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วันแรก กรุงเทพฯ – ดานัง – น่ังเรือกระด้ง - เมืองมรดกโลกฮอยอนั – ดานัง    (-/L/D)   

08.00 น.  พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4  แถว F  เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways- PG) 
โดยมีหวัหน้าทวัร์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

10.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเวยีดนาม  
12.45 น.  ถึง สนามบินดานัง เมืองดานงั หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพบมคัคเุทศก์เรียบร้อย ต้อนรับท่านเข้าสูเ่มือง

ดานงั เมืองใหญ่อนัดบัสีข่องเวียดนามซึง่เติบโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญั ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและ
ที่ราบสงูตอนกลาง เป็นท่ีตัง้ของรีสอร์ทส าหรับวนัหยดุที่หรูหรา ประชากรก็ได้รับการกลา่วขวญัวา่แสนจะเป็นมิตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Pho & Spring Rolls) 
บ่าย หลงัจากนัน้เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเลเคยเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมาก

ในช่ือไฟโฟ ฮอยอนัเป็นศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก ตอ่มาเมื่อฮอย
อนัได้รับความเสยีหายจากการสู้รบและแม่น า้ตืน้เขิน เมืองทา่จึงไปสร้างขึน้ท่ีดานงัแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจบุนัสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนด์ได้ริเร่ิมให้ทนุท าโครงการบรูณะ เพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรม
ที่ล า้ค่า ระหว่างทางน าท่านแวะ หมู่บ้านกั๊มทาน สนกุสนานไปกบั กิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water 

Coconut Village หมู่บ้านเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพร้าวริมแมน่ า้ ในอดีตช่วงสงครามที่น่ีเป็นที่พกัอาศยั
ของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม 
ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุ
สนกุสนาน   

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน  เมืองที่องค์การยเูนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยงัคงไว้ซึ่งวีถี
ชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยดุนิ่ง 
ท่านจะได้สมัผสักับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชมบ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทัง้กวางตุ้ งและ
แต้จ๋ิว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึน้โดยไมไ่ด้ใช้ตะปใูนการสร้าง)  
น าท่านชม สะพานญี่ ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลืน่ 
ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเ่หลีย่มจตัรัุส ซึง่สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน 
ชม บ้านเลขที่  101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง  หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง  เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก 
ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลาดเปิดโลง่เห็นท้องฟา้ และมีเฉลยีงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลาย
สว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลกึ ร้านค้าขายของที่ระลกึก็จะ
ตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สกึวา่เมืองนีม้ีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับ
อิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม 
เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ 
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ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางกลบั เมืองดานงั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   Adina Hotel ระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง  เมืองดานัง  – วัดหลนิอึ๋ง - น่ังกระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์          (B/L/D)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 จากนัน้เดินทางไป “บานาฮิลล์” น าท่านไตค่วามสงูด้วยกระเช้าสูบ่านาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองที่ท าให้ลมื

หายใจบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาว
ที่สดุในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 ใช้เวลาประประมาณ 15 นาทีท่านก็จะขึน้ไป
จนถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกับสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่
อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานงั ซึ่งการท่องเที่ยวของ
เวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลดัแห่งเมืองดานงั ถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัที่ฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณา
นิคม จึงได้มีการสร้างถนนขึน้ไปบนภเูขา สร้างที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อน เนื่องจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้ ให้ทา่นอิสระ ชมความสวยงาม ของ 
สะพานทองที่เปิดใหม ่ซึง่เป็นเอกลกัณ์และเสนห์ สามารมองเห็นทิวทศัน์ อนังดงามของเมืองดานงั  คณุจะรู้สกึถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพืน้ท่ีอนัไร้ขอบเขต   น าทา่นถ่ายภาพสวยๆ บนยอดภเูขาที่สงู 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ
หมู่บ้านฝร่ังเศส  ชมวิว และถ่ายรูปใหมล่า่สดุของบานาฮิลล์ มือยกสะพานใหญ่ อลงัการที่สดุในเวียดนาม หรือเลน่
เกมส์ที่นา่ตื่นเต้นท่ีบานาฮิลล์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Buffet Lunch) 
 ช่วงบ่ายสนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่ในสวนสนกุ FANTASY PARK   ซึ่งมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความ

มนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับ้านผีสิง เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิง้ของที่ระลกึของ
สวนสนกุ  ได้เวลาน าทา่นนัง่กระเช้ากลบัสูด่านงั  

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก   Adina Hotel ระดับ  3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม หมู่บ้านหนิอ่อน – ทะเลหมีเค –  วัดหลนิอึ่ง – ตลาดห่าน – สนามบนิดานัง – กรุงเทพฯ      (B/L/-) 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านไปเที่ยวชมทะเลหมีเค หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สดุในเวียดนาม หาดทรายสีขาวสวยงามซึง่ทอดตวัอยู่
บนชายฝ่ังทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริการู้จกักนัดี เพราะใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจในสมยัสงครามเวียดนาม 
จนท าให้การเลน่กระดานโต้คลื่นเป็นกีฬาทางน า้ยอดฮิตประจ าชายหาดนี  ้ ปัจจุบนัหาดนีเ้ต็มไปด้วยโรงแรมหรูหรา
และสปาอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเดินเลน่ชมความงามเก็บภาพความประทบัใจบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิต
ชาวประมงเวียดนามที่มีจดุเดน่ท่ีใช้เรือกระด้งในการหาปลา 
 

 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเที่ยว ชมวดั Linh Ung ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบตุ นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งที่แกะสลกัด้วย
หินออ่น สงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูที่สดุในเวียดนาม ตัง้อยูใ่นจดุท าเลที่ตัง้ที่ดี หนัหน้าออกสูท่ะเล ด้านหลงัชนภเูขา อยูบ่น
ฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา ช่ือหลินอึ๋ง มีความหมายวา่ สมปรารถนา
ทกุประการ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอย่าง
ของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึง้  จากนัน้น าท่านชมวิวที่ จุดชมวิวบนภูเขาลิง ตรงจุดนีท้่านจะมองเห็น
คาบสมทุรได้อยา่งชดัเจน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านชม สะพานมงักร (DRAGON BRIGDE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้าง

เทา่ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอ่ง เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ า้ฮนั เปิดให้บริการเมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนีเ้ป็น 
LANDMARK แหง่ใหมข่องเมืองดานงั ซึง่มีรูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพน่น า้ คล้ายๆ สงิคโปร์ 

 
 
 

  
 จากนัน้ไปละลายทรัพย์ที่ “ตลาดฮาน” เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 

อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 4 ภาพผ้าปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ 
ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลกึมากมายเพื่อฝาก
คนที่บ้าน และอิสระเพลดิเพลนิกบับรรยากาศยามเย็นของเมืองดานงั  

 
 
 
 
 
 
 
  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง 
18.55 น.  ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ  
20.45 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจไมรู้่ลมื 
 

 
หมายเหตุ :  **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาและรายการเดินทางตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ
อากาศ, ภัยธรรมชาติ, การเมือง, การประท้วง, การจราจร, การยกเลิกหรือเลื่อนของสายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ซ่ึงจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส าคัญ โดยให้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ 
เท่านัน้ อีกทัง้ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯ ให้ถอืเป็นข้อยุติสิน้สุดสมบูรณ์ 
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ราคาดังกล่าวประกอบด้วย  
•    คา่รถปรับอากาศตลอดการเดินทางที่ระบ ุ
•    หวัหน้าทวัร์เดินทางจากประเทศไทย 
•    คา่ที่พกัโรงแรมมาตรฐานตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น) หากทา่นท่ีต้องการห้องพกัเดี่ยวช าระเพิ่มตามรายการ 
•    คา่มคัคเุทศก์ผู้ช านาญเส้นทางคอยดแูลการเดินทางในตา่งประเทศ 
•    คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ 
•    ค่าประกันชีวิตกรณีอุบตัิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 
       500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
 
อัตราดังกล่าวไม่รวม   
•    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%  
•    คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด ฯลฯ 
•    คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่ท าใบอนญุาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
•    คา่ปรับ ส าหรับน า้หนกักระเป๋าเดินทางทีเ่กินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 
•    ส าหรับราคานีบ้ริษัท ฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิ่ม 
•    สายการบินอาจมีการเรียกเก็บภาษีน ้ามนัเพ่ิมเติมอีก !!! 
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
•    กรุณายืนยนัการเดินทาง และช าระเงินเต็มจ านวน /ท่านภายใน 3 วนั หลงัจากยืนยนัการเดินทาง หรือก่อนหน้านัน้ขึน้อยู่กบัทาง
บริษัทและขึน้อยูก่บัช่วงเวลาที่ทา่นเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลทอ่งเที่ยวหรือวนัหยดุตอ่เนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกวา่ปกติ 
•    ค่าทวัร์สว่นที่เหลือบริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั หรือก่อนหน้านัน้โดยขีน้อยูก่บัช่วงเวลาที่ทา่น
เดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวนัหยดุตอ่เนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ โดยท่านช าระเป็นเงินสดหรือสัง่จ่ายเป็น
เช็คเงินสด (Cashier cheque) ในนามบริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส   
 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิก 
•    หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ท าการหรือก่อนหน้านัน้ โดยขึน้อยู่กบัช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุตอ่เนื่อง 
•    หากยกเลกิก่อนออกเดินทางน้อยกวา่วนั ดงักลา่ว เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีคา่ใช้จ่ายที่ได้ช าระลว่งหน้าไปแล้วจ านวนมาก  
•    ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเงินทัง้หมด หรือบางสว่นตามที่เกิดคา่ใช้จ่ายขึน้จริง   
**กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือตา่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด** 
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หมายเหตุ  
•    บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
•    บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอเลือ่นการเดินทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการ กรณีจ านวนผู้ เดินทางต า่กวา่
ขัน้ต ่าที่ระบใุนเอกสาร  
•    รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
•    ราคานีค้ านวณจากต้นทนุ ของคา่ใช้จ่ายส าหรับทอ่งเที่ยว และโรงแรมตามราคาปัจจบุนั หากราคาปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
•    บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อบุตัิเหตตุา่งๆ 
•    หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้
แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีทา่นปฏิเสธหรือสละสทิธ์ิในการใช้บริการนัน้ท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีก่อนยนืยนัการเดินทาง  
•    กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
•    มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
•    บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว 
 


