CODE: VN02A PACKAGE VIETNAM 4D3N

แพ็ คเกจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว 4วัน 3คืน
Luxury พั ก 4 ดาว เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา
ราคาเริ่มต้นท่านละ 18,888 บาท







พั กโรงแรม 4 ดาวบน ฮานอย 1 คืน ซาปา 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาติ San Tay Ho เฝอเวียดนาม และ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน
ไกด์ท้องถิ่นสามารถพู ดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
รถนาเที่ยวพร้อมคนขับส่วนตัว
รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย

วันที่

Itinerary

1

สนามบินนานาชาติดอนเมือง – สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย - พั กฮานอย

2

ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – วัดเฉินก๊วก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - เดินทางไปเมืองซาปา - พั กซาปา

3

นั่งรถไฟวิเทจ – กระเช้าขึ้นฟานซิปน
ั – ยอดเขาฟานซิปน
ั – สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May
– ตลาดคนเดินเมืองซาปา - พั กซาปา

4

หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village – เมืองลาวไก – เดินทางกลับฮานอย –
สนามบินนานาชาติโหน่ยบ่าย ฮานอย -สนามบินนานาชาติดอนเมือง

โรงแรมทีพ
่ ัก
วันที่

ที่พัก

มื้อเช้า

มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

1

Tirant Hotel hotel // La Sinfonial (4stars)
หรือระดับเทียบเท่า

2

Laxsik Ecolodge Sapa // Amzing Sapa // Bamboo Sapa
Hotel // BB Hotel Sapa (4stars) หรือระดับเทียบเท่า

✓

✓
Sen Tay Ho

อิสระ
อาหารเย็น

3

Amzing Sapa // Bamboo Sapa Hotel // BB Hotel Sapa
(4stars) หรือระดับเทียบเท่า

✓

✓ Hai Cang
Fanxipan

✓ ชาบูหม้อไฟ
ปลาแซลมอน

4

-

✓

✓ Le
Bordeaux

✓ เฝอ

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม

เด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม

4-5 ท่าน

20,888.-

20,888.-

19,888.-

4,000.-

6-7 ท่าน

19,888.-

19,888.-

18,888.-

4,000.-

8-9 ท่าน

18,888.-

18,888.-

17,888.-

4,000.-

จานวนผู้เดินทาง

ค่าบริการ เริ่มที่ 18,888 บาท อาจจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ มขึ้นจากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับขึ้นในวันทีล
่ ูกค้าเลือกเดินทาง

◼FLIGHT:
DEPARTURE : FD644 DMK-HAN 18:30-20:20
RETURN
: FD645 HAN-DMK 20:50-22:40

สถานที่ท่องเทีย
่ วในแพ็ คเกจ
เมืองฮานอย - ย่านถนน 36 สายเก่า
(The Old Quarter's 36 Streets)

ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า
Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของทีร่ ะลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลาง
กรุงฮานอย เป็นย่านหัตถกรรมที่มีประวัติยาวนานร่วม 600 กว่าปี ความพิเศษ
ของ Old Quarter ก็คือจะเป็นย่านที่มีถนนตัดผ่านมากถึง 36 สายด้วยกัน จึง
เป็นที่มาของชื่อถนนบริเวณนี้ โดยถนนแต่ละสายก็จะเต็มไปด้วยแหล่งบันเทิง
สาหรับนักท่องเที่ยว ทั้งกิน เที่ยว ดื่ม รวมไปถึงการช้อปปิ้งที่ถนนแต่ละสายก็จะมีของขายที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ถนนสาย
Hang Dau ก็จะขายเฉพาะรองเท้า ส่วนถนนสาย Hang Gai นั้นขายผ้าไหม เรียกว่าถนนทั้ง 36 สายนี่มีของขายที่ไม่ซ้ากันเลย

ทะเลสาบคืนดาบ

ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตานานกล่าวว่า ในสมัย
ที่เวี ยดนามท าสงคราม สู้ รบกั บ ประเทศจีน กษั ต ริย์ แห่ งเวี ยดนามได้
สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที
ทาให้ เกิ ด ความท้ อ แท้ พระทั ย เมื่อ ได้ ม าล่ อ งเรือ ที่ ท ะเลสาบแห่ งนี้ ได้ มี
ปาฏิหาริย์เต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้รับดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่ อทา
สงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้
กลับไปทาสงครามอีกครั้งและได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทาให้บ้าน
สงบสุ ข เมื่ อ เสร็ จ ศึ กสงครามแล้ ว พระองค์ ไ ด้ น าดาบมาคื น ณ
ทะเลสาบแห่งนี้ จึงได้ชื่อว่าทะเลสาบคืนดาบ

วัดหง็อกเซิน

วัดโบราณภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟ ขนาด
ใหญ่ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้คือเต่าศั กดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศั ยอยู่
ในทะเลสาบแห่งนีม
้ าเป็นเวลาช้านาน โดยวัดแห่งนี้มีอีกชื่อวัด วัดเนิน
หยก ภายในวัดมีวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีน และยังมีอนุสาวรีย์
ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่คอยสู้รบกับทหารมองโกเลียในสมัยที่
เวียดนามถูกมองโกเลียรุกรานอีกด้วย โดยวัดตั้งอยู่ริมทะเลสาบบน
เกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้าม
สะพานเทฮุก (The Huc) หรือ สะพานแสงอาทิต ย์ มี สีแ ดงสดใสถื อ
เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง
่ ของกรุงฮานอย ด้านในมีบรรยากาศร่มรื่น
และมีศาลาสาหรับนั่งพักผ่อน พร้อมกับชื่นชมภาพลายปูนปั้นระบายสีที่วิจิตรงดงาม อันแสดงให้เห็นฝีมือของชาวเวียดนาม ถือเป็น
วัดที่มีสิ่งศักดิส
์ ิทธิใ์ ห้ผู้มาเยือนได้เคารพสักการะกัน

วัดเฉินก๊วก

เป็ น วั ด ที่ อ ยู่ ใจกลางเมื อ งของเวี ย ดนาม ใกล้ ชิ ด กั บ ทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ
มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
ทั้ ง ที่ ชื่ น ชมความงาม การสร้ า งเจดี ย์ แ ห่ ง นี้ ใช้ ศิ ล ปะที่ มี ก าร
ผสม ผส านกั น อย่ า งลงตั วระหว่ า งส ถาปั ต ยกรรมจี น แล ะ
เวี ย ดนาม มี ค วามสู ง 15 เมตร มี ทั้ ง หมด 11 ชั้ น แต่ ล ะชั้ น จะมี
ลัก ษณะเหมื อ นกั น จากชั้ น ล่ างถึ งชั้ น บน ต่ างเพี ย งจะมี ข นาด
เล็ ก ลงตามความสู ง ที่ ช่ อ งหน้ า ต่ า งของแต่ ล ะชั้ น จะเป็ น ที่
ประดิษ ฐานของประติม ากรรมพระพุ ทธรูป ซึ่งมองเห็นเด่นชั ด
จากภายนอก ไล่เลียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสี
แดง โชว์ให้เห็นการซ้อนของอิฐ ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสาหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา และยังมีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กด้านใน เป็นที่เก็บ
รักษาโบราณวัตถุเก่าแก่ รูปปั้นแกะสลักอายุเป็นพันปี
พิเศษ!!! มื้อเที่ยงกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Sen Tay Ho

เมืองซาปา - พิ ชิตยอดเขาฟานซีปัน

นาท่าน พิ ชิตหลังคาอินโดจีน กระเช้าไฟฟ้าจากซาปาไปยังยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งเป็นเสมือน "หลังคาอินโดจีน" โดยมีสถานีที่หุบเขา
เมืองMuong Hoa ห่างจากเมืองซาปาไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตร เป็นระบบรถ กระเช้าสามสาย สายยาวที่สุดใน
เวียดนาม รวมระยะทาง 6.3 กม. สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้าทะเลราว 3,000 เมตร จากนั้นต้องปีนบันไดอีก 600 ขั้น เพื่อไปถึง
ยอดเขา รถกระเช้าแต่ละคันนั่งได้ 35 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เทียบกับการเดินเท้าขึ้นเขา ที่จะต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน

สะพานแก้วมังกรเมฆ

สัมผัสความสูงและหวาดเสียวของสะพานแก้วมังกรเมฆ เป็นสะพาน
แก้วใสที่แรกในเวียดนาม เหมาะสาหรับคนที่ชอบท้าทายความสูง ซึ่ง
ความสู งของสะพานนี้สู งจากระดับ น้ าทะเลประมาณ 2,000 เมตร
สามารถ รั บ น้ าหนั ก ได้ 3,0 0 0 คนในเวล าเดี ยวกั น เพื่ อความ
ปลอดภั ย จะอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ได้ สู งสุ ด ไม่ เกิ น 500 คนเท่ านั้ น ในเวลา
เดี ยวกัน บนสะพานนี้ ท่านจะได้ ช มทัศ นี ย ภาพของเส้ นทาง O Quy
Ho Pass และเทื อ กเขา Hoang Lien Son ซึ่ ง เป็ น เทื อ กเขาที่ ย าว
ที่สุดในเวียดนามจากมุมสูง และมียังลิฟต์แก้วกลางแจ้งสูงประมาณ
300 เมตรด้วย

พิเศษ!!! มื้อเย็นกับ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน

เดินสารวจหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดา หมู่บ้าน
กั๊ ต กั๊ ต เป็ น สถานที่ ที่ เ หมาะส าหรั บ ทุ ก คนที่ ต้ อ งการประสบการณ์ การเดิ น เขา รวมถึ ง สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ในพื้ นที่ ภู เ ขาด้ ว ยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้ องถิ่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และ
น้าตกที่สวยงาม ทาให้นักท่องเทีย
่ วทีม
่ าเทีย
่ วทีน
่ ี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา และยังมี น้าตกกั๊ตกั๊ต หรือเรียกว่าน้าตกTien Sa
Waterfall เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้าตกมีขนาดใหญ่และทรงพลัง ดังนั้นคุณสามารถได้ยินเสียง
น้าตกจากระยะไกล บริเวณใกล้เคียงมีม้านั่งให้คุณนั่งพักผ่อนขณะชื่นชมทิวทัศน์ของน้าตกและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
อีกหนึ่งจุดเด่นก็คือ กังหันน้ายักษ์ ซึ่งทาจากไม้ไผ่ กังหันเหล่านี้ใช้พลังน้าในการนวดข้าว, ข้าวโพดและธัญพื ชอื่น ๆ อิสระให้ท่านได้
เดินเยี่ยมชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ลองสวมชุดชาวเผ่า ลิ้มลองอาหารพื้นถิ่น และช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านกันอีกด้วย

โรงแรมเมืองซาปา วิวสุดสวย !! 4 STAR

Laxsik Ecolodge Sapa

Bamboo Sapa Hotel

Amazing Hotel Sapa

โรงแรมกลางเมืองฮานอย 4 STAR
La Sinfonía del Rey Hotel & Spa

Tirant Hotel hotel

รถนาเที่ยวพร้อมคนขับที่เวียดนาม
นั่งสบาย รถตู้ขนาดใหญ่ 10-16 ที่นั่ง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน(
อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม(
กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น
4. ประกันการเดินทางครอบคลุมวงเงิน 10,000 USD
5. ไกด์ท้องถิ่น สามารถพู ดภาษาไทยได้ หรือภาษาอังกฤษได้
6. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน(
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าน้าหนักกระเป๋า ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. หัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย ลูกค้าเดินทางเอง (หากต้องการหัวหน้าทัวร์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาทหรือตามความพึ่ งพอใจ
5. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
6. แพ็คเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน (ถ้ามี)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง
้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง
ั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่า งๆ
ทั้งหมด
1. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
6. รายการนี้ เป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รับ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯอี ก ครั้ งหนึ่ ง หลั งจากได้ ส ารองโรงแรมที่ พั ก ในต่ า งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

7. การจัดการเรื่องห้องพั ก เป็นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพั ก โดยมีห้องพั กสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลีย
่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิ ฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสั ญ ญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูก ต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
11. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลก
ู ค้าติดเชือ
้ โควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
วันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง
สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้ก าร
ทาประกั น นี้ จ ากบริษั ท มากกว่าข้ อ บั งคั บ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิ จน าเที่ ย ว ที่ บั งคับ ให้ บ ริษั ท น าเที่ ย ว ท าประกั น เฉพาะอุ บั ติ เหตุ ใน การ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญ ญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิ จารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก ประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

