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For the best possible skate fit for G H boots, use these simple instructions on how to measure and photograph both of 
your feet. Once you have finished, email these photos along with your order number, so your size can be confirmed. All 
photographs should be clear, in focus and must show both the LEFT AND RIGHT BARE FEET.เพือ่ความพอดกีบัรองเทา้ส
เก็ต G H ทีด่ทีีส่ดุใหใ้ชค้ าแนะน างา่ยๆเหลา่นีเ้กีย่วกบัวธิวีดัและถา่ยภาพเทา้ทัง้สองขา้งของคณุ เมือ่คณุท าเสร็จแลว้ใหส้ง่อเีมลรปูภาพ
เหลา่นีพ้รอ้มกบัหมายเลขค าสัง่ซือ้ของคณุเพือ่ยนืยันขนาดของคณุ ภาพถา่ยทัง้หมดควรมคีวามชดัเจนอยูใ่นโฟกสัและตอ้งแสดงทัง้เทา้
ซา้ยและขวา 

Stand on a white sheet of paper with your order name and number printed so it shows in each foot photo. If you have 
questions about sizing your G H boots, please contact us. mail: vattuicompanylimited@gmail.com We will be happy 
to help you! ยนืบนแผน่กระดาษสขีาวพรอ้มพมิพช์ือ่และหมายเลขค าสัง่ซือ้ของคณุเพือ่แสดงในรปูถา่ยเทา้แตล่ะใบ หากคณุมคี าถาม
เกีย่วกบัการปรบัขนาดรองเทา้ G H ของคณุโปรดตดิตอ่เรา mail: vattuicompanylimited@gmail.com เรายนิดทีีจ่ะชว่ยเหลอืคณุ 

DISCLAIMER: We will not be sharing these photos to anyone. These photos will be used to accurately measure your boots 
for a custom fit. การปฏเิสธความรับผดิ: เราจะไมแ่บง่ปันรปูภาพเหลา่นีใ้หใ้คร รปูภาพเหลา่นีจ้ะใชใ้นการวดัรองเทา้ของคณุอยา่ง

แมน่ย าเพือ่ความพอดทีีก่ าหนดเอง 

Step #1 ข ัน้ตอนที ่1 

Put your easy to read ruler against the wall first. Then place your foot on the ruler with your heel against the wall, 
too. Remember, it is important that the numbers and markings on the ruler are easy to read. วางไมบ้รรทัดทีอ่า่นงา่ยชดิผนัง
กอ่น จากนัน้วางเทา้ของคณุบนไมบ้รรทัดโดยใหส้น้เทา้ชดิผนังดว้ย จ าไวว้า่ตวัเลขและเครือ่งหมายบนไมบ้รรทดันัน้อา่นงา่ยเป็นสิง่
ส าคญั 

  

Step #2 ข ัน้ตอนที ่2 
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Take a picture of this to send to us. You must lean forward to take this picture FOR BOTH FEET with a vertical 
angle to get the correct length. ถา่ยภาพนีเ้พือ่สง่ใหเ้รา คณุตอ้งโนม้ตัวไปขา้งหนา้เพือ่ถา่ยภาพนีท้ัง้ฟตุดว้ยมมุแนวตัง้เพือ่ใหไ้ดค้วาม
ยาวทีถ่กูตอ้ง 

 

Step #2a  ข ัน้ตอนที ่# 2a 

You must lean forward to take the picture with a vertical angle, otherwise you will get the incorrect foot length which 
will be longer than your actual foot length.  คณุตอ้งโนม้ตัวไปขา้งหนา้เพือ่ถา่ยภาพดว้ยมมุแนวตัง้มฉิะนัน้คณุจะไดร้ับความยาวเทา้
ทีไ่มถ่กูตอ้งซึง่จะยาวกวา่ความยาวเทา้จรงิของคณุ 

 



  
Step #2b  ขัน้ตอน # 2b 

Be sure to send us a picture of the ruler against the wall without your foot, so the boot fitter is aware of exactly how 
much additional space needs to be added to your foot length. อยา่ลมืสง่ภาพไมบ้รรทัดแนบกบัผนังโดยไมต่อ้งใชเ้ทา้ของคณุ
เพือ่ใหช้า่งซอ่มรองเทา้ทราบวา่ตอ้งเพิม่พืน้ทีเ่พิม่เตมิเทา่ใดใหก้บัความยาวเทา้ 

  

Step #3  ข ัน้ตอนที ่# 3 

Place the widest part of EACH FOOT on the ruler, and take these pictures to get the correct widths of your feet. วางสว่น
ทีก่วา้งทีส่ดุของเทา้แตล่ะขา้งบนไมบ้รรทัดและถา่ยภาพเหลา่นีเ้พือ่ใหไ้ดค้วามกวา้งของเทา้ทีถ่กูตอ้ง  

  



  
Step #4  ขัน้ตอนที ่# 4 

Raise you pants legs at this wider angle and take these pictures to get the correct width of your foot. Send all of your 
photos of BOTH FEET to  with your order number. ยกขากางเกงในมมุทีก่วา้งขึน้และถา่ยภาพเหลา่นีเ้พือ่ใหไ้ดค้วามกวา้งของเทา้
ทีถ่กูตอ้ง สง่รปูถา่ยของคณุทัง้สองฟตุไปทีห่มายเลขค าสัง่ซือ้ของคณุ 

  

Step #5 ข ัน้ตอนที ่# 5 

Please take a picture of the side of your foot from heel to toe. โปรดถา่ยภาพดา้นขา้งของเทา้ตัง้แตส่น้จรดปลายเทา้ 

 

Step #6 ข ัน้ตอนที ่# 6 

We need to see a picture of your heel from a 45 degree angle as well. เราจ าเป็นตอ้งเห็นภาพสน้เทา้ของคณุจากมมุ 45 องศา

ดว้ย 



  

 

Step #7 ข ัน้ตอนที ่# 7 
Please send us the pictures with this side of both feet, too.  กรณุาสง่ภาพดา้นขา้งของเทา้ทัง้สองขา้งนีม้าใหเ้ราดว้ย 

 

 


