงมา เป็นภาพท่ี

สวยมากใหท่้านไดอิ้สระกบัการถ่ายรูป  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปลำทอดรำดซอส ปลำน่ึงซีอ๊ิวกวำงตุง้ ซ่ีโครงหมู

ทรงเครื่อง กุง้ทอดเสฉวน เป็ดทรงเครื่อง ไก่ทอดเทียนเมอ ผดัผกัตำมฤดูกำล หมอ้ดินเพื่อสุขภำพ  
 น าท่านเท่ียวชม จำงเจยีเจี้ ยแกรนดแ์คนยอน สะพานแกว้ขา้มเขาท่ียาวท่ีสุดในโลก สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่

ในจางเจียเจ้ีย เดินทางชม SKY WALK แห่งใหม่ล่าสุดดว้ยความยาวถึง 430 เมตร กวา้ง 6 เมตร สูงถึง 300 

เมตร วดัใจกนัดว้ยทางเดินทางกระจกคริสตัล กบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามเกินกว่าค าบรรยายใดๆ จากน้ันน าชม 

จวินเซิงฮวำเยี้ ยน (ภำพเขียนทรำย)  สถานท่ีจดัแสดงภาพวาดของหล่ีจวินเซิง ซ่ึงเป็นผูท่ี้ริเร่ิมศิลปะแบบใหม่ 

ท่ีเรียกกนัว่า  จิตรกรรมภาพเม็ดทรายท่ีใชว้สัดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย ก่ิงไมหิ้นฯลฯมาจดัแต่ง

เป็นภาพทิวทศัน์ จิตรกรรมท่ีรงัสรรคข์ึ้ นมาลว้นไดร้บัรางวลัและค าชมมากมายหลายปีซอ้นจนเป็นท่ีเล่ืองลือไป

ทัว่โลก 
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ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย ปำกะพงกระทะรอ้น กุง้ไฟแดง หมูแดงกวำงตุง้ ขำหมู

ร  ำ่รวย หมอ้ไฟเห็ดชำ เห็ดเป่ำฮ้ืออบซุปไก่ ซ่ีโครงหมูตุน๋รำกบวั  
ที่พกั  Pullman Zhangjiajie Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง    (5)       จำงเจยีเจี้ ย – ฉำงซำ – ถนนคนเดินหวงซิง – สนำมบิน - กรุงเทพ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ ฉำงซำ โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชม.)  ระหวา่งใหท่้านได้

พกัผ่อน ชมทศันียภาพระหวา่งทาง 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ย เมนูซีฟู้ดกุง้มงักร 

จากน้ันน าท่านเท่ียวชม ถนนคนเดินหวงซิง  ถนนหวงซิงลู่เป็นอีกหน่ึงถนนชอ้ปป้ิงหลักของเมืองฉาง

ซา   ถนนเสน้น้ียงัเป็นท่ีหนุ่มสาวชาวเมืองฉางซาเลือกท่ีจะมาเดินเล่นกันยามค า่คืนและเป็นถนนท่ีใหท่้าน

สามารถเลือกซ้ือของฝากต่างๆก่อนเดินทางกลบัเมืองไทย บรรยากาศของถนนหวงซิงลู่น้ีหากเทียบกบัถนนคน

เดินของเมืองไทยเราก็เปรียบเสมือนย่านสยามของเรา  สินคา้ท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือในย่านน้ีมีสินคา้แบรนด์

เนมของจีน อาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า ท่ีมีดีไซน์เก๋และราคาไม่แพง จนไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำน

เดินทำงสู่สนำมบินฉำงซำ 

 

20.40 น. น าท่านเดินทางเหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล ์แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี WE 617  

23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ  
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หมำยเหต ุ :   
 รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมือง, สำยกำรบิน และ 

อตัรำแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง 

และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

อตัรำค่ำบริกำรส ำหรบัเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทำง ท่ำนละ สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 
ผูใ้หญ่ 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มีเตยีงเสริม ) 

เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

มีตัว๋แลว้ ลด 

55,900.- 

53,900.- 

50,900.- 

47,900.- 

10,500.- 

15,000.- 

54,400.- 

52,400.- 

49,400.- 

46,400.- 

10,500.- 

15,000.- 

54,900.- 

52,900.- 

49,900.- 

46,900.- 

10,500.- 

15,000.- 

 

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 ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 

544 

524 

494 

464 

105 

394 

544 

524 

494 

464 

105 

394 

-  สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

 -  สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 
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อตัรำน้ีรวม 

o ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินท่ีระบุในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง 

o ค่าโรงแรมท่ีพกั 4 คืน (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายกร หรือระดบัเดียวกนั  

o ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 

o ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
o ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุในวงเงิน 
300,000 บาท 

o ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถระหวา่งการเดินทาง 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
o ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่ำภำษีน ้ำมนัที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมอีก 
o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียม เมื่อช าระผ่านบตัรเครดิต 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน :  

ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000. - บำท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

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

ช่ือบญัชี  บริษทั 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 

  “กำรจ่ำยส่วนที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 

 

กำรยกเลิก :  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ  ำ 

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 
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แบบฟอร์มข้อมูลวีซ่าประเทศจีน 

ข้อมูลส่วนตัว  **กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
ชื่อ : …………………………………………………....………………........ นามสกุล : ………………………………………………………………........................ 
เพศ   ชาย   หญิง  วันเกิด : …………………………………………….. สัญชาติ : …………………………………….......................................... 
สถานที่เกิด (เมือง/จังหวัด/ประเทศ) : ………………………………….......... เลขประจ าตัวประชาชน : …………………………............................. 
เลขหนังสือเดินทาง : ……………………………........ ออกวันที่ : …………………………............. หมดอายุวันที่ : ……………………….................... 
อาชีพปัจจุบัน :       นักธุรกิจ/ค้าขาย    พนักงานบริษัท  นักเรียน/นักศึกษา    อาชีพส่วนตัว   ว่างงาน 
      เกษียณ    ข้าราชการ   อ่ืนๆ……………….. 
ระดับการศึกษา :    สูงกว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   อ่ืนๆ ……………………… 
ชื่อสถานที่ท างาน/ศึกษา : ........…………………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………............................ 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / ศึกษา : ………………………………………………………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………......................................... รหัสไปรษณีย์ : …………………………………………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
……………………………………………………………........................................……… รหสัไปรษณีย์ : …………………………………………………………. 
เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………………….........................อีเมล์ : …………………………………………………….................... 
สถานภาพ :      โสด     สมรส     หย่า     หม้าย    อ่ืนๆ………………..................... 
สมาชิกในครอบครัว ( บิดา,มารดา,บุตรฯ) 
ชื่อ : ………………………………………………………………………………………............................... สญัชาติ : ………………………………………........... 
อาชีพ : …………………………………………......................... ความสัมพันธ์ : ……………………………...............................................................… 
ชื่อ : …………………………………………………………………………………………............................. สัญชาติ : ………………………………………........... 
อาชีพ : …………………………………………......................... ความสัมพันธ์ : ………………………………............................................................... 
**บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน** 
ชื่อ : ……………………………………….............................……………………… เบอร์โทรศัพท์ : ………………………….............................................  
ความสัมพันธ์ : ............…………………………………………….. 
ข้อมูลการเดินทาง 
วัตถุประสงค์ :  ท่องเที่ยว   ศึกษาดูงาน    ติดต่อธุรกิจ    ต่อเรื่องไปประเทศอ่ืน   อ่ืนๆ.......................  
มีใครออกค่าใช้จ่ายให้หรือไม่     ออกค่าใช้จ่ายเอง    บุคคลอื่น ………………………………………………………………............................... 
ประเทศที่เดินทางไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา............................................................................................................................. ....................  
..................................................................................................................................................................... ............................................. 

***กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  
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เอกสำรประกอบกำรยืน่ขอวีซ่ำจีน ประเภทท่องเที่ยว 

1.  พาสปอรต์ (ตอ้งมีอายุอยา่งนอ้ย 6 เดือน) 

2. รูปถ่าย 2 น้ิว 2 ใบ(48 มม. X 33 มม.)(พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน เห็นใบหนา้/เห็นหชูดัเจน ไมย่ิ้ มเห็นฟัน   

 ไมส่วมเคร่ืองประดบั ไมส่วมเส้ือแขนกุด เส้ือสีขาว-สีอ่อน ชุดครุย และชุดขา้ราชการ) 

3.  ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

4.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

5.  ส าเนาบตัรประชาชน 

6.  ส าเนาการเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 

7.  ส าเนาหนา้วีซ่าจีนครั้งล่าสุด (หากมี) 

8.  ใบจองโรงแรม ระบุช่ือผูจ้อง วนัท่ีเขา้พกัและวนัท่ีออก(ทางบริษัทจดัเตรียมให)้ 

 **กรณีท่ีตอ้งการพกักบัเพ่ือนหรือญาติในจีนตอ้งแนบจดหมายเชิญพรอ้มส าเนาหน้าพาสปอรต์และ ส าเนาหนา้ 

 Resident Permit ของผูเ้ชิญ ถา้หากผูเ้ชิญเป็นคนจีน ใหถ่้ายส าเนาบตัรประชาชน คนจีน** 

9. กรณีท่ีผูต้อ้งการขอวีซ่าจีนไมไ่ดม้าขอดว้ยตวัเอง ผูส้มคัรขอวีซ่าตอ้งเขียน ใบมอบอ านาจ(ภาษาองักฤษ) พรอ้มกบั

 ส าเนาบตัรประชาชนของผูท่ี้มายื่นแทน 

กรณีผูเ้ดินทำงเป็นเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เอกสำรที่ตอ้งใชเ้พิ่ม: 

1. ส าเนาสูติบตัร 

2. ส าเนาบตัรประชาชนพ่อและแม ่หากพ่อและแม่ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบัเด็ก ตอ้งเขียนใบยินยอมอนุญาตใหเ้ด็ก

 เดินทาง ออกนอกประเทศและระบุช่ือผูท่ี้เดินทางพรอ้มกบัเด็ก พรอ้มทั้งจุดประสงคใ์หช้ดัเจน  

 **ในแบบฟอรม์หวัขอ้ท่ี4.3พ่อและแมต่อ้งเซ็นช่ือก ากบัพรอ้มลายเซ็น หรือประทบัน้ิวมือเด็ก**  

 โปรดแสดงใบเปล่ียน ช่ือ-สกุล ใบหยา่ ใบอุปการะเล้ียงดูบุตร ใบมรณะบตัร หรืออ่ืนๆ(ถา้มี) 

ตวัอย่ำงรูปถ่ำยทีถู่กตอ้ง 
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