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ชมทุง่ดอกมัสตารด์ กว้างสดุสายตา 1 ปี มคีรัง้เดยีวเทา่นัน้ 
ชมน า้ตกเกา้มงักร เกดิจากการกดัเซาะตามธรรมชาต ิอลงัการกว่า 10 ชัน้ 
ชมน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ สถานที่เที่ยวยอดนิยม ที่ใช้เวลากดัเซาะกว่าลา้นๆ ปี 
เขาหมื่นยอด ชมความงดงามของภเูขานอ้ยใหญ ่กว่า 192 ลกู 
 
ก าหนดการเดนิทาง  22 – 26 กมุภาพนัธ ์ 2563  
                      4 – 8    มนีาคม   2563 
วันแรก         (1)กรุงเทพฯ – คุนหมงิ  – อ ำเภอป่ำหิน 

08.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (ประตท่ีู 3 ) เคาเตอร์ 
D     สายการบิน THAI AIRWAYS  INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยอ านวย
ความสะดวกแก่ทา่น  

มนตเ์สนห่์ยูนนาน– กุ้ยโจว 
คนุหมงิ โหลวผงิ ซ่ิงยี ่5วนั 4คนื 
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10.55 น. ออกเดินทางสูน่ครคนุหมิงโดยเท่ียวบินท่ี TG612  
  รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเคร่ือง 
14.05 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง 昆明 เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยูนนาน ตัง้อยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอันดับ 6 จากทัง้หมด 27 มณฑล มี
ประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุม่น้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลมุพืน้ท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สงู
เหนือระดบัน า้ทะเล 6,200 ฟุต  หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อ ำเภอป่ำ
หิน石林  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร   
พักอ ำเภอป่ำหิน  YINRUILIN HOTEL ระดับ 5 ดำว หรือ เทียบเท่ำ 

 

วันที่สอง     (2)  อ ำเภอป่ำหิน–โหลวผงิ– น ำ้ตกเก้ำมังกร (รวมกระเช้ำ)– ทุ่งดอกมัสตำร์ด–เมืองซิ่งย่ี  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ อ ำเภอโหลวผิง罗平 ( ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ) บนพรมแดนติดต่อกับด้าน
ตะวนัตกของมณฑลกุ้ยโจว มีประชากรประมาณ 5 แสนคน 
เป็นถ่ินฐานดัง้เดิมของชนเผ่าอ๋ี ปู้ อี ม้ง ฯลฯ  หลอผิงเป็น
อ าเภอท่ีขึน้ช่ือว่าเป็นแหลง่ปลกู ผักน า้มัน-โหยวไช่ฮวาน า
ท่านเดินทางต่อไปยังน ำ้ตกเก้ำมังกร九龙瀑布 หรือ
จ่ิวหลงซึง่อยูห่่างออกทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 
22 กม .หรือเวลาประมาณ  45 นาทีน า้ตกเก้ามังกรมี
ลกัษณะทางธรณีวิทยาโดดเด่นอันเกิดจากการกดัเซาะของ
น า้เป็นเวลายาวนานก่อให้เกิดชัน้น า้ตกลดหลัน่กว่า 10 ชัน้
และสงูต ่ากว้างแคบต่างกันและระหว่างชัน้มีแอ่งน า้ตืน้ลึก
หลายระดบัวดัได้จากความเข้มของสนี า้ซึง่บางคนประมาณ
วา่เทียบได้กบัน า้ตกทีลซูอบ้านเราน าทา่นขึน้กระเช้าเพื่อให้
ทา่นได้ชมทัศนียภาพมุมสงูเหนือน า้ตกและแต่เต็มอ่ิมกับ
บรรยากาศระหว่างทางท่ีค่อยๆเดินลัดเลาะลงมาตาม
ขัน้บนัไดซึง่จะวนเป็นวงกลมออกมา 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
น าท่านชมดินแดนความงดงามของทุ่ งดอกมัสตำร์ด油
菜花海 สีเหลืองอร่ามไปทั่วขุนเขา กลายเป็นความ
ภาคภูมิใจท่ีต้องการอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จักถ้าพูดถึง
ความยิ่งใหญ่ของทุง่ดอกมสัตาร์ดท่ีเมืองโหลวผิงแล้ว ก็ต้อง
บอกยิ่งใหญ่สดุลกูหลูกูตาทีเดียว ทัง้ท้องทุง่ไร่นา ขนุเขา จะ
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แลดเูป็นสเีหลอืงไปหมด ด้วยเนือ้แท้ของทุง่ ดอกมสัตาร์ด 
หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮวั นัน้คือดอกน า้มันท่ีน าไปสกดัเป็นน า้มัน
พืชท่ีใช้บริโภคในเมืองโหลวผิงและเมืองใกล้เคียง สว่นยอด
อ่อนก็น าไปท าอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกับผกักวางตุ้ ง 
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาล
เพาะปลูกอ๊ิวใช่ฮัว และเป็นช่วงท่ีก าลังผลิดอกบาน จน
กลายเป็นคงวามงดงามท่ีคนจีนเองยังนิยมชมชอบ จาก
อุตสาหกรรมทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการ
ทอ่งเท่ียว ท่ีสามารถดงึดดูให้นกัทอ่งเท่ียวแหไ่ปชมความงามของทุง่ดอกมสัตาร์ด  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่อ ำเภอซิ่งย่ี兴义  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30นาที  )  ตัง้อยู่ในทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ประชากรของซิงยี่ สว่นใหญ่เป็นเผา่ ฮนั ,แม้ว  , ยี่ , ฮุย  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักซิงย่ี兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่สำม      (3)  น ำ้ตกหม่ำหลิงเหอ (รวมลิฟท์ ขึน้-ลง ) – ป่ำภเูขำหมื่นยอด –ทะเลสำบเขำหมื่นยอด – อันซุ่น  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยังสะพานเป่ยผานเจียง(ห่างจากเมืองซิ่ ง
ยี่  ประมาณ 60 กิโลเมตร) โดยสารลิฟท์เพื่อขึน้ไปชม  หุบเหว
น ำ้ตกร้อยสำยหม่ำหลิงเหอ 马岭河大峡谷  ซึ่งเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวระดับโลกของจีน แม่น า้หม่าหลิงเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกัด
เซาะสว่นหนึ่งของภูเขาหม่ืนยอดจนกลายเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร
ท่ีมีความลึกอยู่ระดับราว200-400 เมตร. ตลอดความยาวของหุบ
เหวนีมี้สาย    น า้ตกลงมาจากหน้าผาทัง้สองข้างหน้าน า้หลาก
สายน า้จะแสนตระการตาหน้าน า้น้อยมีน า้ตกเล็กๆ ไหลสูหุ่บเหวนี ้
เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ   ท่ีเพิ่งเปิดให้โลกภายนอก
สมัผัสเม่ือไม่นานมานี ้ชมหุบเหวระดับมโหฬาร มีน า้ตกนับร้อยๆ
สาย จนได้รับสมญาวา่ “หุบเหวร้อยสายหม่าหลิงเหอ”  น าท่านชม

ความงามของภเูขาหม่ืนยอด หรือ ว่ำนฟงหลิน万峰林 เป็นภาพ
พาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม   รูป
กรวย รูปปิรามิดท่ีปรากฏเป็นภูเขาหินปูนยาวพรืดสลบัซบัซ้อนแน่น
ขนัดไปสุดสายตา      ยอดเขาเรียงรายนับพันนับห ม่ืนยอด 
ทา่มกลางไร่น่า แม่น า้ และหมู่บ้านผสมผสานกนั ชมความงามและ
ความมหศัจรรย์ของภเูขาปีระมิดและขนุเขานบัหม่ืนยอดท่ีธรรมชาติ 
ได้สร้างสรรค์ได้อยา่งลงตวั เพื่อรอการมาเยือนของนกัเดินทางพร้อมให้ทา่นได้เก็บภาพอนัสวยงาม  
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เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
 จากนัน้น าทา่นสู ่ทะเลสำบเขำหมื่นยอด万峰湖 (วา่นเฟิงห)ู อ่างเก็บน า้ขนาดใหญ่ริมเทือกเขาวา่นเฟิง
หลิน สร้างมาเพื่อเก็บกักน า้น ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และท าชลประทานเพื่อการเพาะปลกู มีเนือ้ท่ีใน
การเก็บกักน า้ 176 ตารางกิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ยาว 126 กิโลเมตร ใหญ่กว่าซีหู 76 เท่าตวั เป็น
ทะเลสาบจากก าลงัมนุษย์ท่ีสร้างขึน้บนท่ีราบสงูท่ีลือช่ือแห่งหนึ่งของจีน สามารถลอ่งเรือชมทะเลสาบ
และสองฝ่ัง รวมทัง้เทือกเขาว่านเฟิงหลิน ซึ่งมีบรรยากาศคล้ายกับลอ่งในแม่น า้แยงซี ต่ืนตากับความ
มโหฬารของขนุเขาสองฝ่ังแม่น า้ 
 

 

 

 
 
 
 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักซิงย่ี兴义国龙雅阁大酒店 (Argyle Grand Hotel Xingyi) ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ส่ี         (4)  ซิงย่ี-ทุ่งดอกมัสตำร์ด นำขัน้บันไดลำยเปลือกหอย -คุนหมิง-เดินถนนคนเดิน 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในมณฑลยนูนาน ระหว่างทางชมชม
ทุ่ งดอกมัสตำร์ด นำขัน้บันไดลำยเปลือกหอย 
ทศันียภาพอนังดงามของธรรมชาติในมณฑลยนูนาน
ตลอดสองข้างทาง ระหว่างทางผ่านชม  ทุ่งดอก
มัสตาร์ด หรือ ดอกอ๊ิวใช่ฮัว ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึง
เดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกอ๊ิวใช่ฮัว 
และเป็นช่วงท่ีก าลงัผลดิอกบาน จนกลายเป็นคงวาม
งดงามท่ีคนจีนเองยงันิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรม
ทางเกษตรได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียว ท่ีสามารถดึงดดูให้นกัท่องเท่ียวแห่ไปชมความงาม
ของทุง่ดอกมสัตาร์ด 

เที่ยง         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
ถึงเมืองคุนหมิงได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผล ิ
ท าให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี  จึงท าให้ มี 
ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า 
“นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่
กวา่ 26 กลุม่ และสิง่ท่ีมีเสนห์่ดงึดูดนกัทอ่งเท่ียวก็คือ
ธรรมชาติและภมิูอากาศท่ีไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปจากนัน้ให้ท่านอิสระช็อปปิง้ถนนคนเดินสนิค้ายา่น
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ใจกลางเมือง สนิค้าท่ีนิยมซือ้ฝากคือ เห็ดหอมแห้ง, บ๊วยรสตา่ง, สาหร่าย,ท้อดองหรือท้อแห้ง ของท่ีระลกึ
ตา่งๆ ฯลฯ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
พักคุนหมงิ维纳斯皇家酒店   Venus Royal Hot Spring Hotel  ระดับ 5ดำว หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ  (5)     สวนซำกุระเขำหยวนทง -  กรุงเทพฯ  

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ชม สวนซำกุระ ตัง้อยุ่บริเวณภูเขา
หยวนทง ตัง้อยู่ด้านหลงัวดัหยวนทง ภายในปลกูซากุระ
ทัง้แต่  ปี  ค.ศ. 1950 โดยปลูกไว้หลากหลายพัน ธ์ุ
มากมายหลายพนัต้น นบัหม่ืนตารางเมตร ทัง้พนัธ์ุญ่ีปุ่ น  
และ พันธ์ุยูนนาน ซึ่งมีกลีบซ้อน 7-9ชัน้และมีสีสนัโดด
เดน่กว่าพนัธ์ุอ่ืน    นบัเป็นสวนซากรุะท่ีมีขนาดใหญ่และ
สวยท่ีสดุในจีน ให้ทา่นอิสระถ่ายรูป ชมความงามของดอกซากรุะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
  น าทา่นเดินทางสู ่ ท่ำอำกำศยำนฉำงสุ่ย 

15.20 น.   บินลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  TG613 
16.35น.   ถึง  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ขอบคุณท่ำนที่ใช้บริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g317090-d2260639-Reviews-Pullman_Hotel-Guiyang_Guizhou.html
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อตัราคา่บรกิาร ผูใ้หญ ่(พกั 2 ทา่น/หอ้ง) พกัเดีย่วเพิม่/ทา่น 

 
เดนิทางขัน้ต ่า 20 ทา่น 

 

 
29,900 บาท 

 
4,800  บาท 

 
อัตรำนีร้วม คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)   คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน  20กก. 

คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)   คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
  คา่วีซา่ทอ่งเท่ียวกรุ๊ป (หนงัสอืเดินทางไทย)  บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ     
คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรำนีไ้ม่รวม คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน ตลอดทัง้ทริป 200 หยวนจีน/ทา่น 
คา่น า้หนกัเกิน  20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่ำนออกเดนิทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจ าเต็มจ านวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือกรุ๊ปที่มีกำร
กำรันตีค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอ
คืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีกำร
คืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
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5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
9. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

10.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

11.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เสีย่งถกูบญัชีด าห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     
     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางช ารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีด า ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
 


