
 

 

กวางโจว เดนิตลาด 4 วนัเต็ม “เจาะแหลง่คา้สง่ท ีใ่หญท่ ีส่ดุ’’ 
เดอืน มถินุายน  20-23 มถินุายน 2562 

ราคา ท่านละ 19,900.- บาท 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ-กวางโจว 

23.50 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Gate 8 Counter Q สายการบิน Shenzhen Airlines 
03.05 น.  ออกเดินทางสูเ่มอืงกวางโจว โดยสายการบิน Shenzhen Airlines เท่ียวบินท่ี ZH9008 
06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุนเมอืงกวางโจว 
08.30 น.  เดินทางถึงโรงแรม Landmark Conton Hotel (4 ดาว) 
09.00 น. ไกด์สว่นตวัรับลูกค้าเดินทางสูแ่หลง่คา้สง่หรือโรงงานตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 
12.00 น. อิสระอาการกลางวนั 
18.00 น.  ไกด์สว่นตวัสง่ลูกคา้ท่ี Lobby โรงแรมเพื่อทานอาหารค ่า 
20.00 น. กลบัสูโ่รงแรม 
 
วันที่ 2 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

07.00 Morning Call 
08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ช ั้น 39 
09.00 ไกด์สว่นตวัรับลูกคา้เดินทางสูแ่หลง่คา้สง่หรือโรงงานตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 
12.00 อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 ไกด์สว่นตวัสง่ลูกคา้ท่ีถนนคนเดิน Beijinglu ไฮไลท์เมอืงกวางโจว 
18.30 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
 
วันท่ี 3 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

07.00 Morning Call 
08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ช ั้น 39 
09.00 ไกด์สว่นตวัรับลูกคา้เดินทางสูแ่หลง่คา้สง่หรือโรงงานตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด  
12.00 อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 ไกด์สว่นตวัสง่ลูกคา้ท่ี Shangxiajiulu ยา่นชอ้ปป้ิงกลางคืนท่ีมชีื่อเสียงท่ีสุด 
18.30 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 



 

 

 
วันท่ี 4 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

07.00 Morning Call 
08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ช ั้น 39 
09.00 ไกด์สว่นตวัรับลูกคา้เดินทางสูแ่หลง่คา้สง่หรือโรงงานตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด  
12.00 อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 ไกด์สว่นตวัสง่ลูกคา้ท่ี lobby โรงแรม เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
00.10 ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน Shenzhen Airlines เท่ียวบินท่ี ZH9007 
02.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมพิร้อมมิตรภาพและความประทับใจ 
*************************************************************************************************** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  >>>>> 

 

- ราคาต ัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม  >>>>> 
 

 

 1. ค่าเดนิทางระหว่างวัน 

 2. ค่าอาหารกลางวัน 

 3. ค่าอาหารเย็น 2 มือ้ 

 เนือ่งจากลูกคา้ตอ้งเดนิทางแยกไปยังแหล่งสนิคา้กับไกดส่์วนตัว 
 เดนิทางท่านเดยีว พักเดีย่ว+ไกดส่์วนตัว 1 ต่อ 1 **เพิ่ม 5,000.-บาท 

 

 
 
ขอ้ก าหนด   >>>>> 

 

1. ก าหนดการตามรายการขา้งตน้สามารถปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ 
อากาศ การจราจร และเหตุสุดวสัิยอืน่ๆ หรอืขึน้อยู่กับการท าเวลาในแต่ละสถานทีข่องผูร่้วมเดนิทางทุกท่าน  
ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ยินดที ี่จะด าเนนิรายการที่ระบุไว ้
ตาม 
ก าหนด เพื่อใหผู้ร่้วมเดนิทางทุกท่านเกดิความพอใจและประทับใจมากทีสุ่ดโดยจ าเป็นอย่างยิ่งท ีจ่ะตอ้งไดรั้บ 
ความร่วมมอืจากผูร่้วมเดนิทางทุกท่านเป็นส าคัญ 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทยีบเท่า ท ีท่างบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิารตามงบประมาณ
ของรายการขา้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับทางผูเ้ดนิทางว่ายืนยันใชบ้รกิารชา้หรอืเร็ว ในกรณีท ีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม  
ทางบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน อนึง่หากท่านมปีระสงคจั์ดเป็น
คณะส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) ท่านสามารถตดิต่อเจา้หนา้ท ีไ่ดต้ลอดเวลา 

 



 

 

3. รูปภาพประกอบรายการนัน้ ทางบรษัิทฯ น ามาใชเ้ป็นตัวอย่างเพื่อใหท้่านเห็นภาพว่าสถานทีห่รอือาหารทีจั่ด
ใหบ้รกิารประมาณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้่านทราบว่า ของจรงิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไปบา้งไม่ตรงตามรูปภาพ
ประกอบทัง้หมด 100% 

 

4. หากวันเดนิทางตามรายการตรงกับช่วงวันหยุดยาวหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงในเรือ่งของการ
นัด 

 หมายเพื่อป้องกันเหตุสุดวสัิยต่างๆ ท ีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูร่้วมเดนิทางทุกทา่น  
ทางบรษัิทฯ ขอรบกวนท่านยืนยันใหแ้น่ชัดอกีครัง้จากทางเจา้หนา้ทีท่ ีท่า่นไดต้ดิต่อ 2-3 วันก่อนเดนิทาง 

 

5. หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และต่างประเทศปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ อันเนือ่ง  
มาจากสาเหตุส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจา้หนา้ท ีใ่นการพจิารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ท ีอ่ยู่นอกเหนอื 
ความรับผดิชอบ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ่้ายใดๆ  

 
 
 

6. รายการท่องเท ีย่วต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสรมิหรอืสนับสนุนสนิคา้
ภายในประเทศภายใตก้ารดูแลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เนือ่งจากรา้นต่างๆ ดังกล่าวมส่ีวนช่วยในการสนับสนุน 
ค่าใชจ่้ายบางส่วนในรายการ ดังนัน้แลว้ทางบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร่้วมเดนิทางทุกท่านตอ้งลงรา้นต่างๆ ท ีร่ะบุ 
ไวใ้นรายการ ทัง้นี ้การตัดสนิใจอุดหนุนสนิคา้เหล่านัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละทา่น 
ไม่มกีารบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันทีจ่ะไม่ลงรา้นตามรายการ ท่านจะตอ้งแจง้กับทางบรษัิทฯ 
เนือ่งจากจ าตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดมิทีร่า้นต่างๆ เหล่านัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิั่วไปหาก
ไม่ลงรา้นจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิ่มดังนี ้ 

1. ฮ่องกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

2. จนี  500 RMB / รา้น / ทา่น 
3. มาเก๊า 500 MOP / รา้น / ทา่น 
4. เกาหลี 100 USD / รา้น / ทา่น 

หากท่านประสงคไ์ม่ลงรา้นแต่ไม่แจง้กับทางบรษัิทฯ ก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในการรา้นต่างๆ อาจ 
เรยีกเก็บท่านเพิ่มในจ านวนทีม่ากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ณ ต่างประเทศ 

 

7. กรณีท ีท่่านจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศกึษาดูงานไม่ว่าภาคส่วนใดๆ รบกวนท่านแจง้กับทางบรษัิทฯ  
ก่อนยืนยันส ารองทีน่ั่งทุกครัง้ เนือ่งจากการศกึษาดูงานบางประเภทจ าเป็นตอ้งใชม้ัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ท ีต่อ้งมคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น  
 

8. รายการอาหารทีร่ะบุไวใ้นก าหนดการนัน้ ทางบรษัิทฯ จัดบรกิารตามมาตรฐานทัวรป์กต ิหากท่านจ าเป็นตน้

รับประทานอาหารเฉพาะ เช่น เจ, มังสวรัิต,ิ มุสลมิ, ฮาลาล หรอืแพอ้าหารชนดิใดๆ รบกวนท่านแจง้กับเจา้หนา้ที ่
ก่อนเดนิทางทุกครัง้ 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 

 

- ช าระยอดมัดจ าตามจ านวนทีร่ะบุใน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพื่อยืนยัน การส ารองทีน่ ัง่ทา่นละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีท ีท่่านสะดวกและสามารถเดนิทางเขา้มาช าระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวท่านเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หากท่านไม่สะดวกหรอืไม่สามารถเดนิทางเขา้มาช าระ ณ บรษัิทได ้ท่านสามารถท าการโอนผ่านธนาคารหรอื
ท าธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้การท าธุรกรรมแลว้ ขอรบกวนท่านไดส่้งหลักฐานนัน้ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น สลปิการโอน, ใบเสร็จจากเคานเ์ตอร ์หรอืรูปถ่ายทีถู่กบันทกึจาก MOBILE APPLICATION 

 



 

 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ (visa/master card) 
- กรณีเขา้ช าระทีบ่รษัิทฯ เสียคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5 % ของยอดทีท่่านตอ้งการช าระ 

4. การช าระโดยการส ั่งจา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ท่านสามารถช าระโดยการออกเป็น CHEQUE ต่างๆ โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ึดถอืวันและเวลาทีจ่ านวน
ยอดทีท่างบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขา้สู่บัญชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

**** การช าระยอดทุกรายการ ชือ่บัญชผูีรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่   บรษิทั อีดซีี ทราเวลิ พลสั จ ากดั  เท่านัน้  
หากปรากฏ เป็นชือ่อ ืน่ใดนอกเหนอืจากนี ้ขอใหท้่านตดิต่อกับทางบรษัิทฯ และไดรั้บหลักฐานยืนยันโดยผูม้  ี
อ านาจอนุมัตจิากทางบรษัิทฯ เท่านัน้  

 

**** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านไดช้ าระยอดต่างๆ ใหก้ับบัญชอี ืน่ 
 นอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

 
กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 

 

 กรณียกเลิกการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทุกกรณี 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 
 

1. บัตรโดยสารสายการบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื ท่านตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะตามรายละเอยีด

วันและ 
เวลาทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ กรณีท ีท่่านมคีวามประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนอืจากคณะแลว้ ท่านตอ้ง
แจง้กับทางบรษัิทฯ ก่อนยืนยันส ารองทีน่ั่ง  เนือ่งจากทางบรษัิทฯ ตอ้งท าเรือ่งขออนุมัตเิขา้ไปยังสาย
การบนิทัง้นีแ้ลว้ อาจมค่ีาธรรมเนยีมหรอืการขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  จงึใคร่ขอ
ความกรุณาจากลูกคา้ทุกท่านท าความเขา้ใจใหต้รงกันว่า เงือ่นไขแต่ละสายการบนิไม่เหมอืนกัน 
บรษัิทฯ เองเป็นตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารสายการบนิ ซึง่ยินด ีและเต็มใจทีจ่ะด าเนนิการแทนทา่น 
แต่ไม่มอี านาจใดๆ ในการอนุมัตทิุกกรณี ขึน้อยู่กับการพิจารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสากลเบือ้งตน้คอื จ าเป็นตอ้งใชช้ือ่-นามสกุลผูเ้ดนิทางมาจองเขา้ไปใน
ระบบ จากนัน้สายการบนิจะส่งก าหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัตผ่ิานระบบเขา้มา ปกตแิลว้จะ
ประมาณ 2-7 วัน หลังท าการใส่ชือ่จองเขา้ไปในระบบ  ดว้ยเหตุนีท้างบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอด
ใหค้รอบคลุมราคาของบัตรโดยสารนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ท่านจะไดร้าคาทีถู่กกว่าปกต ิแต่จะมเีวลาตัดสนิใจ
ตามระยะเวลาทีส่ายการบนิก าหนด 
ส่วนรายละเอยีดเงือ่นไขต่างๆ ท่านสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ท ีไ่ดก้่อนยืนยันส ารองทีน่ั่ง  

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพาะผูร่้วมเดนิทางทีป่ระสงคก์ารท่องเท ีย่วต่างประเทศเท่านัน้  ดังนัน้จะไม่ 
รับผดิชอบและคนืค่าบรกิารใดๆ จากการทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ประเทศไทยและต่างประเทศปฏเิสธมิ
ใหท้่าน 
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดว้ยเหตุผลทีเ่ก ีย่วกับตัวของท่านเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอื 
ต่างประเทศ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่า
ทัวรท์ัง้หมด 

4. จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่าน ขึน้ไป (ในกรณีท ีท่่านจองกรุ๊ปหนา้รา้นทีไ่ม่ใช่กรุ๊ปส่วนตัว) 
 

5. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านนับจากวันทีท่่านเดนิทาง เหลืออยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 180 วนั  
 

6. ตารางเทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเท ีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ  



 

 

 

รายละเอยีดท ีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 

 
 

โดยสายการบนิ Shenzhen Airlines 

 
>>> เตรยีมตวัอย่างไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนือ่งจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ ทาง
บรษัิทฯ จงึใคร่ขอรบกวนทุกท่าน โปรดตรวจสอบและปฏบัิตติามค าแนะน าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง 

 

1. หนงัสือเดนิทาง 
จะตอ้งมอีายุการใชเ้หลอือย่างนอ้ย 180 วัน นับจากวันทีท่่านจะเดนิทางออกจากประเทศ มเิช่นนัน้แลว้ท่านอาจ 
ถูกปฏเิสธการขึน้เครือ่งหรอืเดนิทางออกนอกประเทศ 
 

 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งน าขึน้เครือ่ง (ความจุไม่เกนิอันละ 32,000 mAh ท่านละไม่เกนิ 2 อัน) หา้มเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขาด มเิช่นนัน้กระเป๋าเดนิทางของท่านอาจถูกเปิดโดยเจา้หนา้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนท่านลงชือ่ ใหต้รงตามปรากฏในหนังสอืเดนิทาง และตอ้งเก็บเอกสารไวก้ับตัวท่านเอง หา้มฝากไวก้ับผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋าเดนิทางทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หากมเีด็กทีพ่ิมพ์ลายนิว้มอืในหนังสอืเดนิทาง บดิา มารดา 
หรอืผูป้กครองตามกฎหมายสามารถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปัีญหาเกีย่วกบัการถูกปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถูกส่งกลบั 
หากท่านเคยตดิปัญหาเกีย่วกับการเขา้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขา้เมอืงไม่ว่าประเทศใดก็แลว้แต่รบกวน 
ท่านแจง้กับเจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทีจ่ะท าการส ารองทีน่ั่งหรอืเดนิทาง เพื่อการตรวจสอบใหแ้น่ชัดว่าท่านจะ 
สามารถเดนิทางไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไม่ประสบปัญหาใดๆ 
 

5. บรรจุภณัฑข์องเหลว 
ส าหรับท่านไหนทีต่อ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจุในบรรจุภัณฑแ์ละมปีรมิาณไม่ 
เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ 1 ชิน้ (สูงสุดไม่เกนิ 10 ชิน้) *** เจา้หนา้ทีจ่ะยึดตามตัวเลขปรมิาณทีร่ะบุไวใ้นบรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑดั์งกล่าวควรใส่ในถุงท ีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหน้ าถุงขึน้ไปเพียงใบเดยีวเท่านัน้การน า 
ผลติภัณฑข์องสดทีท่ าจากสัตวไ์ม่ว่าเนือ้หมูเนือ้วัวผักผลไมส้ดไม่อนุญาตใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ 
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิ่งส าคญั 
 

ตามกฎการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิใหบ้รกิารเช็คอนิจะปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาท ีฉะนัน้ท่าน 
จ าเป็นตอ้งท าการเช็คอนิเพื่อรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระใหเ้สร็จสิน้ก่อนเคานเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสารทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาท ี
*** หากวันทีท่่านเดนิทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผือ่เวลาเพื่อป้องกันการไม่ทันขึน้เครือ่ง 
 



 

 

  
 

 
 

เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี อายุการใชง้านเหลอืนับจากวันทีเ่ดนิทางออกจากประเทศไทยอย่างนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งม ี หนา้ว่างเหลอืส าหรับประทับตราอย่างนอ้ย 3 หนา้เต็ม    
3. รูปถ่ายส ี   พื้นหลังสขีาวหรอืสฟ้ีาขนาด 2 นิว้ ท่านละ 2 ใบ  หนา้ตรง  

 ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 180 วัน  
 อัดภาพดว้ยกระดาษปกต ิ
 รูปถ่ายตอ้งไม่มเีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ต่ต่างหู  

 

*** สถานทูตจนีปฎเิสธการพิจารณารูปถ่ายในกรณีต่อไปนี ้
 

- ค าน าหนา้ชือ่ ขัดแยง้กับรูปถ่ายทีแ่นบมา 
เช่น ค าน าหนา้ชือ่เป็น นาย แต่รูปถ่ายทีแ่นบมาดูเป็นหญงิ ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  

- น ารูปเก่าท ีถ่่ายไวน้านเกนิกว่า 180 วัน 
- น ารูปถ่ายเล่นๆ มวีวิดา้นหลัง ยืนเอยีงขา้ง ฯลฯ มาตัดต่อใชเ้พื่อใชแ้นบประกอบยื่นวซ่ีา 
- น ารูปทีเ่ป็นกระดาษสติ๊กเกอร ์หรอื รูปทีใ่ชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
 
“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้ห็นวา่ ทางบรษิทัฯ 
ด าเนนิธุรกจิภายใตค้วามถูกตอ้ง ไมม่จุีดประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไร
น ัน้คอืการน าผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสุข ความประทบัใจ
อยา่งคุม้คา่กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บั
ความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่น” 

การเดนิทางท่องเท ีย่วต่างประเทศเป็นก าไรของชวีติ หากท่านจ าเป็นตอ้งปฏบัิตติามขอ้แนะน าพิเศษต่างๆ ท ีท่างหัวหนา้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถ ิน่ไดแ้นะน าทา่น ท่านก็จะท่องเท ีย่วไดอ้ย่างสบายใจ สบายกายและมคีวามสุข บรกิารในรา้นอาหาร
รวมไปถงึสถานทีต่่างๆ หรอืบรกิารทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้มเป็นกันเองเหมอืนอย่างเช่นเมอืงไทย อาหาร
บางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรอืมรีสชาตไิม่อร่อยถูกปากท่าน ทางบรษัิทตอ้งขออภัยท่านในความไม่สะดวกเหล่านีโ้ปรด
คดิเสยีว่ามาลองเปิดประสบการณ์ต่างแดนทีแ่ปลกและใหม่   

 
ทางบรษัิทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดนิทางท่องเท ีย่วในครัง้นี ้ท่านจะไดรั้บความสนุกสนานมคีวามสุขและไดรั้บความ
สะดวกสบายจากการบรกิารของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงไดรั้บความอนุเคราะหแ์ละความร่วมมอืจากท่านเป็นอย่างด ี 

 
ทา้ยทีสุ่ดนีท้างบรษัิทยินดเีป็นอย่างยิ่งท ีจ่ะรับฟังความคดิเห็นของผูร่้วมเดนิทางทุกท่านเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อมโีอกาสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิารท่านในการท่องเท ีย่วครัง้ต่อไป 
 


