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Hokkaido Hong Kong Winter 6 วัน 5 คืน
เที่ยวชมฮอกไกโดในฤดูเหมันต์
ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบ็ตสึ โจซังเกอิ
คลองโอตารุ บ่อโคลนเดือด ฟาร์ มหมี
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลต
สวนโอโดริ หอนาฬิกาเก่า ช็อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด
พร้ อม 1 วันฟรี ที่ซปั โปโร
แถมเที่ยว + ช็อปปิ ง้ ที่ฮ่องกงอีก 1 วัน

โดยสายการบินฮ่ องกง แอร์ ไลน์ ส (HX)
วันแรก
06.30 น.
08.50 น.
12.45 น.

เย็น
ค่า

วันที่สอง
เช้ า

กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง - ซิตที ้ ัวร์ - อิสระช็อปปิ ้ งที่จิมซาจุ่ย
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 1-6 สายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 768
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะหล่านเทา หัวหน้ าทัวร์ นาท่าน ผ่านการ
ตรวจเช็กเอกสารเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางชมฮวงจุ้ยเก้ ามังกร และทัศนียภาพของเกาะ
ฮ่องกง ที่ ยอดเขาวิคทอเรีย จุดชมวิวที่มชี ื่อเสียงของเกาะฮ่องกง พบทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮ่องกงทีเ่ ต็ม
ไปด้ วยตึกระฟ้ าความสูงเทียมเขาวิคทอเรี ย แวะผ่านชมบ้ านคนดัง และมีชื่อเสียงต่างๆ ของฮ่องกง เช่น เฉินหลง
ภรรยาคนที่ 4 ของสแตนลีย์ โฮ เจ้ าของบ่อนลิสบัว ชื่อดังของมาเก๊ า จากนันน
้ าท่านสู่ รี พลั ส์เบย์ หรื อ อ่ าวนา้ ตืน้ ซึง่
ตังตามชื
้
่อเรื อรบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่สง่ มาปราบปรามโจรสลัดท้ องถิ่น อ่าวน ้าตื ้นเป็ นอ่าวที่มชี ื่อเสียง เป็ นแหล่ง
พักผ่อนในช่วงหน้ าร้ อน ให้ ทา่ นได้ มีเวลานมัสการขอพรจากเจ้ าแม่กวนอิม พระโพธิสตั ว์ที่ชาวพุทธทัว่ โลกนับถือ และ
เจ้ าแม่ทบั ทิมอันศักดิ์สทิ ธิ์ รวมทังสั
้ กการะเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ เดินข้ ามบันไดแห่งชีวติ และสะพานต่ออายุ ซึง่ เชื่อกัน
ว่าถ้ าได้ ข้ามสะพานไปครัง้ หนึง่ จะมีอายุเพิ่มขึ ้นอีก 3 ปี และท่านที่กาลังมีความรักหรื อหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอ
พรอธิษฐานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึง่ เชื่อกันว่าผู้ใดได้ สมั ผัสหินก้ อนนี ้แล้ วนึกถึงใบหน้ าคนที่รัก ท่านจะ
ได้ สมหวังดัง่ ใจ จากนันน
้ าท่านเยีย่ มชมร้ าน Hong Kong Jewelry เพื่อเลือกซื ้อหาเครื่ องประดับหลากหลายรูปแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1)
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้ าถูกใจ ย่ านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ ง้ ชื่อดังของฮ่องกง ท่านจะได้ พบ
สินค้ าต่างๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหนัง รองเท้ า เสื ้อผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม น ้าหอม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ มือถือแบบพกพา และอื่นๆ อีกมากมาย หรื อช็อปปิ ง้ สินค้ าของเด็กเล่นที่ Toy R'Us
ที่ห้าง โอเชี่ยน เทอร์ มินลั ซึง่ เป็ นช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Royal View Hotel หรื อเทียบเท่า
ฮ่ องกง - ชิโตเสะ - นิเซโกะ - ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคาร (2)
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09.15 น.
14.45 น.

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

นาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานเช็ค แล็ป ก็อกเพื่อเดินทางสูเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เดินทางสูเ่ มืองชิโตเสะ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 690
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองชิโตเสะ นาท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ หนึง่ ในเมืองที่มชี ื่อเสียงเรื่องบ่อน ้าพุร้อน
และน ้าแร่ที่มีคณ
ุ ภาพบนเกาะฮอกไกโด เมื่อถึงที่พกั ทุกท่านสามารถเลือกผ่อนคลายร่างกายด้ วยการแช่ออน
เซ็น ภายในโรงแรม หลังการเดินทางไกลมาทังวั
้ น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (3)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Niseko Alpen หรื อเทียบเท่า
โนโบริเบ็ตสึ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - สวนหมี - จุดชมวิวซาอิโระ - บ่ อน่ าแร่ ฟุกิดาชิ คลองโอตารุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่โด่งดัง สัมผัสอากาศบริ สทุ ธิ์ นาท่านเดินทางชม ทะเลสาบโทยะ
ซึง่ อยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชิคอ็ ทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดขึ ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี ที่แล้ ว
โดยพื ้นที่สว่ นใหญ่เป็ นภูเขาสูงตา่ โดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้ จากไอน ้าร้ อนที่พงุ่
ออกมาเป็ นควันขาวให้ ได้ เห็นกัน ดังนันที
้ ่นี่จงึ เป็ นแหล่งที่อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็นชันเยี
้ ย่ มสาหรับนักท่องเที่ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี ้ยังถูกใช้ ในการจัดประชุมกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมหรื อ G8 เมื่อปี 2551 และยังมีจดุ เด่น คือเกาะ
กลางที่ผดุ ขึ ้นกลางทะเลสาบ ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943
ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ ้น กลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ ซาอิโระ จุดชมวิวหลัก ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบโทยะ ภูเขาไฟโชวะได้ อย่างชัดเจน จากนันน
้ าท่าน
เดินทางชม ศูนย์ อนุรักษ์ หมี เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี ้าตาลนับ100ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้
ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสนี ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขา
อีกด้ วย นาท่านชม สวนนา้ แร่ ฟุกุดาชิ เป็ นหนึง่ ในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผดุ ที่ผดุ ออกมาจากภูเขาไฟโยเด ซึง่ ได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (5)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของญี่ปนุ่ นาท่านชมความ
สวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวของสไตล์ยโุ รป ท่านสามารถเก็บภาพความ
ประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวน ้าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ดินแดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู
ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน จากนันน
้ าท่านเดินทางชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี มีเสียงต้ อนรับท่านตังแต่
้ ก้าว
แรกทุกๆ 15 นาที จากเสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตงเด่
ั ้ นอยูห่ น้ าอาคารทีถ่ กู สร้ างขึ ้นนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ
ท่านจะได้ ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรี และเลือกซื ้อกล่องดนตรี หลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรื อแม้ แต่ออกแบบ
กล่องดนตรี ของคุณเองที่มเี พียงชิ ้นเดียวในโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (6)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Jozankei View Hotel หรื อเทียบเท่า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - อิสระช็อปปิ ้ งที่ทะนุกิโคจิ - บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ ฮอกไกโด
3 ชนิด
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เพื่อนาท่านสู่ร้าน
จาหน่ายขนมและช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดคือ ชิโร่ ยโคอิบโิ ตะ คุ้กกี ้สไตล์ยโุ รปประเภทหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
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เที่ยง
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ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

ค่า
วันที่ห้า
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13.30 น.
15.45 น.
20.45 น.
23.20 น.

เป็ นช็อคโกแลตแซนด์วิชประกบด้ วย White Choc หรื อ Black Choc สอดไส้ ช็อคโกแลตนม ตรงกลาง จากนันน
้ าท่าน
สู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าศักดิส์ ทิ ธิ์ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นตัวเมืองซัปโปโรบนพื ้นที่กว่า 180,000 ตรม. ใกล้ กบั สวนมารูยามะ
สร้ างขึ ้นโดยจักรพรรดิเมจิใน ค.ศ.1869 เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองให้ แก่เทพเจ้ าที่สาคัญ 3 องค์ตามความเชื่อของชินโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารชุดแบบญี่ปนุ่ (8)
ให้ ทา่ นได้ อิสระช็อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เล้ ต ห้ างเอ้ าท์เล็ตในร่มตังอยู
้ ภ่ ายในอาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ ซึง่ ภายใน
จะเต็มไปด้ วยสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด ทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อที่มชี ื่อทังจากต่
้
างประเทศและ
ของญี่ปนุ่ รวมไปถึงสินค้ าของที่ระลึกต่างๆ จากนันให้
้ ทา่ นได้ อิสระช็อปปิ ้งอีกแห่งที่ยา่ น ถนนทะนูกิโคจิ เป็ นแหล่งช็
อปปิ ง้ ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านหลากหลายให้ ทา่ นเลือกซื ้อของกว่า 200 ร้ านค้ า ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า
ของที่ระลึก ของเล่น เครื่ องสาอาง รวมทังร้้ านอาหารให้ เลือกชิมมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ได้ แก่ ปูทาราบะ ปูขน และ
ปูซกึ านิ (9)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Sapporo Tokyo Inn หรื อเทียบเท่า
อิสระตามอัธยาศัยทัง้ วันที่ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
ให้ ทา่ นได้ อิสระทังวั
้ น หรื อเลือกไปช็อปปิ ง้ ที่ยา่ น JR Station หรื อย่านทะนุกิโคจิซงึ่ เป็ นย่านช็อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองซัป
โปโรซึง่ ไม่อยูห่ า่ งไกลกันนักที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็ นอย่างมาก เพราะที่นมี่ ีร้านขายของทังที
้ ่ระลึกของ
ญี่ปนุ่ สินค้ าพื ้นเมืองของชาวริ วกิว และสินค้ าน่าซื ้อหาสไตล์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ อีกมากมาย (ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน
และอาหารคา่ )
พัก Sapporo Tokyo Inn หรื อเทียบเท่า
ตลาดสดยามเช้ า - ชมเมืองซัปโปโร - เรระเอ้ าท์ เล็ตมอลล์ - ฮ่ องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (11)
หลังอาหารนาท่านเยี่ยมชมตลาดยามเช้ าซัปโปโร ตลาดชื่อดังทีม่ ีอาหารทะเลสดๆ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อหา เป็ นของ
ฝากทางบ้ าน โดยสามารถซื ้อและแพ็คใส่บรรจุภณ
ั ฑ์โฟมเพื่อสะดวกในการขนส่งกลับเมืองไทย จากนันเที
้ ่ยวชมเมือง
ซัปโปโร นาท่านชม อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า หรื อ ทาเนียบอิฐแดง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมนี ้ถือ
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลีย่ ม นามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริ กา ใช้ อิฐ
ในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น และใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมา
ใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคลสาคัญทางการเมือง
ของรัฐบาลญี่ปนุ่ ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณโทเก็นได สถาปั ตยกรรมสไตล์อเมริ กนั ตะวันตกสร้ างขึ ้นในปี
1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชัว่ โมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชีวติ ชีวาของชาวฮอกไก
โด จากนันชมความสวยงามของ
้
สวนสาธารณะโอโดริ ที่ได้ รับการตกแต่งอย่างลงตัวด้ วยน ้าพุและดอกไม้ นานา
พันธุ์ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองชิโตเสะ จากนันให้
้ ทา่ นได้ ละลายเงินเยนที่ ห้ างเร
ระ เอ้ าท์ เล็ตมอล์ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง และสิ ้นค้ าอืน่ มากมายหลายยี่ห้อ เช่น Polo Ralph Lauren ,
Casio , Coach , Diesel , Gap , Croc ฯลฯ
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 691
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ ไลน์ส เที่ยวบินที่ HX 767
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat หรือ tourtook

01.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 16 - 21 มกราคม 2558
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็กพักกับผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

38,900
38,900
38,900
36,900
10,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินไชน่า แอร์ ไลน์ส
ที่พกั 3 คืนที่ญี่ปนุ่ ตามที่ระบุในรายการ
ที่พกั 2 คืนที่ไต้ หวัน พิเศษ!!! ห้ องพักพร้ อมแช่น ้าแร่สว่ นตัว
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศไต้ หวัน
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถ ทังที
้ ่ญี่ปนและไต้
ุ่
หวัน (ท่านละ 1,1 00 บาทตลอดทริ ป)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าอาหารเพิ่มเติม ค่าบริ การซัก รี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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