
 

 

 

 

 

กวางโจว เดนิตลาด 4 วนัเตม็  

“เจาะแหลง่คา้สง่ที่ใหญท่ีส่ดุ’’ 

 

 

 

ราคา ท่านละ 19,900.- บาท 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัท่ี 1  กรุงเทพฯ-กวางโจว 
 
23.50 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ Gate 8 Counter Q สายการบนิ Shenzhen Airlines 
 
วันท่ี 2  เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 
 
03.05 น.  ออกเดนิทางสูเ่มืองกวางโจว โดยสายการบนิ Shenzhen Airlines เท่ียวบนิท่ี ZH9008 
06.55 น.  เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตไิป๋หยนุเมืองกวางโจว 
08.30 น.  เดนิทางถึงโรงแรม Landmark Conton Hotel (4 ดาว) 
09.00 น. ไกด์สว่นตวัรับลกูค้าเดนิทางสูแ่หลง่ค้าสง่หรือโรงงานตามสินค้าท่ีลกูค้าก าหนด 
12.00 น. อิสระอาการกลางวนั 
18.00 น.  ไกด์สว่นตวัสง่ลกูค้าท่ี Lobby โรงแรมเพื่อทานอาหารค ่า 
20.00 น. กลบัสูโ่รงแรม 
 
วันท่ี 3  เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 
 
07.00 น.  Morning Call 
08.00 น.  ทานอาหารเช้าบฟุเฟต์นานาชาต ิโรงแรม ชัน้ 39 
09.00 น. ไกด์สว่นตวัรับลกูค้าเดนิทางสูแ่หลง่ค้าสง่หรือโรงงานตามสินค้าท่ีลกูค้าก าหนด 
12.00 น.  อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 น. ไกด์ส่วนตวัสง่ลกูค้าท่ีถนนคนเดนิ Beijinglu ไฮไลท์เมืองกวางโจว 
18.30 น. อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
วนัท่ี 4  เจาะแหลง่ค้าสง่กบัไกด์สว่นตวั 

 
07.00 น. Morning Call 
08.00 น. ทานอาหารเช้าบฟุเฟต์นานาชาต ิโรงแรม ชัน้ 39 
09.00 น. ไกด์ส่วนตวัรับลกูค้าเดนิทางสูแ่หลง่ค้าสง่หรือโรงงานตามสินค้าท่ีลกูค้าก าหนด 
12.00 น. อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 น. ไกด์สว่นตวัสง่ลกูค้าท่ี Shangxiajiulu ยา่นช้อปปิง้กลางคืนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ 
18.30 น. อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 
 
 



 

 

วนัท่ี 5  เจาะแหลง่ค้าสง่กบัไกด์สว่นตวั 
 
07.00 น. Morning Call 
08.00 น. ทานอาหารเช้าบฟุเฟต์นานาชาต ิโรงแรม ชัน้ 39 
09.00 น. ไกด์ส่วนตวัรับลกูค้าเดนิทางสูแ่หลง่ค้าสง่หรือโรงงานตามสินค้าท่ีลกูค้าก าหนด 
12.00 น. อิสระอาหารกลางวนั 
18.00 น. ไกด์ส่วนตวัสง่ลกูค้าท่ี lobby โรงแรม เพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลบั 
20.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตไิป่หยุน่เมืองกวางโจว 
 
วนัท่ี 6  กวางโจว-กรุงเทพฯ 
 
00.10 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ Shenzhen Airlines เท่ียวบนิท่ี ZH9007 
02.05 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิพร้อมมิตรภาพและความประทบัใจ 

 

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

อัตราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 2 -3 ทา่น พกัเดยีว 

27 มิถุนายน - 2 

กรกฎาคม 62 

19,900.- 5,000.- 

12 - 17 กรกฎาคม 62 19,900.- 5,000.- 

25 - 30 กรกฎาคม 62 19,900.- 5,000.- 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม >>>>> 

 
1. ราคาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพ-กวางโจว 
2. Full Service อาหารร้อนเสิร์ฟบนเคร่ือง 
3. น า้หนักกระเป๋า 23 กก. 
4. VISA เข้าจีนแบบ 1 ครัง้ 
5.  ไกด์ส่วนตัว 4 วันเตม็ 
6. พัก Landmark Canton 4 ดาว 



 

 

7. อาหารเช้า Buffet นานาชาตทิุกวัน 
8. อาหารเยน็ Buffet ชาบูหมาล่า 1 มือ้ 
9. True Travel Sim 1 ท่าน / 1 Sim 
10. ประกันการเดนิทางทุกท่าน 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม >>>> 
 
1. คา่เดนิทางระหวา่งวนั 
2. คา่อาหารกลางวนั 
3. คา่อาหารเย็น 2 มือ้ 
4. เน่ืองจากลกูค้าต้องเดนิทางแยกไปยงัแหลง่สินค้ากบัไกด์ส่วนตวั 
5. เดนิทางทา่นเดียว พกัเด่ียว+ไกด์สว่นตวั 1 ตอ่ 1 **เพิ่ม 5,000.-บาท 

 

ข้อก าหนด >>>>> 

1. ก าหนดการตามรายการข้างต้นสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ
อากาศ การจราจร และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ หรือขึน้อยู่กับการท าเวลาในแต่ละสถานท่ีของผู้ ร่วมเดินทางทุกท่านซึ่ง
ตวัแทนของบริษัทคือหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย หรือมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ยินดีท่ีจะด าเนินรายการท่ีระบุไว้ตาม
ก าหนด เพ่ือให้ผู้ ร่วมเดินทางทกุทา่นเกิดความพอใจและประทบัใจมากท่ีสดุโดยจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ ร่วมเดนิทางทกุทา่นเป็นส าคญั 

 
2. ช่ือโรงแรมท่ีระบุไว้นัน้เป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดบัเทียบเท่า ท่ีทางบริษัทฯ จดัให้บริการตามงบประมาณของ

รายการข้างต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับทางผู้ เดินทางว่ายืนยนัใช้บริการช้าหรือเร็ว ในกรณีท่ีโรงแรม ท่ีระบไุว้เต็มทางบริษัทฯ 
ต้องขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนเป็นโรงแรมในระดบัเทียบเท่าระดบัเดียวกัน อนึ่งหากท่านมีประสงค์จดัเป็นคณะส่วนตวั 
(กรุ๊ปเหมา) ทา่นสามารถตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีได้ตลอดเวลา 

 
3. รูปภาพประกอบรายการนัน้ ทางบริษัทฯ น ามาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือให้ท่านเห็นภาพว่าสถานท่ีหรืออาหารท่ีจัด

ให้บริการประมาณนี ้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ของจริงอาจมีการเปล่ียนแปลงไปบ้างไม่ตรงตามรูปภาพ
ประกอบทัง้หมด 100% 

4. หากวนัเดินทางตามรายการตรงกบัช่วงวนัหยดุยาวหรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของการ
นดัหมายเพ่ือป้องกนัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ร่วมเดนิทางทกุทา่นทางบริษัทฯ ขอรบกวน
ทา่นยืนยนัให้แนช่ดัอีกครัง้จากทางเจ้าหน้าท่ีท่ีทา่นได้ตดิตอ่ 2-3 วนัก่อนเดนิทาง 

 



 

 

5. หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทัง้ของฝ่ังไทย และตา่งประเทศปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ อนัเน่ืองมาจาก
สาเหตุส่วนบุคคล ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการพิจารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบหรือคืนคา่ใช้จา่ยใดๆ  
 

6. รายการท่องเท่ียวต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้า
ภายในประเทศภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เน่ืองจากร้านต่างๆ ดงักล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุน
คา่ใช้จา่ยบางสว่นในรายการ ดงันัน้แล้วทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ ร่วมเดนิทางทกุทา่นต้องลงร้านตา่งๆ ท่ีระบุ 
ไว้ในรายการ ทัง้นี ้การตดัสินใจอดุหนนุสินค้าเหลา่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจ ความพอใจและเต็มใจของแตล่ะท่าน ไม่มี
การบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันท่ีจะไม่ลงร้านตามรายการ ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ 
เน่ืองจากจ าต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิ่มเพ่ือทดแทนในส่วนเดิมท่ีร้านต่างๆ เหล่านัน้ต้องสนบัสนนุ โดยปกติทัว่ไปหากไม่
ลงร้านจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มดงันี ้ 

1. ฮ่องกง  500 HKD / ร้าน / ท่าน 
2. จีน  500 RMB / ร้าน / ท่าน 
3. มาเก๊า 500 MOP / ร้าน / ท่าน 
4. เกาหลี 100 USD / ร้าน / ท่าน 

หากทา่นประสงค์ไมล่งร้านแตไ่มแ่จ้งกบัทางบริษัทฯ ก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯ ต้องขออภยัในการร้านตา่งๆ อาจ 
เรียกเก็บทา่นเพิ่มในจ านวนท่ีมากกวา่ท่ีระบไุว้ข้างต้น ณ ตา่งประเทศ 

 
7. กรณีท่ีทา่นจดัเป็นคณะสว่นตวั(กรุ๊ปเหมา) เพ่ือศกึษาดงูานไมว่า่ภาคสว่นใดๆ รบกวนทา่นแจ้งกบัทางบริษัทฯ  

ก่อนยืนยนัส ารองท่ีนัง่ทุกครัง้ เน่ืองจากการศึกษาดงูานบางประเภทจ าเป็นต้องใช้มคัคเุทศก์ท้องถ่ินท่ีต้องมีความ
ช านาญเฉพาะด้าน  
 

8. รายการอาหารท่ีระบุไว้ในก าหนดการนัน้ ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวร์ปกติ หากท่านจ าเป็นต้น
รับประทานอาหารเฉพาะ เชน่ เจ, มงัสวิรัต,ิ มสุลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใดๆ รบกวนทา่นแจ้งกบัเจ้าหน้าท่ี 
ก่อนเดนิทางทกุครัง้ 

 

การยืนยันส ารองที่น่ัง  >>>>> 
- ช าระยอดมดัจ าตามจ านวนท่ีระบใุน INVOICE (ใบแจ้งหนี)้เพ่ือยืนยนั การส ารองท่ีน่ังท่านละ 10,000.-บาท  

1. การช าระโดยเงนิสด  
ในกรณีท่ีทา่นสะดวกและสามารถเดนิทางเข้ามาช าระยอด ณ บริษัท ได้ด้วยตวัทา่นเอง 

2. การช าระโดยการท าธุรกรรมผ่านธนาคาร 
หากท่านไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาช าระ ณ บริษัทได้ ท่านสามารถท าการโอนผ่านธนาคารหรือ
ท าธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลงัเสร็จสิน้การท าธุรกรรมแล้ว ขอรบกวนท่านได้ส่งหลกัฐานนัน้ๆ 
ไมว่า่จะเป็น สลิปการโอน, ใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ หรือรูปถ่ายท่ีถกูบนัทกึจาก MOBILE APPLICATION 



 

 

3. การช าระโดยบัตรเครดติ (visa/master card) 
- กรณีเข้าช าระท่ีบริษัทฯ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3.5 % ของยอดท่ีทา่นต้องการช าระ 

4. การช าระโดยการส่ังจ่ายเช็ค (CHEQUE) 
ท่านสามารถช าระโดยการออกเป็น CHEQUE ตา่งๆ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยึดถือวนัและเวลาท่ีจ านวน
ยอดท่ีทางบริษัทฯ เรียกเก็บเข้าสูบ่ญัชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

****การช าระยอดทุกรายการ ช่ือบัญชีผู้ รับเงินจะต้องเป็นช่ือบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จ ากัด  เท่านัน้ หาก
ปรากฏ เป็นช่ืออ่ืนใดนอกเหนือจากนี ้ขอให้ท่านติดตอ่กบัทางบริษัทฯ และได้รับหลกัฐานยืนยนัโดยผู้ มีอ านาจอนมุตัิ
จากทางบริษัทฯ เทา่นัน้  
 
****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆ ทกุกรณี หากทา่นได้ช าระยอดตา่งๆ ให้กบับญัชีอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีระบไุว้ข้างต้น 

 

กรณียกเลิกการส ารองที่น่ัง  >>>>> 
 กรณียกเลิกการเดนิทางไม่คืนเงนิมัดจ าทุกกรณี 

 

เงื่อนไขเพิ่มเตมิที่ควรทราบ  >>>>> 

1. บตัรโดยสารสายการบนิ 

- ประเภทหมู่คณะ เง่ือนไขสากลเบือ้งต้นคือ ท่านต้องเดินทางไป-กลบั พร้อมคณะตามรายละเอียดวนัและ
เวลาท่ีระบุไว้ในรายการเท่านัน้ กรณีท่ีท่านมีความประสงค์ใดๆ อนันอกเหนือจากคณะแล้ว ท่านต้องแจ้งกับ
ทางบริษัทฯ ก่อนยืนยนัส ารองท่ีนัง่  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ต้องท าเร่ืองขออนุมตัิเข้าไปยงัสายการบินทัง้นีแ้ล้ว 
อาจมีค่าธรรมเนียมหรือการขอเอกสารต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา  จึงใคร่ขอความกรุณาจากลูก ค้าทุก
ท่านท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า เง่ือนไขแต่ละสายการบินไม่เหมือนกัน บริษัทฯ เองเป็นตวัแทนจ าหน่ายบตัร
โดยสารสายการบิน ซึ่งยินดี และเต็มใจท่ีจะด าเนินการแทนท่าน แต่ไม่มีอ านาจใดๆ ในการอนุมัติทุกกรณี 
ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของสายการบนิ 

- ประเภทราคาพเิศษ เง่ือนไขสากลเบือ้งต้นคือ จ าเป็นต้องใช้ช่ือ-นามสกลุผู้ เดนิทางมาจองเข้าไปในระบบ 
จากนัน้สายการบินจะส่งก าหนดการออกบตัรโดยสารอตัโนมตัิผ่านระบบเข้ามา ปกติแล้วจะประมาณ 2 -7 วนั 
หลังท าการใส่ช่ือจองเข้าไปในระบบ  ด้วยเหตนีุท้างบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บยอดให้ครอบคลุมราคาของ
บตัรโดยสารนัน้ๆ ข้อดีคือ ท่านจะได้ราคาท่ีถูกกว่าปกติ แต่จะมีเวลาตดัสินใจตามระยะเวลาท่ีสายการบิน
ก าหนดสว่นรายละเอียดเง่ือนไขตา่งๆ ทา่นสามารถสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีได้ก่อนยืนยนัส ารองท่ีนัง่  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิรับเฉพาะผู้ ร่วมเดนิทางท่ีประสงค์การท่องเท่ียวตา่งประเทศเท่านัน้  ดงันัน้จะไม่รับผิดชอบ
และคืนคา่บริการใดๆ จากการท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ประเทศไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่น 
เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตผุลท่ีเก่ียวกบัตวัของทา่นเอง 



 

 

 
3. คณะท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน  หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ตา่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. จ านวนผู้ เดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 15 ทา่น ขึน้ไป (ในกรณีท่ีทา่นจองกรุ๊ปหน้าร้านท่ีไมใ่ชก่รุ๊ปสว่นตวั) 
 

5. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานนบัจากวนัท่ีท่านเดินทาง เหลืออย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 180 วัน  
 

6. ตารางเท่ียวบนิ ราคาและรายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ  
ท่ีไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การจลาจล สภาพแวดล้อม การเมือง ฯลฯ อนัเป็นสาเหตกุ่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

7. กรณีท่านท่ีอยู่ตา่งจงัหวดัจ าเป็นต้องโดยสารเคร่ืองบิน ก่อนจองตัว๋ในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการ
ยืนยนัจากพนกังานขายอีกครัง้เพ่ือความมัน่ใจว่า วนัเวลาท่ีท่านจะท าการจองตัว๋ภายในประเทศนัน้ตรงกับคณะท่ี
ทา่นได้ช าระไว้กบัทางบริษัทฯ และไมมี่ข้อผิดพลาดใดๆ ออกเดนิทางได้ตามปกตอิยา่งแน่นอน 
 

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากเหตสุุดวิสยัท่ีไม่อาจควบคมุได้  เช่น สภาพ
ดินฟ้าอากาศ การก่อจลาจล การเมือง สงคราม การประท้วง ความล่าช้าจากสายการบิน การหยดุบินของสายการ
บนิหรือเหตผุลจ าเป็นสว่นตวัของทา่นเอง ฯลฯ เป็นต้น 
 

9. ทา่นไมส่ามารถเรียกคืนคา่บริการตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในรายการท่ีทา่นไมใ่ช้ ณ ตา่งประเทศ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
ไมท่านอาหารบางมือ้ ฯลฯ  เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระโดยเป็นท่ีสิน้สดุแล้ว 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตท่ีุเกิดจาก
ความประมาทของตวัทา่นเอง 

รายละเอียดที่ควรทราบ เอกสารการท าบตัรเข้างานและก าหนดการ 
โดยสายการบิน Shenzhen Airlines 

>>> เตรียมตัวอย่างไรให้ไม่ตดิขัด? 
 

เน่ืองจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเข้าเ มืองของแต่ละประเทศทาง
บริษัทฯ จงึใคร่ขอรบกวนทกุทา่น โปรดตรวจสอบและปฏิบตัิตามค าแนะน าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง 
1. หนังสือเดนิทาง 
จะต้องมีอายกุารใช้เหลืออย่างน้อย 180 วนั นบัจากวนัท่ีท่านจะเดินทางออกจากประเทศ มิเช่นนัน้แล้วท่านอาจถกู

ปฏิเสธการขึน้ เคร่ืองหรือเดนิทางออกนอกประเทศ 
2. แบตเตอร่ีส ารอง 



 

 

จะต้องน าขึน้เคร่ือง (ความจุไม่เกินอันละ 32,000 mAh ท่านละไม่เกิน 2 อัน) ห้ามเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางท่ีจะ
โหลดไว้ได้ท้อง เคร่ืองเดด็ขาด มิเชน่นัน้กระเป๋าเดนิทางของทา่นอาจถกูเปิดโดยเจ้าหน้าท่ี 

3. เอกสารเข้า-ออกประเทศ 
รบกวนท่านลงช่ือ ให้ตรงตามปรากฏในหนงัสือเดินทาง และต้องเก็บเอกสารไว้กับตวัท่านเอง ห้ามฝากไว้กับผู้ อ่ืน

หรือเก็บไว้ใน กระเป๋าเดินทางท่ีจะโหลดใต้ท้องเคร่ือง หากมีเด็กท่ีพิมพ์ลายนิว้มือในหนังสือเดินทาง บิดา มารดาหรือ
ผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถลงช่ือแทนได้เลย 

4. ท่านท่ีเคยมีปัญหาเก่ียวกับการถูกปฏิเสธให้เข้า-ออกประเทศ หรือเคยถูกส่งกลับ 
หากท่านเคยติดปัญหาเก่ียวกบัการเข้า-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแตร่บกวนท่าน

แจ้งกบั เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนท่ีจะท าการส ารองท่ีนั่งหรือเดินทาง เพ่ือการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านจะสามารถ
เดนิทางไป-กลบั  พร้อมคณะได้โดยไมป่ระสบปัญหาใดๆ 

5. บรรจุภัณฑ์ของเหลว 
ส าหรับท่านไหนท่ีต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจุภณัฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 

100 มิลลิลิตร ตอ่ 1 ชิน้ (สงูสดุไม่เกิน 10 ชิน้) *** เจ้าหน้าท่ีจะยึดตามตวัเลขปริมาณท่ีระบุไว้ในบรรจภุัณฑ์ บรรจภุัณฑ์
ดงักลา่วควรใสใ่นถงุท่ี โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยให้น าถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ี
ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หมเูนือ้ววั ผกัผลไม้สดไม่อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบ
จะต้องเสียคา่ปรับ 

6. เวลาเป็นสิ่งส าคัญ 
ตามกฎการบิน เคาน์เตอร์สายการบินให้บริการเช็คอินจะปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ฉะนัน้ท่าน

จ าเป็นต้องท าการ เช็คอินเพ่ือรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เสร็จสิน้ก่อนเคาน์เตอร์จะปิด
ผู้ โดยสารทกุทา่นจ าเป็นต้องพร้อม  ณ ประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที 

*** หากวนัท่ีทา่นเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ควรเผ่ือเวลาเพ่ือป้องกนัการไมท่นัขึน้เคร่ือง 

 

การเดนิทางทอ่งเท่ียวตา่งประเทศเป็นก าไรของชีวิต หากทา่นจ าเป็นต้องปฏิบตัติามข้อแนะน าพิเศษตา่งๆ ท่ีทางหวัหน้า
ทวัร์หรือไกด์ท้องถ่ินได้แนะน าทา่น ท่านก็จะท่องเท่ียวได้อยา่งสบายใจ สบายกายและมีความสขุ บริการในร้านอาหารรวม
ไปถึงสถานท่ีตา่งๆ หรือบริการทกุอยา่งอาจจะไมส่ภุาพออ่นน้อมเป็นกนัเองเหมือนอย่างเชน่เมืองไทย อาหารบางอยา่งทา่น
อาจไมช่อบหรือมีรสชาตไิมอ่ร่อยถกูปากทา่น ทางบริษัทต้องขออภยัทา่นในความไมส่ะดวกเหล่านีโ้ปรดคิดเสียวา่มาลอง
เปิดประสบการณ์ตา่งแดนท่ีแปลกและใหม ่  
 
ทางบริษัทฯหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การเดนิทางท่องเท่ียวในครัง้นี ้ทา่นจะได้รับความสนกุสนานมีความสขุและได้รับความ
สะดวกสบายจากการบริการของเราและหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่คงได้รับความอนเุคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี  
 
ท้ายท่ีสดุนีท้างบริษัทยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะรับฟังความคดิเห็นของผู้ ร่วมเดนิทางทกุทา่นเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคณุภาพเพ่ือมีโอกาสจะได้รับใช้ให้บริการทา่นในการทอ่งเท่ียวครัง้ตอ่ไป 
 



 

 

 
เอกสารส าหรับยื่นวีซ่า  
 
1. หนงัสือเดนิทางต้องมี  อายกุารใช้งานเหลือนบัจากวนัท่ีเดนิทางออกจากประเทศไทยอยา่งน้อย 180 วนั  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมี  หน้าวา่งเหลือส าหรับประทบัตราอยา่งน้อย 3 หน้าเตม็    
3. รูปถ่ายสี   พืน้หลงัสีขาวหรือสีฟ้าขนาด 2 นิว้ ทา่นละ 2 ใบ  หน้าตรง  

 ถ่ายมาแล้วไมเ่กิน 180 วนั  

 อดัภาพด้วยกระดาษปกติ 

 รูปถ่ายต้องไมมี่เคร่ืองประดบัใดๆ แม้แตต่า่งห ู 
 
*** สถานทตูจีนปฎิเสธการพิจารณารูปถ่ายในกรณีตอ่ไปนี ้
 

- ค าน าหน้าช่ือ ขดัแย้งกบัรูปถ่ายท่ีแนบมา 
เชน่ ค าน าหน้าช่ือเป็น นาย แตรู่ปถ่ายท่ีแนบมาดเูป็นหญิง ไว้ผมยาว แตง่หน้า ทาปาก  

- น ารูปเก่าท่ีถ่ายไว้นานเกินกว่า 180 วนั 
- น ารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวด้านหลงั ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตดัตอ่ใช้เพ่ือใช้แนบประกอบย่ืนวีซ่า 
- น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติก๊เกอร์ หรือ รูปท่ีใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
 

“เงื่อนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนัน้ เพื่อเป็นกรอบและขอบเขตแสดงให้เห็นว่า ทาง
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้อง ไม่มีจุดประสงค์ใดๆ เพื่อเอาเปรียบหรือคดโกงท่าน 
นอกเหนือจากผลก าไรนัน้คือการน าผู้ร่วมเดนิทางทกุท่านสัมผัสประสบการณ์ต่างแดน ได้เรียนรู้และ
เปิดรับความสุข ความประทับใจอย่างคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ไว้วางใจกับเรา ทัง้นี ้เราหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดนิทางทกุท่าน”  


