
 
EK:09 ฮอ่งกง กระเชา้นองปิง-รพีลสัเบย ์  3วนั2คนื 

 
                         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            กําหนดการเดนิทาง        

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
พกัเดี+ยว

เพิ+ม 
ที+น ั+ง หมายเหต ุ

30ม.ิย.-2ก.ค. 13,988 3,500 20  
7-9 ก.ค. 13,988 3,500 20  
14-16ก.ค. 14,988 3,500 20  
23-25ก.ค. 14,988 3,500 20  
28-30ก.ค. 14,988 3,500 20  
6-8ส.ค. 14,988 3,500 20  
10-12ส.ค. 14,988 3,500 20  
13-15ส.ค. 14,988 3,500 20  
18-20ส.ค. 14,988 3,500 20  
27-29ส.ค. 14,988 3,500 20  

 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ- ฮอ่งกง - Avenue of Star  Symphony of Light  
Lady Market (Night Market) 

11.00  น. คณะพรอ้มกนั  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิ  ช ัRน 4  ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ    ประตทูางเขา้
หมายเลข 7 แถว Tเคานเ์ตอรส์ายการบนิเอมเิรตสแ์อรไ์ลน ์(EK)  เจา้หนา้ที	ของบรษัิท คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแดท่า่น   

13.45 น. ลัดฟ้าสู ่ เกาะฮอ่งกง  โดยเที+ยวบนิที+  EK 384    (รบัประทานอาหารและเครื+องดื+มบนเครื+อง พรอ้ม
เพลดิเพลนิกบัรายการบนัเทงิดว้ยจอทวีสีว่นตวั) 

17.40 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน Chek Lap Kok  ประเทศฮอ่งกง หลังผ่าน
พธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พบกนัที+จุดนดัพบ EXIT B 
จากนั.นนําทา่นเดนิทางสูเ่กาะฮอ่งกง ระหว่างทางผ่านชม สะพานชงิหมา่  
ซึ	งมคีวามสงูถงึ 206 เมตร และยาว 1,377 เมตร ตดิอันดับสะพานแขวนที	
มชี่วงกลางยาวที	สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที	อันดับ 7 
ของโลก ...นําท่านเดนิทางต่อสู ่ Avenue of Stars หรอื ถนนฮอลลวีูด 
เชญิทา่นอสิระถา่ยภาพและรว่มประทับฝ่ามอืกบัศลิปินดาราฮอลลวีดูที	ทา่น
ชื	นชอบ ตลอดสองขา้งทางรมิอา่ววคิตอเรยี ไมว่่าจะเป็น แองเจลน่ีา โจลี	  
หรอื บรู๊ซล ีเป็นตน้  .. จากนั.นนําทา่นชม การแสดง แสง ส ีเสยีง สดุอลังการ Symphony of Light ตลอด
ระยะเวลา 15 นาท ีที	ท่านจะตื	นตลงึกับความสวยงามและยิ	งใหญ่ ผ่านมา่นการแสดงบนผนืนํ.าทะเลของอา่ว
วคิตอเรยี สดุประทับใจ  .. จากนั.นใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ.งอยา่งจใุจ บนถนนนาธานแหลง่ชอ้ปปิ.งที	ใหญท่ี	สดุของ
เกาะฮอ่งกง ณ ทา่น Lady Market (Night Market) จนกระทั	งสมควรแกเ่วลากลับสูท่ี	พัก 

                     : เขา้สูท่ี	พัก Panda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
วนัที+สอง  วคิตอเรยีพคี - ไหวเ้จา้แมก่วนอมิหาดรพีลสัเบย-์ Ngong Ping360 - พระใหญล่นัเตา – 
                ชอ้ปปิR ง City Gate Outlet                                                                        � เชา้,เที+ยง,เย็น  

เชา้   �  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ ภตัตาคาร ( ต ิ+มซํา, โจก๊ ) หลงัอาหาร  
จากน ัRน นําท่านชมทัศนียภาพถ่ายรูป ณ จุดชมววิ เขาวคิเตอเรยีพอ้ยท ์( VICTORIA POINT ) ที	มี
ความสงู 397 เมตร เพลนิตากับทวิทัศน์แบบพาโนรามา่  360 องศาของเกาะฮ่องกง เกาลูน นวิเทอรเิทอรร์ี	  
ตลอดจนเกาะนอ้ย ใหญ่ในทะเลจนีใตจ้ากมุมสงู (แต่ไม่ไดข้ ึ.นสู่จุดชมววิสูงสุด Peak นะคะ) ...นําท่านสู่
ชายหาดนํ.าตื.น อา่วรพีลสัเบย ์  สถานที	พักผอ่นบรรยากาศแบบปิคนคิชายทะเล  และจุดที	สนใจอกีดา้นหนึ	ง
ของอา่ว นมสัการองคเ์จา้แมก่วนอมิ, เทพเจา้แห่งโชคลาภ, พระพุทธรูปและเทพเจา้ต่างๆ ประดษิฐานไว ้
มากมายตามความศรัทธา อาท ิพระสังกัจจายบชูาเพื	อความสขุ, เจา้สมทุร
เทพเจา้แห่งโชคการงาน, พระกาฬเทพเจา้แห่งความมั	งคั	งเหลอืกนิเหลอื
ใช ้มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั .งกามเทพ ที	มวีธิกีารเสี	ยง
ทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลูบคลําหนิกอ้นกลมอย่างตั .งใจ
อสิระทา่นสกัการะสิ	งศักดิHสทิธิHตามอธัยาศยั ณ ที	แหง่นี.คอือกีดา้นของเสน่ห์
ที	คน้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง  จากนั.นนําท่านไปชม โรงงานจวิ
เวลลี+ TSL  เยี	ยมชมสาธติวธิเีลอืกซื.อเพชรและชมการผลติจวิเวลลี	ที	ไดรั้บ
รางวัลออกแบบดเีดน่ 3 ปีซอ้น และเลอืกซื.อกงัหัน     แชกงหมวิ นําโชคที	
ไดทํ้าการปลกุเสกมาจากวัด เพื	อตดิตัวเป็นสริมิงคล ต่อดว้ยชม ศนูยห์ยก
และสมุนไพร  ชมวธิกีารเลอืกซื.อและดู หยกแทห้รอืหยกเทยีม และเลอืกซื.อสมุนไพรที	ไดรั้บการการันตี
คณุภาพจากรัฐบาลฮอ่งกง  

เที+ยง     � รบัประทานอาหารเที+ยง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ หา่นยา่งฮอ่งกง  
บา่ย     นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะลนัเตา ซึ	งมขีนาดใหญเ่ป็นสองเทา่ของเกาะฮอ่งกง 

และเป็นเกาะที	มขีนาดใหญท่ี	สดุในคาบสมทุรฮอ่งกง นําทา่น น ั+งกระเชา้ 
Ngong ping 360 จากตงุชงุสูท่ี	ราบนองปิง เป็นกระเชา้ที	ยาวที	สดุในโลก 
ทา่นจะไดช้มทวิทศันร์อบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกบั
สถาปัตยกรรมจนีโบราณของหมูบ่า้นนองปิงบนพื.นที	 1.5 เฮคตาร ์  ใหท้า่น
นมสัการพระใหญว่ดัโป่หลนิ องคพ์ระสรา้งจากการเชื	อมแผน่สมัฤทธิHถงึ 
200 แผน่ หนัก 250 ตันและสงู 34 เมตร องคพ์ระหนัพระพักตรไ์ปยงัเนนิ
เขาเบื.องลา่งบรเิวณทะเลจนีใต ้ จากนั.นขา้มกระเชา้กลบัมาอสิระชอ้ปปิ.ง ที	
หา้ง Citygate Outlet Mall ใหท้า่นชอ้ปปิ.งสนิคา้ตามอธัยาศัย กบั OUTLET สนิคา้แบรนเนมระดับโลก
มากมาย เชน่ Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence Burberry รวมทั .งรองเทา้กฬีาหลายยี	หอ้  Nike 
Adidas Puma และชั .นใตด้นิจะม ีSupermaket ขนาดใหญใ่หท้า่นไดจั้บจา่ยกนัไดอ้ยา่งจใุจ    

คํ+า         � รบัประทานอาหารเที+ยง ณ ภตัตาคาร เมนซูฟีู๊ ด ที+หมูบ่า้นชาวประมง Lei Yue Mun  

                     : เขา้สูท่ี	พัก Panda Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
วนัที+สาม   อสิระชอ้ปปิR งตามอธัยาศยั เทศกาลลดราคาสนิคา้ท ัRงเกาะฮอ่งกง  

  ฮอ่งกง –  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                           � เชา้ 

เชา้ �  รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน ัRนใหท้า่นอสิระทอ่งเที+ยวตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
ท่านสามารถเดนิทางไปชอ้ปปิ. งย่านต่างๆทั .งฝั	 งเกาลูน และฮ่องกง  
อาทเิช่น ชอ้ปปิ. งถนนนาธาน ชอ้ปปิ.งที	 Ocean Terminal และ 
Harbour City กับสนิคา้แบรนดเ์นมชื	อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 
รา้นคา้ เชน่ Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , 
Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, 
ของเด็กเล่นที	หา้ง Toy r’us แหล่งชอ้ปปิ.งสนิคา้ปลอดภาษีที	 DFS 
Galleria  เชน่  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , 
Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ หรอืเลอืกชอ้ปปิR ง  ณ  ตกึ
โอเชี+ยนเทอรม์นิอล  ชอ้ปปิ.งคอมเพล็กซแ์ละรา้นคา้ต่างๆ มากมาย อาท ิG2000, U2, Mark & Spencer, 
Giordano, Bossini ฯลฯ  หรอื อสิระชอ้ปปิ.งอยา่งสนุกสนานสง่ทา้ยบนถนนนาธาน ยา่นจมิซาจุ่ย (Tsim Sha 
Tsui) ซึ	งเป็นยา่นชอ้ปปิ.งที	สําคัญที	สดุแห่งหนึ	งของฮอ่งกง และยังเป็นที	ตั .งของโรงแรมชั .นนํา แหล่งรวบรวม
สนิคา้แฟชั	น เครื	องใชไ้ฟฟ้า เครื	องอเิล็คทรอนคิส ์  

หรอืเลอืกทอ่งเที+ยว ดนิแดนแหง่ความฝนั “HONGKONG DISNEYLAND” ฮอ่งกงดสินยีแ์ลนด ์แหง่นี.
เป็นสวนสนุกแหง่ที	 5 ของดสินยีแ์ลนดท์ั	วโลกและเป็นสวนสนุกแหง่ที	 11 ของดสินยี ์เพยีบพรอ้มดว้ยกจิกรรม
และความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรสีอรต์ระดับโลกที	ถกูเนรมติขึ.นบนเกาะลันเตา                              
(อาหารเที+ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั)                                                                                  
จนไดเ้วลาอนัสมควรพรอ้มกนัที	ล๊อบบี.โรงแรมตามเวลานัดหมายนําทา่นสูส่นามบนิ 

22.20 น.       นําทกุทา่นเหนิฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยเที+ยวบนิที+  EK 385  
00.10 น.      เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ... พรอ้มความประทับใจมริูล้มื.... 
 

………………………………………… 

*** ในกรณีที+ลกูคา้ตอ้งออกต ัxวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที+ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัRง  

มฉิะน ัRนทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัRงสิRน ***  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี+ยนแปลงได ้ท ัRงนีRข ึRนอยูก่บัภาวะอากาศ  

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที+ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

อตัรานีRรวม 

1. คา่ตัoวเครื	องบนิไปกลบัชั .นประหยดั และคา่ภาษีนํ.ามนั สายการบนิตามที	ระบ ุ

2. คา่โรงแรมที	พัก 2 คนื ( 2 ทา่นตอ่หอ้ง ) 

3. คา่ภาษีสนามบนิไทย ฮอ่งกง  

4. คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื	อนไขบรษัิทประกนัภยัที	บรษัิทใชบ้รกิาร ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

5. คา่อาหาร ตามที	ระบรุายการ  

7. คา่มคัคเุทศก ์ไทย ฮอ่งกง   

อตัรานีRไมร่วม 

1. คา่ระวางกระเป๋านํ.าหนักเกนิ  20 กโิลกรัม 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัผา้ รดีผา้ คา่อาหาร และเครื	องดื	มสั	งพเิศษ 

3. คา่ธรรมเนยีมเดนิทางแจง้เขา้-แจง้ออกของคนตา่งดา้ว  

4. ภาษีมลูคา่เพิ	ม 7%, คา่ภาษีหัก ณ ที	จา่ย 3% 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ วนัละ 20 เหรยีญฮอ่งกงตอ่คน คดิ 3 วนั 60 เหรยีญฮอ่งกง สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่

ความประทบัใจในการบรกิาร 



 

การยกเลกิ 

เนื	องจากกรุ๊ปที	เดนิทางใชร้าคาตัoวเครื	องบนิแบบโปรโมชั	น บรษัิทฯไดช้ําระมดัจํากบัสายการบนิแลว้  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา

หรอืคา่ทวัรท์ั .งหมดเนื	องจากคา่ตัoวเป็นการเหมาจา่ยในเที	ยวบนินั.นๆแลว้ โดยทกุกรณี 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้   

คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึRนไปออกเดนิทาง  มหีวัหนา้ทวัร ์ ตํ+ากวา่ 10-14 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัร ์ กรณี

เดนิทางตํ+ากวา่ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทาง 
เงื+อนไขการจอง   มดัจําทา่นละ  5,000 บาท และชําระสว่นที	เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิ
คา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั .งหมดกอ่นทําการจอง เพื	อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ 
และเมื	อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั .งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื	อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั .งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHที	จะเลื	อนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึ.นในกรณีที	มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิHการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ	ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ.นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิHในการเปลี	ยนเที	ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื	องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ	งของผดิกฎหมาย ซึ	งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น หากเกดิสิ	งของสญูหาย อนัเนื	องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที	ยวเอง  
6. เมื	อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั .งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื	อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั .งหมด  
7. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที	ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั .งหนึ	ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที	พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ	งอาจจะปรับเปลี	ยนตามที	ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื	องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที	เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี	 / ปลอดบหุรี	
ได ้โดยอาจจะขอเปลี	ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี	พัก ทั .งนี.ข ึ.นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั.น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื	องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที	ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที	ยว อนัเนื	องมาจากการกระทําที	สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื	น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี	ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที	ยวและ ชอ้ปปิ.งแตล่ะสถานที	นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ	งอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั .งที	ตอ้งเรง่รบี เพื	อใหไ้ดท้อ่งเที	ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ.าดื	มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ	มในวันที	2ของการเดนิทางถงึวันที	4ของการเดนิทาง  
15. การประกนัภยั ที	บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเที	ยว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเที	ยว เทา่นั.น  ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื	อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื	อทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื.อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั	วไป และควรศกึษาเงื	อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั .งสิ.นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั.น  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื	องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที	ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที	ยว อนัเนื	องมาจากการกระทําที	สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื	น ๆ  

 

 

 


