รหัสทัวร์ : THK8-NX-HK-29JUN-25SEP17H

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

วันแรกของกำรเดินทำง

กร ุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปป้ ิ ง ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย –ดินเนอร์เป่ำฮื้อ+ไวน์แดง

09.00 น.

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

11.35 น.

เหิรฟ้ำสู่ เกำะมำเก๊ำ โดยสำยกำรบินแอร์มำเก๊ำ เที่ยวบินที่ NX 885 บนเครื่องบริกำรท่ำนด้วยอำหำร และ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
เดิ นทำงถึ งสนำมบิ นมำเก๊ำ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากรแล้ว นาท่านท่องเที่ยวรอบเกาะมาเก๊า ซี่งมา
เก๊ า เป็ นเขตบริ ห ารพิ เ ศษมาเก๊ า แห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชน
จี น เรี ย กสั้น ๆ ว่ า มาเก๊า เป็ นพื้ น ที่ บ นชายฝั ่ง ทางใต้ข อง
ประเทศจีนปกครองโดย
ประเทศโปรตุเกสก่อน พ.ศ.
2542 เป็ นอาณานิ ค มของยุโ รปที่ เ ก่ า แก่ ที่ ส ุด ในจี น ตั้ ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 16 อานาจอธิปไตยเหนือ มาเก๊าได้ยา้ ยไปที่
สาธารณรัฐประชาชนจีนใน พ.ศ.2542 กลายเป็ นเขตปกครอง
พิเศษของ หลังจากนัน้ นาท่านข้ามด่านสู่ เมือง จูไห่

15.25 น.

นำท่ำนช้อปป้ ิ งที่ ตลำดใต้ดินก๊กเป่ย ตัง้ อยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มี
สินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้ แบรนด์เนมชัน้ นาต่าง ๆ ที่นมี่ ีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็ นที่นยิ มมาก
ของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนือ่ งจากสินค้าที่นมี่ คี ณ
ุ ภาพและราคาถูก ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ

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

รหัสทัวร์ : THK8-NX-HK-29JUN-25SEP17H
วันที่สองของกำรเดินทำง

จูไห่-ถนนครู่ กั -จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ -วัดไป่เหลียน-ร้ำนบัวหิมะ-ร้ำนผ้ำไหม
ร้ำนหยก-ด ูโชว์พระรำชวังหยวนหมิงหยวน

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั จากนัน้ นาท่าน ถนนค่รู กั Lover's Road ถนน
เรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมือง
จูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็ นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร "จูไห่ฟิชเชอร์เกิรล์ " จากนัน้ นาท่าน
ชม วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขำว) นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้ากวนอู, เจ้ำแม่
กวนอิม เพื่อเป็ นสิริมงคล แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่ม
ไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน จากนัน้ นาท่านแวะชม ร้ำนผ้ำไหม ชม
ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็น
สบายในหน้าร้อน จากนัน้ นาท่าน แวะชม ร้ำนบัวหิมะ ที่เลื่องชื่อที่สดุ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ "บัว
หิมะ" สามารถรักษาแผลที่โดนนา้ ร้อนลวก และแผลผุผองได้เป็ นอย่างดี นอกจากนัน้ ยังมีผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม ให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือกชมอีกด้วย และชม ร้ำนหยก ชมผลิตภัณฑ์จากหยก หินที่คน
จีนเชือ่ ว่าเป็ นหินศักดิส์ ิทธิ์

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย

นำท่ำนชม พระรำชวังหยวนหมิง พระราชวังหยวนหมิงหยวน ได้สร้างขึน้
แทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุงปั กกิ่ง พระราชวังแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้น
ใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่" ทาให้สวนแห่งนี้โอบ
ล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม สวนหยวนหมิง มีเนือ้ ที่ 1.39 ตารางกิโลเมตร มี
ภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขึน้ เท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมี
ทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปกกิ่ง เป็ นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยสิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตา
หนัง เจิ้ ง ต้า กวางหมิ ง สะพานเก้า เลี้ ย วสิ่ ง ที่ ท าให้ สวนหยวนหมิ ง
หยวน มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่ม เติมและตกแต่
งสวนที่เป็ นศิลปแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน "สวนหยวนหมิง " จึง
ถือได้วา่ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวซึ่งจาลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์
มีคณ
ุ ค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว
สวนแห่งนี้เปิ ดให้บคุ คลเข้าชมตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
เป็ นต้นมา

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
โรงแรม YUMAO HOTEL ZHUHAI หรือระดับเทียบเท่ำ

รหัสทัวร์ : THK8-NX-HK-29JUN-25SEP17H
วันที่สำมของกำรเดินทำง

เช้ำ

ข้ำมด่ำนจูไห่-เกำะมำเก๊ำ-วัดอำม่ำ-เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอลเซนำโด้สแควร์-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
ตั้ง อยู่ใกล้กับทะเล ซึ่ ง ณ ที่ แ ห่ ง นี้เ ป็ นจุด ที่ เ ชื่อ กัน ว่า
หลิงม่า หญิงที่คนมาเก๊าเชื่อกันว่าเป็ นเทพที่ลงมาเพื่อ
ปกปั กษ์รักษาชีวิต ของชาวประมง ได้อาศัยเรื อ ของ
ชาวประมงเพื่อมาขึน้ ฝั ง่ และ ได้อันตธานหายไปเมื่อเดินขึน้ สูฝ่ ั ง่ อันนีก้ ็แล้วแต่นะครับ จะเชื่อหรือไม่เชื่ อ ก็ได้ แต่ผม
ได้ยินมาว่าอย่างนีแ้ ต่สิ่งที่ทาให้ชาวมาเก๊า เชื่อว่าเรื่องนีเ้ ป็ นเรื่องจริงก็เพราะก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตงั้ อยู่ภายในบริเวณ
วัดแห่งนี้ แต่ว่าจุดสาคัญก็คือที่หินก้อนนี้มี การแกะสลักรูปเรือสาเภา ซึ่งเชื่อว่าเป็ นรูปเรือที่หญิงสาวที่ชื่อ หลิงม่ำ
ได้อาศัยมาขึน้ ฝั ง่ การจัดวางสิ่งก่อสร้าง ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดี เพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลัน่ กันไป
ตามพื้นที่ที่อานวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุม้ ประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิม
ตั้งอยู่ นอกจากนัน้ ก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาล
พุทธเซินเจ้าชานหลิน และ ยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้
มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิมสาหรับใครที่ตอ้ งการขอพร
จากเจ้าแม่ทับทิมก็ลองไปเขียนคาขอพรที่ โมบาย แล้วแขวนเอาไว้นะ
ครับ เผือ่ ว่าพรนัน้ จะสาเร็จผลอย่างที่ตงั้ ใจ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้น นาท่านชม วิ หำรเซนต์ป อล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่วนหนึ่ง
ของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตัง้ ในปี 1594 และปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตาม
แบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถกู
ทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลาดับ จนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี 1835
ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถกู ทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันได
หน้าด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็ นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออก และตะวันตกและมีอยู่ที่นี่
เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในโลก
แวะช้อปปิ้ งย่าน เซนำโด้สแควร์ ถือได้ว่าเป็ นทาเลทองทางธุรกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวม
สินค้าคุณภาพและ ร้านค้าต่างๆ ไว้มากมาย มีเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจาก
โรงงานผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆ ของมาเก๊าวางขายอยู่ดว้ ยเรียกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คมุ้ เกิน
พอ แวะชิมและซื้อขนมพื้นเมือง จากนัน้ นาท่านชม เจ้ำแม่กวนอิมริมทะเล ที่ตงั้ อยู่ริมทะเล
เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บน
ฐานดอกบั ว ดูง ดงามอ่ อ นช้อ ย ภายในฐานรูป ปั้ น จะเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ซึ่ ง แสดงประวั ติ ค วามเป็ นมา ตลอดจน
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง สะท้อนกับแดดยามเย็นเป็ นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตาเจ้าแม่กวนอิ
มองค์นี้เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ น
เช่นนี้ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเ กสตัง้ ใจสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊า
คืนให้กบั จีน เพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนีเ้ ป็ นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กบั มาเก๊า และภายใต้ฐานรูป
ปั้ นยังจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงถึงประวัติความเป็ นมาอีกด้วย นาท่านชม เดอะเวเนเซี่ยน หรือ เวนิสมา
เก๊า โรงแรมครบวงจร ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งร้านค้ายี่หอ้
ดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาใน

รหัสทัวร์ : THK8-NX-HK-29JUN-25SEP17H
ดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรื อเลื อกชมโชว์ต่างๆ ก็ ได้ตามใจ
ชอบ (การล่องเรือ ประมาณ 180 เหรียญฮ่องกง หรือ ชมโชว์
ต่างๆ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมเอง)
19.25 น.
น ำท่ ำ นลัด ฟ้ ำกลับ กร งุ เทพฯ โดยสำยกำรบิ น แอร์ม ำ
เก๊ำ เที่ยวบินที่ NX 882
22.25 น.

เดินทำงถึงสนำมบินส ุวรรณภมู ิ โดยสวัสดิภำพ

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

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

8,999
3,000

ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่ำงๆ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ,สำมำรถออกเดินทำงได้ขนั้ ต่ำ 20ท่ำนขึ้นไป
อัตรำนี้ไม่รวม :
1. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริปการเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
อัตรำนี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (และต้องเดินทางไปกลับพร้อม
กรุป๊ เท่านัน้ )
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

รหัสทัวร์ : THK8-NX-HK-29JUN-25SEP17H
อัตรำนี้ไม่รวม :
3.
4.
5.
6.

ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท/ทริปการเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ค่าดาเนินการทาหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว 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 ิเหตุ ฯลฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย
,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมำยเหต ุ
•
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
•
บริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนือ่ งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
•
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย

