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ก ำหนดกำรเดนิทำง   ออกเดนิทำงวันจันทร์ 
     25 – 31 มีนำคม 2562 
    15 – 21 เมษำยน  / 22 – 28 เมษำยน 2562 
    20 – 26 พฤษภำคม 2562 
    9 – 15 กันยำยน / 23 – 29 กันยำยน 2562 
    14 – 20 ตุลำคม / 21 – 27 ตุลำคม 2562 

วันแรก  (1)  กรุงเทพฯ – เฉินตู  

16.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 บริเวณ 
ประต ู 9 เค้าน์เตอร์ S โดยสายการบินSICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกแก่ทา่น  

18.40 น.   ออกเดินทางสูเ่มืองเฉินต ูโดยเที่ยวบินที่ 3U8146 
22.25 น.    ถึงสนามบิน นครเฉินตู  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง น าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

 พักที่เฉินตู   民航巨龙酒店(成都市  - Civil Aviation Julong Airport Hotel  หรือระดับเดียวกัน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuguyi-PjSAhUMPo8KHU3kDrYQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fcn.tripadvisor.com%2FHotel_Review-g297463-d505748-Reviews-Civil_Aviation_Julong_Airport_Hotel-Chengdu_Sichuan.html&usg=AFQjCNEw9caBrtvmwb5Q-xpoJCikBu1Xvg&bvm=bv.150729734,d.c2I
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วันที่สอง (2)  เฉินตู –   เจียอีก้วน –ก ำแพงเมืองจนีด่ำนเจียอีก้วน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองเฉินตู 
08.25 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองเจียอีก้วน  เท่ียวบินท่ี 3U8771 

12.05 น. ถึง เจียอีก้วน 嘉峪关 เป็นซุ้มประตดูา่นสดุท้ายของก าแพงเมืองจีน จุดดา่นตะวนัตก ประกอบด้วย
ก าแพง ซุ้มประต ู ก าแพงเมือง ดา่นปราการ ซึง่สร้างด้วยวตัถดิุบในท้องถ่ิน เน่ืองด้วยฟืนไฟหายากใน
ทะเลทราย จึงท าด้วยดินเหนียวและทรายที่หางา่ย โดยน าดินมาคัว่ฆา่เมลด็พืช  ผสมปนูขาว ข้าว
เหนียว น า้ตาลและต าอดัแนน่เป็นชัน้ๆ จนเป็นก าแพงท่ีทนทานแข็งแรง ซุ้มประตแูละก าแพงสร้าง
มาแล้วนบัพนัปี บนตวัก าแพงไม่มีต้นหญ้างอกเลย ดา่นประตเูจียอีก้วนเป็นปราการส าคญัส าหรับ
เส้นทางสายไหม  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
 น าทา่นชม ก ำแพงเจียอีก้วน ดา่นสดุท้ายของก าแพง
เมืองจีน อยูท่างตะวนัตกท่ีอยูไ่กลท่ีสดุของจีนได้ถกู
ผนวกไว้ในปีค.ศ. 1372 อยูห่า่งไป 17  ไมล์   ทาง
ตะวนัตกของปราการแหง่นีส้งู  5817  ฟุต (1,773 เมตร)   
เหนือระดบัน า้ทะเล    และสร้างแล้วเสร็จภายหลงั
สถาปนาราชวงศ์หมิง       ลานจตัรัุสด้านในมีก าแพง
รายล้อมและมีประตกู าแพง 2 ประต ู ทางสว่นบนของ
ก าแพงท่ีสงู 33  ฟุต (10 เมตร) ยาว 2,100 ฟุต(640 
เมตร) เป็นท่ีตัง้ของหอระวงัภยั  ซึง่สร้างขึน้ในราวปลาย
ราชวงศ์หมิง ถึงต้นราชวงศ์ชิง (กลางศตวรรษท่ี  17 ) 
ตวัก าแพงได้รับการบูรณะซอ่มแซมครัง้แรกประมาณปี 
ค.ศ. 1507 ครัง้ท่ีสองในสมยัชิง    และอีกครัง้เม่ือไม่นานมานีป้ระตทูางใต้ มีลกัษณะเป็นซุ้มสงู  
ทางด้านขวามือของประตเูป็นท่ีนัง่ชมละครของผู้ทรงฐานนัดรศกัด์ิ ด้านหนึง่ทอดไปทางตะวนัตกเฉียง
ใต้สูเ่ทือกเขาชิเหลยีนซาน และอีกด้านทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทือกเขาเป่ยซาน  สิง่ก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่นี ้
เห็นได้ชดั หากเดินทางเข้าจากทางทิศตะวนัตก อนสุาวรีย์ด้านนอกของประตตูะวนัตกมีค าจารึกวา่ 
“ป้อมปราการท่ีแข็งแรงท่ีสดุในโลก” อนสุาวรีย์นีส้ร้างขึน้ในปีท่ี 14  ในรัชสมยัจกัรพรรดิเฉียนหลง หรือ 
ค.ศ.1809 นัน่เอง  ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 15 เมตรนบัเป็นชยัภมิูท่ีเหมาะสมป้องกนั
การรุกรานจากข้าศกึได้ดีปัจจุบนัได้รับการบูรณะซอ่มแซมใช้เวลากอ่สร้างราว 100 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
มีพืน้ท่ี  33,500  ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาท่ีมีความกว้างเพียง 15 เมตร นบัเป็นชยัภมิูท่ี
เหมาะสม ป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึได้ดี 

 พักที่เจียอีก้วน嘉峪关宾馆 Jiayuguan Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 
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วันที่สำม       (3)    เจียอีก้วน  - เมืองตุนหวง   - เนินทรำยร้องไห้หมงิซำซำน 
- ข่ีอูฐไปชมสระน ำ้วง พระจันทร์  

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
จากนัน้น าทา่นสูเ่มืองตุนหวง 敦 煌( ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง )ตัง้อยูท่างภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของ
มณฑลกานซู ทางภาคตะวนัตกของจีน เป็นเมือง
วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสยีงของจีน ตัง้อยูบ่น
เส้นทางสายไหม ซึง่เป็นเส้นทางคมนาคมส าคญัจากจีนไป
ยงัเขตซีอวี ้เอเชียกลางและยโุรป และเคยเป็นชุมทางการค้าท่ีเจริญรุ่งเรืองในอดีต     

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าทา่นสู ่ เนินทรำยร้องไห้หมิงซำซำน เป็นเนิน
ทรายสงูพอสมควร เม่ือทา่นขึน้ถึงยอดเขาทา่นสามารถไถล
ลืน่ลงมาสูเ่ชิงเขาด้านลา่ง (SAND DUNE) หากโอกาสเหมาะ
ทา่นอาจได้ยินเสยีงลมสะท้อนเป็นเสยีงคล้าย การลัน่กลองรบ 
เสยีงม้าร้อง เสยีงสู้รบและเสยีงคนร้อง ซึง่ตามต านานเลา่วา่
เคยมีกองทพัถกูพายทุรายพดักระหน ่าและถกูฝังทัง้เป็นทัง้
กองทพัอยูใ่ต้ภเูขาลกูนี ้ ดงันัน้เม่ือทา่นลื่นไถลลงมาจากยอด
เนินจึงอาจมีเสยีงประหลาดเกิดขึน้  และน าทา่น ข่ีอูฐไปชม
สระน ำ้วงพระจันทร์ บ่อน ำ้ผุดหรือ โอเอซิส ท่ีไม่เคยเหือด
แห้งแม้จะอยูก่ลางทะเลทรายทัง้ท่ีมีความลกึเฉลี่ยเพียง 6 
เมตรเทา่นัน้  

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พักที่ตุนหวง 敦煌丽都国际酒店 Lidu Guoji Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ ส่ี        (4)    เมืองตนุหวง   -  ถ ำ้โม่เกำคู – เมืองเจียอีก้วน 

เช้ำ      รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 
ชม  ถ ำ้โมเกำคู มรดกโลกท่ียิ่งใหญ่อีกแหง่หนึง่ของโลก 
เป็นสิง่ก่อสร้างมหศัจรรย์บนหน้าผาของเขาหมิงซา กลาง
ทะเลทรายโกบี หา่งจากตวัเมืองตนุหวงไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ราว 25 กิโลเมตร เป็นถ า้ท่ีมีคหูาใหญ่
น้อยถึง 495 คหูา มีภาพวาดสบีนผนงัสวยงามมีรูป
แกะสลกัพระพทุธรูปและองค์เจ้าแม่กวนอิม ปัจจุบนัเปิดให้ชมเพียง 70 คหูาเทา่นัน้ในคหูาต้นๆ เป็น
ผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เลอ่จุนในปี ค.ศ. 366 
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สว่นคหูาสดุท้ายขดุเม่ือยคุท่ีมองโกลมีชยัชนะเหนือ
อาณาจกัรจีนใน ปี ค.ศ. 1277 ดัง้นัน้ปฎิมากรรมหรือ
จิตรกรรมท่ีทา่นจะได้ชมท่ีถ า้โมเกาแหง่นีเ้กิดจากความ
เพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยคุหลายสมยั
ตลอดช่วงประวติัศาสตร์ท่ีนบัเน่ืองยาวนานเกือบ 1,000ปี 
ศิลปะท่ีถ า้ผาโม่เกาสว่นใหญ่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์สยุ
และถงั ภาพวาดสมยัราชวงศ์ถงัสว่นมากเป็นนางฟ้า
ลอ่งลอยในอากาศ ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของศิลปะถ า้ท่ี
ตนุหวง ภาพเขียนสภีายในถ า้ เป็นเร่ืองราวของความดี-
ความชัว่ และความสขุนิรันดร์ในสรวงสวรรค์ คล้ายกบัวา่
สวรรค์และโลกเป็นเอกภพเดียวกนั  ในจ านวนถ า้ 492 
ถ า้โม่เกา(Mogao) เป็นถ า้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุและอายเุก่า  
แก่มาก แกะสลกัหน้าผาทางซีกตะวนัออกของภเูขาหมิงซา รวมความยาว 1,600 เมตร ทกุตารางนิว้
ของผนงัถ า้เต็มไปด้วยภาพวาดและรูปสลกัทางศาสนา และถ า้แหง่นีมี้ภาพผนงักินเนือ้ท่ีกวา่ 45,000 
ตารางเมตร นกัโบราณคดีตะวนัตกขนานนามภาพผนงัแหง่นีว้า่ “ห้องสมดุบนผนงั” 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบั เมืองเจียอีก้วน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง ) 

ค ่ำ   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  
 พักที่เจียอีก้วน 嘉峪关宾馆 Gansu Jiayuguan Hotel  ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่ห้ำ  (5) เจียอีก้วน   – จำงเย่ – เขตภมูิทศัน์จำงเย่ฉีเหลียนซำน หวู่ไฉ่ซำน 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 น าทา่นเดินทางสูเ่มืองจำงเย่  张掖 ในมณฑลกานซู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง )  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร    
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เขตภมูิทัศน์จำงเย่ฉีเหลียนซำนตนัเสียตีเ้ม่ำ Zhangye Qilianshan 
Danxia Landform หรือ โขดภหูนิทรำยแดงหลำกสี หวู่ไฉ่ซำน Rainbow Mountain  จดัเป็นหนึง่
ในภมิูทศัน์        มหศัจรรย์ของจีนอนังดงามแปลกตา ใน
เขตภเูขาฉีเหลยีนซาน ครอบคลมุอาณาบริเวณกว้างขวาง
ถึง 300 ตร.กม. อยูบ่นระดบั    ความสงู 2,000-3,800 ม.
จากระดบัน า้ทะเล ในทางธรณีวิทยา สนันิษฐานวา่มีอายุ
มานานกวา่ 2 ล้านปี ผา่นการกดักร่อนของธรรมชาติ สาย
ลม แสงแดด และความแห้ง แล้งของภมิูประเทศ เผยให้
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เห็นถึงชัน้ของแร่ธาตใุต้ดิน ท่ีบ้างเป็นริว้เลือ่มลายหลากสสีนัพาดผา่นทัง้เนินภ ู แลซบัซ้อน บ้างเป็นหบุ
โตรกลกึชนั บ้างคล้ายดัง่ปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอนั
หลากหลาย   

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
พักที่จำงเย่ 张掖绿洲假日酒店 Zhangye lvzhou Holiday Inn Hotel ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่หก  (6)วั ดพระใหญ่ ต้ำฝอซื่อ – รถไฟควำมเร็วสูง – หลันโจว - สะพำนเหล็กแม่น ำ้หวงเหอ    

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
 ชมพทุธสถานส าคญัของจางเยคื่อ   วัดพระใหญ่ต้ำฝอซื่อ Dafo Si 
สร้างในปีค.ศ.1098 สมยัซีเซี่ยภายในวิหารใหญ่เป็นท่ีประดิษฐานของพระ
นอนศกัด์ิสิทธ์ิองค์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศจีน มีความยาว 34.5 ม. พระ
องัสากว้าง 7.5 ม.  พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม.  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร    
  น าทา่นเดินทางสูส่ถานีรถไฟเมืองจางเย่ 
14.28 น.  โดยรถไฟความเร็วสงูขบวนท่ี D2674  เดินทางสูเ่มืองหลนัโจว 
17.41 น.  รถไฟถึงสถานี  เมืองหลันโจว 兰州 เมืองหลวงของมณฑลกานชู มณฑลทาง   ภาคตะวนัตกเฉียง

เหนือของจีน  คนในสมยัราชวงศ์ฮัน่เรียกวา่ เมืองจินเฉิง หรือเมืองแหง่ทองค า    เพราะได้      สร้าง
เมืองท่ีได้ขดุพบแร่ทองค าทางตอนเหนือของเมือง ล้อมรอบ
ด้วยขนุเขาทางเหนือและทางใต้   คือ ภเูขาเกาหลานซาน 
และฟ่งหวง แม่น า้หวงเหอ เป็นแม่น า้สายเลอืดใหญ่ท่ีหลอ่
เลีย้งประเทศจีน      ไหลผา่นกลางเมืองหลนัโจว และเป็นต้น
ก าเนิดของแม่น า้บนท่ีราบสงูชิงไห-่ทิเบต 
น าทา่นชม สะพำนเหล็กแม่น ำ้หวงเหอ ชาวบ้านเรียกกนั
วา่สะพานท่ี 1 แม่น า้หวงเหอ สะพานเหลก็เดิมสร้างในสมยั
ราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368-1398 สร้างเป็นเรือขนาดใหญ่ 
24 ล าติดตอ่กนั ถึงฤดหูนาวก็จะรือ้ออก พอถึงหน้าร้อนก็จะ
ตอ่ขึน้มาใหม่ เป็นสะพานท่ีเช่ือมระเบียงแม่น า้หวงเหอ 
มณฑลชิงไห ่และมณฑลหนิงเซี๊ยะ 
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น าทา่นชม หินสลกั มำรดำแห่งแม่น ำ้เหลือง หรือหวงเหอหมู่ชิง  เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดนัศีรษะ
หนัมองลกูน้อยท่ีนอนอิงแอบอยูข้่างๆ มารดา  สายตาท่ีนางมองดลูกูน้อยนัน้ เป็นแววตาท่ีช่างอบอุ่น
ด้วยความรักเป็นท่ีสดุ  รูปปัน้นี ้  เปรียบเสมือนแม่น า้หว งเหอ เป็นมารดาท่ีหลอ่เลีย้งมวลประชาชาว
จีนหลายร้อยล้านคนท่ีประดจุดงัหนึง่เป็นบุตรน้อยของนางมายาวนานกวา่ 4,000 ปี ต้นธารแหง่
ประวติัศาสตร์ชาติจีน ท่ีมีความผกูพนักบัสายน า้หวงเหออยา่งลกึซึง้ มิแหง่แตป่ฐมกษัตริย์ในยคุ
ตอนต้น ทรงเกรงตอ่อิทธานภุาพของล าน า้หวงเหอ 

ค ่ำ    รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
 พักหลันโจว 兰州阳光酒店 Lanzhou Sun Hotel  ระดับ 4 ดำวหรือเทียบเท่ำ 

 

วันที่เจ็ด (7) หลันโจว  –  เฉินต ู– กรุงเทพฯ  

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 
10.55 น. เหิรฟ้าสูเ่มืองเฉินต ูเท่ียวบินท่ี 3U8526  

12.25 น.              ถึงสนามบิน นครเฉินต ูน าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อบินตอ่ 
16.05 น.      บินลดัฟ้ากลบัสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมิูโดยเท่ียวบินท่ี 3U8145 

17.25 น.       ถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมิูฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297409-d1985304-Reviews-Changxing_International_Hotel-Lanzhou_Gansu.html
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อัตรำค่ำบริกำร   
             ผู้เดินทำงจ ำนวน  16  ท่ำนขึน้ไป   ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ำน/ห้อง) พักเดี่ยวเพิ่ม 

เดือนมีนำคม 2562          34,800    บำท  3,800  บำท  

เดือนเมษำยน 2562 35,800    บำท  4,800  บำท  

15 – 21 เมษำยน 2562 38,800    บำท  4,800  บำท  

เดือนกันยำยน – ตุลำคม 2562 38,800    บำท  5,800  บำท  

 
อัตรำนีร้วม   คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)    คา่น า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)      คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
   คา่วีซา่ปกติ 4 วนัท าการ     บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ      
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

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

 
เอกสำรประกอบ กำรขอวีซ่ำจีน  
1.    หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เล่มจริง มีอำยุเหลือใช้ไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน    
2.    รูปถ่ำยสี ขนำด  2 นิว้ ท่ำนละ 1 รูป (ไม่รับรูปถ่ำยข้ำรำชกำร) 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน + ส ำเนำบัตรประชำชน ของพ่อแม่  +  ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตพ่อแม่ 
4..    ใบเกิดเด็ก  หรือ  (สูติบตัร) ถ่ำยส ำเนำ 1 ชุด เด็กอำยุ ต ่ำกว่ำ 18 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อตัราค่าวีซ่าด่วน เม่ือส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

   ยื่นวซ่ีาด่วน 2-3 วนั จ่ายเพิ่มท่านละ 1,100 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงนิตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการ
คืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้  าประกนัอุบตัิเหตุให้กบัลูกคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
เง่ือนไขและความรับผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเทีย่ว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของ
เจา้หน้าที่บริษทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออ้ม 
เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ 
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