
   

 

รหัสทัวร ITV2000401 
ทัวรจีน คุนหมิง ตาล่ี ลี่เจียง แชงการีลา 6วัน 5คนื (KY) 
คุนหมิง – น่ังรถไฟความเร็วสูงสูล่ีเจียง – สระน้ํามังกรดํา - เมืองโบราณลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกร
หยก - โชว IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ําหยก – เมืองจงเต้ียน - เมืองโบราณจงเต้ียน – 
วัดลามะซงจานหลิง - เขาพระจันทรสีน้ําเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา - เมืองตาหลี่   - คุนหมงิ-
ตําหนักทองจินเต้ียน - อิสระชอปปم�งถนนคนเดินคุนหมงิ – วัดหยวนทง - สวนน้ําตกคุนหมงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

บินตรงโดยสายการบิน Kunming Airlines **คาทัวรไมรวมคาวีซา** 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 

อายุ 2-18 
ป 

 
Infant 

อายุ 0-2 ป 

พักเด่ียว 
เพ่ิม ที่น่ัง 

20-25 ก.พ.63 17,888   
 

Infant 5,000 
*ไมรวมคาวีซา* 

 20 
25 ก.พ.-1 มี.ค.63 18,888   20 

3-8 มี.ค.63 18,888   20 
10-15 มี.ค.63 18,888   20 
17-22 มี.ค.63 18,888   20 

 
 
วันแรก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง                             
 
17.30 น.   พรอมกันที ่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศช้ัน 4 

สายการบิน คุนหมิงแอรไลน (KY) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวกตรวจ เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

21.25 น.  ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines    
                เที่ยวบินที ่KY8370 คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง(สายการบินมบีริการ

จําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
 
วันที่สอง คุนหมิง-น่ังรถไฟความเร็วสูงสูลี่เจียง-สระน้ํามังกรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง 
                 อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                 
 
00.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคนุหมิง เมืองเอกและเปนเมืองท่ีใหญท่ีสุด

ในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุม
พ้ืนท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 2,000เมตร 
คุนหมิงไดช่ือวาเปนเมอืงแหงฤดูใบไมผลิ เพราะมีภูมิอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งป 



   

 

ไมรอนหรือหนาวจนเกนิไปแลว ส่ิงที่มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นําทานสูโรงแรมท่ีพัก 

พักที่          เมืองคุนหมิง HUI SHANG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:   
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
 เดินทางสู สถานีรถไฟคุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู เมืองลี่เจียง (ใชระยะเวลา

เดินทางประมาณ 3 ชม.) เปนเมืองซึ่งตัง้อยูในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงาม เปนถิน่ที่
อยูของชาวหนาซี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัย
ราชวงศชิง ซึ่งสระน้ํามงักรดํามีจุดเดนคือ เปน
น้ําที่เกิดจากน้ําพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต
น้ําสีเขียวท่ีสะทอนกับผืนน้ําราวกับสีของมรกต 
นอกจากน้ีภายในบริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ 
ท่ีผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮ่ัน ทิเบต และ
นาซี ไวดวยกันอยางลงตัว ท้ังสะพานหินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปน
ภูเขา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเกาแกอายกุวา 800 ป ท่ีมีสถาปตยกรรม 
ประวติัศาสตรและวัฒนธรรมแตกตางไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆของจีน เน่ืองจากเปน
เมืองที่เปนท่ีต้ังรกรากของชาวหนาซี หรือนาซี มาต้ังแตสมัยโบราณ เมืองน้ียังไดรับ
การขนานนามวา "เวนสิแหงตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และ  เมือง
โบราณล่ีเจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไวไดเปนอยางดี มีทางเดินท่ีปดูวยหิน
อัดแนน อาคารไมแบบจีนโบราณ ลําธารท่ีไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง
หินเกาแก ตนหลิวรมิลําธารที่กิ่งใบลูไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมือง
เกาจะมาบรรจบกนัที่ตลาดส่ีเหล่ียม “ซื่อฟางเจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 
 
 
 
 
 
 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอล 
พักที่          เมืองล่ีเจียง GREEN MELODY HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเคียงกัน:   
 
วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ําหยก 
   เมืองจงเตี้ยน-เมืองโบราณจงเต้ียน  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเกา
ลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยูตลอดท้ังปจากน้ันนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ข้ึนสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก 
เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงน้ี จากน้ันนําทานชม
โชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับช่ือกองโลก จาง อวี้โหมวไดเนรมิตใหภูเขา
หิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง ใชนักแสดงกวา 



   

 

600 ชีวติ  *กรณีกระเชาใหญปด จะเปล่ียนมาข้ึนกระเชาเล็กแทนโดยไมมีการคืน
คาใชจายและไมตองแจงใหทราบลวงหนา* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเดินทางสู อุทยานน้ําหยก สถานท่ีเที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง

น้ีเปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกบัธรรมชาติที่งดงาม อัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรปูปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม 
และน้ําตกมังกรท่ีไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3ช้ัน ช้ันแรกมช่ืีอวามังกรออก
ถํ้า ช้ันท่ีสองมีช่ือวามังกรเลนน้ํา ช้ันที่สามมช่ืีอวามังกรโบยบิน และยังมีตนไมเทวดา
ซึ่งเปนที่สักการะบชูาของคนในพ้ืนที่ มีอายุมากกวา 500 ป  

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
   
                แวะชมสาหรายเกลียวทอง พืชใตน้ําที่มีคุณคาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพช้ันยอด ซึ่งมี

สารอาหารอยูนับไมถวน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหรายพอกหนา จากน้ันเดินทางสู 
เมืองจงเตี้ยน (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นําทานชม เมืองโบราณ
จงเต้ียน หรือ เมืองโบราณแชงการีลา ศูนยรวมของวฒันธรรมชาวธิเบตลักษณะ
คลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพ้ืนเมือง รานขาย 
 สินคาที่ระลึกมากมาย และชมวิถีชีวิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่          เมืองจงเตี้ยน YUN DING JIN XI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:   
 
วันที่สี่ วัดลามะซงจานหลิง-หุบเขาพระจันทรสีนํา้เงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา(รวม   

กระเชา)เมืองตาหลี่   อาหารเชา,เที่ยง, เย็น 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

เดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง เปนวัดใหญที่สําคัญของเมืองแชงกรีลา เปนวัดลามะ
ท่ีมีอายุเกาแกกวา 300 ป สรางจําลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรุง
ลาซามาไว เปนวัดนกิายลามะแบบธิเบตที่ใหญท่ีสุดในมณฑลยูนนาน สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1679  มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางข้ึนโดยดะไลลามะองคท่ี 5 
มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธิ์ท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุด     
  
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา ต้ังอยูใกลกับแช
งกรีลา เปนหุบเขาสูงเกิน 4,000 เมตร ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรบัการขนานนามวาเปน 
หน่ึงสวรรคบนดิน เพราะเปนดินแดนอันสงบ และอยูบนที่สูงใกลขอบฟ�า มีธรรมชาติ
งดงาม  นําทานนั่งกระเชาข้ึนไปยังหุบเขาพระจันรสีน้ําเงิน เปนจดุชมวิวจุดเดียวท่ีสูง
ท่ีสุดของเมืองจงเต้ียนบริเวณเขาปกคลมุดวยตนกุหลาบพันป หรือดอกคามีเลีย ทาน
จะไดพบกับความงามของทุงหญา ป�าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรีทีอ่อกหาอาหาร
และเล็มหญาสวนเดือนกันยายนเมษายน หบุเขาน้ีจะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนไป
ท่ัวเชนกัน เมื่อโดยสารกระเชาไปถึงยอดเขาสูงกวา ทานจะไดสัมผัสลานหิมะกวาง
ใหญสุดสายตาภายใตทองฟ�าสีคราม งดงาม ดังภาพวาด กลาวกันวา ยามทองฟ�า
สดใสไรเมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะ
เหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงกา  หุบเขาพระจันทรสีน้ําเงิน เปนหุบ
เขาที่มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งป เช่ือกนัวาเปนภูเขาศักด์ิสิทธ์ิของชนเผาในลี่เจียง *กรณี
กระเชาปดจะไมมีการคืนคาใชจายและไมตองแจงใหทราบลวงหนา*  

 
 
 
 
 
 



   

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  เดินทางสู เมืองตาหลี่ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชม.) เขตปกครองตนเองทาง

ตะวันตกเฉียงใตของจนี ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉาง
ซานที่ระดับ 1,975 เมตร 

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่          เมืองตาหลี่ FEI LONG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน:   
 
วันที่หา คุนหมิง-ตําหนักทองจินเตี้ยน-อิสระชอปปم�งถนนคนเดินคุนหมิง 
                      อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
  เดินทางสู คุนหมิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ถึงเมืองคุนหมงิ แวะรานผา

ไหมจีน เลือกซื้อผลิตภัณฑจากผาไหม อาทิ ผาหม ผาปูที่นอน ฯลฯ 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม ตําหนักทองจินเตี้ยน ถูกสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง และไดรับการบูรณะ

โดยอองหวูซันกุยดินแดนแถบน้ีในสมัยราชวงศชิง ตําหนักหลังน้ีมีความสูง 6.7ม. 
กวางและยาว 6.2ม. สรางขึ้นดวยทองเหลืองทั้งหลัง น้ําหนักกวา 250 ตัน เปนสิ่ง
ปลูกสรางทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดของจีนมีกําแพงและป�อมลอมรอบตําหนักเสมือน
กําแพงที่ลอมรอบเมือง มีกระบ่ีเจ็ดดาวน้ําหนัก 12 กิโลกรมัและดาบกายสิทธ 
 น้ําหนัก 20 กิโลกรมั ถูกเก็บรักษาไวในศาลา เช่ือวาท้ังสองเปนอาวุธประจํากายของ 
อองหวูซันกุย 

   
 
 
 
 
 



   

 

 แวะชมรานชา เลือกซือ้ผลิตภัณฑจากใบชาสินคาคุณภาพดีของเมืองจีนท่ีมีสรรพคุณ
มากมาย เชน บํารุงสายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดน้ําหนัก เปนตน อิสระชอปปم�งท่ี
ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมี ซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก 
ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จ ีจนเปนที่มาของช่ือถนนแหงน้ี โดยซุมมาทองและ
ไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงน้ี 
เปนแหลงเส้ือผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณี
ช้ันเยี่ยม รานเครื่องด่ืม รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากน้ี
ยังมีส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย  

ค่ํา บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุก้ีเห็ด 
พักที่          เมืองคุนหมิง LONG WAY HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน:  
 
วันที่หก  วัดหยวนทง-สวนนํ้าตกคุนหมิง-คุนหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     
                   อาหารเชา,เที่ยง,--- 
 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดท่ีใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานต้ังอยูท่ี

ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญท่ีสุดในคุนหมิงอาย ุ เกาแก
กวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ําขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรี
คนท่ี 15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที ่วัดหยวนทงแหงน้ี  แวะรานบัว
หิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพ่ือสุขภาพผอนคลายความ
เม่ือยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ้ําใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือท่ีรูจักกันดี
ในช่ือ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุ ณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัด
ตอยเปนยาสามัญประจําบาน   

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง 



   

 

 แวะรานหยกจีน ท่ีมคุีณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร
หยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวมงคลทีม่ชีื่อเสียง  ชม สวนน้ําตกคนุหมิง 
(Kunming Water  fall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนน้ําตกฝมือ 
มนุษยท่ีใหญที่สุดในเอเชีย มคีวามสูงกวา 12.5 เมตร มคีวามกวาง 400 เมตร มี
จุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพ่ือเปนท่ีผันน้ํากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมน้ํา 
Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญท่ีสุดในชองแคบยูนนาน 
นอกจากน้ียังชวยป�องกนัน้ําทวมและทําหนาท่ีเปนที่เก็บน้ํายามฉุกเฉินของประชาชน 
ท่ีสําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะน้ําตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ให
ผูคนมาเย่ียมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลาน
บาท นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมิง 

 
 
 
 

 
17.50 น.  เดินทางกลบัสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kunming Airlines  เท่ียวบินที่ 

KY8369 คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (สายการบินมบีรกิารจําหนายอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

18.30 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

 
  
  
 



   

 

ส่ิงที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 
 
-  เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ท่ัวไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจใุนโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียว
ทุกทานทราบวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซื้อใดๆท้ังสิ้น  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลกูคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ข้ึนอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเต็มใจของผูซื้อในสินคาน้ันๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงัน้ัน บรษัิทฯ ไม
สามารถรับผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกคร้ัง 
 
-  ลูกคาทานใดท่ีอยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรือเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาท่ีกอนทําการจองทัวรทุกครัง้ กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง,  
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพ่ือเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ



   

 

เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทกุกรณี 
 
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หามขดีเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.รูปถายสีพ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเส้ือสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงช่ือใหเราทําวีซา
เทาน้ัน!!รับผิดชอบกรณีที่ทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา-
ออกเมือง 
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิมเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
 
 



   

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาต๋ัวเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมท่ีพัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปรงิ) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือค่ําตามท่ีระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามท่ีสายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบกรุป ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวีซาทองเท่ียวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯย่ืนให   ทานละ 2,200 บาท **ย่ืนแบบเดี่ยว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียว1,700+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเด่ียวดวนทางบริษัทฯย่ืนให        ทานละ 3,500 บาท **ย่ืนแบบ
เดี่ยว 2 วันทําการ** 
--(คาวีซาเด่ียวแบบดวน 3,000+คาบริการในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศัพท คา
โทรสาร  



   

 

5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
7.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีน้ําหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคาน้ําหนักกระเป�ากับสายการบินโดยตรงตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  และชาํระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกู
ระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ันต๋ัวเครื่องบินเปนราคาแบบซ้ือขาด ตองเดินทาง
ตามวันทีท่ี่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งส้ิน เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็
ตาม ต๋ัวเคร่ืองบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ  



   

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ท้ังน้ีตองข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 
12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ



   

 

เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เม่ือทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวท้ังหมด 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบันที่มีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน กอนวันหมดอายุโดยนับ
จากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย  ** หากพาสปอรตเลมเกา เคยไดรบัวีซาจีน กรุณาถาย
สําเนาหนาพาสปอรตเลมเกา และสําเนาหนาวีซาจีน จัดสงใหกบัทางบริษัทฯ ** 
 
2.รูปถาย รูปสีหนาตรง ฉากหลังสีขาวเทานั้น ขนาด 2x2นิ้ว หรือ 4.5x4.5cm สี่เหลี่ยม
จัตุรัส  
จํานวนทานละ 2 ใบ >>รูปถายมีอายุไมเกิน 3เดือน<< 
หามตกแตงรูป, หามสวมแวนตา, หามใสเครือ่งประดับ, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทาน้ัน 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3.เอกสารสวนตัว 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพ่ิม ดังน้ี 
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเด็ก) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทาน้ัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดที่สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานท่ี
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บิดา-มารดา จําเปนตองเดินทางไป
แสดงตัวพรอมกับบุตร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจริง เน่ืองจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวติั/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต



   

 

ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจริง ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณ ี
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประโยชนในการย่ืนวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

 
1. ช่ือ - นามสกุล (MR , MRS , MISS , MASTER)   
............................................................................................. 
2. ที่อยู ตามสําเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
3. ที่อยูพํานักปจจุบัน กรณีไมตรงกับสาํเนาทะเบียนบาน 
................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย............... 
4.โทรศัพทมือถือ ...............................  บาน ............................  อีเมลแอดเดรส 
................................................ 
5. สถานภาพ  โสด       สมรส(จดทะเบียน)      หยาราง         หมาย      
       อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......... 
6.ช่ือ-สกุล คูสมรส ......................................................เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
7.ช่ือ-สกุล บุตร (ถาม)ี ................................................เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
8.ช่ือ-สกุล บิดา .......................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
9.ช่ือ-สกุล มารดา ...................................................... เบอรโทรศัพท.......................... อาชีพ........................... 
10.อาชีพปจจุบัน (กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณ) ............................................................................... 
ตําแหนง......................................................................  
ช่ือ บริษัท/รานคา/โรงเรียน หรือมหาวิทยาลยั .................................................................................................
ที่อยู เลขที่ ............. ตรอก/ซอย/ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ....................................... 
อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย .............. เบอรโทรศัพท..................... 
11.ทานเคยไดรับวีซา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย  เคย (โปรดระบุ) ใชไดต้ังแตวันที่ ................................. ถึงวันที่ .....................................  
12.ทานเคยถูกปฏิเสธวซีา ประเทศจีน หรือไม 
    ไมเคย  เคย (โปรดระบุ) เหตุผลที่ทานถูกปฎิเสธวีซา ............................................................  
 



   

 

EXAMPLE 

หมายเหตุ: การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ท้ังน้ี
บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน  
 
** เอกสารเพ่ิมเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังน้ี  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาที่4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นช่ือใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทาน้ัน 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


