กำหนดกำรเดินทำง
เดือน มิถ ุนำยน 2560
เดือน กรกฎำคม 2560
22/22-24/29-31
เดือน สิงหำคม 2560
เดือน กันยำยน 2560

วันที่ 29 มิ.ย.-01 ก.ค.
วั น ที่ 0 6 -0 8 /1 3 -1 5 /1 5 -1 7 /2 0 -

วันแรกของกำรเดินทำง

กร ุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปป้ ิ ง ตลำดใต้ดินก๊กเป่ ย –ดินเนอร์เป่ ำฮื้อ+ไวน์แดง

วันที่ 26-28/31 ส.ค.-02 ก.ย.
วันที่ 02-04/07-09/09-11/14-16/16-18/21-23/23-25

09.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนส ุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 (ประต ู 7) เคำร์เตอร์ P เคำน์เตอร์สำยกำรบิน แอร์มำ
เก๊ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริษทั ฯ ให้กำรต้อนรับ พร้อมเช็คสัมภำระ และที่นงั่ ก่อน กำรเดินทำง

11.35 น.

เหิรฟ้ำสู่ เกำะมำเก๊ำ โดยสำยกำรบิ นแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบิ นที่ NX 885 บนเครือ่ งบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดินทำงถึงสนำมบินมำเก๊ำ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า
ซี่งมาเก๊าเป็ นเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกสัน้ ๆ ว่า มาเก๊า เป็ นพื้นที่บนชายฝัง่ ทางใต้
ของประเทศจีนปกครองโดย ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ. 2542 เป็ นอาณานิคมของยุโรปที่เก่าแก่ที่สดุ ในจีน ตัง้ แต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 อานาจอธิปไตยเหนือมาเก๊าได้ยา้ ยไปที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใน พ.ศ.2542 กลายเป็ นเขต
ปกครองพิเศษของ หลังจากนัน้ นาท่านข้ามด่านสู่ เมือง จูไห่

15.25 น.
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นำท่ำนช้อปป้ ิ งที่ ตลำดใต้ดินก๊กเป่ ย ตัง้ อยู่ตดิ ชายแดนมาเก๊า
เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสนิ ค้าให้ท่านเลือก
มากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชัน้ นาต่าง ๆ ที่นมี่ ีให้ท่าน
ได้เลื อ กซื้ อ หมดซึ่ ง เป็ นที่ นิ ย มมากของชาวมาเก๊ า และฮ่ อ งกง
เนือ่ งจากสินค้าที่นี่มคี ณ
ุ ภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือก
ซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ชิมเป่ำฮื้อ พร้อมไวน์แดง ณ ภัตตำคำร
โรงแรม YUMAO HOTEL / VIENNA HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สองของกำรเดินทำง

จูไห่-ถนนครู่ กั -จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ -วัดไป่ เหลียน-ร้ำนบัวหิมะ-ร้ำนผ้ำไหม
ร้ำนหยก-ด ูโชว์พระรำชวังหยวนหมิงหยวน

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่ พกั จากนั้นนาท่าน ถนนคู่รกั Lover's Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมือง
จูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ " จากนัน้ นาท่าน
ชม วัดไป่ เหลีย น (วัดดอกบัวขำว) นมัสการเทพเจ้าแห่ งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู, เจ้ำแม่
กวนอิม เพื่อเป็ นสิริมงคล แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็ นสบายในหน้าร้อน จากนั้นนาท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็ น
สบายในหน้าร้อน จากนัน้ นาท่าน แวะชม ร้ำนบัวหิมะ ที่เลื่องชื่อที่สดุ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ "บัว
หิมะ" สามารถรักษาแผลที่โดนนา้ ร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ ยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย และชม ร้ำนหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คนจีนเชือ่ ว่าเป็ นหินศักดิส์ ทิ ธิ์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

นำท่ำนชม พระรำชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ได้ ส ร้ า งขึ้ น แทนพระราชวั ง ใหม่ ห ยวนหมิ ง ณ กรุง ปั กกิ่ ง
พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึน้ ใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิ
ลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาให้สวนแห่งนีโ้ อบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม
สวนหยวนหมิง มีเนื้อที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มีภเู ขาโอบรอบทั้ง
3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้ เท่าของ
จริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตาราง
เมตร ซึ่ ง มี ข นาดเท่ า กั บ สวนเดิ ม ในกรุง ปกกิ่ ง เป็ นศูน ย์ก ลาง
ล้อ มรอบด้ว ยสิ่ ง ก่ อ สร้า งต่ า ง ๆ กว่ า ร้อ ยชิ้ น อาทิ เสาหิ น คู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตาหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยวสิ่งที่ทาให้ สวนหยวนหมิง หยวน มีความ
แตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่ มเติมและตกแต่ งสวนที่เป็ นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนห
มิ ง " จึ ง ถื อ ได้ว่ า เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง จ าลองมาจากสถานที่ ในประวั ติ ศ าสตร์ มี ค ุณ ค่ า ทั้ ง ในแง่วัฒ นธรรม

www.wtravel.co.th

AB22_NX/WRT

ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนแห่งนี้เปิ ดให้บคุ คลเข้าชมตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 เป็ นต้น
มา
ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม YUMAO HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำมของกำรเดินทำง

เช้ำ

ข้ำมด่ำนจูไห่ -เกำะมำเก๊ำ-วัดอำม่ำ -เจ้ำแม่กวนอิ มริมทะเล-STUDIO CITY
ขึ้นกระเช้ำ-บ ุฟเฟ่ต์ SPOTLIGHT -โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนำโด้สแควร์
เวเนเชี่ยน-กร ุงเทพฯ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ.โรงแรมที่พกั
น าท่ า นข้า มด่ า นมายั ง เกาะมาเก๊ า จากนั้ น น าท่ า น
เดินทางกลับสู่ เกาะมาเก๊า นาท่านชม วัดอำม่ำ ให้ทกุ
ท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็ นวัดที่มี
ชื่อเสียงมากๆ สาหรับนักท่องเที่ยว สาหรับวัดแห่งนี้
ตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเล ซึ่ ง ณ ที่ แห่ ง นี้เป็ นจุด ที่ เชื่อ กัน ว่า
หลิงม่า หญิ งที่คนมาเก๊าเชื่อกันว่าเป็ นเทพที่ลงมาเพื่อ
ปกปั ก ษ์รักษาชีวิตของชาวประมง ได้อ าศั ยเรื อ ของ
ชาวประมงเพื่ อ มาขึ้นฝั ่ง และ ได้อัน ตธานหายไปเมื่อ
เดินขึน้ สูฝ่ ัง่ อันนีก้ ็แล้วแต่นะครับ จะเชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็ได้ แต่ผมได้ยินมาว่าอย่างนีแ้ ต่สงิ่ ที่ทาให้ชาวมาเก๊า เชือ่ ว่าเรื่อง
นี้เป็ นเรื่ องจริ งก็ เพราะก้อนหิ นก้อนใหญ่ ที่ตั้งอยู่ภายในบริ เวณวัดแห่ งนี้ แต่ว่าจุดสาคัญ ก็ คือที่หินก้อนนี้มี การ
แกะสลักรูปเรือสาเภา ซึ่งเชือ่ ว่าเป็ นรูปเรือที่หญิงสาวที่ชอื่ หลิงม่ำ ได้อาศัยมาขึน้ ฝัง่ การจัดวางสิง่ ก่อสร้าง ภายใน
วัดดูแล้วก็แปลกตาดี เพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไปตามพื้นที่ที่อานวย เนื่องจากสถานที่แห่งนีต้ งั้ อยู่
ริมเชิงเขา เมือ่ เดินพ้นซุม้ ประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตัง้ อยู่ นอกจากนัน้ ก็ยงั มี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่
กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และ ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่
ทับทิมสาหรับใครที่ตอ้ งการขอพรจากเจ้าแม่ทับทิมก็ลองไปเขียนคาขอพรที่ โม
บาย แล้วแขวนเอาไว้นะครับ เผือ่ ว่าพรนัน้ จะสาเร็จผลอย่างที่ตงั้ ใจ

เที่ยง

ส ดุ พิ เศษ รับ ประทำนอำหำรกลำงวัน

Spotlight Lunch Buffet @

Studio City!!!

ให้ทกุ ท่านได้รับประทานอาหารแบบนานาชาติ มากกว่า 100
ชนิด รวมถึงเครื่องดื่มนา้ อัดลม ชา กาแฟ และของหวาน อีก หลากหลาย
ชนิด
บ่ำย
ที่ตงั้ อยูบ่ นโรงแรม STUDIO
CITY ท่ำนจะได้ สัมผัสควำม
ทันสมัย
www.wtravel.co.th
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และวิวอันสวยงำมรอบๆ บริเวณของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม วิ หำรเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
เซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึน้ ในปี 1580
แต่ถกู ทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิง
ไหม้ในปี 1835 ทัง้ วิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐาน
โบสถ์สว่ นใหญ่ และบันไดหน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่าง
ตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นเี่ พียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก

แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนำโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊า
เพราะรวบรวมสินค้าคุณ ภาพและ ร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุก
แบบทุก สไตล์ และยัง มี สิน ค้าจากโรงงานผูผ้ ลิต สิน ค้าต่ างๆ ของมาเก๊ า
วางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คมุ้ เกินพอ แวะชิมและซื้อขนม
พื้นเมือง จากนัน้ นาท่านชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล เจ้าแม่
กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนัก
กว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย ภายในฐาน
รูปปั้ นจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงประวัตคิ วามเป็ นมา ตลอดจนวัตถุประสงค์
ในการจัดสร้าง สะท้อนกับ แดดยามเย็ นเป็ น
ประกายเรื อ งรองเหลืองอร่ ามงดงามจับ ตา
เจ้าแม่กวนอิมองค์นเี้ ป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมี
พระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่น นี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตัง้ ใจ
สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อที่ว่าคน
รุ่นหลังเห็ นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็ นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กับมาเก๊า และภายใต้ฐาน
รูป ปั้ นยั ง จั ด เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด แสดงถึ ง ประวั ติ ค วามเป็ นมาอี ก ด้ว ย น าท่ า น
ชม เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจร ใหญ่ ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัส
บรรยากาศแบบเวนิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้ ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และ
อิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก
หรือเลือกชมโชว์ตา่ งๆ ก็ได้ตามใจชอบ (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์ต่างๆ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง)
19.25 น.

นำท่ำนลัดฟ้ำกลับกร ุงเทพฯ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบินที่ NX 882

22.25 น.

เดินทำงถึงสนำมบินส ุวรรณภ ูมิ โดยสวัสดิภำพ
********************************************************************************************************************************

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ,สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20ท่ำนขึ้นไป
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อัตรำนี้ไม่รวม :
1. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริปการเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

กำหนดกำรเดินทำง
เดือน มิถ ุนำยน 2560
เดือน กรกฎำคม 2560
เดือน สิงหำคม 2560
เดือน กันยำยน 2560

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

29 มิ.ย.-01 ก.ค.
06-08/13-15/15-17/20-22/22-24/29-31
26-28/31 ส.ค.-02 ก.ย.
02-04/07-09/09-11/14-16/16-18/21-23/23-25

MACAU - ZHUHAI

อัตรำค่ำบริกำร

3 วัน 2 คืน BY Air Macau
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2ท่ำน
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

9,999
3,000

อัตรำนี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (และต้องเดินทางไปกลับพร้อม
กรุ๊ปเท่านัน้ )
2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีนา้ มัน ณ วันที่ 01 มีนาคม 2560 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็ นจริง
3. ค่าโรงแรมที่พกั พัก 2 ท่านต่อห้อง
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนือ่ งจากทาง บริษทั ฯ ต้องจองและ ซื้อตัว๋ ล่วงหน้า)
5. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขบั รถเกิน 12 ช.ม. / วัน
6. ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทียว คอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรำนี้ไม่รวม :
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริปการเดินทาง
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
5. ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
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6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดืม่ และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้
เงือ่ นไขการเดินทาง
รำยละเอียดเพิ่มเติม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมผี เู้ ดินทางตา่ กว่า 20 คน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของ
สายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย
,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน,ค่าวางมัดจาห้องพัก
กำรชำระเงิน
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการทัวร์เป็ นจานวนเงิน เต็มจานวน ต่อผูโ้ ดยสารหนึง่ ท่าน หลังจากมีการทาจอง
สารองที่นงั ่ แล้ว 2 วันทาการ สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทาง
บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
กำรยกเลิก
•
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทางาน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทัง้ หมด
•
หากผูโ้ ดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตัว๋ โดยสารเครื่องบินแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
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