
โปรแกรมเซี
ยงไฮ ้หงัโจว ผูโ่ถซาน ลั
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กาํหนดวันเดนิทาง     วันที�  1 – 5 พฤศจกิายน  2561 

วันแรก        (1)   กรุงเทพฯ – เซี�ยงไฮ้ – หอไข่มุก+พพิธิภัณฑ์หุ่นขี .ผึ .ง – หาดไว่ทาน 

08.00 น. �พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหวา่งประเทศ (ประตทีู# 9-10 ) เคา
เตอร์ U  สายการบนิไชนา่อีสเธิร์นแอร์ไลน์ (MU)  โดยมีเจ้าหน้าที#ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่
ทา่น  

10.25 น.   �ออกเดินทางสูน่ครเซี#ยงไฮ้ โดยเที�ยวบินที� MU9854 

15.40 น. ถึงสนามบนินานาชาตผิูต่ง เมืองเซี#ยงไฮ้  หลงัผา่นพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว จากนั :นนําทา่นขึ :นชม หอไข่มุก   ซึ#งเป็นหอ
สง่สญัญาณโทรทศัน์ที#สงูที#สดุในเอเชียและสงูเป็นอนัดบั 3 รอง
จากแคนนาดาและรัสเซีย สงู 468 เมตร หนกั 120,000 ตนั 
ภายในเป็นเสาปลอ่งกลวงมีลิฟต์ความเร็ว 7 เมตร / 1 วินาที 
พร้อมชมวิวของเมืองเซี#ยงไฮ้ แล้วนําทา่นเข้าชมพพิธิภัณฑ์หุ่น 
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ขี .ผึ .ง ที#ซึ#งรวบรวมความเป็นมาของเมื#องเซี#ยงไฮ้ ซึ#งจะพาทา่นย้อนยคุไปในสมยัของเจ้าพอ่เซี#ยงไฮ้ ในปี 
1980 จนถึงปัจจบุนั   นําท่านเดนิสูภ่ตัตาคาร 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
�  พักเซี�ยงไฮ้ Holiday Inn Express Shanghai Gongkang 上海共康智选假日酒店 

 ระดับ 4  ดาว หรือเทียบเท่า 
 คืนนี .กรุณาเตรียมเสื .อผ้า 1ชุด ของใช้จาํเป็น ยารักษาโรคใส่กระเป๋าใบเล็ก สําหรับค้างบนเขาเกาะผู่โถซาน 2 คืน 
 

วันที�สอง   (2)        เซี�ยงไฮ้ – ผ่านเมืองหนิงปอ –  ผ่านสะพานข้ามอ่าวหางโจว -  เกาะผู่ถัวซาน – วัดผู่จี .ซื�อ  
                     -  วัดฝ่าวี�    

เช้า          �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมือง  หนิงปอ (โดยรถโค้ชใช้เวลาประมาณ 2 
ชม.)       โดยเส้นทางผา่น สะพาน Hangzhou Bay Bridge  

สะพานข้ามอ่าวหางโจว ซึ#งเป็นสะพานข้ามทะเลที#ยาวที#สดุใน
โลก ตั :งแตปี่ พ.ศ.2550 ใน มณฑลเจ้อเจียง เริ#มต้นจากเมืองเจียซิ
งทางทิศเหนือไปสิ :นสดุที#เมืองหนิงปอทางทิศใต้ มีความยาว
ทั :งหมด 36 กิโลเมตร มลูคา่ 1.42 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ เชื#อมระหวา่งด้านใต้ของเซี#ยงไฮ้ และ เมืองหนิง
ปอ (มณฑลเจ้อเจียงทางทิศใต้) ซึ#งจะร่นระยะเวลาลงได้ 3 ชั#วโมงเหลือเพียง 1 ชั#วโมงและสามารถเพิ#ม
ศกัยภาพของทา่เรือทั :งสองแหง่ในการกระจายสินค้าได้
อีกมาก การก่อสร้างสะพานนี :เป็นการร่วมลงทนุ
ระหวา่งรัฐบาลและเอกชน โครงการนี :ได้เริ#มสร้างในปี 
ค.ศ.2003 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2008 โดยสามารถรองรับ
รถยนต์ได้ถึงวนัละ 45,000 - 50,000 คนั 

   �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางโดยเรือดว่น สู ่ เกาะผู่ถัวซาน  ซึ#ง
ตั :งอยูที่#ทะเลเหลียนฮวัหยาง   ซึ#งหา่งจากอา่วหางโจว มณฑลเจอ๋
เจียงไปทิศตะวนัออกประมาณ 100 ไมล์ทะเล ซึ#งประกอบด้วย
เกาะผูถ่วัซานเกาะลั#วเจียซานและเกาะจเูจียเจีย  เกาะผูถ่วัซานมี
เนื :อที#เพียง 12.5 ตารางกิโลเมตร  วดัตา่งๆ บนเกาะเริ#มสร้างใน
สมยัราชวงศ์ถงัและซง่ และเจริญรุ่งเรืองในสมยัราชวงศ์หมิงและ
ชิง  ปัจจบุนันี :ยงัเหลือประมาณ 10 วดั นบัเป็นภเูขาชื#อดงัทาง
ศาสนาพทุธ  ติดอนัดบัหนึ#งใน  สี#ของจีน และเป็นธรรมสถานของ
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ (พระแมก่วนอิม) โดยได้ฉายานามวา่ 
“เป็นที#อยูข่องเทพยดา” จากนั :นนําทา่นนมสัการพระพทุธรูปที# 
วัดผู่จี .ซื�อ เป็นวดัที#ใหญ่ที#สดุ 1 ใน 3 แหง่ของผูถ่วัซานอายกุวา่ 
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 900 ปี สร้างในสมยัราชวงศ์ซง่เหนือปี ค.ศ.1080 เพื#อถวายแดอ่งค์พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร ภาย ในมี
วิหาร 9 แหง่  เป็นวดัเดียวเทา่นั :นที#พระอโุบสถมีรูปปั :นพระแมก่วนอิมเป็นองค์ประธาน แทนพระพทุธเจ้า 
และ มีรูปปั :นพระแมก่วนอิม 32 ปาง อยูส่องข้าง  แตล่ะองค์จะมีโฉมหน้าและการแตง่กายที#ตา่งกนัซึ#งปั :น
ขึ :นตามคําบรรยายในตํานาน        
ตอ่จากนั :นนําทา่นนมสัการเจ้าแมก่วนอิม ณ วัดฝ่าวี� ซึ#งเป็นวดัที#มีฐานะสงูสงัเกตไุด้จากสิ#งของที#ใช้ตกแตง่
วดัทั :งหมดจะเป็นสีเหลืองวดันี :สร้างโดยจกัรพรรดิถ̂งัซี 

 
 
 
 
 

 
คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  

� พักบนเกาะผู่โถวซาน普陀山大酒店 Putuoshan Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

วันที�สาม    (3 )    เกาะลั�วเจียซาน – พระแม่กวนอิมทะเลใต้ – วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป –  วัดไผ่ม่วง  

เช้า       �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นโดยสารเรือสู่ เกาะลั�วเจียซาน ซึ#งเป็นเกาะ
เล็กๆ ที#เมื#อมองจากระยะไกลจะดคูล้ายกบัพระที#
ประทบันอนอยูบ่นพื :นผิวทะเล คมัภีร์ทางพทุธ
ศาสนาของจีนได้บนัทกึไว้วา่สถานที#แหง่นี :เป็นที#
ประทบับําเพ็ญเพียรภาวนาของเจ้าแมก่วนอิม 
ก่อนที#ท่านจะได้บรรลเุป็นพระโพธิสตัว์และยงัมีเรื#อง
เลา่กนัอีกวา่นํ :าบนเกาะแหง่นี :เป็นนํ :าทิพย์จากแจกนั
ของเจ้าแมก่วนอิม มีคํากลา่ววา่ “มาผูถ่อซาน ไมม่าเยือนลั#วเจียซาน ก็เหมือนยงัมาไมถึ่ง” ไมไ่กลจากห
ล้อเจียซานมีประภาคารที#ปรากฏอยูใ่นแผนที#การเดนิเรือของโลก จากนั :นนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่กาะผู่โถ
ซาน  

   �  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
แล้วนําทา่นสกัการะพระแม่กวนอิมทะเลใต้  สงู 33 เมตร ยืน
ประทบั บนฐานดอกบวั ทําพิธีเบกิเนตร ปี 1997  สร้างด้วยเงิน
ศรัทธาที#บริจาคจากพทุธศาสนิกชนเป็นเงิน 270 ล้านหยวน  นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ วัดพระแม่กวนอิมไม่ยอมไป  สาเหตทีุ#ชื#อวดันี :
คือเมื#อปีค.ศ. 916 ได้มีพระชาวญี#ปุ่ นชื#อหุ้ยเออ๋ ได้แอบนํารูปสลกั 
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พระแมก่วนอิมจากภเูขาอูไ่ถซาน ซึ#งก็เป็นพทุธคีรีหนึ#งในสี#ของจีนลงเรือ เพื#อ
จะนําไปประดิษฐาน ที#ประเทศญี#ปุ่ น เมื#อลอ่งเรือมาจนถึงหมูเ่กาะผูถ่อ ซาน
แหง่นี :ก็เกิดพายลุกูใหญ่ขึ :นทําให้เรือไมส่ามารถแลน่ตอ่ไปได้ จงึนํารูปสลกั
พระแมฯ่ขึ :นฝั#งเพื#อรอพายสุงบ แล้วพายก็ุสงบลงทนัที เมื#อเห็นเชน่นั :นก็ได้นํา
รูปสลกัพระแมฯ่ ลงเรือเพื#อจะเดนิทางตอ่ ทนัใดนั :นก็เกิดพายขุึ :นอีกจงึ
จําเป็นต้องนํา รูปสลกัพระแมฯ่ ขึ :นฝั#งอีกครั :ง เกิดเหตกุารณ์เชน่นี :ขึ :นถึง 3 
ครั :งด้วยกนั พระหุ้ยเอ๋อ จงึได้ตั :งจิตอธิษฐานวา่ หากชาวญี#ปุ่ นจะไมไ่ด้ชม
บญุของพระแมก่วนอิมองค์นี :ก็ขอให้เกิดพายขุึ :นอีกครั :ง ทนัใดนั :นก็เกิดพายุ
ขึ :นโดยฉบัพลนัให้ทกุคนได้เห็นประจกัษ์ ดงันั :นพระหุ้ยเอ๋อจงึจําเป็นต้อง
อญัเชิญรูปแกะสลกัพระแมก่วนอิมขึ :นฝั#งและสร้างศาลาเล็ก ๆ เพียงพอแคก่นัแดด-ฝนไว้ เทา่นั :น แล้วก็
เดนิทางจากไป ตอ่มาภายหลงัได้มีการสร้างตอ่เตมิโดยบร รดาชาวบ้านผู้ มีจิตศรัทธา จนกลายมาเป็นวดัที#
เห็นกนัใน ปัจจบุนัส่วนชื#อของวดัก็ได้เรียกกนัตามตํานานที#เลา่ขานกนัมา  นําทา่นเที#ยววัดไผ่ม่วง ที#มี
รูปพระแมก่วนอิมทําด้วยหยกขาว ทางเข้าประตวูดัมีภาพแกะสลกัพระอรหนัต์ภาพละ 9 องค์อยู ่2 ภาพ ที#
พทุธศาสนิกชนไทยสร้างถวาย   
 
 
 
 
 
 

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
� พักบนเกาะผู่โถวซาน普陀山大酒店 Putuoshan Hotel  ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที�สี�    (4 )        เกาะผู่ถัวซาน -   "ย่านซินเทียนตี ." 

เช้า       �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสูท่่าเรือจเูจียเจียน จากนั :นนําทา่นสูเ่มือง

โบราณอูเจิ .น   เป็นท้องถิ#นเก่าแก่ อดุมไปด้วย
โบราณสถานและโบราณวตัถ ุ ตําบลอเูจิ :นตั :งอยูใ่นเมือง 
"ถงเซียง" มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวนัออกของจีน อยู่
ริมคลองขดุ "ต้ายุน่เหอ" ซึ#งเป็นคลองขดุที#ยาวที#สดุของ
โลก หา่งจากนครเซี#ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร 

          �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
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นําทา่นล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ .น   เอกลกัษณ์ของ
หมูบ้่านนํ :าโบราณแหง่นี : นอกจากจะเป็นความโดดเดน่ของ
โบราณสถานที#มีอายนุบัพนัปีแล้ว จดุเดน่ที#อยูคู่ก่บัสายนํ :า
ที#ไมเ่คยหลบั เป็น "สะพานหินทรงโค้ง" ข้างทางเตม็ไปด้วย
ต้นหลิวย้อยระย้าเหมือนมา่นธรรมชาติดตูระการตา ยิ#ง
เมื#อนั#งเรือแจวชมสองฝั#งข้างทางได้เห็นธรรมชาตริอบสอง
ฝั#งคลอง คณุจะประทบัใจไปกบัสิ#งปลกูสร้าง ที#ล้วนใช้สีโทนดํา ที#แม้แตห่ลงัคาทรงแหลมก็ทาด้วยสีดํา
เหมือนกนัทกุหลงั มองไปที#สองฝากฝั#งแมนํ่ :า เตม็ไปด้วยบ้านเรือนที#ดดัแปลงเป็นร้านอาหาร โรงแรมเล็กๆ 
แตค่งความเป็นเอกลกัษณ์ดั :งเดมิ ดสูวยงามมีระเบียบ ที#เป็นเชน่นี :เพราะทางการจีนเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยใน
การดแูล ซ่อมแซม และอนรัุกษ์บ้านเรือนให้คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเก่าแก่ ตั :งแตส่มยัราชวงศ์หมิง 
และราชวงศ์แมนจ ู 
นําทา่นเข้าร้านผ้าไหม  จากนั :นนําท่านเดินทาง
กลบัเซี#ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก ” เนื#องจาก
เป็นเมืองศนูย์กลางความเจริญด้านตา่งๆ ของภมูิภาค 
ทั :งด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง 
ด้านแฟชั#น และการทอ่งเที#ยว เซี#ยงไฮ้จงึนบัเป็นความ
ภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้วา่เซี#ยงไฮ้เป็นสญัญา
ลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  

คํ�า  �  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
นําทา่นสู ่ "ย่านซินเทียนตี ." ถือเป็นแหลง่ฮิปลา่สดุของคนอินเทรนด์เซี#ยงไฮ้ ตั :งอยู่ฝั#งเมืองเก่า ออกแบบ
โดย "เบนจามิน วดู" สถาปนิกชื#อดงัชาวมะกนั ได้รับเสียงชมวา่มีเสนห์่อย่างเหลือเชื#อ เพราะอนรัุกษ์ตกึราม
บ้านชอ่งเก่าๆไว้ ผสมผสานลงตวักบับ้านก่ออิฐสีเทาสไตล์ชิกเูหมิน ที#จําลองขึ :นใหมจ่ากยคุปลายศตวรรษ
ที# 19 ที#นี#มีความรื#นรมย์ให้เอนจอยครบครันทั :งร้านกาแฟและคาเฟ่สไตล์โมเดร์ิน,เรสเตอรองต์ของคนดงั, , 
บตูกิเก๋ๆของดีไซเนอร์ชื#อดงั, แกลเลอรี# และช้อปปิ:ง มอลล์ระดบัอพัสเกล...ถือเป็นสวรรค์ของคนรวยแตไ่ม่
พร่องรสนิยม!!  

�  พักเซี�ยงไฮ้ Holiday Inn Express Shanghai Gongkang 上海共康智选假日酒店 

 ระดับ 4  ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที�ห้า      (5)    ร้านยาบัวหมิะ – ตลาดเฉิงหวังเมี�ยว – ช้อปปิ.ง – ร้านหยก – กรุงเทพฯ    

เช้า       �  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําทา่นสู่ ร้านยาบัวหมิะ ให้ทา่นซื :อยาสามญัประจําบ้าน จากนั :น
นําทา่นสู ่ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี�ยว อิสระให้ทา่นได้ช้อปปิ:งขนม
ตา่งๆ ของเมืองเซี#ยงไฮ้พร้อมของที#ระลกึรวมถึงเสื :อผ้า เครื#อง 
ประดบัตา่งๆ ฝากคนทางบ้าน ที# ตลาด เฉิงหวงัเมี#ยว  เดมิเป็น
ที#ตั :งของวดัเฉิงหวงัเมี#ยว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี :เป็น

สถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศ์หมิงและชิง ปัจจบุนัเป็นร้าน
ขายของมีทั :งของพื :นเมืองโบราณ เชน่ ตราประทบั รูปภาพวาด 
ลายมือพูก่นั เครื#องนํ :าชา ของที#ระลกึ และสินค้าสมยัใหมอ่ยา่ง
รองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั :งยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื :นเมือง
ตา่งๆ อีกมากมาย  

เที#ยง       � รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 
จากนั :นนําทา่นช้อปปิ:งตามอธัยาศยั ตลาดไต้ดนิ  แหลง่ช้อปปิ:งที#สําคญัอีกแหง่หนึ#งของเซี#ยงไฮ้ ซึ#งมี
สินค้าเลียนแบบสินค้าแบรนด์เนมตา่งๆ คณุภาพดีในราคาดงึดดูใจ ไมว่า่จะเป็นนาฬิกา กระเป๋า เสื :อผ้า 
รองเท้าหรือของที#ระลึกแบบจีนๆ ในราคาถกู  นําท่านเข้าร้านหยก 

  ได้เวลาอนัสมควรนําทานเดินทางสูส่นามบนิ 
18.30 น.  นําทา่นเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย     เที#ยวบนิที#  MU9853  
 22.25 น.      เดนิทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 
 

������  ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ  ������ 
 
หมายเหตุ  ในโปรแกรมทัวร์ กาํหนดให้มีการเข้าร้าน อาทเิช่น   นวดฝ่าเท้า , หยก , ผ้าไหม ,  ซึ�งจาํเป็นต้องระบุ
ลงในโปรแกรมทัวร์  เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้าน
จาํเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที  ซื .อหรือไม่ซื .อขึ .นอยู่กับความพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆทั.งสิ .น  
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อัตราค่าบริการ   เดนิทาง 1-5 พฤศจิกายน 2561 
      

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) พักเดี�ยวเพิ�ม 

ผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ .นไป 28,800 บาท 4,800 บาท  

 
อัตรานี .รวม �  คา่ตัfวเครื#องบนิไปกลบั (ตัfวกรุ๊ป)   � คา่นํ :าหนกักระเป๋าไมเ่กิน  30  กก. 

�  คา่ที#พกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    �  คา่ภาษีสนามบินทกุแห่ง  
  � คา่วีซ่าทอ่งเที#ยว     � บตัรเข้าชมสถานที#ตา่ง ๆ ตามรายการ  

�  อาหารครบทกุมื :อตามรายการ    
� คา่ประกนัอบุตัเิหตทุกุที#นั#งๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

 
อัตรานี .ไม่รวม �   คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเครื#องดื#มนอกรายการ  เป็นต้น. 

� คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถิ#น                                            
�   คา่นํ :าหนกัเกิน 30  ก.ก.  
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ#ม 7 %  และ ภาษีนกัท่องเที#ยว ( ถ้ามี ) 

 
เอกสารประกอบ การขอวีซ่าจีน  
1.    หนังสือเดนิทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง มีอายุเหลือใช้ไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน    
2.    รูปถ่ายสี ขนาด  2 นิ .ว ท่านละ   2 รูป (ไม่รับรูปถ่ายข้าราชการ) 
3          กรณี เดก็เดนิทาง  สาํเนาทะเบียนบ้าน + สาํเนาบัตรประชาชน ของพ่อแม่  +  สาํเนาหน้าพาสปอร์ตพ่อแม่ 
6.    ใบเกิดเดก็  หรือ  (สูตบัิตร)  
 

  อตัราค่าวซ่ีาด่วน เมื
อส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

•   ยื
นวซ่ีาด่วน 2-3 วนั จ่ายเพิ
มท่านละ 1,600 บาท 
 

หมายเหตุ   
-บริษทัฯมีสิทธิ4 ที
จะเปลี
ยนแปลงหรือสบัเปลี
ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เมื
อเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้/ ขอสงวนสิทธิ4 ที


จะมีการเปลี
ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีที
มีการขึ;นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื;อ ไม่
เที
ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย / บริษทัไดท้าํประกนัอุบติัเหตุใหก้บัลูกคา้
ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื
อนไขตามกรมธรรม)์  
เงื�อนไขและความรับผดิชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที
ยว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเที
ยวในต่างประเทศ ซึ
งไม่อาจรับผดิชอบต่อความเสียหายตา่งๆ  ที
อยู่
เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที
บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี
ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ
มเติมที
เกิดขึ;น ทั;งทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที
ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเนื
องมาจากมีสิ
งผดิกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื
นๆ 

 


