
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง อีอู้   6 วนั 3 คนื  เดนิตลาด 4 วนัเต็ม 

ราคา ทา่นละ 24,800.-บาท 

จดั Business Matching หาคูค่า้ทางธุรกจิใหคุ้ณ 

วันแรก  

พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ

23.00 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิ Gate 8 Counter R สายการบิน Ari china 

วันที ่2 เดินตลาด Futian 

02.10 ออกเดินทางสูเ่มอืงหางโจว   โดยสายการบิน Ari china เท่ียวบินท่ี CA716 

07.00 เดินทางถึงสนามบินหางโจว 

07.30 ออกเดินทางสูเ่มอืงอ้ีอู (Private Bus)  

09.00 เดินทางถึงโรงแรม Shangri la Hotel (6 ดาว) 

09.30 เดินตลาด Futian ตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 

12.00 อิสระอาหารกลางวนั 

17.30 พร้อมกนัท่ี Lobby โรงแรม เพื่อทานอาหารค ่า (Fish Pot) 

20.00 กลบัสูโ่รงแรม 

 

 

 

 



 

 

 

วันที ่3 เดินตลาด Fution 

07.00 Morning call 

08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟต์นานาชาติโรงแรม ช ั้น 2 

09.00 เดินตลาด Futian ตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 

12.00 อิสระอาหารกลางวนั 

17.30 พร้อมกนัท่ี Lobby โรงแรมเพื่อทานอาหารค ่า (Steak Buffet) 

20.00 กลบัสูโ่รงแรม 

วันที ่4 เดินตลาด Futian 

07.00 Morning call 

08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม ช ั้น 2 

09.00 เดินตลาด Futian ตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 

12.00 อิสระอาหารกลางวนั 

17.30 พร้อมกนัท่ี Lobby โรงแรมเพื่อทานอาคารค ่า (Hubei Restaurant) 

20.00 กลบัสุโ่รงแรม 

 

 

 

 

 



 

 

 

วันที ่5 เดินตลาด Futian 

07.00 Morning call 

08.00 ทานอาหารเชา้บุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรมช ั้น 2 

09.00 เดินตลาด Futian ตามสินคา้ท่ีลูกคา้ก  าหนด 

12.00 อิสระอาหารกลางวนั 

17.00 พร้อมกนัท่ี Lobby โรงแรมเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลับ 

17.30 ออกเดินทางสุส่นามบินนานาชาติ เมอืงหางโจว 

22.00 ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน Air China เท่ียวบินท่ี CA715 

วันที ่6 อี้อู – กรุงเทพ 

00.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมพิร้อมมิตรภาพและความประทับใจ 

 

หมายเหตุ  คา่ใชจ้า่ยท่ีไมร่วมในโปรแกรม 

คา่อาหารกลางวนัตลอดทริป 

เดินทางทา่นเดียว พกัเด่ียว**เพิ่ม 4,000 บาท ** 

************************************************************************************************ 

อัตราค่าบริการนี้รวม   >>>>> 
 

- ราคาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ 
 

 



 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  >>>>> 
 
หมายเหตุ  คา่ใชจ้า่ยท่ีไมร่วมในโปรแกรม 

คา่อาหารกลางวนัตลอดทริป 

เดินทางทา่นเดียว พกัเด่ียว**เพิ่ม 4,000 บาท ** 

ขอ้ก าหนด   >>>>> 
 

1. ก ำหนดกำรตำมรำยกำรขำ้งตน้สำมำรถปรับเปลีย่นไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่ปัจจัยต่ำงๆ เช่น สภำพ 
อำกำศ กำรจรำจร และเหตุสุดวสัิยอืน่ๆ หรอืขึน้อยู่กับกำรท ำเวลำในแต่ละสถำนทีข่องผูร่้วมเดนิทำงทุกท่ำน  
ซึง่ตัวแทนของบรษัิทคอืหัวหนำ้ทัวรจ์ำกประเทศไทย หรอืมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ ยินดที ี่จะด ำเนนิรำยกำรที่ระบุไว ้
ตำม 
ก ำหนด เพื่อใหผู้ร่้วมเดนิทำงทุกท่ำนเกดิควำมพอใจและประทับใจมำกทีสุ่ดโดยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท ีจ่ะตอ้งไดรั้บ 
ควำมร่วมมอืจำกผูร่้วมเดนิทำงทุกท่ำนเป็นส ำคัญ 

 

2. ชือ่โรงแรมทีร่ะบุไวนั้น้เป็นโรงแรม **ในมำตรฐำนระดับเทยีบเท่ำ ท ีท่ำงบรษัิทฯ จัดใหบ้รกิำรตำมงบประมำณ
ของรำยกำรขำ้งตน้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับทำงผูเ้ดนิทำงว่ำยืนยันใชบ้รกิำรชำ้หรอืเร็ว ในกรณีท ีโ่รงแรมทีร่ะบุไวเ้ต็ม  
ทำงบรษัิทฯ ตอ้งขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นเป็นโรงแรมในระดับเทยีบเท่ำระดับเดยีวกัน อนึง่หำกท่ำนมปีระสงคจั์ดเป็น
คณะส่วนตัว (กรุ๊ปเหมำ) ท่ำนสำมำรถตดิต่อเจำ้หนำ้ท ีไ่ดต้ลอดเวลำ 

 

3. รูปภำพประกอบรำยกำรนัน้ ทำงบรษัิทฯ น ำมำใชเ้ป็นตัวอย่ำงเพื่อใหท้่ำนเห็นภำพว่ำสถำนทีห่รอือำหำรทีจั่ด
ใหบ้รกิำรประมำณนี ้จงึขอเรยีนแจง้ใหท้่ำนทรำบว่ำ ของจรงิอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไปบำ้งไม่ตรงตำมรูปภำพ
ประกอบทัง้หมด 100% 

 

4. หำกวันเดนิทำงตำมรำยกำรตรงกับช่วงวันหยุดยำวหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงในเรือ่งของกำร
นัด 

 หมำยเพื่อป้องกันเหตุสุดวสัิยต่ำงๆ ท ีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อผูร่้วมเดนิทำงทุกทำ่น  
ทำงบรษัิทฯ ขอรบกวนท่ำนยืนยันใหแ้น่ชัดอกีครัง้จำกทำงเจำ้หนำ้ท ีท่ ีท่ำ่นไดต้ดิต่อ 2-3 วันก่อนเดนิทำง 

 

5. หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทัง้ของฝ่ังไทย และต่ำงประเทศปฏเิสธกำรเขำ้-ออกประเทศ อันเนือ่ง  
มำจำกสำเหตุส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินจิของเจำ้หนำ้ท ีใ่นกำรพจิำรณำ อันเป็นเป็นเหตุกำรณ์ท ีอ่ยู่นอกเหนอื 
ควำมรับผดิชอบ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะรับผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ่้ำยใดๆ  

 
 

6. รำยกำรท่องเท ีย่วต่ำงประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่ำงกันไป ตำมนโยบำยกำรส่งเสรมิหรอืสนับสนุนสนิคำ้
ภำยในประเทศภำยใตก้ำรดูแลของรัฐบำลประเทศนัน้ๆ เนือ่งจำกรำ้นต่ำงๆ ดังกล่ำวมส่ีวนช่วยในกำรสนับสนุน 
ค่ำใชจ่้ำยบำงส่วนในรำยกำร ดังนัน้แลว้ทำงบรษัิทฯ ขอเรยีนแจง้ใหผู้ร่้วมเดนิทำงทุกท่ำนตอ้งลงรำ้นต่ำงๆ ท ีร่ะบุ 
ไวใ้นรำยกำร ทัง้นี ้กำรตัดสนิใจอุดหนุนสนิคำ้เหล่ำนัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินจิ ควำมพอใจและเต็มใจของแต่ละทำ่น 
ไม่มกีำรบังคับขู่เข็ญแต่ประกำรใด แต่หำกท่ำนยืนยันทีจ่ะไม่ลงรำ้นตำมรำยกำร ท่ำนจะตอ้งแจง้กับทำงบรษัิทฯ 
เนือ่งจำกจ ำตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดมิทีร่ำ้นต่ำงๆ เหล่ำนัน้ตอ้งสนับสนุน โดยปกตทิั่วไปหำก
ไม่ลงรำ้นจะตอ้งเสยีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มดังนี ้ 

1. ฮ่องกง  500 HKD / รา้น / ทา่น 

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



 

 

หำกท่ำนประสงคไ์ม่ลงรำ้นแต่ไม่แจง้กับทำงบรษัิทฯ ก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯ ตอ้งขออภัยในกำรรำ้นต่ำงๆ อำจ 
เรยีกเก็บท่ำนเพิ่มในจ ำนวนทีม่ำกกว่ำทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ณ ต่ำงประเทศ 

 

7. กรณีท ีท่่ำนจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมำ) เพื่อศกึษำดูงำนไม่ว่ำภำคส่วนใดๆ รบกวนท่ำนแจง้กับทำงบรษัิทฯ  
ก่อนยืนยันส ำรองทีน่ั่งทุกครัง้ เนือ่งจำกกำรศกึษำดูงำนบำงประเภทจ ำเป็นตอ้งใชม้ัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ท ีต่อ้งมคีวำม
ช ำนำญเฉพำะดำ้น  
 

8. รำยกำรอำหำรทีร่ะบุไวใ้นก ำหนดกำรนัน้ ทำงบรษัิทฯ จัดบรกิำรตำมมำตรฐำนทัวรป์กต ิหำกท่ำนจ ำเป็นตน้

รับประทำนอำหำรเฉพำะ เช่น เจ, มังสวรัิต,ิ มุสลมิ, ฮำลำล หรอืแพอ้ำหำรชนดิใดๆ รบกวนท่ำนแจง้กับเจำ้หนำ้ที ่
ก่อนเดนิทำงทุกครัง้ 

 

การยนืยนัส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 

 

- ช ำระยอดมัดจ ำตำมจ ำนวนทีร่ะบุใน INVOICE (ใบแจง้หนี)้เพื่อยืนยัน การส ารองทีน่ ัง่ทา่นละ 10,000.-บาท  
 

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีท ีท่่ำนสะดวกและสำมำรถเดนิทำงเขำ้มำช ำระยอด ณ บรษัิท ไดด้ว้ยตัวท่ำนเอง 

 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผา่นธนาคาร 
หำกท่ำนไม่สะดวกหรอืไม่สำมำรถเดนิทำงเขำ้มำช ำระ ณ บรษัิทได ้ท่ำนสำมำรถท ำกำรโอนผ่ำนธนำคำรหรอื
ท ำธุรกรรมผ่ำน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิน้กำรท ำธุรกรรมแลว้ ขอรบกวนท่ำนไดส่้งหลักฐำนนัน้ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็น สลปิกำรโอน, ใบเสร็จจำกเคำนเ์ตอร ์หรอืรูปถ่ำยทีถู่กบันทกึจำก MOBILE APPLICATION 

 

3. การช าระโดยบตัรเครดติ (visa/master card) 
- กรณีเขำ้ช ำระทีบ่รษัิทฯ เสียคา่ธรรมเนยีมการใชบ้ตัร 3.5 % ของยอดทีท่่ำนตอ้งกำรช ำระ 

4. การช าระโดยการส ั่งจา่ยเช็ค (CHEQUE) 
ท่ำนสำมำรถช ำระโดยกำรออกเป็น CHEQUE ต่ำงๆ โดยทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์ึดถอืวันและเวลำทีจ่ ำนวน
ยอดทีท่ำงบรษัิทฯ เรยีกเก็บเขำ้สู่บัญชขีองบรษัิทฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

**** กำรช ำระยอดทุกรำยกำร ชือ่บัญชผูีรั้บเงนิจะตอ้งเป็นชือ่   บรษิทั อีดซีี ทราเวลิ พลสั จ ากดั  เท่ำนัน้  
หำกปรำกฏ เป็นชือ่อ ืน่ใดนอกเหนอืจำกนี ้ขอใหท้่ำนตดิต่อกับทำงบรษัิทฯ และไดรั้บหลักฐำนยืนยันโดยผูม้  ี
อ ำนำจอนุมัตจิำกทำงบรษัิทฯ เท่ำนัน้  

 

**** ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยใดๆ ทุกกรณี หำกท่ำนไดช้ ำระยอดต่ำงๆ ใหก้ับบัญชอี ืน่ 
 นอกเหนอืจำกทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลกิการส ารองทีน่ ัง่  >>>>> 
 

 

 กรณียกเลิกการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทุกกรณี 
      
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

เง ือ่นไขเพิม่เตมิทีค่วรทราบ  >>>>> 
 

1. บัตรโดยสำรสำยกำรบนิ 
- ประเภทหมูค่ณะ เงือ่นไขสำกลเบือ้งตน้คอื ท่ำนตอ้งเดนิทำงไป-กลับ พรอ้มคณะตำมรำยละเอยีดวันและ 

เวลำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนัน้ กรณีท ีท่่ำนมคีวำมประสงคใ์ดๆ อันนอกเหนอืจำกคณะแลว้ ท่ำนตอ้งแจง้กับทำง
บรษัิทฯ ก่อนยืนยันส ำรองทีน่ั่ง  เนือ่งจำกทำงบรษัิทฯ ตอ้งท ำเรือ่งขออนุมัตเิขำ้ไปยังสำยกำรบนิทัง้นีแ้ลว้ อำจ
มค่ีำธรรมเนยีมหรอืกำรขอเอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  จงึใคร่ขอควำมกรุณำจำกลูกคำ้ทุกท่ำนท ำ
ควำมเขำ้ใจใหต้รงกันว่ำ เงือ่นไขแต่ละสำยกำรบนิไม่เหมอืนกัน บรษัิทฯ เองเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยบัตรโดยสำร
สำยกำรบนิ ซึง่ยินด ีและเต็มใจทีจ่ะด ำเนนิกำรแทนท่ำน แต่ไม่มอี ำนำจใดๆ ในกำรอนุมัตทิุกกรณ ีขึน้อยู่กับกำร
พิจำรณำของสำยกำรบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เงือ่นไขสำกลเบือ้งตน้คอื จ ำเป็นตอ้งใชช้ือ่-นำมสกุลผูเ้ดนิทำงมำจองเขำ้ไปในระบบ 
จำกนัน้สำยกำรบนิจะส่งก ำหนดกำรออกบัตรโดยสำรอัตโนมัตผ่ิำนระบบเขำ้มำ ปกตแิลว้จะประมำณ 2-7 วัน 
หลังท ำกำรใส่ชือ่จองเขำ้ไปในระบบ  ดว้ยเหตุนีท้ำงบรษัิทฯ จ ำเป็นตอ้งเรยีกเก็บยอดใหค้รอบคลุมรำคำของ
บัตรโดยสำรนัน้ๆ ขอ้ดคีอื ท่ำนจะไดร้ำคำทีถู่กกว่ำปกต ิแต่จะมเีวลำตัดสนิใจตำมระยะเวลำทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 
ส่วนรำยละเอยีดเงือ่นไขต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถสอบถำมกับเจำ้หนำ้ท ีไ่ดก้่อนยืนยันส ำรองทีน่ั่ง  

2. ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิรั์บเฉพำะผูร่้วมเดนิทำงทีป่ระสงคก์ำรท่องเท ีย่วต่ำงประเทศเท่ำนัน้  ดังนัน้จะไม่ 
รับผดิชอบและคนืค่ำบรกิำรใดๆ จำกกำรทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหท้่ำน 
เดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ดว้ยเหตุผลทีเ่ก ีย่วกับตัวของท่ำนเอง 
 

3. คณะทีเ่ดนิทำงช่วงวันหยุดหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกับสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอื 
ต่ำงประเทศ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกีำรคนืเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวร์
ทัง้หมด 

4. จ ำนวนผูเ้ดนิทำงขัน้ต ่ำผูใ้หญ่ 15 ท่ำน ขึน้ไป (ในกรณีท ีท่่ำนจองกรุ๊ปหนำ้รำ้นทีไ่ม่ใช่กรุ๊ปส่วนตัว) 
 

5. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยุกำรใชง้ำนนับจำกวันทีท่่ำนเดนิทำง เหลืออยา่งนอ้ยไมต่ ่ากวา่ 180 วนั  
 

6. ตำรำงเทีย่วบนิ รำคำและรำยกำรท่องเท ีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับปัจจัยต่ำงๆ  
ทีไ่ม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรจลำจล สภำพแวดลอ้ม กำรเมอืง ฯลฯ อันเป็นสำเหตุก่อใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลง
ดังกล่ำว โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ ทัง้นี ้ทำงบรษัิทฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ 

7. กรณีท่ำนทีอ่ยู่ต่ำงจังหวัดจ ำเป็นตอ้งโดยสำรเครือ่งบนิ ก่อนจองต๋ัวในประเทศโปรดเช็คเวลำและไฟลทบ์นิและกำร 
ยืนยันจำกพนักงำนขำยอกีครัง้เพื่อควำมมั่นใจว่ำ วันเวลำทีท่่ำนจะท ำกำรจองต๋ัวภำยในประเทศนัน้ตรงกับคณะที ่
ท่ำนไดช้ ำระไวก้ับทำงบรษัิทฯ และไม่มขีอ้ผดิพลำดใดๆ ออกเดนิทำงไดต้ำมปกตอิย่ำงแน่นอน 
 

8. ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินกำรรับผดิชอบต่อควำมเสยีหำยอันเกดิจำกเหตุสุดวสัิยทีไ่ม่อำจควบคุมได ้เช่น สภำพ 
ดนิฟ้ำอำกำศ กำรก่อจลำจล กำรเมอืง สงครำม กำรประทว้ง ควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ กำรหยุดบนิของสำยกำรบนิ 
หรอืเหตุผลจ ำเป็นส่วนตัวของท่ำนเอง ฯลฯ เป็นตน้ 
 

9. ท่ำนไม่สำมำรถเรยีกคนืค่ำบรกิำรต่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทีท่่ำนไม่ใช ้ณ ต่ำงประเทศ อำท ิไม่เท ีย่วบำงรำยกำร  
ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ ฯลฯ  เนือ่งจำกทำงบรษัิทฯ ไดช้ ำระโดยเป็นทีส่ ิน้สุดแลว้ 

 

10. ทำงบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจำก 
 ควำมประมำทของตัวท่ำนเอง 
 

    

 



 

 

 

รายละเอยีดท ีค่วรทราบ เอกสารการท าบตัรเขา้งานและก าหนดการ 
 

 
 

โดยสายการบนิ Shenzhen Airlines 

 
>>> เตรยีมตวัอย่างไรใหไ้มต่ดิขดั? 
 

เนือ่งจำกมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของท่ำอำกำศยำนและมำตรกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของแต่ละประเทศ ทำง
บรษัิทฯ จงึใคร่ขอรบกวนทุกท่ำน โปรดตรวจสอบและปฏบัิตติำมค ำแนะน ำเพื่อประโยชนข์องท่ำนเอง 

 

1. หนงัสือเดนิทาง 
จะตอ้งมอีำยุกำรใชเ้หลอือย่ำงนอ้ย 180 วัน นับจำกวันทีท่่ำนจะเดนิทำงออกจำกประเทศ มเิช่นนัน้แลว้ท่ำนอำจ 
ถูกปฏเิสธกำรขึน้เครือ่งหรอืเดนิทำงออกนอกประเทศ 
 

 

2. แบตเตอรีส่ ารอง 
จะตอ้งน ำขึน้เครือ่ง (ควำมจุไม่เกนิอันละ 32,000 mAh ท่ำนละไม่เกนิ 2 อัน) หำ้มเก็บไวใ้นกระเป๋ำเดนิทำงทีจ่ะ 
โหลดไวไ้ดท้อ้งเครือ่งเด็ดขำด มเิช่นนัน้กระเป๋ำเดนิทำงของท่ำนอำจถูกเปิดโดยเจำ้หนำ้ที ่
 

 

3. เอกสารเขา้-ออกประเทศ 
รบกวนท่ำนลงชือ่ ใหต้รงตำมปรำกฏในหนังสอืเดนิทำง และตอ้งเก็บเอกสำรไวก้ับตัวท่ำนเอง หำ้มฝำกไวก้ับผูอ้ ืน่ 
หรอืเก็บไวใ้นกระเป๋ำเดนิทำงทีจ่ะโหลดใตท้อ้งเครือ่ง หำกมเีด็กทีพ่ิมพ์ลำยนิว้มอืในหนังสอืเดนิทำง บดิำ มำรดำ 
หรอืผูป้กครองตำมกฎหมำยสำมำรถลงชือ่แทนไดเ้ลย 
 

 

4. ทา่นทีเ่คยมปัีญหาเกีย่วกบัการถูกปฏเิสธใหเ้ขา้-ออกประเทศ หรอืเคยถูกส่งกลบั 
หำกท่ำนเคยตดิปัญหำเกีย่วกับกำรเขำ้-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเขำ้เมอืงไม่ว่ำประเทศใดก็แลว้แต่รบกวน 
ท่ำนแจง้กับเจำ้หนำ้ท ีข่องบรษัิทฯ ก่อนทีจ่ะท ำกำรส ำรองทีน่ั่งหรอืเดนิทำง เพื่อกำรตรวจสอบใหแ้น่ชัดว่ำท่ำนจะ 
สำมำรถเดนิทำงไป-กลับ พรอ้มคณะไดโ้ดยไม่ประสบปัญหำใดๆ 
 

5. บรรจุภณัฑข์องเหลว 
ส ำหรับท่ำนไหนทีต่อ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋ำถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจุในบรรจุภัณฑแ์ละมปีรมิำณไม่ 
เกนิ 100 มลิลลิติรต่อ 1 ชิน้ (สูงสุดไม่เกนิ 10 ชิน้) *** เจำ้หนำ้ทีจ่ะยึดตำมตัวเลขปรมิำณทีร่ะบุไวใ้นบรรจุภัณฑ ์
บรรจุภัณฑดั์งกล่ำวควรใส่ในถุงท ีโ่ปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ยใหน้ ำถุงขึน้ไปเพียงใบเดยีวเท่ำนัน้กำรน ำ 
ผลติภัณฑข์องสดทีท่ ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเนือ้หมูเนือ้วัวผักผลไมส้ดไม่อนุญำตใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ 
เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่ำปรับ 
 

6. เวลาเป็นสิ่งส าคญั 
 

ตำมกฎกำรบนิ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิใหบ้รกิำรเช็คอนิจะปิดใหบ้รกิำรก่อนเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีฉะนัน้ท่ำน 
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรเช็คอนิเพื่อรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋ำสัมภำระใหเ้สร็จสิน้ก่อนเคำนเ์ตอรจ์ะปิด  
ผูโ้ดยสำรทุกท่ำนจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงนอ้ย 45 นำท ี

*** หำกวันทีท่่ำนเดนิทำงตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผือ่เวลำเพื่อป้องกันกำรไม่ทันขึน้เครือ่ง 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเดนิทำงท่องเท ีย่วต่ำงประเทศเป็นก ำไรของชวีติ หำกท่ำนจ ำเป็นตอ้งปฏบัิตติำมขอ้แนะน ำพิเศษต่ำงๆ ทีท่ำงหัวหนำ้
ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถ ิน่ไดแ้นะน ำทำ่น ท่ำนก็จะท่องเท ีย่วไดอ้ย่ำงสบำยใจ สบำยกำยและมคีวำมสุข บรกิำรในรำ้นอำหำร
รวมไปถงึสถำนทีต่่ำงๆ หรอืบรกิำรทุกอย่ำงอำจจะไม่สุภำพอ่อนนอ้มเป็นกันเองเหมอืนอย่ำงเช่นเมอืงไทย อำหำร
บำงอย่ำงท่ำนอำจไม่ชอบหรอืมรีสชำตไิม่อร่อยถูกปำกท่ำน ทำงบรษัิทตอ้งขออภัยท่ำนในควำมไม่สะดวกเหล่ำนีโ้ปรด
คดิเสยีว่ำมำลองเปิดประสบกำรณ์ต่ำงแดนทีแ่ปลกและใหม่   

 
ทำงบรษัิทฯหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรเดนิทำงท่องเท ีย่วในครัง้นี ้ท่ำนจะไดรั้บควำมสนุกสนำนมคีวำมสุขและไดรั้บควำม
สะดวกสบำยจำกกำรบรกิำรของเรำและหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงไดรั้บควำมอนุเครำะหแ์ละควำมร่วมมอืจำกท่ำนเป็นอย่ำงด ี 

 
ทำ้ยทีสุ่ดนีท้ำงบรษัิทยินดเีป็นอย่ำงยิ่งท ีจ่ะรับฟังควำมคดิเห็นของผูร่้วมเดนิทำงทุกท่ำนเพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงคุณภำพเพื่อมโีอกำสจะไดรั้บใชใ้หบ้รกิำรท่ำนในกำรท่องเท ีย่วครัง้ต่อไป 
 



 

 

 
 
 
เอกสารส าหรบัยืน่วซีา่  
 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งม ี อำยุกำรใชง้ำนเหลอืนับจำกวันทีเ่ดนิทำงออกจำกประเทศไทยอย่ำงนอ้ย 180 วัน  
2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งม ี หนำ้ว่ำงเหลอืส ำหรับประทับตรำอย่ำงนอ้ย 3 หนำ้เต็ม    
3. รูปถ่ำยส ี   พื้นหลังสขีำวหรอืสฟ้ีำขนำด 2 นิว้ ท่ำนละ 2 ใบ  หนำ้ตรง  

 ถ่ำยมำแลว้ไม่เกนิ 180 วัน  
 อัดภำพดว้ยกระดำษปกต ิ
 รูปถ่ำยตอ้งไม่มเีครือ่งประดับใดๆ แมแ้ต่ต่ำงหู  

 

*** สถำนทูตจนีปฎเิสธกำรพิจำรณำรูปถ่ำยในกรณีต่อไปนี ้
 

- ค ำน ำหนำ้ชือ่ ขัดแยง้กับรูปถ่ำยทีแ่นบมำ 
เช่น ค ำน ำหนำ้ชือ่เป็น นาย แต่รูปถ่ำยทีแ่นบมำดูเป็นหญงิ ไวผ้มยำว แต่งหนำ้ ทำปำก  

- น ำรูปเก่ำท ีถ่่ำยไวน้ำนเกนิกว่ำ 180 วัน 
- น ำรูปถ่ำยเล่นๆ มวีวิดำ้นหลัง ยืนเอยีงขำ้ง ฯลฯ มำตัดต่อใชเ้พื่อใชแ้นบประกอบยื่นวซ่ีำ 
- น ำรูปทีเ่ป็นกระดำษสติ๊กเกอร ์หรอื รูปทีใ่ชก้ระดำษพรนิซจ์ำกคอมพิวเตอร ์
“เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตา่งๆ ทีร่ะบุไวข้า้งตน้น ัน้ เพือ่เป็นกรอบและขอบเขตแสดงใหเ้หน็วา่ ทางบรษิทัฯ 
ด าเนนิ 
ธุรกจิภายใตค้วามถูกตอ้ง ไมม่จุีดประสงคใ์ดๆ เพือ่เอาเปรยีบหรอืคดโกงทา่น  นอกเหนอืจากผลก าไรน ัน้คอื  
การน าผูร้ว่มเดนิทางทุกทา่นสมัผสัประสบการณ์ตา่งแดน ไดเ้รยีนรูแ้ละเปิดรบัความสุข ความประทบัใจอยา่ง
คุม้คา่ 
กบัคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดไ้วว้างใจกบัเรา 
 

ท ัง้นี ้เราหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดม้โีอกาสใหบ้รกิาร และไดร้บัความรว่มมอืจากผูร้ว่มเดนิทางทกุทา่น 

 
 


