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Day1 
 
10:00 น.     นดัพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4  
  ประตู 10 เคาน์เตอร์ U   

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
12:00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกวางโจว ประเทศจีน โดยสายการบิน   

China Southern Airline เท่ียวบินท่ี CZ358 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

15:50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกวางโจว น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมือง จากนั้นเดินทางเขา้สู่โรงแรม LANDMARK CANTON HOTEL 
ระดบั 4 ดาว ววิติดแม่น ้าและใกลถ้นนคนเดินยอดฮิต “เป่ยจิงลู่” 
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีกวางโจว เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
 

 
กวางโจว..มณฑลกวางตุง้ (Guangdong Province) เป็นเมืองเอกท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสามของประเทศจีน

และยงัเป็นศูนยก์ลางท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองดา้นการคา้ และอยูใ่กลก้บัฮ่องกง (Hong Kong) จึงท าให้กวางโจวเป็น
เมืองท่าท่ีส าคญั และถือเป็นแหล่ง “อาหารจีน” ดั้งเดิม (เรียกวา่ จีนกวางตุง้)  

 
18:00 น.     น าท่านรับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
  ทีมงานใหค้  าแนะน าเร่ืองการซ้ือสินคา้และการจดัส่งสินคา้ 

 

Day2 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารชั้น 39 ของโรงแรม 

09.00 น. แบ่งกลุ่มชมสินคา้กลุ่มละ 2-3 ท่าน โดยมีไกดน์ าส ารวจตลาดคา้ส่ง  

ณ กวางโจว นดัพบไกด ์ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม LANDMARK 

CANTON HOTEL 

 
*ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าอาหารระหวา่งวนัในการส ารวจตลาด* 

17:00 น.     นดัพบกนัท่ีล็อบบ้ีของโรงแรม 

น าท่านรับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

หลงัจากนั้นเดินทางกลบัโรงแรม LANDMARK CANTON HOTEL  

พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เพิม่เตมิ   :   รอบๆโรงแรมมีแม่น ้ า หา้งสรรพสินคา้ ตลาดกลางคืน และร้านคา้มากมาย 

 

http://www.teenews.net/


 

Day3 
 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารชั้น 39 ของโรงแรม 

09.00 น. แบ่งกลุ่มชมสินคา้กลุ่มละ 2-3 ท่าน โดยมีไกดน์ าส ารวจตลาดคา้ส่ง  

ณ กวางโจว นดัพบไกด ์ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม LANDMARK 

CANTON HOTEL 

*ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าอาหารระหวา่งวนัในการส ารวจตลาด* 

 

17:00 น.     นดัพบกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม LANDMARK CANTON HOTEL 

18:00 น.     เดินทางสู่ถนนคนเดินปักก่ิง “เป่ยจิงลู่” แหล่งชอ้ปป้ิง 

ยอดฮิต ใจกลางเมืองกวางโจว ซ่ึงจะมีสินคา้หลากหลาย อาทิเช่น 

กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ และเคร่ืองประดบั รวมถึงร้านอาหารมากมาย  

โดยทุกท่านเลือกรับประทานอาหารตามอธัยาศยั 

21:00 น. น าท่านกลบัโรงแรม LANDMARK CANTON HOTEL 
 

 
 

Day4 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารชั้น 39 ของโรงแรม 

เร่ิมเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั พร้อมน ากระเป๋าฝากไว ้ 

ณ โรงแรมท่ีพกั 

09.00 น. แบ่งกลุ่มชมสินคา้กลุ่มละ 2-3 ท่าน โดยมีไกดน์ าส ารวจตลาดคา้ส่ง  

ณ กวางโจว นดัพบไกด ์ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม LANDMARK 

CANTON HOTEL 

*ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการเดินทางและค่าอาหารระหวา่งวนัในการส ารวจตลาด* 

  
  

17:00 น.     นดัพบกนั ณ ล็อบบ้ีของโรงแรม LANDMARK CANTON HOTEL 

จดัการเร่ืองการขนส่งสินคา้ และน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 

กวางโจว 

20:00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน China Southern Airline 

เท่ียวบินท่ี CZ361  (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)  

21:50 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 



 

รายการแนะน า >> 

 

ตึกไป๋หม่า : เป็นตลาดคา้ส่งเส้ือผา้ยอดฮิตของแม่คา้ชาวไทยท่ีชอบไปชอ้ปป้ิงหาซ้ือ

เส้ือผา้ราคาส่งมาขายตามแพลตทินัม่, ประตูน ้า ตึกน้ีมีทั้งหมด 8 ชั้น

ดว้ยกนั แต่ละชั้นหนาแน่นไปดว้ยร้านคา้ขายเส้ือผา้สตรี ซ่ึงจะมีเส้ือผา้

แบบใหม่ๆ เขา้มาทุกวนั เกรดสินคา้อยูใ่นระดบักลางจนถึงดีมาก ราคาไม่

แพงจนเกินไป ทั้งเส้ือผา้ผูห้ญิง, ผูช้าย, ชุดล าลอง, ชุดราตรี มีแบบใหเ้ลือก

เยอะมาก  

 ตึกเทยีนหม่า : อยูติ่ดกบัตึกไป่หม่า สินคา้ท่ีขายจะคลา้ยๆ กนั แต่ท่ีโดดเด่นกวา่คือมี 

ถนนคนเดินในซอยขา้งๆ ใหเ้ดินชอ้ปป้ิงสินคา้แฟชัน่ พวกเส้ือผา้, กระเป๋า

, รองเทา้, เคร่ืองประดบัและสินคา้จุกจิกมากมาย มีทั้งราคาปลีกและราคา

ส่ง ร้านคา้มีเรียงรายตลอดซอยทั้งซา้ยและขวา 

ตึกจินเซียง : ศูนยร์วมสินคา้ประเภทชุดชั้นใน, ชุดวา่ยน ้า, ชุดบิกิน่ี, ชุด 

รัดรูปร่างหลากหลายสไตล ์ตึกน้ีมีดว้ยกนั 5 ชั้น ชั้นแรกจะเนน้ชุดชั้นใน, 

ชุดนอน, กางเกงบอ๊กเซอร์ของผูช้าย, ชั้น 2-4 ขายบอด้ีสูท, ชุดวา่ยน ้า และ

ชั้น 5 เนน้ขายชุดชั้นในแบรนดร์าคาสูงคุณภาพดี 

 

 ตึกคังเล่อ : ข้ึนช่ือวา่เป็นตลาดกลางการคา้ผลิตภณัฑแ์ละเส้ือผา้ยนีส์ทุกชนิด ไม่วา่จะ

เป็นกางเกงยนีส์, เส้ือยนีส์, กระโปรงยนีส์ ฯลฯ ร้านท่ีน่ีส่วนใหญ่เป็น

โรงงานรับผลิตตามออเดอร์ โดยหนา้ร้านจะมีแบบส าเร็จรูปใหเ้ลือก 

ย่านกุ้ยฮ่ัวกงั : ศูนยก์ลางการคา้ประเป๋าและเคร่ืองหนงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในกวางเจา 

ประกอบดว้ย Accessories ต่างๆ เก่ียวกบักระเป๋าถือ, กระเป๋าสตางค,์ 

รองเทา้, เขม็ขดัและอ่ืนๆ เกรดสินคา้ท่ีน่ีมีหลากหลาย ตั้งแต่สินคา้ทัว่ไปท่ี

ไม่ไดอิ้งแบรนดจ์นถึงสินคา้ท่ีเหมือนแบบ 99.99% แต่จะไม่มาวางหนา้

ร้าน ตอ้งสอบถามทางร้านเอง โดยสินคา้เกรดคุณภาพจะอยูท่ี่ตึก World 

Leather Trading Centre และ Zhong Ou Leather Goods ส่วนสินคา้

ระดบักลางและทัว่ไปจะอยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัตึก World Leather Trading 

Centre ซ่ึงจะมีทั้งท่ีวางขายตามแผงและอยูต่ามตึกต่างๆ เยอะมาก 

จ้านซีลู่ : แหล่งรวมตลาดคา้ส่ง 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ ตลาดเส้ือผา้แฟชัน่, ตลาด 

นาฬิกาและตลาดรองเทา้ 

*ตึกฮุ่ยเหม่ย : ตลาดเส้ือผา้ หรือท่ีคนไทยรู้จกัในช่ือ ตึกเกาหลี เส้ือผา้ท่ีขายท่ี

ตึก   น้ีเนน้สไตลเ์กาหลี ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่, ชุดสูท, ชุดราตรี สินคา้ท่ีน่ี

ขายทั้งราคาปลีกและส่ง เกรดค่อนขา้งดีราคาแพงกวา่ตลาดอ่ืนๆ  

*ตลาดค้าส่งนาฬิกาแบรนด์เนม : ประกอบดว้ยตึก Southern Watch Trade 

Centre, Dong Fang, Watchmakers, Zhan Xi Watch and Clock Town และตึก

อ่ืนๆ อีกหลายตึก สินคา้แต่ละตึกก็จะมีคลา้ยๆ กนั หากตอ้งการหาแบรนด์ 



 

 หรือ รุ่นท่ีมีสินคา้จ ากดั อาจจะตอ้งเดินส ารวจสินคา้และราคากนัในหลายๆ 

ตึก ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ท่ีเดินทางไปท่ีน่ีจะตอ้งเป็นคนท่ีอยูใ่นวงการนาฬิกาและดู

สินคา้เป็นไม่เช่นนั้นอาจจะถูกยอ้มแมวได ้ 

*ตึกปู้หยุนเทยีนตี ้: ศูนยก์ลางการคา้ส่งประเภทรองเทา้ เนน้เกรดเอ 

คุณภาพสูงส่งออกต่างประเทศ ตึกน้ีมีทั้งหมด 12 ชั้น มีร้านคา้มากกวา่ 1,500 

ร้านคา้ ยงัมีบริการสั่งออเดอร์ออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์www.shoesworld.net   

ซ่ึงรวบรวมรายช่ือร้านคา้ท่ีอยูภ่ายในทั้งหมด และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของแต่

ละร้านเพื่อติดต่อซ้ือชายไดโ้ดยตรง 

 ตึกหงหยุ่น : ศูนยร์วมวสัดุหนงัมว้น ไม่วา่จะเป็นหนงัแพะ, หนงัแกะ, หนงัววัและหนงั

เทียม มีหลากหลายสีสันให้เลือกซ้ือหา เหมาะส าหรับน าไปท าขา้วของ

เคร่ืองใช ้เช่น ตดัเยบ็รองเทา้, กระเป๋าและเคร่ืองใชอ่ื้นๆ สามารถขอแบ่ง

ซ้ือเป็นเมตรหรือซ้ือหลายๆ มว้นได ้   

ย่านสือซันหัง : รวบรวมตลาดคา้ส่งเส้ือผา้แฟชัน่หลากหลายตึกดว้ยกนัท่ียา่นน้ี  

 *New China Masion : หรือ ตึกสิบสามหา้ง แต่ละชั้นอดัแน่นไปดว้ยร้าน

เส้ือผา้ราคาส่ง รวมถึงคนท่ีเดินซ้ือของ เพราะคนทัว่ทุกสารทิศของจีน

นิยมมาซ้ือหาเส้ือผา้ท่ีน่ีไปขายตามภูมิภาคต่างๆ สินคา้ท่ีน่ีมีหลายเกรด  

  ราคาตามคุณภาพสินคา้ ไม่ไดถู้กมากมาย  

(ยา่นน้ีเปิดตั้งแต่ตีส่ี ถึงช่วงสายๆ) 

*ตึกหงเป้ียนเทยีน : Hongbiantian Costume Exchange Center หา้งคา้ส่ง

สินคา้แฟชัน่ขนาดใหญ่ สะดวกและใหม่กวา่ตึกสิบสามหา้ง ภายในมี 7 

ชั้น ชั้นท่ี 1-6 เป็นเส้ือผา้แฟชัน่ทัว่ไปทั้งชายและหญิง หรือแบรนดข์อง

ตวัเอง ไม่ใช่เส้ือผา้ โรงงานท่ีรับมาขาย นอกจากน้ียงัมีสินคา้เส้ือผา้

ส าหรับสาวไซส์ใหญ่ใหเ้ลือกอีกหลายร้าน 

ย่านอีเ้ต๋อลู่ : ศูนยก์ลางการคา้สินคา้หลากหลายประเภท อาทิ ของเด็กเล่น, ของตกแต่ง 

       บา้น, ดอกไมป้ลอม,  ก๊ิฟช็อป, สมุนไพร, อาหารแหง้  

*ตึกหว่านหลิง : Onelink International Plaza เปรียบเสมือนส าเพง็

เมืองไทย พบกบัของกระจุกกระจิกน่ารัก สวยงาม, เคร่ืองเขียน, ก๊ิฟช็อป, 

ของใชใ้นบา้น, ของท่ีระลึก ร้านคา้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานมาเปิดหนา้ร้าน

เอง เนน้ขายส่งเป็นส่วนใหญ่ เป็นตึก 6 ชั้้น (ชั้นใตดิ้น ขายสินคา้ประเภท

ตุก๊ตา, ของเล่นเด็ก / ชั้น 1-3 ของก๊ิฟช็อป, ของกระจุกกระจิกและสินคา้ 

พรีเม่ียม / ชั้น4-6 ของตกแต่งบา้น, เฟอร์นิเจอร์, ดอกไม ้ปลอมและของ

สะสมต่างๆ) 

*ตึก Debao Trade Square : ขายสินคา้ประเภทของตกแต่งบา้นและของ

ตกแต่งตามเทศกาล ร้านส่วนใหญ่ เป็นโรงงานมาขายสินคา้พร้อมส่ง 

*ถนนอเีต๋อลู่ : สองขา้งทางถนนท่ีทอดยาว มีสินคา้หลากหลายประเภท 

ตั้งแต่ของเด็กเล่น, ก๊ิฟช็อปน่ารัก, อาหารแหง้, สมุนไพรอบต่างๆ 



 

*ตึกอีเ้ต๋อ อนิเตอร์เนช่ันแนล : เป็นร้านคา้เนน้ขายของเล่นเด็ก, ของเสริม

พฒันาการ, อุปกรณ์เคร่ืองเขียน จุกจิกน่ารักลายการ์ตูน 

ย่านเป่ยจิงลู่ : ถนนคนเดิน สองขา้งทางเป็นตึกแถวทนัสมยัเปิดเป็นร้านคา้ทั้งหมด  

ส่วนใหญ่เป็นสินคา้แบรนดแ์ละสินคา้ท่ีขายเป็นสินคา้ปลีก  

ตึกไท่คัง : ศูนยร์วมเคร่ืองประดบัประเภทสร้อยคอ, ก าไล, ท่ีคิดผม, นาฬิกา, ตุม้หู, จ้ีคอ 

แหวน, เคร่ืองประดบัเงินและสแตนเลส, ขนตาปลอม, วกิผม, กระเป๋า, 

เคร่ืองส าอาง, เล็บปลอม เป็นตน้ 

 

ถนนเจียงหนาน : แหล่งรวบรวมร้านคา้ประเภทชุด ไม่วา่จะเป็นชุดแต่งงาน, ชุดราตรี  

ทั้งสไตลจี์นหรือสากล  

ตลาดซาเหอ : ตลาดคา้ส่งเส้ือผา้ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของกวางเจา อยูน่อกเมือง บริเวณ 

โดยรอบมีตลาดคา้ส่งหลากหลายตึก ขายส่งเส้ือผา้หลากหลายประเภท อาทิ 

เส้ือผา้แฟชัน่ชายและหญิง, เส้ือผา้เด็ก ราคาจะถูกกวา่ตลาดอ่ืนๆ  

(เปิด 07.00 น. – 11.00 น.)  

ตลาดค้าส่งประดับยนต์ (Fuyi Building) : ศูนยร์วมสินคา้ประดบัยนตท์ั้งหมด  

อาทิ พรมส าหรับรถยนต,์ น ้ายาเคลือบสีรถ, ไฟแต่งรถ, หลอดซีนอล,  

ชุดแต่งประดบัยนต,์ สปอยเลอร์, เบาะรถยนตส์ าเร็จรูป, ท่ีหุม้พวงมาลยั,  

เคร่ืองเสียงรถยนต,์ เคร่ืองมือช่างติดรถยนต,์ กลอ้งบนัทึกภาพหนา้-ทา้ยรถ

พร้อมจอภาพ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามและจองที่น่ังได้ที่ 
 

 
 

    www.teenews.net  T. 084-295-1942 

#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

http://www.teenews.net/


 

 

ขอ้ส าคญัท่ีควรรู้ในการส่งสินคา้มาไทย 

 
1) การส่งสินคา้ท่ีแตกหกัง่าย หรือตอ้งการการดูแลเป็นพิเศษ เราควรตีลงัไม้

และห่อหุม้สินคา้ของเราให้แน่นหนา หรือควรห่อดว้ย bubble รวมไปถึงการ

เรียงของในกล่องใหเ้หมาะสมดว้ยเพื่อป้องกนัการกระแทก และกดทบัสินคา้

ของเราเอง 

2) ตรวจทานการเขียนบิลส่งของใหแ้น่ใจ และเขียน code ส่งของใหถู้กตอ้ง 

3) ทางบริษทัไม่รับขนส่งสินคา้ละเมิดลิขสิทธ์ิ, สินคา้copy, สินคา้ท่ีตอ้งมี

ใบอนุญาต อย. ทุกชนิด หากตรวจพบ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

4) การคิดค่าขนส่งจะเรียกเก็บเม่ือสินคา้ถึงประเทศไทย รบกวนลูกคา้ช าระค่า

ขนส่งใหต้รงเวลา 

5) ควรแบ่งแยกชนิดของสินคา้เพื่อป้องกนัการเสียหายและง่ายต่อการค านวณ

ค่าขนส่ง 

6) หากสินคา้ถึงไทยแลว้มีปัญหา ติดต่อ 

- Line ID: @all-bangkok หรือ 099-1748111  

- Line ID: @all-chonburi หรือ 099-1748666 

ภายใน 1 วนัมิฉะนั้นทางบริษทัถือวา่ยอมรับในสินคา้ 

 

 

 

เง่ือนไขและขั้นตอนการน าเขา้สินคา้ 
 

1. การสั่งสินคา้ 

ลูกคา้เดินทางไปซ้ือสินคา้เอง โดยใชใ้บสั่งซ้ือของทางบริษทั โดยการ

ระบุรหสัลูกคา้ และวธีิการส่งสินคา้ใหช้ดัเจน 

ลูกคา้เจรจาสั่งซ้ือสินคา้กบัทางร้านเอง โดยลูกคา้ตอ้งส่งใบสั่งซ้ือ

สินคา้ของบริษทัท่ีลูกคา้เปิดใหก้บัทางร้านคา้ มาทางช่องทาง  

Line ID: @all-bangkok / Line ID: @all-chonburi เพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการติดตามสินคา้ 

2. ค่าสินคา้ 

ลูกคา้ตอ้งช าระค่าสินคา้กบัร้านคา้เอง โดยระบุ CODE ในหนา้บิล

เพื่อใหง่้ายต่อการติดตามสินคา้ 

3. ค่าขนส่ง 

ลูกคา้ตอ้งท าการช าระค่าสินคา้ก่อนรับสินคา้หรือก่อนจดัส่งสินคา้ 

(ก่อนจดัส่งสินคา้จะมีเจา้หนา้ท่ีโทรนดัหมาย) 

กรณีน าเขา้สินคา้นอกเหนือจากรายการท่ีไดต้กลงราคา จะตอ้ง

สอบถามราคาจากทางบริษทัก่อนการน าเขา้ทุกคร้ัง เพราะสินคา้แต่ละประเภท

มีค่าใชจ่้ายในการเดินพิธีการศุลกากรต่างกนั ทางเราจะคิดค่าขนส่งในราคา

มาตรฐานใหก้บัลูกคา้  



 

 

4. การตรวจรับสินคา้ 

เม่ือร้านคา้มาส่งสินคา้ท่ีโกดงัจีน ทางโกดงัจะมีการชัง่น ้าหนกัสินคา้ให้

เท่านั้น ไม่มีการตรวจเช็คและตรวจนบัสินคา้ให ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน

การชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการบรรจุผลิตภณัฑท่ี์ไม่เหมาะสมกบัการ

ขนส่งระหวา่งประเทศ  

เม่ือลูกคา้ไดรั้บสินคา้แลว้พบวา่สินคา้ท่ีไดรั้บเกิดความเสียหายหรือจ านวน

ไม่ครบกบัท่ีสั่ง ลูกคา้จะตอ้งแจง้แผนกเคลมของบริษทัผา่นช่องทาง Line : 

Line ID: @all-bangkok / Line ID: @all-chonburi พร้อมรูปภาพสินคา้ท่ี

เสียหายหรือใบสั่งซ้ือสินคา้ในกรณีสินคา้ไม่ครบ ภายใน  1 วนัหลงัจากท่ี

ไดรั้บสินคา้ หลงัจากท่ีบริษทัตรวจสอบแลว้หากพบวา่สินคา้เสียหายจากการ

ขนส่งรวมถึงกรณีสินคา้ถูกยดึ/ปรับ/จบั ทางบริษทัจะชดใชใ้หโ้ดยไม่เกินสาม

เท่าของค่าขนส่งของสินคา้ท่ีเสียหาย 

กรณีท่ีความเสียหายเกิดจากร้านคา้ ทางบริษทัจะช่วยประสานงานกบัร้านคา้ให ้

ซ่ึงขอบเขตความรับผิดชอบข้ึนอยูก่บัลูกคา้และร้านคา้ตกลงร่วมกนั 

5. วธีิการส่งสินคา้ (โกดงัจีน-โกดงัอมัตะ ชลบุรี) 

K : ระยะเวลาในการส่งสินคา้จากโกดงักวางโจ ถึง อมัตะ ชลบุรี ใช้

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5-7 วนั ซ่ึงเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีสินคา้ข้ึนตู ้

M : ระยะเวลาในการส่งสินคา้จากโกดงักวางโจ ถึง อมัตะ ชลบุรี ใช้

ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-25 วนั ซ่ึงเร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ีสินคา้ข้ึนตู ้

 

*ก่อนข้ึนตู ้ทางโกดงัตอ้งมีการเช็คทุกคร้ัง อาจจะใชเ้วลาในส่วนน้ี 1-3 วนั

แลว้แต่กรณี กรุณาเผือ่เวลาไวด้ว้ย* 

 

6. การติดตามสถานะของสินคา้ 

หลงัจากท่ีร้านคา้มาส่งสินคา้ท่ีโกดงัจีนแลว้ลูกคา้สามารถสอบถามกบัทาง 

Line ID: @all-bangkok / Line ID: @all-chonburi โดยการแจง้รหสัลูกคา้และ

รายละเอียดสินคา้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบขอ้มูล 

 

 

 

 

เง่ือนไขอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้ง

แจง้ในทราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ท่ีอยูโ่กดงักวางโจว 

    (ส าหรับใหร้้านคา้หรือโรงงานมาส่งสินคา้) 

 

仓库收货时间：早上：9点到下午18点星期一到星期

六收货， 星期日休息 广州仓库：广州市白云区机场

路兵房街261号自编新商贸区138A仓，电话：

62837119，             王先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ราคาดงักล่าวรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการน าเขา้แลว้” 

***สินคา้ท่ีแตก หกัง่าย ควรตีเป็นลงัไม ้เพื่อความปลอดภยัของตวัสินคา้*** 

 



 

ตัวอย่างใบส่ังซือ้สินค้า 
 
 

ALL SPECIALTY LOGISTICS CO.,LTD.  
 
 

CODE  :  ALL-SPKV01 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAREHOUSE ADDRESS : 
 
仓库收货时间：早上：9点到下午18点星期一到星期六收货， 

 星期日休息 广州仓库：广州市白云区机场路兵房街261号自编新商贸区138A仓， 

电话：62837119，             王先生 
 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

1. รูปแบบของการขนส่ง 

- ทางรถใช้ code : K 

- ทางเรือใช้ code : M 

ให้ลูกค้าเลอืกประเภทการขนส่งตามช่องส่ีเหลีย่มด้านบนขวามือ  

2. ช่ือบริษัท  

3. CODE 

ให้ลูกค้ากรอกรหัสลูกค้าของตัวเองลงไปในใบส่ังซ้ือสินค้า พร้อมแจ้งให้ผู้ขายแปะใบส่ัง

ซ้ือสินค้านีไ้ว้บนถุง ลงั หรือกระสอบสินค้า ทีจ่ะส่งไปยงัโกดังทุกคร้ัง 

4. WAREHOUSE  

ทีอ่ยู่ของโกดังสินค้าทีก่วางโจว ส าหรับให้ร้านค้าหรือโรงงานน าสินค้าที่ท่านส่ังไว้มาส่ง  

เพือ่ท าการขนส่งสินค้าจากกวางโจวมายงัโกดังสินค้าทีอ่มัตะ ชลบุรี 

 

 

 

 

 

K/M 



 

ค่าบริการช้ันวางสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ค่าบริการน้ี ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

ค่าบริการแพค็สินค้า รวมกล่อง/ซอง อุปกรณ์การแพค็ 

ใบปะหน้ากล่อง และหยบิสินค้า 1 ช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         หมายเหตุ : ค่าบริการน้ี ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 
พืน้ทีช้ั่นวางสินค้า (Shelf) 
ขนาด กว้าง 50 * ยาว * 100 * สูง 45 เซนติเมตร 

 
 

 
 
 
 
 
 

200 บาท/ช้ัน/เดือน 
*ควบคุมอุณหภูมิ 
450 บาท/ช้ัน/เดือน 

รายละเอยีด ค่ากล่องรวมค่าแพค็กล่อง 

สินค้าช้ินแรก สินค้าช้ินต่อไป 

ในกล่องเดียวกนั 
Size ซองเอกสารไม่เกิน 
40 ซม 

11 5 

กล่อง S40 14 5 
กล่อง S60 22 5 
กล่อง S80 25 5 
กล่อง S100 38 5 
กล่อง S120 45 5 
กล่อง S140 50 5 
กล่อง S160 85 5 



 

รายละเอยีด คา่บรกิาร

1.น าสนิคา้เขา้คลงั

การน าสนิคา้เขา้คลังของเรามากกวา่สัปดาหล์ะครัง้ กรุณาแจง้เราลว่งหนา้
อย่างนอ้ย 48 ชัว่โมง

2.คา่บรกิารหยบิใบแทรก

เพือ่ประชาสัมพันธร์า้นคา้ เชน่ นามบัตร ใบปลวิ เป็นตน้ รวมถงึ บรกิารหยบิ
ซองพลาสตกิจา่หนา้ เพือ่แปะหนา้กลอ่ง (รา้นคา้ตอ้งเตรยีมมา)

3.คา่พมิพเ์อกสารตา่งๆ ใบละ 3 บาท

เพือ่ประชาสัมพันธร์า้นคา้ เชน่ Lazada,Shoppee,ใบเสร็จรับเงนิ และเอกสารอืน่ (พมิพข์าวด า 1 หนา้ ขนาดไม่เกนิ A4)

ทกุรายการ สง่พรอ้มสนิคา้ใหก้ับลกูคา้
4.น าสนิคา้ออกจากโกดงั (คา่หยบิ) ชิน้ละ 3 บาท

หากทางรา้นคา้ตอ้งการน าสนิคา้ออกจากโกดังของเรา เพือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ทีไ่ม่ได ้ (ไม่รวมกลอ่ง และคา่ขนสง่ ราคาตามปกต )ิ

เป็นการสัง่แพ็คและสง่สนิคา้ เชน่ สนิคา้หมดอายุ,ไปออกบธู หรือ หยุดใชบ้รกิารเรา
5.คา่ตรวจสอบคณุภาพสนิคา้ (QC) เริม่ตน้ชิน้ละ 5 บาท

เมือ่สนิคา้มาถงึโกดังของเรา เราจะชว่ยตรวจเชค็สภาพสนิคา้ และงานอืน่ๆ (คา่บรกิารขึน้อยูก่ับความละเอยีดของงาน )

ก่อนจัดเขา้สตอ๊ก เราท าแทนคณุได ้
6.พลาสตกิกนักระแทก (Bubble) ชิน้ละ 5 บาท

สนิคา้ทีเ่ปราะบาง แตก และช ารุดงา่ย ตอ้งการดแูลเป็นพเิศษ สามารถเพิม่พลาสตกิ (ขนาด A4)

กันกระแทกหอ่สนิคา้ก่อนบรรจหุบีหอ่ลงกลอ่งสนิคา้

7.เปลีย่นสนิคา้/คนืสนิคา้ คา่เปิดกลอ่ง 5 บาท

ลกูคา้เปลีย่นสนิคา้หรือสง่คนืกลับมาที ่ALL เราตรวจเชค็สนิคา้พรอ้มถ่ายรูปสนิคา้ เชค็สนิคา้ ชิน้ละ 5 บาท

แจง้ใหค้ณุทราบก่อนทีจ่ะสง่สนิคา้ใหม่ใหล้กูคา้ ทกุสิน้เดอืน และจะสรุปขอ้มูล
นีก้่อนน ากลับเขา้สตอ๊ก เพือ่ใหข้ายสนิคา้นีไ้ดอ้กี

ใบละ 2 บาท

สัปดาหล์ะครัง้

ค่าบริการเสริม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าขนส่ง ของ SCG EXPRESS 

**ทุกขนาดรับน า้หนักไม่เกนิ 25 กโิลกรัม** 

**ปลายทางตู้ ปณ. และเรือนจ า ไม่รับส่ง** 
 
**ค่าขนส่งไปยงัพืน้ที่ห่างไกลเช่น เขา ดอย หรือเกาะต่างๆ จะเพิม่จาก ราคาปกติ 50 

บาท และใช้เวลา 3-4 วนั นับจากวนัจัดส่ง 

**คุ้มครอง กรณพีสัดุเสียหาย หรือ สูญหาย สูงสุดถึง 3,000 บาท 

 

           ขนาดของพสัดุ

(กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 160 ซม.)

          Size 40 

 และซองเอกสาร

                    อตัราคา่ขนสง่

105

ขนาด

                ไมเ่กนิ 40 ซม. 5

ไมเ่กนิ 60 ซม. 15

สง่ภายในภาค     สง่ขา้มภาค

Size 60

Size 80 ไมเ่กนิ 80 ซม.

อตัราคา่ขายกลอ่ง

Size 120 ไมเ่กนิ 120 ซม. 30 180 210

Size 100 ไมเ่กนิ 100 ซม. 25 130 145

40 50

70

25

85

Size 160 ไมเ่กนิ 160 ซม. 270 300

270

90

Size 140 ไมเ่กนิ 140 ซม. 40 240



 

สถานที่เที่ยวส าคญัแนะน า >> 

 

ห้างสรรพสินค้า Taikoo Hui กวางโจว 

 

ขอเอาใจขาชอ้ปดว้ยการพาไปเท่ียวหา้งสรรพสินท่ีเมืองกวางโจวก่อนเลยส าหรับ

หา้ง Taikoo Hui เป็นหา้งท่ีทนัสมยัมากๆ ของเมืองกวางโจว เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมไว้

ท่ีน่ีมากมาย ไม่วา่จะไฮน์แบรนด ์สตรีทแบรนด ์มีของใหช้อ้ปป้ิงใชเ้งินเพียบเลย นอกจากของใหซ้ื้อ

เยอะแลว้หา้งน้ีก็ตกแต่งทนัสมยัดว้ยบอกเลยวา่ดา้นในของเขาเดินไปตรงไหนก็ไดว้า้วตลอด ใคร

สายชอ้ป สายแฟชัน่มาเท่ียวกวางโจวก็แวะมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ลยรับรองวา่ เงินท่ีพกมาไม่เหลือกลบัไทย

แน่นอน 

  

 

 

Shangxiajiu Pedestrian Street 

 

เป็นถนนคนเดินตอนกลางคืนท่ีใหญ่มากๆ ในกวางโจวเลย ท่ีน่ีมีสินคา้ใหช้อ้บมากมายท่ี

ส าคญัคือเป็นสินคา้ท่ีราคาถูก ใครมาเท่ียวก็อยา่ลืมต่อราคากนัดว้ยต่อไปเลยจา้ไม่งั้นจะไดจ่้ายเงินใน

ราคาท่ีแพงกวา่คนอ่ืนๆ แน่ๆ ท่ีส าคญัยงัมีอาหารสตรีทฟู้ ดใหเ้ราไดล้องกินเยอะมากเช่นกนั 

 Sun Yat-Sen University 

 

เป็นมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงของกวางโจวเลยทีเดียว นอกจากเป็นสถานท่ีใหก้ารศึกษาแลว้

คนภายนอกยงัสามารถเดินชมบรรยากาศต่างๆ ของมหาวทิยาลยัไดด้ว้ย ท่ีน่ีมีความร่มร่ืนและมี

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ใครชอบถ่ายรูปการแวะมาเท่ียวท่ีน่ีเก็บบรรยากาศของมหาวทิยาลยัได้

อารมณ์เหมือนยอ้นเวลาไปเรียนอีกคร้ังเลย 



 

อนุสรณ์สถาน ซุนยนัเซน 

 

เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตของเมืองกวางโจวเลย เป็นอนุสรณ์ยกยอ่งคนส าคญัของจีน

เลยก็วา่ได ้ท่ีน่ีบรรยากาศร่มร่ืนเหมือนกนัอีกทั้งยงัมีพ้ืนท่ีๆ กวา้งมากกกก มีทั้งสวนดอกไมสี้สนั

สดใสสวยงาม มีตน้ไมสี้เขียวใหค้วามสดช่ืน ส่วนของอาคารก็ออกแบบสไตลจี์นโมเดิร์นและ

คลาสสิกไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั ดา้นในของอาคารกวา้งขวางเหมือนกนัซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความ

เป็นมาของซุนยนัเซน 

 

 หอสมุดกวางโจว 

 

ไฮโซหรูหราอลงัการมากน่ีคือหอ้งสมุดของกวางโจวท่ีมีความทนัสมยัท่ีสุด เห็นขา้งหนา้

วา่สวยงามแลว้เขา้ไปขา้งในแลว้โอโ้หนึกวา่หา้งสรรพสินคา้ท่ีน่ีมีทั้งหมด 9 ชั้นบนพ้ืนท่ี 98,178 ตร.

ม. มีหนงัสือมากกวา่ 8,000 เล่ม และเพ่ือตอบสนองกบัยคุท่ีรวดเร็วก็ยงัมีหนงัสือ E-Book อีก

มากมาย เรียกไดว้า่ ชาวกวางโจวอยากไดข้อ้มูลอะไรมาท่ีหอ้งสมุดแห่งน้ีไดแ้น่นอน แต่หนงัสือ

ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนนะหากใครบอกวา่ อ่านไม่ออกก็อยากใหล้องมาเท่ียวเก็บบรรยากาศเพราะ

มนัเจ๋งอลงัการมากจริงๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียวไม่มีค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมแต่อาจตอ้งใชพ้าสปอร์ต

ดว้ย 

 

 กวางโจวทาวเวอร์ 

 

กวางโจวทาวเวอร์หรือแคนตนัทาวเวอร์แลนดม์าร์คส าคญัของเมืองกวางโจว มีความสูงถึง 

600เมตร เป็นสถาปัตยกรรมท่ีรูปทรงแปลกตาและสวยงามมากมีความโคง้ความเวา้เก๋สุดๆ ส าหรับ

กวางโจวทาวเวอร์ ไม่ไดท้ ามาเพ่ือความสวยงามเท่านั้นเพราะมีประโยชน์สุดๆ ซ่ึงเป็นหอส่ง

สญัญาณโทรทศันข์องจีน ดา้นบนสามารถข้ึนไปชมววิไดเ้ห็นความสวยงามของเมืองกวางโจวแบบ 

360องศากนัไปเลย 

  

 



 

บ้านตระกูลเฉิน 

 

ท่ีกวางโจวมีท่ีเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เยอะมาก เช่นเดียวกบับา้นตระกลูเฉิน บา้นน้ีมี

ความส าคญัยงัไงเราไม่โฟกสั แต่เราจะบอกวา่ เป็นบา้นเก่าแก่ประมาณ 128 ปี และบา้นตระกลูเฉิน

เป็นตระกลูท่ีมีความร ่ ารวยติด 1 ใน 5 ของเมืองกวางโจวอีกดว้ย และดว้ยศิลปะการตกแตง่บา้นท่ีมี

ความสวยงามท าใหบ้า้นหลงัน้ีถูกอนุรักษแ์ละซ่อมแซมบูรณะซ่อมแซมและเปิดบา้นหลงัน้ีให้

นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยีย่มชมความสวยงามนั้นได ้

  

Liurong Temple 

 

เป็นวดัท่ีมีอายยุาวนานกวา่ 1,400 ปี ซ่ึงเป็นวดัชาวเมืองกวางโจวใหค้วามเคารพนบัถือเป็น

อยา่งมาก นอกจากเป็นวดัท่ีมีบรรยากาศสงบและร่มร่ืนแลว้ เร่ืองของสถาปัตยกรรมของวดัแห่งน้ีก็

โดดเด่นมากดว้ยอยา่งเจดีย ์9 ชั้น ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เด่นของวดัแห่งน้ีท าใหน้กัท่องเท่ียวนิยมเขา้มา

เยีย่มชมความงามของวดัแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก 

  

Sacred Heart Cathedral 

 

เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวในกวางโจวท่ีคนชอบถ่ายรูปตอ้งไม่พลาดมาเยอืนเด็ดขาด Sacred 

Heart Cathedral เป็นโบสถท่ี์สามารถตามมาเช็คอินไดง่้ายเดินทางสะดวกสุด ความน่าสนใจของ

โบสถแ์ห่งน้ีคือความสวยงามทั้งดา้นนอกและดา้นในโบสถอี์กทั้งยงัมีอายเุก่าแก่มากกวา่ 100 ปี ใคร

สนใจเร่ืองของสถาปัตยกรรมในแบบเก่ามาสมัผสัและศึกษาท่ีโบสถแ์ห่งน้ีไดเ้ลย 

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก คุณ Nuttanun  
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