กำหนดกำรเดินทำง
25 – 29 / 26 – 30 กรกฎำคม 2560 “เทศกำลวันหยุดยำว”
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER (JUL-AUG) (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918124

09 - 13 สิงหำคม 2560 “หยุดวันแม่”
มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์
เช้า

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1

กลางวัน คา่

-

-

-

-

✓

HTL

ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ – บ่อน้ าสีฟ้า
วันที่สาม
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS
คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
วันที่ส่ี
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

✓

✓

✓

✓

✓

✓

วันที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.55-16.45

✓

-

-

วันที่สอง

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บา้ นราเมง – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23:55
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2)
สนามบินชิโตเซ่ – จิ โกกุดานิ – นังกระเช้
่
าภูเขาไฟอุสุ – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
8:20
ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ... นานาท่านชม “จิ โกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” นาท่านเดินชม “บ่อโคลน
เดือด” ธรรมชาติท่กี ระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้ พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตาม
เนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้ า ซึ่งแม้ จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้ านก็ให้ ความ
เคารพนับถือเป็ นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER (JUL-AUG) (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918124

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศเป็ นการ “นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า” สู่ “ภูเขาไฟอุสึ ” (Mt. Usuzan) (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ ออานวย) ... ที่ได้ ช่ ือว่ าเป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นในช่ วง 100 ปี ที่ผ่านมา และพบว่าภูเขาไฟ
ลูกนี้ จะมีการปะทุข้ ึนมาเป็ นระยะทุก 20-50 ปี และการระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2486 ทาให้ เกิด “ภูเขา
ไฟโชวะชินซัง” (Mt. Showa shinzan) ปั จจุ บันภูเขาลูกนี้หยุดเติบโตแล้ วแต่ยังมีควันขาวปะทุออกมา ตาม

รอยแยกแตกของพื้นหินบนยอดเขาซึ่งมีความร้ อนสูงมาก เป็ นยอดเขาที่หิมะไม่อาจปกคลุมได้ ในฤดูหนาว ...

คา่

นาท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง” เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะ
ชื่น ชมกับ ผลงานการปั้ น ตุ๊กตาหิ มะและการแกะสลั กหิ มะโดยผลงาน
เหล่านี้เป็ นผลงานของเหล่ าบรรดาศิลปิ นที่มีช่ ือเสียง ภายในถา้ นา้ แข็ง
สร้ างขึ้ นมาเพื่ อ ให้ ได้ สัม ผั ส บรรยากาศของความหนาวเย็น ในภูเขา
นา้ แข็ง นอกจากนี้ยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถา้ หิน
งอกหินย้ อย ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER (JUL-AUG) (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918124

***อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “อาบน้ าแร่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่า
จะช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้นกับบรรยากาศของบ่อน้ าแร่ที่ตกแต่งที่
สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอกอาคารทีจ่ ะทาให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น สบายตัว***
วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)
โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – บ่อน้ าสีฟ้า – ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่านสู่ “ฟุราโน่” เมืองแห่งทุ่งดอกไม้ อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริ สุทธิ์ จากนั้น นาท่านชื่นชมความ
งดงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 70 ปี มาแล้ ว โดยเริ่มจากนาต้ น
ลาเวนเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสมาปลูกเพียง 5 กิโลกรัมเท่านั้น จากนั้นอีก 3 ปี ต่อมาก็สามารถผลิตนา้ หอม
จากดอกลาเวนเดอร์เพื่อจาหน่ายเป็ นครั้งแรก และปัจจุบันนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ กว่า 5,000 กิโลกรัม ด้ วย
เวลาเพียง 33 ปี เท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***SPECIAL HILIGHT ให้ท่านได้ทานเมล่อนชื่อดังแห่งเมืองยูบาริแบบไม่อ้ นั !!!!***

บ่าย

คา่

นาท่านสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” (Shikisai-no-oka) สวนดอกไม้ ขนาด 7 เฮกเตอร์ ที่มีเหล่ าดอกไม้ นานา
ชนิดผลิบานพร้ อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด ปูพรมบานเต็มหุ บเขา อย่างสวยงามน่ าประทับใจ จนได้ รับ
สมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise”... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “บ่อน้ าสีฟ้า” ( Blue Pond บ่อนา้ สีฟ้าแห่ง
นี้เกิดจากการสร้ างเขื่อนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโทคาจิเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1988 นี้เอง ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER (JUL-AUG) (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918124

ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
วันทีส่ ีข่ องการเดินทา (4)
คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – ซู ซูกิโน่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นเดิ น ทางสู่เมื อ ง “โอตารุ ” เดิ น ชม “คลองโอตารุ ” สั ญ ลั ก ษณ์ ของเมื อ งโอตารุ ท่ีได้ รั บ ความนิ ย ม
ถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ าง
เสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ ายสินค้ าจากเรื อใหญ่ ลงสู่เรื อขนถ่าย
แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง ...

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้ น น าท่านสู่ “พิพิธ ภัณ ฑ์กล่ อ งดนตรี ” อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภ ายนอกถู ก สร้ างขึ้ น จากอิฐแดง แต่
โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิ พิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุ บันนับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของเมืองฮ็อกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิ
โตะ บิ สกิตที่มีช่ ือที่สุดและเป็ นที่ร้ ูจักกันในหมู่ของผู้ ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ประวัติความ
เป็ นมา รวมทั้งวิธีการทาช็อคโกแล็ต แบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลื อกซื้อกัน
อีกด้ วย ... สมควรแก่เวลานาท่านสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโรที่รวบรวมร้ านช้
อปปิ้ งห้ าง สรรพสินค้ า ร้ านกิน ดื่ม ไม่ว่าจะเป็ นห้ าง PARCO, MITSUKOSHI , Apple Store และอื่นๆ อีก
มากมาย อิสระท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER (JUL-AUG) (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4918124

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลือ่ งชื่อ ปู
ทาราบะ ปูซูไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุง้ ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน
ของหวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเครือ่ งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) รับประทานได้อย่างไม่อ้ นั ***
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลาพร้ อมกันนาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10:55
เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
16:45
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สำหรับผูเดิ
น
้ ไป***
้ นทำงตัง้ แต่ 30 ทำนขึ
่

กาหนดการเดินทาง
25 – 29 กรกฎำคม 2561
26 – 30 กรกฎำคม 2561
09 – 13 สิ งหำคม 2561

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

59,900.-

56,900.-

53,900.-

6,000.-

49,900.-

46,900.-

43,900.-

6,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
ำนละ
28,000.-บำท*** (พีเรียดเดือน 25-29 / 26-31กค )
้
่
***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
ำนละ
18,000.-บำท*** (พีเรียดเดือน 9-13 สค. 61 )
้
่
***รำคำทัวรข
นยั
ำทิ
บรถ ทำนละ
2,000 เยน/ทำน/ทริ
ป***
์ ำงต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับกรุป๊ ที่มีหวั หน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า
เงื่อนไขการชาระเงิน :
สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
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2.
3.
4.

กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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