
 

 

กวางโจว เดินตลาด 2 วันเต็ม “เจาะแหล่งค้าส่งที่ใหญ่ที่สุด’’ 

เดือน มิถุนายน  20-23 มิถุนายน 0340 

ราคา ท่านละ 17,700.- บาท 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-กวางโจว 

01.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ Gate 8 Counter Q สายการบิน Shenzhen Airlines 

03.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองกวางโจว โดยสายการบิน Shenzhen Airlines เที่ยวบินท่ี ZH9008 

06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุนเมืองกวางโจว 

08.30 น.  เดินทางถึงโรงแรม Landmark Conton Hotel (2 ดาว) 

07.00 น. ไกด์ส่วนตัวรับลูกค้าเดินทางสู่แหล่งค้าส่งหรอืโรงงานตามสินค้าที่ลูกค้ากําหนด 

10.00 น. อิสระอาการกลางวัน 

16.00 น.  ไกด์ส่วนตัวส่งลูกค้าที่ Lobby โรงแรมเพื่อทานอาหารค่ํา 

00.00 น. กลับสู่โรงแรม 

 

วันที่ 0 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

05.00 น. Morning Call 

06.00 น. ทานอาหารเช้าบุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ชั้น 17 

07.00 น. ไกด์ส่วนตัวรับลูกค้าเดินทางสู่แหล่งค้าส่งหรือโรงงานตามสินค้าที่ลูกค้ากําหนด 

10.00 น. อิสระอาหารกลางวัน 

16.00 น. ไกด์ส่วนตัวส่งลูกค้าที่ถนนคนเดิน Beijinglu ไฮไลท์เมืองกวางโจว 

16.10 น. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 1 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

05.00 น. Morning Call 

06.00 น. ทานอาหารเช้าบุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ชั้น 17 

07.00 น. ไกด์ส่วนตัวรับลูกค้าเดินทางสู่แหล่งค้าส่งหรือโรงงานตามสินค้าที่ลูกค้ากําหนด 

10.00 น. อิสระอาหารกลางวัน 

18.00 น. ไกด์ส่วนตัวส่งลูกค้าที่ Shangxiajiulu ย่านช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงที่สุด 

16.10 น. อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 

 

 



 

 

วันที่ 2 เจาะแหล่งค้าส่งกับไกด์ส่วนตัว 

05.00 น. Morning Call 

06.00 น. ทานอาหารเช้าบุฟเฟต์นานาชาติ โรงแรม ชั้น 17 

07.00 น. ไกด์ส่วนตัวรับลูกค้าเดินทางสู่แหล่งค้าส่งหรือโรงงานตามสินค้าที่ลูกค้ากําหนด 

10.00 น. อิสระอาหารกลางวัน 

18.00 น. ไกด์ส่วนตัวส่งลูกค้าที่ lobby โรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

00.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Shenzhen Airlines เที่ยวบินที่ ZH9007 

02.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมมิตรภาพและความประทับใจ 

 

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

อัตราค่าบริการนี้รวม >>>>> 

 

- ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม >>>> 

 

 1. ค่าเดินทางระหว่างวัน 

 0. ค่าอาหารกลางวัน 

 1. ค่าอาหารเย็น 0 มื้อ 

 2. เนื่องจากลูกค้าต้องเดินทางแยกไปยังแหล่งสินค้ากับไกด์ส่วนตัว 

 3. เดินทางท่านเดียว พักเดี่ยว+ไกด์ส่วนตัว 1 ต่อ 1 **เพิ่ม 3,000.-บาท 

 

ข้อกําหนด >>>>> 

1. กําหนดการตามรายการข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพอากาศ การจราจร 

และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือขึ้นอยู่กับการทําเวลาในแต่ละสถานท่ีของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านซึ่งตัวแทนของบริษัทคือหัวหน้าทัวร์จาก

ประเทศไทย หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยินดีที่จะดําเนินรายการที่ระบุไว้ตามกําหนด เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเกิดความพอใจและ

ประทับใจมากท่ีสุดโดยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเป็นสําคัญ 

 

2. ชื่อโรงแรมที่ระบุไว้นั้นเป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเท่า ที่ทางบริษัทฯ จัดให้บริการตามงบประมาณของรายการข้างต้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้เดินทางว่ายืนยันใช้บริการช้าหรือเร็ว ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุไว้เต็มทางบริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็น

โรงแรมในระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน อนึ่งหากท่านมีประสงค์จัดเป็นคณะส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้

ตลอดเวลา 

 



 

 

3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบริษัทฯ นํามาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าสถานที่หรืออาหารที่จัดให้บริการประมาณ

นี ้จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ของจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ตรงตามรูปภาพประกอบทั้งหมด 100% 

 

4. หากวันเดินทางตามรายการตรงกับช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนัดหมายเพื่อ

ป้องกันเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมเดินทางทุกท่านทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านยืนยันให้แน่ชัดอีก

ครั้งจากทางเจ้าหน้าที่ท่ีท่านได้ติดต่อ 0-1 วันก่อนเดินทาง 

 

5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของฝั่งไทย และต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วน

บุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ  

 

6. รายการท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าภายในประเทศภายใต้

การดูแลของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เนื่องจากร้านต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรายการ ดังนั้น

แล้วทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต้องลงร้านต่างๆ ที่ระบุ 

ไว้ในรายการ ทั้งนี้ การตัดสินใจอุดหนุนสินค้าเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความพอใจและเต็มใจของแต่ละท่าน ไม่มีการบังคับขู่

เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านตามรายการ ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เนื่องจากจําต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดิมที่ร้านต่างๆ เหล่านั้นต้องสนับสนุน โดยปกติทั่วไปหากไม่ลงร้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้  

1. ฮ่องกง  300 HKD / ร้าน / ท่าน 

2. จีน  300 RMB / ร้าน / ท่าน 

3. มาเก๊า 300 MOP / ร้าน / ท่าน 

4. เกาหลี 100 USD / ร้าน / ท่าน 

หากท่านประสงค์ไม่ลงร้านแต่ไม่แจ้งกับทางบริษัทฯ ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในการร้านต่างๆ อาจ 

เรียกเก็บท่านเพ่ิมในจํานวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ณ ต่างประเทศ 

 

7. กรณีท่ีท่านจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศึกษาดูงานไม่ว่าภาคส่วนใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ  

ก่อนยืนยันสํารองที่นั่งทุกครั้ง เนื่องจากการศึกษาดูงานบางประเภทจําเป็นต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องมีความชํานาญเฉพาะ

ด้าน  

 

8. รายการอาหารที่ระบุไว้ในกําหนดการนั้น ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวร์ปกติ หากท่านจําเป็นต้นรับประทานอาหาร

เฉพาะ เช่น เจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ 

ก่อนเดินทางทุกครั้ง 

 

 

 

 

 



 

 

การยืนยันสํารองที่นั่ง  >>>>> 

- ชําระยอดมัดจําตามจํานวนที่ระบุใน INVOICE (ใบแจ้งหนี้)เพื่อยืนยัน การสํารองที่นั่งท่านละ 10,000.-บาท  

 

1. การชําระโดยเงินสด  

ในกรณีท่ีท่านสะดวกและสามารถเดินทางเข้ามาชําระยอด ณ บริษัท ได้ด้วยตัวท่านเอง 

2. การชําระโดยการทําธุรกรรมผ่านธนาคาร 

หากท่านไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาชําระ ณ บริษัทได้ ท่านสามารถทําการโอนผ่านธนาคารหรือทําธุรกรรม

ผ่าน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิ้นการทําธุรกรรมแล้ว ขอรบกวนท่านได้ส่งหลักฐานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น สลิปการ

โอน, ใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ หรือรูปถ่ายท่ีถูกบันทึกจาก MOBILE APPLICATION 

3. การชําระโดยบัตรเครดิต (visa/master card) 

- กรณีเข้าชําระที่บริษัทฯ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 1.3 % ของยอดที่ท่านต้องการชําระ 

4. การชําระโดยการสั่งจ่ายเช็ค (CHEQUE) 

ท่านสามารถชําระโดยการออกเป็น CHEQUE ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดถือวันและเวลาที่จํานวนยอดที่ทาง

บริษัทฯ เรียกเก็บเข้าสู่บัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

 

****การชําระยอดทุกรายการ ชื่อบัญชีผู้รับเงินจะต้องเป็นชื่อบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จํากัด เท่านั้น หากปรากฏ เป็นชื่ออื่น

ใดนอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ และได้รับหลักฐานยืนยันโดยผู้มีอํานาจอนุมัติจากทางบริษัทฯ เท่าน้ัน  

 

****ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านได้ชําระยอดต่างๆ ให้กับบัญชีอื่น

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

กรณียกเลิกการสํารองที่นั่ง  >>>>> 

 กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจําทุกกรณี 

  

เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบ  >>>>> 

1. บัตรโดยสารสายการบิน 

- ประเภทหมู่คณะ เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะตามรายละเอียดวันและเวลาที่ระบุไว้ใน

รายการเท่านั้น กรณีท่ีท่านมีความประสงค์ใดๆ อันนอกเหนือจากคณะแล้ว ท่านต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ ก่อนยืนยันสํารอง

ที่นั่ง  เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องทําเรื่องขออนุมัติเข้าไปยังสายการบินทั้งนี้แล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมหรือการขอเอกสาร

ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  จึงใคร่ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่านทําความเข้าใจให้ตรงกันว่า เงื่อนไขแต่ละสายการ

บินไม่เหมือนกัน บริษัทฯ เองเป็นตัวแทนจําหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ซึ่งยินดี และเต็มใจที่จะดําเนินการแทนท่าน แต่ไม่มี

อํานาจใดๆ ในการอนุมัติทุกกรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสายการบิน 



 

 

- ประเภทราคาพิเศษ เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ จําเป็นต้องใช้ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาจองเข้าไปในระบบ จากนั้นสาย

การบินจะส่งกําหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัติผ่านระบบเข้ามา ปกติแล้วจะประมาณ 0-5 วัน หลังทําการใส่ชื่อจองเข้า

ไปในระบบ  ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จําเป็นต้องเรียกเก็บยอดให้ครอบคลุมราคาของบัตรโดยสารนั้นๆ ข้อดีคือ ท่านจะได้

ราคาที่ถูกกว่าปกติ แต่จะมีเวลาตัดสินใจตามระยะเวลาที่สายการบินกําหนดส่วนรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ท่านสามารถ

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนยืนยันสํารองที่นั่ง  

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ร่วมเดินทางที่ประสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น  ดังนั้นจะไม่รับผิดชอบและคืน

ค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่าน 

เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง 

 

3. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

4. จํานวนผู้เดินทางขั้นตํ่าผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป (ในกรณีที่ท่านจองกรุ๊ปหน้าร้านที่ไม่ใช่กรุ๊ปส่วนตัว) 

 

5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ท่านเดินทาง เหลืออย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 180 วัน  

 

6. ตารางเที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ  

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจลาจล สภาพแวดล้อม การเมือง ฯลฯ อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมิ

ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

7. กรณีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจําเป็นต้องโดยสารเครื่องบิน ก่อนจองตั๋วในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจาก

พนักงานขายอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่า วันเวลาที่ท่านจะทําการจองตั๋วภายในประเทศนั้นตรงกับคณะที่ท่านได้ชําระไว้กับทาง

บริษัทฯ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ออกเดินทางได้ตามปกติอย่างแน่นอน 

 

8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ 

การก่อจลาจล การเมือง สงคราม การประท้วง ความล่าช้าจากสายการบิน การหยุดบินของสายการบินหรือเหตุผลจําเป็น

ส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น 

 

9. ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการที่ท่านไม่ใช้ ณ ต่างประเทศ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ  

ไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ  เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระโดยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตัวท่านเอง 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดที่ควรทราบ เอกสารการทําบัตรเข้างานและกําหนดการ 

โดยสายการบิน Shenzhen Airlines 

 

>>> เตรียมตัวอย่างไรให้ไม่ติดขัด? 

 

เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศทางบริษัทฯ จึงใคร่

ขอรบกวนทุกท่าน โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

1. หนังสือเดินทาง 

จะต้องมีอายุการใช้เหลืออย่างน้อย 160 วัน นับจากวันที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศ มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจถูกปฏิเสธการขึ้น

 เครื่องหรือเดินทางออกนอกประเทศ 

2. แบตเตอรี่สํารอง 

จะต้องนําขึ้นเครื่อง (ความจุไม่เกินอันละ 10,000 mAh ท่านละไม่เกิน 0 อัน) ห้ามเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ได้ท้อง

 เครื่องเด็ดขาด มิเช่นนั้นกระเป๋าเดินทางของท่านอาจถูกเปิดโดยเจ้าหน้าที่ 

3. เอกสารเข้า-ออกประเทศ 

รบกวนท่านลงชื่อ ให้ตรงตามปรากฏในหนังสือเดินทาง และต้องเก็บเอกสารไว้กับตัวท่านเอง ห้ามฝากไว้กับผู้อื่นหรือเก็บไว้ใน

 กระเป๋าเดินทางที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง หากมีเด็กที่พิมพ์ลายน้ิวมือในหนังสือเดินทาง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

 สามารถลงชื่อแทนได้เลย 

4. ท่านท่ีเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้า-ออกประเทศ หรือเคยถูกส่งกลับ 

หากท่านเคยติดปัญหาเกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่รบกวนท่านแจ้งกับ

 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่จะทําการสํารองที่นั่งหรือเดินทาง เพื่อการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านจะสามารถเดินทางไป -กลับ 

 พร้อมคณะได้โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ 

5. บรรจุภัณฑ์ของเหลว 

สําหรับท่านไหนที่ต้องการนําของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

 ต่อ 1 ชิ้น (สูงสุดไม่เกิน 10 ชิ้น) *** เจ้าหน้าที่จะยึดตามตัวเลขปริมาณที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่

 โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยให้นําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้นการนําผลิตภัณฑ์ของสดที่ทําจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเนื้อวัว

 ผักผลไม้สดไม่อนุญาตให้นําเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

6. เวลาเป็นสิ่งสําคัญ 

ตามกฎการบิน เคาน์เตอร์สายการบินให้บริการเช็คอินจะปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที ฉะนั้นท่านจําเป็นต้องทําการ

 เช็คอินเพ่ือรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เสร็จสิ้นก่อนเคาน์เตอร์จะปิดผู้โดยสารทุกท่านจําเป็นต้องพร้อม 

 ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 23 นาที 

*** หากวันที่ท่านเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผื่อเวลาเพื่อป้องกันการไม่ทันขึ้นเครื่อง 

 

 

 



 

 

 

เอกสารสําหรับยื่นวีซ่า  

 

1. หนังสือเดินทางต้องมี  อายุการใช้งานเหลือนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศไทยอย่างน้อย 160 วัน  

2. หนังสือเดินทางต้องมี  หน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราอย่างน้อย 1 หน้าเต็ม    

3. รูปถ่ายสี   พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าขนาด 0 นิ้ว ท่านละ 0 ใบ  หน้าตรง  

 ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 160 วัน  

 อัดภาพด้วยกระดาษปกติ 

 รูปถ่ายต้องไม่มีเครื่องประดับใดๆ แม้แต่ต่างหู  

 

*** สถานทูตจีนปฎิเสธการพิจารณารูปถ่ายในกรณีต่อไปนี้ 

 

- คํานําหน้าชื่อ ขัดแย้งกับรูปถ่ายที่แนบมา 

เช่น คํานําหน้าชื่อเป็น นาย แต่รูปถ่ายท่ีแนบมาดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  

- นํารูปเก่าท่ีถ่ายไว้นานเกินกว่า 160 วัน 

- นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดต่อใช้เพื่อใช้แนบประกอบยื่นวีซ่า 

- นํารูปที่เป็นกระดาษสติ๊กเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
 

“เงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เพื่อเป็นกรอบและขอบเขตแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใต้

ความถูกต้อง ไม่มีจุดประสงค์ใดๆ เพื่อเอาเปรียบหรือคดโกงท่าน นอกเหนือจากผลกําไรนั้นคือการนําผู้ร่วมเดินทางทุก

ท่านสัมผัสประสบการณ์ต่างแดน ได้เรียนรู้และเปิดรับความสุข ความประทับใจอย่างคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ไว้วางใจกับ

เรา ทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน”  

การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นกําไรของชีวิต หากท่านจําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําพิเศษต่างๆ ที่ทางหัวหน้าทัวร์หรือไกด์

ท้องถิ่นได้แนะนําท่าน ท่านก็จะท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ สบายกายและมีความสุข บริการในร้านอาหารรวมไปถึงสถานท่ีต่างๆ หรือ

บริการทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองเหมือนอย่างเช่นเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรือมีรสชาติไม่อร่อยถูก

ปากท่าน ทางบริษัทต้องขออภัยท่านในความไม่สะดวกเหล่านี้โปรดคิดเสียว่ามาลองเปิดประสบการณ์ต่างแดนที่แปลกและใหม่   

 

ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ ท่านจะได้รับความสนุกสนานมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายจาก

การบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  

 

ท้ายที่สุดน้ีทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ

เพื่อมีโอกาสจะได้รับใช้ให้บริการท่านในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป 

 




