
   

 

รหัสทวัร ITV2000513 

ทัวรจีน คุนหมิง ตาลี่ ลีเ่จียง แชงการีลา 6 วัน 5 คืน (KY) 
คุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสูลี่เจียง – สระนํ้ามังกรดํา –  เมืองโบราณลี่เจียง –  ภูเขาหิมะ
มังกรหยก – โชว IMPRESSION LIJIANG – อุทยานนํ้าหยก – เมืองจงเตี้ยน –  เมืองโบราณจง
เตี้ยน –  วัดลามะซงจานหลิง – หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา –  เมืองตาหล่ี  – 
ตําหนักทองจินเตี้ยน – อิสระชอปปم�งถนนคนเดินคุนหมงิ –  วดัหยวนทง –  สวนนํ้าตกคุนหมิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
KY104: ทัวรคุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง แชงการีลา 6วัน 5คืน 
 
บินตรงโดยสายการบิน Kunming Airlines **คาทัวรไมรวมคาวีซา** 
 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ราคาเด็ก 
อายุ 2-18 
ป 

 
Infant 
อายุ 0-2 ป 

พักเดี่ยว 
เพิ่ม 

ที่นั่ง 

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 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 

สายการบิน คุนหมิงแอรไลน (KY) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวกตรวจ เชค็สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

21.25 น.  ออกเดินทางสู เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน Kunming Airlines   เที่ยวบินที่ 
KY8370 
คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง(สายการบินมีบรกิารจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง) 
 

 

 

 

 



   

 

 

วันที่สอง คุนหมิง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสูลี่เจียง-สระนํ้ามังกรดํา-เมืองโบราณลี่เจียง 
                อาหารเชา,เที่ยง,เย็น                 

 
00.50 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินครคนุหมิง เมืองเอกและเปนเมืองที่ใหญที่สุด

ในมณฑลยูนนาน มปีระชากร 33ลานคน โดยเปนชนกลุมนอยถึง 24เผา ครอบคลุม
พื้นท่ีถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยูสูงเหนือระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,000เมตร 
คุนหมิงไดชื่อวาเปนเมอืงแหงฤดูใบไมผล ิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งป 
ไมรอนหรือหนาวจนเกนิไปแลว สิ่งที่มีเสนหดึงดดูนกัทองเท่ียวก็คือธรรมชาติที่
สวยงาม หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  นาํทานสูโรงแรมที่พัก 

พักที่          เมืองคุนหมิง HUI SHANG HOTEL (4*) 
หรือระดับใกลเคียงกัน:   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    

 เดินทางสู สถานีรถไฟคุนหมิง นั่งรถไฟ
ความเร็วสูงสู เมืองลี่เจียง (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เปนเมืองซึ่ง
ตั้งอยูในหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงาม เปนถิ่นท่ีอยูของชาวหนาซี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม สระนํ้ามังกรดํา หรือ เฮยหลงถัน สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1737 ในสมัย
ราชวงศชิง ซึ่งสระนํ้ามงักรดํามีจุดเดนคือ เปนนํ้าที่เกิดจากนํ้าพุอันมีความใสจน
มองเห็นพืชใตนํ้าสีเขียวที่สะทอนกับผืนนํ้าราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายใน
บริเวณยังสถาปตยกรรมตางๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว
ดวยกันอยางลงตัว ทั้งสะพานหินโคง และศาลาอันมีจุดเดนดวยมีฉากหลังเปนภูเขา  
 
 
 
 
 



   

 

 

ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเกาแกอายกุวา 800 ป ที่มีสถาปตยกรรม 
ประวตัิศาสตรและวัฒนธรรมแตกตางไปจากเมืองโบราณอ่ืนๆของจีน เนื่องจากเปน
เมืองที่เปนที่ตั้งรกรากของชาวหนาซี หรือนาซี มาตั้งแตสมัยโบราณ เมืองนี้ยังไดรับ
การขนานนามวา "เวนสิแหงตะวันออก" และเปนเมืองมรดกโลกอีกดวย และ  เมือง
โบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดตีไวไดเปนอยางด ีมีทางเดินที่ปูดวยหิน
อัดแนน อาคารไมแบบจีนโบราณ ลําธารที่ไหลผานเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโคง
หินเกาแก ตนหลิวรมิลําธารที่กิ่งใบลูไหวไปตามสายลม ถนนแตละสายในเขตเมือง
เกาจะมาบรรจบกนัที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนยกลางการซื้อขายสินคา 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนพูิเศษสุกี้ปลาแซลมอล 
พักที่          เมืองลี่เจียง GREEN MELODY HOTEL (4*) หรอืระดับใกลเคียงกัน 
 
 

วันที่สาม ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว IMPRESSION LIJIANG-อุทยานนํ้าหยก 
   เมืองจงเต้ียน-เมืองโบราณจงเต้ียน  อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
นําทุกทานเดินทางสู ภูเขาหิมะมังกรหยก ตัง้อยูทางตะวันตกเฉียงเหนอืของเมืองเกา
ลี่เจียง เปนภูเขาสูงที่ตั้งตระหงาน ซึ่งมหีมิะปกคลุมอยูตลอดทั้งปจากนั้นนําทาน
โดยสารกระเชาไฟฟ�า(กระเชาใหญ) ขึ้นสูบริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก 
เมตรใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญของภูเขาแหงนี้ จากนั้นนําทานชม



   

 

โชว IMPRESSION LIJIANG ผูกํากับชื่อกองโลก จาง อวี้โหมวไดเนรมิตใหภูเขา
หิมะมังกรหยกเปนฉากหลังและบริเวณทุงหญาเปนเวทีการแสดง ใชนักแสดงกวา 
600 ชีวติ  *กรณีกระเชาใหญปด จะเปลี่ยนมาขึ้นกระเชาเล็กแทนโดยไมมีการคืน
คาใชจายและไมตองแจงใหทราบลวงหนา* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานเดินทางสู อุทยานนํ้าหยก สถานที่เที่ยวแหงใหมลาสุดของลี่เจียง สถานที่แหง

นี้เปนหัวใจทางดานวัฒนธรรมของชนเผานาซีกลมกลืนกบัธรรมชาตทิี่งดงาม อัน
ประกอบดวยประตูสวรรคซึ่งมีรปูปم�นแกะสลักดวยไม ขางขวาเปนพอ ขางซายเปนแม 
และนํ้าตกมังกรที่ไหลหล่ังไปตามไหลเขา แบงไดเปน 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อวามังกรออก
ถํ้า ชั้นที่สองมีชื่อวามังกรเลนนํ้า ชั้นที่สามมชีือ่วามังกรโบยบิน และยังม ี
 ตนไมเทวดาซึ่งเปนที่สักการะบูชาของคนในพืน้ที่ มีอายุมากกวา 500 ป  

 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
   
 
               แวะชมสาหรายเกลียวทอง พืชใตนํ้าที่มีคุณคาอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมี

สารอาหารอยูนับไม ถวน อาทิ อาหารเสริม ครมีสาหรายพอกหนา จากนั้นเดินทางสู 
เมืองจงเต้ียน (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) นําทานชม เมืองโบราณ
จงเตี้ยน หรือ เมืองโบราณแชงการีลา ศูนยรวมของ วัฒนธรรมชาวธิเบตลกัษณะ
คลายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปดวยรานคาของคนพื้นเมือง รานขาย 
 สินคาที่ระลึกมากมาย และชมวิถีชวีิตและความเปนของชาวทิเบตที่แชงกรีลา 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่          เมืองจงเตี้ยน YUN DING JIN XI HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน  
 

วันที่สี่  วัดลามะซงจานหลิง-หุบเขาพระจันทรสีนํา้เงิน หรือ ภูเขาหิมะสอืขา(รวม
กระเชา)เมืองตาหลี่ อาหารเชา,เที่ยง,เย็น 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม    
เดินทางสู วัดลามะซงจานหลิง เปนวัดใหญที่สําคัญของเมืองแชงกรีลา เปนวัดลามะ
ที่มีอายุเกาแกกวา 300 ป สรางจําลองแบบจากพระราชวงัโปตาลา (Potala) ในกรงุ
ลาซามาไว เปนวัดนกิายลามะแบบธิเบตที่ใหญที่สุดในมณฑลยูนนาน สรางขึ้นในป 
ค.ศ. 1679  มีพระลามะจําพรรษาอยูกวา 700 รูป สรางขึ้นโดยดะไลลามะองคที่ 5 
มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปم�นทองสัมฤทธิ์ท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุด     
  



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นําทานเดินทางสู หุบเขาพระจันทรสนีํ้าเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือขา ตั้งอยูใกลกับแช
งกรีลา เปนหบุเขาสูงเกิน 4,000 เมตร ประกอบดวย 13 ยอดเขา เรียงรายตอกัน
ลักษณะคลายมังกร เปนหุบเขาท่ีมีทัศนียภาพงดงามมาก ไดรบัการขนานนามวาเปน 
หนึ่งสวรรคบนดนิ เพราะเปนดินแดนอันสงบ และอยูบนที่สูงใกลขอบฟ�า มีธรรมชาติ
งดงาม  นําทานนั่งกระเชาขึ้นไปยังหุบเขาพระจันรสีนํ้าเงิน เปนจดุชมวิวจดุเดียวที่สูง
ที่สุดของเมืองจงเตี้ยนบริเวณเขาปกคลมุดวยตนกุหลาบพันป หรือดอกคามีเลีย ทาน
จะไดพบกับความงามของทุงหญา ป�าสนทะเลสาบเล็กๆ และฝูงจามรีทีอ่อกหาอาหาร
และเล็มหญาสวนเดือนกันยายนเมษายน หบุเขานี้จะถูกปกคลุมดวยหิมะขาวโพลนไป
ทัว่เชนกัน เมื่อโดยสารกระเชาไปถึงยอดเขาสูงกวา ทานจะไดสัมผัสลานหิมะกวาง
ใหญสุดสายตาภายใตทองฟ�าสีคราม งดงาม ดังภาพวาด กลาวกันวา ยามทองฟ�า
สดใสไรเมฆหมอก สามารถมองเห็นเทือกภูเขาหิมะไดถึงสามเทือกเขา คือ ภูเขาหิมะ
เหมยหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก และภูเขาหิมะกงกา  หุบเขาพระจันทรสีนํ้าเงิน เปนหุบ
เขาที่มีหิมะปกคลมุเกือบทั้งป เชื่อกนัวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผาในลี่เจียง *กรณี
กระเชาปดจะไมมีการคืนคาใชจายและไมตองแจงใหทราบลวงหนา*  

 
 
 
 
 



   

 

 

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

ตะวันตกเฉียงใตของจนี ในมณฑลยูนนานตั้งอยูระหวางทะเลสาบเออไหกับภูเขาฉาง
ซานท่ีระดับ 1,975 เมตร 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่          เมืองตาหลี่ FEI LONG HOTEL (4*) หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันที่หา       คนุหมิง-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 ถกูสรางขึ้นในสมัยราชวงศหมงิ และไดรบัการ

บูรณะโดยอองหวูซันกุยดินแดนแถบนี้ในสมยัราชวงศชิง ตําหนักหลงันี้มีความสูง 6.7
ม. กวางและยาว 6.2ม. สรางขึ้นดวยทองเหลืองทั้งหลัง นํ้าหนักกวา 250 ตัน เปนสิ่ง
ปลูกสรางทองเหลืองที่ใหญที่สุดของจีนมีกําแพงและป�อมลอมรอบตาํหนักเสมือน
กําแพงที่ลอมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวนํ้าหนกั 12 กิโลกรมัและดาบกายสิทธ 
 นํ้าหนัก 20 กิโลกรมั ถูกเก็บรักษาไวในศาลา เชื่อวาท้ังสองเปนอาวุธประจํากายของ 
อองหวูซันกุย 

   
 
 
 
 



   

 

 แวะชมรานชา เลือกซือ้ผลิตภัณฑจากใบชาสินคาคุณภาพดีของเมืองจีนที่มีสรรพคุณ
มากมาย เชน บํารุงสายตา ลดไขมันในเสนเลือด ลดนํ้าหนัก เปนตน อิสระชอปปم�งที่
ถนนที่เกาแกที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งม ีซุมประตูมาทอง และ ซุมประตูไกหยก 
ภาษาจีนเรียกวา จินหมา และ ปم�จ ีจนเปนที่มาของชื่อถนนแหงนี ้โดยซุมมาทองและ
ไกมรกตมีอายุรวม 400 ป สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ในถนนยานการคาแหงนี้ 
เปนแหลงเสื้อผาแบรนดเนมทั้งของจีนและตางประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณี
ชั้นเยี่ยม รานเครื่องดืม่ รานอาหารพื้นเมือง และรานขายของท่ีระลึก ฯลฯ นอกจากนี้
ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด 
พักที่          เมืองคุนหมิง LONG WAY HOTEL (4*) หรือระดบัใกลเคียงกัน 

 

วันที่หก  วัดหยวนทง-สวนนํ้าตกคุนหมิง-คนุหมิง-ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     
                  อาหารเชา,เที่ยง,--- 

 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําทานเขาชม วัดหยวนทง ซึ่งเปนวัดที่ใหญและเกาแกของมณฑลยูนนานตั้งอยูที่
ถนนหยวนทงเจียงเปนอารามทางพระพุทธศาสนาท่ีใหญที่สุดในคุนหมิงอาย ุ เกาแก
กวาพันปภายในวัดตกแตงรมรื่นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ มีสะพานขาม
ไปสูศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระดานหลังวัดเปนอาคารสรางใหมประดิษฐาน
พระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จําลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนายกรัฐมนตรี
คนที ่15 ของไทยใหอัญเชิญไปประดิษฐานไว ณ ที ่วัดหยวนทงแหงนี้  แวะรานบวั
หิมะ และศูนยนวดแพทยแผนโบราณจีนนวดฝ�าเทาเพ่ือสุขภาพผอนคลายความ
เมื่อยลากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซํ้าใครพรอมชมครีมเป�าซูถังหรือท่ีรูจักกันดี
ในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัด
ตอยเปนยาสามัญประจําบาน   

 

 



   

 

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุง 

 แวะรานหยกจีน ที่มคีณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ใหทานไดเลือกซื้อ กําไร
หยก แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวมงคลท่ีมชีื่อเสียง  ชม สวนนํ้าตกคนุหมิง 
(Kunming Water  fall Park) แลนดมารคใหมของคุนหมิง ถือเปนนํ้าตกฝมือ 
มนุษยที่ใหญที่สุดในเอเชีย มคีวามสูงกวา 12.5 เมตร มคีวามกวาง 400 เมตร มี
จุดประสงคในการสรางหลัก ๆ เพื่อเปนที่ผันนํ้ากวา 10 ลานลูกบาศกฟุตจากแมนํ้า 
Niulan ทองถิ่นไปสูทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใหญที่สุดในชองแคบยูนนาน 
นอกจากนี้ยังชวยป�องกนันํ้าทวมและทําหนาที่เปนที่เก็บนํ้ายามฉกุเฉินของประชาชน 
ที่สําคัญโครงการยังไดกอสรางเปนลักษณะนํา้ตกสาธารณะ สรางความบันเทิง ให
ผูคนมาเยี่ยมชมและผอนคลายได ใชเวลาสราง 3 ป และใชเงินไปเกือบ 600 ลาน
บาท นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานคุนหมงิ 

 

 

 

 

 
17.50 น.  เดินทางกลับสู  กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Kunming Airlines  เที่ยวบินที่ 

KY8369 คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (สายการบินมบีรกิารจาํหนายอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

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 
 

 

  

  



   

 

สิ่งที่ลูกคาจําเปนตองรับทราบกอนเดินทาง 

-  เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนบัสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกบัการ
ทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกีาร ประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยว
ทัว่ไปไดรูจกัในนามของรานรัฐบาล อาทิเชน บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ�าเทา, ไขมุก, ผาไหม, ผี
ชิว ซึ่งจําเปนตองบรรจใุนโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนกัทองเท่ียว
ทุกทานทราบวา รานรฐับาลทุกรานจําเปนตองใหทุกทานแวะเขาไปชม แตจะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับซ้ือใดๆทั้งส้ิน  
*** หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ หรือไมเขารานสินคาพ้ืนเมืองหรือรานของรัฐบาล
รานใดๆก็ตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม ลกูคาตองจายคาชดเชยเพ่ิม รานละ 
2,000 บาท ตอลูกคา 1 ทาน โดยไกดทองถิน่จะเปนผูเก็บเงินจากลกูคาโดยตรง *** 
 
- กรณีเขารานชอปของจีน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา ซึ่ง
เปนความเตม็ใจของผูซ้ือในสินคานั้นๆ และ ขอตกลงระหวางลูกคากับรานคา ดงันั้น บรษิทัฯ ไม
สามารถรบัผิดชอบความเสียหายของสินคา และคุณภาพของสินคาที่ไมไดตรงตามขอเสนอของ
รานคา ทานจําเปนตองตรวจสอบสินคากอนออกจากรานคาทุกครัง้ 
 
-  ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตั๋วภายในประเทศ (หรอืเครื่องบิน, หรือรถทัวร, หรือ
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครัง้ กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุก
หนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก 
 
หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศ เพื่อเดินทางมาที่สนามบินดอนเมือง กรุณาแจงบริษัทฯกอนทําการจอง   
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน )  โปรดเขาใจและรับทราบวา  ผูจัดจะไมรับผดิชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทกุกรณี 



   

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย  (กรณีทําวีซาแบบกรุป) 
1. สําเนาหนาพาสปอรต โดยทานถายรูป หรือ สแกนสหีนาหนังสอืเดินทาง (หนาที่มีรปูทาน) 
แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน ชัดเจน ไมดํา ไมเบลอ ไมติดแสงไฟ/แฟลช หามขดีเขียด
ลงบนหนาพาสปอรตโดยเด็ดขาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รูปถายสพีื้นหลังสีขาวเทานั้น สามารถใชมือถือในการถายไดเลย *หามใสเสื้อสีขาวและ
เครื่องประดับในการถายรูป* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3. พาสปอรตเลมจริง ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวซีาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม ลูกคาถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง   หนังสือเดินทางตองเปนเลมที่สงชื่อใหเราทําวีซา
เทานั้น!!รับผิดชอบกรณีท่ีทานลืม หรือ นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม 
หมายเหตุ: หนังสือเดินทางตองไมมกีาร ชํารดุใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารดุ เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-
ออกเมือง 
จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทานได 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง  เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
**ออกเดินทางขั้นตํ่า  15ทาน หากเดินทางตํ่ากวากําหนด มีความจําเปนที่ตองเรียกเก็บ
คาใชจายเพิ่มเติม 
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํา้มันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน 
***การนับอายุเด็ก ใชวัน เดือน ปเกิด ตามหนาพาสปอรต และวันที่เดินทาง เปนเกณฑใน
การนับอายุ*** 
 
 
 



   

 

อัตราคาบริการรวม  
1.คาตั๋วเครื่องบินไปกลบั กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)  
2.คาโรงแรมที่พัก (พักหองละ  2 ทาน หากพกั 3 ทานในหองเดียวกันจะเปนหองแบบเตียงคูและ
เสริมเตียงสปรงิ) 
3.คาอาหารทัวร (เชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่าตามที่ระบุไวในรายการ) 
4.คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ คารถ คาจอดรถ คาทางดวน คา
มัคคุเทศก  
5.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระไมเกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกําหนด 
6.คาประกันอุบตัิเหตุตามกรมธรรมวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของ
บริษัทฯประกันภัยท่ีบรษิัททําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย)ทั้งนี้ยอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตองมีใบเสรจ็ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
อัตราคาบริการไมรวม  
1.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท คา
โทรสาร  
คาทีวีชองพิเศษ คามินบิาร คาซักรดี ฯลฯ 
2.คาทําหนังสือเดินทาง (Passport) 
3.คาวีซาทองเทีย่วจีนแบบกรุป  ทานละ 1,500 บาท 
3.1 คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบเดี่ยวทางบริษัทฯยื่นให   ทานละ 2,200 บาท **ยื่นแบบเด่ียว 4 
วันทําการ** 
--(คาวีซาเดี่ยว1,700+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
3.2 คาวีซาจีนแบบเดี่ยวดวนทางบริษัทฯยื่นให  ทานละ 3,500 บาท **ยื่นแบบเดี่ยว 2 วัน
ทําการ** 
--(คาวีซาเดี่ยวแบบดวน 3,000+คาบรกิารในการยื่น 500) ไมรวมเก็บเอกสาร-- 
4.คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่ม คาโทรศพัท คา
โทรสาร  



   

 

5.คาทีวีชองพิเศษ คามินิบาร คาซักรีด ฯลฯ 
6.คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาต ิและ ตางดาว 
7.คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกต ิ15 กก.) กรณีนํ้าหนักกระเป�าเกิน
ทานตองชําระคานํ้าหนกักระเป�ากับสายการบนิโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ 
6. (6.1) คาทิปไกดและคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน  
     (6.2) คาทิปหัวหนาทัวร 500 บาท ตอทริป/ลูกคา 1 ทาน (เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)  
 
เงื่อนไขในการจอง  มดัจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  และชาํระสวนที่เหลือกอนวัน
เดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชาํระเงินคามดัจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถกู
ระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด ตองเดินทาง
ตามวันทีท่ี่ระบบุนหนาตั๋วเทานั้น เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว 
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตผุลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถกูตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัท
ฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มผีูรวม
คณะไมถึง 15 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนกอน
วันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ  



   

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. รายการทองเท่ียวสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ
ผูเดินทางเปนสําคัญ 
6. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีเขาพัก 
ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความพรอมใหบรกิารของแตละโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดนิทาง และอาจมีคาบรกิารเพ่ิมเติมของแตละสนามบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสีิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจดั 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น  
11. ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการตางๆไมวากรณใีดๆทั้งสิ้น 
12. บรกิารนํ้าดืม่ทานวันละ1ขวดตอคนตอวนั 
13. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจ็บ
ไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจ
และยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการ



   

 

เดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
14. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
เอกสารประกอบการยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
กรุณาจัดสงเอกสารฉบับจริงใหบริษัทฯ โดยผูสมัครไมตองแสดงตัวและสแกนลายนิ้วมือ 
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เลมปจจุบนัที่มีอายุไมตํ่ากวา 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, หามใสเครือ่งประดบั, หามใสคอนแทคเลนส, หามเห็นฟนโดย
เด็ดขาด รูปถายตองเปดใหเห็นหนาผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตองเปนรูปทีถ่ายจากรานถายรูป
เทานั้น 
** หามขีดเขียน แมก็ หรือใชคลิปลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสงผลใหรูปถายชํารุด และไมสามารถ
ใชงานได ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

3.เอกสารสวนตัว 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บดิาและมารดาเดินทางไปดวย) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาบัตรประชาชน/สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาใบจดทะเบียนสมรส (ของบิดาและ

มารดา) 
 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา18ป (บดิา/มารดา ไมไดเดินทาง) จําเปนตองยื่นเอกสารเพิ่ม ดังนี ้
 - สําเนาทะเบียนบาน/สําเนาสูติบัตร (ของเดก็) 
 - สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา/สําเนาใบมรณะบตัร (ของบิดาและมารดา) 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ของบิดาและมารดา) 
 - หนังสือยินยอมจากบดิา-มารดา/สําเนาพาสปอรตบดิา-มารดา 
โดยตองมีใบอนุญาตจากผูปกครอง บิดา-มารดาเทานั้น หากเด็กเดนิทางไปกับบิดาเพียงผูเดียว 

จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางกับมารดาเพยีงผู
เดียว จะตองมีหนังสือรับรองยินยอมใหบุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไมไดเดินทางกับบดิา-
มารดา จะตองมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุตรเดินทางกับบุคคลท่ีสาม พรอมกบัยินยอมสนับสนุน
คาใชจายการเดินทางใหกับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดทีส่ํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที่
อยูตามทะเบียนบานของทาน (พรอมแนบสําเนาพาสปอรต/สําเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) 
โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย โดยวันนดัหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นคํารองขอวีซา บดิา-มารดา จําเปนตองเดนิทางไป
แสดงตัวพรอมกบับตุร และเซ็นเอกสารตอหนาเจาท่ีที่รับยื่นวีซา กรณีบิดา-มารดาหยาราง จะตอง
แนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมรีายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบตุรแต
เพียงผูเดียว 
4.เงื่อนไขและแบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับย่ืนวีซาประเทศจีน 
 เพ่ือประโยชนในการยืน่วีซา กรุณากรอกแบบฟอรมสําหรับยื่นวีซาทายโปรแกรมทัวรใหตรงกบั
ขอมูลความเปนจรงิ เนือ่งจากบริษัทฯ ตองนําสงขอมูลใหกับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคํา
รองขอวีซา และทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกประวตัิ/ขอมูลสวนตัวแทนผูสมัครได หากสถานทูต



   

 

ตรวจพบวาขอมูลของทานเปนเท็จ/ขอมูลไมถูกตองกับความเปนจรงิ ทานอาจถูกปฏิเสธวีซา หรือ
อาจสงผลใหระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารลาชามากยิ่งขึ้น 
5.กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ (ลูกคาตองทําการยื่นวีซาเดี่ยวดวยตนเอง)  
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช และ อาจมคีาใชจายเพ่ิมเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษัท  
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง เนือ่งจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศอินเดียเปนการ
ถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนยีมที่ทานไดชําระไปแลวทุกกรณ ี
 หากถูกปฏิเสธวีซา และมีความประสงคที่จะยืน่คํารองขอวีซาใหม ผูสมัครตองชําระ
คาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

แบบฟอรมกรอกขอมูลสําหรับยื่นวีซาประเทศจีน (China) 
ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวีซา 4 วันทําการ 

กรุณากรอกรายละเอียดใหครบถวน เพ่ือประโยชนในการยื่นวีซาของทาน (กรอกขอมูลเปน
ภาษาอังกฤษ) 

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



   

 

EXAMPLE 

หมายเหต:ุ การอนุมัตวิีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมมสีวนเกี่ยวของใดๆท้ังสิ้น ทั้งนี้
บริษัทเปนเพียงตัวกลางทีค่อยใหบริการ และอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น  

** เอกสารเพิ่มเติม ** 
ขอความรวมมือผูสมัครผูสมัครวีซาจีน ดําเนนิการเพิ่มเติม ดังนี ้  
 1.ปริน้เอกสารใบสมัครวีซาจีน หนาท่ี4 (Application Chinese visa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ** ไฟลเอกสารสําหรับปริ้น อยูหนาถัดไป ** 
 2.เซ็นชื่อใหเหมือนกับหนาพาสปอรตเพียง 1 จุดเทานั้น 
 3.จัดสงใหบริษัทฯ พรอมเอกสารที่ใชยื่นวีซา รูปถาย และพาสปอรต 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


