กาหนดการเดินทาง วันที่ 26 มิ.ย. – 01 ก.ค.2562
วันแรก
12.00 น.

14.30 น.
20.10 น.

(1)

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES MU

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ – เมืองไท่ หยวน – อาเภออวิ๋ซ่ ือ

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 (ประตู 10) เคาเตอร์ U
15 – U 21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน (จอดรถส่งผู้โดยสาร ได้ ที่อาคาร
ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9-10)
เหิรฟ้าสูเ่ มืองไท่ หยวน โดยเที่ยวบินที่ MU5068
ถึง เมืองไท่ หยวน
เมืองเอกของมณฑลซานซีที่มี
ประวัติศาสตร์ มายาวนานกว่า 2,000 ปี หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมือง จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อาเภออวิ๋ซ่ ือ
榆次

 พักอาเภออวิ๋ซ่ ือ 晋中万豪美悦国际酒店 Winners Palace Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

(2) อาเภออวิ๋ซ่ ือ – บ้ านตระกูลฉาง – กาแพงเมืองจีนด่ านเยี่ยนเหมินกวน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันเดิ
้ นทางไปชม บ้ านตระกูลฉาง มีคํากล่าวว่า “ตระกูล
เฉียวหนึง่ หลัง ตระกูลฉางสองตลาด” เป็ นคํากล่าวถึงตระกูล
ฉางที่ใหญ่ที่สดุ มณฑลซานซี ขึ ้นชื่อลือชาด้ วยบ้ านตระกูลผู้ดีที่
หรูหราใหญ่โต แรกเริ่ มตระกูลนี ้เป็ นตระกูลพ่อค้ ารํ่ ารวยจาก
การค้ าขาย ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ชิง จักรพรรดิคงั ซี ซึง่ เป็ นยุคทอง
ของพ่อค้ าซานซี ได้ เริ่ มก่อสร้ างคฤหาสน์และขยายอาณาเขต
ต่อเติมเรื่ อยๆตลอด 200ปี มีพื ้นที่ มากกว่า 100ไร่ อาคาร40
อาคาร ห้ องต่างๆกว่า 1,500ห้ อง จนมีขนาดใหญ่เทียบเท่า
เมืองเมืองหนึง่ เลยทีเดียว นอกจากการค้ าขายแล้ ว ในสมัยนัน้
ตระกูลฉางยังถือเป็ นตระฏลใหญ่
ที่มีวิสยั ทัศน์ไกล
ให้
ุ
ความสําคัญกับการศึกษา จึงเป็ นที่บม่ เพาะ บัณฑิตจอหงวน
นักกวี ต่างๆมากมาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองกวางอู่ Guangwu นําท่านชม
กาแพงเมืองจีนด่ านเยี่ยนเหมินกวน หรื อที่อาจรู้จกั กันใน
นามของ ด่านประตูหา่ นป่ า (雁门关 ) เป็ นหนึง่ ในกําแพง
เมืองจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองซินโจว มณฑลซานซี
ประเทศจีน
โดยด่านเยี่ยนเหมินกวนเป็ นกําแพงเมืองจีนที่
ตังอยู
้ ร่ ะหว่างแนวของภูเขาซึง่ โค้ งงุ้มเข้ าหากัน และมีความเชื่อว่าแม้ แต่หา่ นป่ าซึง่ เป็ นนกที่มีฤดูกาล
อพยพระยะไกลทุกฤดู ยังต้ องบินลอดใต้ ทิวเขานัน้ กําแพงเมืองจีนแห่งนี ้จึงถูกเรี ยกว่าประตูห่านป่ า (
雁门/Yanmen/เยี่ยนเหมิน) สืบทอดกันมานัน่ เอง
ปั จจุบนั กําแพงเมืองจีนด่านเยี่ยนเหมินก
วน ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกําแพงเมืองจีน หรื อที่ร้ ูจกั กันในนามของ “กําแพงหมื่นลี ้” ซึง่ เป็ นสิง่ ปลูกสร้ าง
ด้ วยมือของมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่จนได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง และได้ รับ
การแต่งตังจาก
้
UNESCO ให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1987 โดยบริ เวณด่านเยี่ยนเหมินกวนถือเป็ นหนึง่ ใน
กําแพงเมืองจีนที่มีหลักฐานการก่อสร้ างที่เก่าแก่ที่สดุ
แห่งหนึง่
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้ าถง
เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์ ตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของมณฑลซานซี
แต่เดิมเป็ นเมืองสําคัญทางทหาร แต่หลังจากพรรค
คอมมิวนิสต์ขึ ้นมาปกครองด้ วย ทรัพยากร

ถ่านหินที่มีมหาศาล (ซานซี มีปริ มาณถ่านหินประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศจีน) ทําให้ ต้าถงถูกเปลีย่ น
โฉม กลายเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็ นอุตสาหกรรมหลักและเป็ นที่ มาของชื่อ
เล่น“เมืองถ่านหิน”
ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เพลิดเพลินไปกับสุกีห้ ม้ อไฟ เมืองต้ าถง
 พักที่เมืองต้ าถง 大同金地豪生大酒店 - Howard Johnson Jindi Plaza Datong ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
เช้ า

(3) ถา้ พุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) – เมืองหุนหยวน – วัดแขวนเสวียนคงซื่อ – เมืองซั่วโจว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันนํ
้ าท่านเที่ยวชม
ถา้ พุทธศิลป์
(วัด
หยุนกั่งสือคู) 云冈石窟 ซึง่ ภายในถํ ้ามีถํ ้า 53
ถํ ้า ในพื ้นที่นี ้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ
กว่า 51,000 รูป รูปที่ใหญ่ที่สดุ สูงถึง 17 เมตร จนถึง
เล็กที่สดุ ขนาดเพียง 2 เซนติเมตร นําท่านชมความ
เจริ ญรุ่งเรื องในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาในสมัย
ราชวงศ์จิ๋นซีฮอ่ งเต้ เหล่าขุนนางและประชาชนที่เลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ ร่วมใจกันสร้ าง
หยุนกัง่ สือคู กรุพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 1 ใน 3 อัน
ลือชื่อของจีน เมาะเกาะคู ณ เมืองหลันโจว , หลง
เหมินสือคู หน้ าผาหลงเหมิน ณ เมืองลัว่ หยาง ท่าน
จะได้ อศั จรรย์ใจ กับภาพที่เห็นตรงหน้ าภูเขาลูกทัง้
ลูกที่ถกู เจาะเป็ นถํ ้าขนาดต่างๆ ทังเล็
้ กใหญ่ ภายใน
แกะสลักเป็ นพระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากนันบาง
้
ถํ ้ายังมี ภาพวาดพุทธศิลป์ รูปปั น้ คัมภีร์ หนังสือ
โบราณลํ ้าค่า กระพระพุทธรูปใน หยุนกัง่ สือคู หากใครได้ มีสว่ นในการก่อสร้ างจะได้ บุญมากมาย
มหาศาลเหนือกว่าการทําบุญอันใดๆทังสิ
้ ้น นายช่างบางคนใช้ เวลาทังชี
้ วิตสร้ างสรรค์งานพุทธศิลป์นี ้
โดยกินนอนอยูภ่ ายในถํ ้านันเองต้
้
องบากบัน่ กับความยากลําบาก อุปสรรคนานาประการ เพื่อให้ ได้
ผลงานที่นา่ ภาคภูมิใจ ซึง่ เกิดจากความศรัทธาอย่างแรงกล้ า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาเดินทางลงใต้ เข้ าสูเ่ มืองหุนหยวน 浑 源
นําท่าน ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาเหิง
ซาน 恒山 Hengshan ๑ ในหวูเ่ ยว่ 五岳 เบญจ
บรรพตของศาสนาเต๋า ตื่นตากับ วัดแขวนเสวียน
คงซื่อ 悬空寺 Hanging Temple อารามแนบ
แขวนกลางนภา มหัศจรรย์ แห่ งศรัทธา สมัย
ราชวงศ์เป่ ยเว่ย (ปี ค.ศ.๔๗๑-๕๒๓) สูง

ค่า

วันที่ส่ ี
เช้ า

จากระดับพื ้นที่ดิน ๕๘ เมตร สร้ างแนบหน้ าโตรกผาอัน
สูงชัน มีลายอักขระของเซียนกวีหลีไ่ ป๋ สมัยราชวงศ์ถงั
จารึกไว้ วา่ “จ้ วงกวน” ทิวทัศน์มหัศจรรย์ และสวีเสียเค่อนักภูมิศาสตร์ และบันทึกการเดินทางสมัยราชวงศ์หมิง
จารึกไว้ วา่ “เสวียนคงเซิ่งจิ่ง” วัดเสวียนคง งดงามกว่าที่
ใดในใต้ หล้ า เดินเลียบหน้ าผาขึ ้นสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทั ้ง
ศาสนาพุทธ เต๋า และหํู (ขงจื ้อ) ภายในตําหนักต่าง ๆ บนวัดแขวนที่ชวนวัดใจให้ ตื่นเต้ น
จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองซั่วโจว ตังอยู
้ ท่ างตอนเหนือของมณฑลชานซี ติดกับเขตปกครองตนเอง
มองโกเลียในทางตะวันตกเฉียงเหนือ ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปล้ อมรอบด้ วยภูเขา
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่เมืองซั่วโจว 朔州四季平朔大酒店 Siji Pingshuo Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
(4) วัดฉงฝู - เขตหนิงอู๋ - อุทยานหลูหยาซาน - ถา้ นา้ แข็งหมื่นปี – หมู่บ้านเสวียนคง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสูว่ ัดฉงฝู Chongfu (ปิ ดวันจันทร์ ) ตังอยู
้ ท่ างด้ านทิศเหนือของถนนชันในของเมื
้
อง
เก่า เป็ นวัดโบราณที่มีขนาดใหญ่ ในวัดมีวิหารห้ า
ชัน้ ยาว 200 เมตรจากเหนือจรดใต้ กว้ าง 117 เมตร
จากตะวันออกไปตะวันตก
และครอบคลุมพื ้นที่
23,400 ตารางเมตร ก่อตังขึ
้ ้นในปี ที่สองของราชวงศ์
ถัง (ค.ศ. 665) และถูกสร้ างขึ ้นโดยนายพลแห่ง
ราชวงศ์ถงั ชาวจางโจว ชมสถาปั ตยกรรมรูปปั น้ และจิตรกรรมฝาผนัง ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี
และเป็ นวัดโบราณที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ สงู
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูอ่ ุทยานหลูหยา
ซาน เขตหนิงอู๋ จุดชมวิว Luya Mountain เป็ น
แหล่งกําเนิดของแม่นํ ้าห้ าสาย ได้ แก่ แม่นํ ้า Weihe
แม่นํ ้า Sanggan แม่นํ ้า Yangwu แม่นํ ้าแม่นํ ้า
Weihe และแม่นํ ้า Zhujiachuan พื ้นที่ที่สวยงามมี
ความสูงเฉลีย่ กว่า 2000 เมตร อุทยานทางธรณีวิทยา,
สวนป่ าแห่งชาติ, เขตอนุรักษ์ ธรรมชาติแห่งชาติ, จุด
ชมทิวทัศน์ทางนํ ้าแห่งชาติ ในปี 2009 จุดชมวิวภูเขา
หลูห่ ยา Luya ได้ รวมอยูใ่ นรายการมรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ ในเดือนกันยายน
2010 ได้ รับการจัดอันดับให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับ
4A ของประเทศ มีป่าหลักประมาณ 820,000 mu,

ทุง่ หญ้ า 660,000 mu, ทรัพยากรสัตว์และพืชมากกว่า 500 ชนิดและจุดชมวิวที่สวยงาม กว่า 100 แห่ง
ในพื ้นที่ มีภเู ขา หิน ป่ า หญ้ า ถํ ้า ทะเลสาบ เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ได้ รับการพัฒนาและเปิ ดให้
สาธารณชนเข้ าชมได้ รวมถึงถํ ้านํ ้าแข็ง Wannian และจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงอีก 9 แห่ง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเที่ยวชมถา้ นา้ แข็งหมื่นปี ” ในซานซี สวยงาม
ดัง่ ปราสาทต้ องมนต์ ในเขตหนิงอู๋ มณฑลซานซี
ตอนกลางของจีนมีถํ ้านํ ้าแข็งหมื่นปี แห่งหนึง่ ที่ซ่อนตัวอยู่
ท่ามกลางต้ นไม้ สเี ขียวขจีและดอกไม้ แย้ มบาน ภายในถํ ้า
สภาพอากาศหนาวเหน็บ ส่วนนํ ้าแข็งก็สวยงามดัง่ หยกที่
ถูกแกะสลัก ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจยั ทางธรณีวิทยา
ของสถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติจีนกล่าวว่า ถํ ้านํ ้าแข็งแห่งนี ้ก่อตัวตังแต่
้ ช่วงยุคนํ ้าแข็ง เมื่อประมาณ
3 ล้ านปี ก่อน จึงถูกขนานนามว่า “ถํ ้านํ ้าแข็งหมื่นปี ”และลึกกว่า 100 เมตร ทังปี
้ มีอุณหภูมิระหว่างลบ
4-10 องศาเซลเซียส นํ ้าแข็งจึงไม่เคยละลาย ทําให้ ตา่ งจากโลกภายนอก โดยนํ ้าแข็งในถํ ้ามีรูปแบบ
หลากหลาย มีทงรู
ั ้ ปเหมือนเสา เหมือนองุน่ เหมือนหน่อไม้ เป็ นต้ น เรี ยกได้ วา่ เป็ นชิ ้นงานศิลปะที่
สวยงามอย่างมาก

ค่า

จากนันชมหมู
้
่ บ้านเสวียนคง หมู่บ้านมหัศจรรย์สามแห่งในป่ าทึบและเขียวชอุ่ม ถูกสร้ างขึ ้นบนหน้ า
ผา สูง 100 เมตร มองขึ ้นไปจากด้ านล่างของหน้ าผาเหมือนปราสาทบนท้ องฟ้า ไปตามถนนภูเขาที่สงู
ชันบ้ านส่วนใหญ่มีประวัติสองหรื อสามร้ อยปี วสั ดุ
ก่อสร้ างส่วนใหญ่ทําจากหินและไม้
วิถีการ
ดําเนินชีวิตที่นี่ยงั คงเป็ นแบบดังเดิ
้ มวิธีการขนส่งที่
สําคัญคือสัตว์ขนาดใหญ่ ที่นี่มีต้นสนมากมาย
และกิ่งก้ านก็กระจัดกระจายและมีรูปร่างที่
แตกต่างกัน ไม่เพียงแต่ทิวทัศน์ที่สวยงามเท่านัน้
แต่ยงั มีประเพณีพื ้นบ้ านที่เรี ยบง่าย ตังแต่
้ การ
ปฏิรูปและการเปิ ดตัวคนหนุม่ สาวได้ ออกไปทํางาน ผู้เฒ่าที่อยูใ่ นหมู่บ้านจะพูดว่าพวกเขาคุ้นเคยกับ
การอยูท่ ี่นี่ทเี่ งียบสงบ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ 宁武芦芽山国际酒店 Luya Mountain International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

(5) เมืองหนิงอู๋ - เมืองไท่ หยวน – วัดจิน้ ฉือ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางขึ ้นเหนือตามเส้ นทางด่วนกลับไปยังนครไท่ หยวน 太原 Taiyuan
เป็ นเมืองอุตสาหกรรมพื ้นฐานของประเทศจีน และเป็ นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของ
ประเทศจีน เมืองไท่หยวน ประกอบ ด้ วยอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้ แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน
อุตสาหกรรม เทคนิคการทําโลหะผสม อุตสาหกรรมเครื่ องจักรเครื่ องกล และอุตสาหกรรมเคมี
นอกจากนันยั
้ งมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ แก่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลคโทรนิค อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ าง และอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมพลาสติก เคมี ซีเมนต์ ปุ๋ย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่
วัดจิน้ ฉือ สร้ างอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 700 – ค.ศ. 1200 เป็ นวัดที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของ
เมืองไท่หยวน ด้ านนอกศาลาประดับ ตกแต่งด้ วยเสาไม้ ที่มีรูปไม้ แกะสลักเป็ นตัวมังกรพันเสาที่มีฝีมือ
งดงามและเป็ นศาลาที่สร้ างในสมัยราชวงศ์ซง่

ค่า
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พัก 晋中万豪美悦国际酒店 Winners Palace Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ า
วันที่หก
เช้ า
09.55 น.
13.30 น.

(6) เมืองไท่ หยวน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบิน
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5067
ถึงท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 26 มิ.ย.-01 ก.ค. 2562
ผู้ใหญ่ 20 ท่ านขึน้ ไป ท่ านละ

อัตรานีร้ วม

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่ าน/ห้ อง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

33,800 บาท

4,800 บาท

ผู้ใหญ่ 16 ท่ านขึน้ ไป

ท่ านละ

36,800 บาท

4,800 บาท

ผู้ใหญ่ 12 ท่ านขึน้ ไป

ท่ านละ

39,900 บาท

4,800 บาท







อัตรานีไ้ ม่ รวม 




ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ (ตัว๋ กรุ๊ป)
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่าที่พกั โรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว (กรุ๊ป)
 บัตรเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการ
อาหารครบทุกมื ้อตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุทกุ ที่นงั่ ๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิ่น
ค่านํ ้าหนักเกิน 20 ก.ก.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีนกั ท่องเที่ยว ( ถ้ ามี )

หมายเหตุ
-บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบาง
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริ ษทั ได้ทาประกันอุบตั ิเหตุให้กบั ลูกค้าในวงเงิน
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆ ที่อยู่
เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรื อออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรื อเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

