MACAU STUDIO CITY 3D2N

ตลาดใต้ ดนิ ก๊ กเป่ ย ถนนคู่รัก Lover's Road
"จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล" วัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว)
นมัสการเทพเจ้ าแห่ งโชคลาภเทพเจ้ ากวนอู, เจ้ าแม่ กวนอิม
พระราชวังหยวนหมิง วิหารเซนต์ ปอล เดอะเวเนเซี่ยน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ จูไห่ อิสระช็อปปิ ้ ง ตลาดใต้ ดินก๊ กเป่ ย ดินเนอร์ เป่ าฮือ้ ไวน์ แดง

09.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 (ประตู 7) เคาร์ เตอร์ P เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ มาเก๊ า โดย
มีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ให้ การต้ อนรับ พร้ อมเช็คสัมภาระ และที่น่ ังก่ อน การเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ เกาะมาเก๊ า โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เที่ยวบินที่ NX 885 บนเครื่องบริการท่ านด้ วยอาหาร และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง
เดินทางถึงสนามบินมาเก๊ า หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว นาท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊ า ซี่งมาเก๊ า
เป็ นเขตบริ หารพิเศษมาเก๊ าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรี ยกสัน้ ๆ ว่า มาเก๊ า เป็ นพื ้นที่บนชายฝั่ งทางใต้ ของประเทศจีน
ปกครองโดย ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สดุ ในจีน ตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษที่ 16 อานาจ
อธิปไตยเหนือมาเก๊ าได้ ย้ายไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็ นเขตปกครองพิเศษของ หลังจากนันน
้ าท่าน
ข้ ามด่านสู่ เมือง จูไห่
นาท่ านช้ อปปิ ้ งที่ ตลาดใต้ ดินก๊ กเป่ ย ตังอยู
้ ต่ ิดชายแดนมาเก๊ า เป็ นศูนย์การค้ าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้ านค้ า มีสินค้ าให้ ท่าน
เลือกมากมาย เช่น สินค้ าก๊ อปปี แ้ บรนด์ เนมชันน
้ าต่าง ๆ ที่นี่มีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อหมดซึ่งเป็ นที่นิยมมากของชาวมาเก๊ าและ
ฮ่องกง เนื่องจากสินค้ าที่นี่มีคณ
ุ ภาพและราคาถูก ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ชิมเป่ าฮือ้ พร้ อมไวน์ แดง ณ ภัตตาคาร
โรงแรม YUMAO HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่ า

11.35 น.
15.25 น.

ค่า

วันที่ 2

จูไห่ ถนนคู่รัก จูไห่ ฟิชเชอร์ เกิร์ล วัดไป่ เหลียน ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้ าไหม ร้ านหยก ดูโชว์ พระราชวังหยวนหมิงหยวน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก จากนันน
้ าท่าน ถนนคู่รัก Lover's Road ถนนเรี ยบชายหาดที่สวยงามของเมืองจู
ไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ ฟิชเชอร์
เกิร์ล" จากนันน
้ าท่านชม วัดไป่ เหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจ้ าแห่งโชคลาภเทพเจ้ ากวนอู, เจ้ าแม่ กวนอิม เพื่อ
เป็ นสิริมงคล แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้ าไหมจีนที่มชี ื่อเสียง โดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที่หม่ อุน่ ในหน้ าหนาว และเย็นสบายในหน้ า
ร้ อน จากนันน
้ าท่านแวะชม ร้ านผ้ าไหม ชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้ าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้ าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้ า
หนาว และเย็นสบายในหน้ าร้ อน จากนันน
้ าท่าน แวะชม ร้ านบัวหิมะ ที่เลือ่ งชื่อที่สดุ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ "บัวหิมะ" สามารถรักษา
แผลที่โดนน ้าร้ อนลวก และแผลผุผองได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนันยั
้ งมีผลิตภัณฑ์ ผ้ าไหม ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเลือกชมอีกด้ วย และ
ชม ร้ านหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชื่อว่าเป็ นหินศักดิ์สทิ ธิ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิ งหยวน ได้ สร้ างขึน้ แทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปั กกิ่ ง
พระราชวังแห่งนี ้ ถูกสร้ างขึ ้นใหม่อีกครัง้ ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลนิ " ในเมือง "จูไห่" ทาให้ สวนแห่งนี ้โอบล้ อมด้ วยขุนเขาที่เขียว

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

ชอุม่ สวนหยวนหมิง มีเนื ้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทัง้ 3 ด้ าน ด้ านหน้ าเป็ นพื ้นที่ราบ สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ สร้ างขึ ้น
เท่าของจริ งในอดีตทุกชิ น้ ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุ งปกกิ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางล้ อมรอบด้ วยสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ กว่าร้ อยชิ ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ ามธารทอง ประตูต้ากง ตาหนังเจิ ้งต้ ากวางหมิง
สะพานเก้ าเลี ้ยวสิ่งที่ทาให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็ น
ศิ ล ปแบบตะวัน ตกผสมกั บ ศิ ล ปะจี น "สวนหยวนหมิ ง " จึ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง จ าลองมาจากสถานที่ ใ น
ประวัติศาสตร์ มีคณ
ุ ค่าทังในแง่
้
วฒ
ั นธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี ้เปิ ดให้ บคุ คลเข้ าชมตังแต่
้ วันที่ 1
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้ นมา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม YUMAO HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ 3

ข้ ามด่ านจูไห่ เกาะมาเก๊ า วัดอาม่ า เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล-STUDIO CITY ขึน้ กระเช้ า บุฟเฟ่ ต์ SPOTLIGHT โบสถ์
เซ็นต์ พอล เซนาโด้ สแควร์ เวเนเชี่ยน กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ.โรงแรมที่พัก
นาท่านข้ ามด่านมายังเกาะมาเก๊ า จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เกาะมาเก๊ า นาท่านชม วัดอาม่ า ให้ ทกุ ท่านได้ กราบไหว้ เจ้ า
แม่ทบั ทิมที่ วัดอาม่า ซึง่ เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ สาหรับนักท่องเที่ยว สาหรับวัดแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ทะเล ซึ่ง ณ ที่แห่ งนี ้เป็ น
จุดที่เชื่อกันว่า หลิงม่า หญิ งที่คนมาเก๊ าเชื่อกันว่าเป็ นเทพที่ลงมาเพื่อปกปั กษ์ รักษาชีวิตของชาวประมง ได้ อาศัยเรื อ ของ
ชาวประมงเพื่อมาขึ ้นฝั่ง และ ได้ อนั ตธานหายไปเมื่อเดินขึ ้นสูฝ่ ั่ ง อันนี ้ก็แล้ วแต่นะครับ จะเชื่อหรื อไม่เชื่อ ก็ได้ แต่ผมได้ ยินมา
ว่าอย่างนี ้แต่สิ่งที่ทาให้ ชาวมาเก๊ า เชื่อว่าเรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องจริ งก็เพราะก้ อนหินก้ อนใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในบริ เวณวัดแห่งนี ้ แต่ว่า
จุดสาคัญก็คือที่หินก้ อนนี ้มี การแกะสลักรูปเรื อสาเภา ซึง่ เชื่อว่าเป็ นรูปเรื อที่หญิงสาวที่ชื่อ หลิงม่ า ได้ อาศัยมาขึ ้นฝั่งการจัด
วางสิง่ ก่อสร้ าง ภายในวัดดูแล้ วก็แปลกตาดี เพราะว่ามีการก่อสร้ างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื ้นที่ที่อานวย เนื่องจากสถานที่
แห่งนี ้ตังอยู
้ ร่ ิ มเชิงเขา เมื่อเดินพ้ นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้ าแม่ทบั ทิมตังอยู
้ ่ นอกจากนันก็
้ ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้ า
แม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้ าชานหลิน และ ยังมีศาลเจ้ าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้ มีการสร้ างเพื่อถวายให้ แก่เจ้ าแม่ทบั ทิม
สาหรับใครที่ต้องการขอพรจากเจ้ าแม่ทบั ทิมก็ลองไปเขียนคาขอพรที่ โมบาย แล้ วแขวนเอาไว้ นะครับ เผื่อว่าพรนันจะส
้ าเร็ จ
ผลอย่างที่ตงใจ
ั้
สุดพิเศษ รั บประทานอาหารกลางวัน Spotlight Lunch Buffet @ Studio City!!! ให้ ทกุ ท่านได้ รับประทานอาหารแบบ
นานาชาติ มากกว่า 100 ชนิด รวมถึงเครื่ องดื่มน ้าอัดลม ชา กาแฟ และของหวาน อีก หลากหลายชนิด
นาท่ านขึน้ กระเช้ า วงล้ อหมายเลข 8 เป็ นจุดชมวิวใหม่ ล่าสุดบนเกาะมาเก๊ า
ที่ตัง้ อยู่บนโรงแรม STUDIO CITY ท่ านจะได้ สัมผัสความทันสมัย และวิวอันสวยงามรอบๆ บริเวณของโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

19.25 น.
22.25 น.

จากนันน
้ าท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี ้เคยเป็ นส่วนหนึง่ ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึง่ ก่อตังในปี
้
1594 และปิ ดไปใน
ปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชีย ตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้ างขึ ้นในปี 1580 แต่ถูก
ทาลายถึงสองครัง้ ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ ในปี 1835 ทังวิ
้ ทยาลัย และโบสถ์ถกู ทาลาย
จนเหลือ แต่ด้ านหน้ า ของตึก ฐานโบสถ์ ส่วนใหญ่ และบัน ไดหน้ า ด้ านหน้ าของตึก แสดงให้ เห็ น ถึ งสไตล์ ผสมระหว่า ง
ตะวันออก และตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านันในโลก
้
แวะช้ อปปิ ง้ ย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้ ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊ าเพราะรวบรวมสินค้ าคุณภาพและ ร้ านค้ า
ต่างๆ ไว้ มากมาย มี เสื ้อผ้ าทุก แบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้ าจากโรงงานผู้ผลิตสิน ค้ าต่างๆ ของมาเก๊ าวางขา ยอยู่ด้วย
เรี ยกว่าช้ อปปิ ง้ ที่นี่แห่งเดียวก็ค้ มุ เกินพอ แวะชิมและซื ้อขนมพื ้นเมือง จากนันน
้ าท่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริ มทะเล ที่ตงอยู
ั้ ่
ริ มทะเล เจ้ าแม่กวนอิมองค์ทองสร้ างด้ วยทองสัมฤทธิ์ทงองค์
ั้
มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐาน
ดอกบัวดูงดงามอ่อนช้ อย ภายในฐานรู ปปั น้ จะเป็ นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงประวัติความเป็ นมา ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการ
จัดสร้ าง สะท้ อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตาเจ้ าแม่กวนอิมองค์นี ้เป็ นเจ้ าแม่กวนอิม
ลูกครึ่ง คือปั น้ เป็ นองค์เจ้ าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์ เป็ นหน้ าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี ้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้ าแม่กวนอิมที่
โปรตุเกสตังใจสร้
้
างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้ กบั มาเก๊ า ในโอกาสที่สง่ มอบมาเก๊ าคืนให้ กบั จีน เพื่อที่วา่ คนรุ่นหลังเห็นแล้ วจะได้
ระลึกถึงว่าสิ่งนี ้เป็ นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้ กบั มาเก๊ า และภายใต้ ฐานรูปปั น้ ยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงถึงประวัติความ
เป็ นมาอีกด้ วย นาท่านชม เดอะเวเนเซี่ยน หรื อ เวนิสมาเก๊ า โรงแรมครบวงจร ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศ
แบบเวนิส เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ร้ านค้ ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้ านค้ า และอิ่มเอมกับร้ านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเว
นิสของโรงแรม ล่องเรื อกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรื อเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ ตามใจชอบ (การล่องเรื อ
ประมาณ 180 เหรี ยญฮ่องกง หรื อ ชมโชว์ตา่ งๆ ต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมเอง)
นาท่ านลัดฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า เที่ยวบินที่ NX 882
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********************************************************************************************************************************
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ างๆ
โดยไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า,สามารถออกเดินทางได้ ขนั ้ ต่า 20ท่ านขึน้ ไป

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

MACAU - ZHUHAI
3 วัน 2 คืน BY Air Macau

อัตราค่ าบริการ

วันที่ 06-08/13-15/15-17/20-22/22-24/29-31
เดือนกรกฎาคม 2560

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2ท่ าน

9,999

พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

3,000

วันที่ 26-28/31 ส.ค.-02 ก.ย.
เดือนสิงหาคม 2560
วันที่ 02-04/07-09/09-11/14-16/16-18/2123/23-25
เดือน กันยายน 2560

อัตรานีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ เส้ นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์ มาเก๊ า (และต้ องเดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ป
เท่านัน)
้
2. ค่าภาษี สนามบินและ ค่าภาษี น ้ามัน ณ วันที่ 01 มีนาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามเป็ นจริ ง
3. ค่าโรงแรมที่พกั พัก 2 ท่านต่อห้ อง
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามระบุไว้ ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากทาง บริ ษัทฯ ต้ องจองและ ซื ้อตัว๋ ล่วงหน้ า)
5. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ ขบั รถเกิน 12 ช.ม. / วัน
6. ค่าบริ การนาทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นาเทียว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม :
1. ค่ าทิปพนักงานขับรถ,ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,200 บาท/ทริปการเดินทาง
2. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
3. ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทางหรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้ า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้ าว
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 20 คน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้ าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ

 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,
ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษัทฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นตามจริ ง
เท่านัน้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน,ค่าวางมัดจาห้ องพัก
การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ าบริการทัวร์ เป็ นจานวนเงิน เต็มจานวน ต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทาจองสารอง
ที่นงั่ แล้ ว 2 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัท
ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทังหมด
้
การยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริ ษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 21 วันทางาน มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทังหมด
้
•
หากผู้โดยสารท่านใด แจ้ งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่ องบินแล้ ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ
•
•

•

รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริ ษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้ าเมือง
พิจารณาแล้ ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้ าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย

