วัน

โปรแกรมการเดินทาง

รายละเอียดการเดินทาง
เช้ า

1

ดอนเมือง-ฉางซา-ฟ่ งหวง-อิสระชมเมืองเก่าฟ่ งหวง

2

ล่องเรื อถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี ย

3
4

ศูนย์หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีป้ -ผลิ
ู ตภัณฑ์ผ้าไหมสะพานแก้ วทียาวทีสดุ
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้ า+
บันไดเลือน+รถอุทยาน)-ถํ าประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ ว(รวม
ผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ศูนย์วจิ ยั ทางการแพทย์แผนโบราณ

5

จางเจียเจี ย-ฉางซา-เกาะส้ ม-ถนนคนเดิน

6

ฉางซา-ดอนเมือง

เทียง

เย็น
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โรงแรมทีพัก
JIANG TIAN HOTEL หรื อเทียบเท่า
4 ดาว
JINHUA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4
ดาว
JINHUA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4
ดาว
VIENNA HOTEL หรื อเทียบเท่า 4
ดาว
XIANGRONG HOTEL หรื อ
เทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียบยืนวีซ่าจีน ท่ านละ 1,500 บาท **
กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถท่ านละ 180 หยวน /ท่ าน/ทริป **เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ **

ทีนังบนเครื อง
แบบ 3-3

ไม่ มีบริการอาหารบนเครื อง
X

นํ าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

วันแรกของการเดินทาง ดอนเมือง-ฉางซา-ฟ่ งหวง-อิสระชมเมืองเก่ าฟ่ งหวง
04.30 น.
คณะพร้ อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั น 3 ประตูทางเข้ า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน
Air Asia โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน
07.46 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD540
(ไม่รวมอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
11.40 น.
ถึง ฉางซา ตั งอยู่ทางตอนใต้ ของแม่นํ าเซียง มีพื นทีประมาณ12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขต
และ 4 อําเภอ อีกทั งยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ น
ศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง หรื อ เมืองโบราณฟ่ งหวง (เมืองหงส์) เป็ นเมืองทีขึ น อยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้ อย
ถูเจีย ตั งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั งอยู่ริมแม่นํ าถัว ล้ อมรอบด้ วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่อง
แคบภูเขา ทีเด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว ที มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้ านวัฒนธรรมอันลํ าค่าทีตก
ทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้ อยแห่ง มีถนนทีปดู ้ วยหินเขียว 20 กว่าสาย หลังจากนั นให้ ทา่ นได้ อิสระชมเมืองเก่ า
ฟ่ งหวง ตามอัธยาศัย
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรมทีพัก
ทีพัก
JIANG TIAN HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
วันทีสองของการเดินทาง ล่ องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ ง-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี ย
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่าน ล่ องเรื อถัวเจียง เรื อแพ ให้ ท่านได้ สนุก ตืนเต้ น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้ าน เรื อนสองฟากฝั งแม่นํ า สะพานโบราณ
เจดีย์วันหมิง หอตัวชุ่ยฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้ ท่านได้ สมั ผัสพร้ อมเก็บภาพประทับใจไว้ เป็ นที ระลึกและนําท่านชม
สะพานสายรุ้ ง หรื อ สะพานหงเฉี ย ว สะพานไม้ โบราณที มีห ลังคาคลุมเหมือ นสะพานข้ ามคลองในเวนิ ส เป็ นสะพาน
ประวัติศาสตร์ ทีมีความเป็ นมาหลายร้ อย ปี ก่อนที จะเดินถึงสะพานนั นท่านจะได้ เห็นจุดเด่นของฟ่ งหวง คือบ้ านทียกพื นสูง
เรี ยงราย เป็ นทัศนียภาพทีสวยงามและเป็ นทีนิยมชืนชอบทั งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี ย อุทยานมรดกโลกตั งอยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติ
แห่งแรกของจีน และได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี ยมีเนื อทีกว่า369 ตาราง
กิโลเมตร อุดมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่และต้ นไม้ นานาพันธุ์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
คํ า
ทีพัก
JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีสามของการเดินทาง ศูนย์ หยก-ภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีป้ ู-ผลิตภัณฑ์ ผ้าไหม-สะพานแก้ วทียาวทีสุด
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านชมอัญมณีลํ าค่า หยก เป็ นเครื องประดับทีนิยมกันอย่างแพร่ หลายเพราะเชื อว่าใส่แล้ วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้
ท่านได้ เลือกซื อ กําไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลทีมีชือเสียง ทีมีคณ
ุ ภาพและมีชือเสียงของประเทศจีน หลังจาก
นั นนําท่านชมจิตรกรรมภาพวาดทราย หรื อ จวินเซิงฮวาเยี ยน สถานทีซึงจัดแสดงภาพวาดของ หลีจวินเซิง ซึงเป็ นผู้ทีริเริ ม
ศิลปะแบบใหม่ทีเรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใช้ วสั ดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิงไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ น
ภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขึ นมา ล้ วนได้ รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี ซ้ อน จนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทียวชม ถนนซีป้ เจี
ู ย ตั งอยูในเขตอุทยานอูห่ ลิงหยวนซึงเป็ นแหล่งสินค้ าพื นเมือง อิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื อของฝาก
จากนั นให้ ทา่ นแวะชมและเลือกซื อผ้ าไหมจีน สินค้ า OTOP ขึ นชือของจีน นําท่านพิสจูน์ความกล้ ากับ สะพานแก้ วทียาว
ทีสุดในโลก มีความสูงเหนือพื น980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชือมสองหน้ าผา ถือเป็ นการทําลายสถิติ สะพาน
แก้ วทียาวทีสดุ เนืองจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต **หมายเหตุ หากสะพาน
แก้ วไม่สามารถเข้ าไปเทียวชมได้ หรื อ ทางเมืองจีนประกาศปิ ด จึงไม่สามารถเข้ าไปเทียวชมได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน
การเปลียนให้ ทา่ นไปเทียวถํ ามังกรเหลือง หรื อ ล่องเรื อทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และไม่มกี ารคืน
ค่าบริ การใดๆ ทั งสิ น**
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร
ทีพัก
JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว
วันทีสีของการเดินทาง ผลิตภัณฑ์ จากยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้ า+บันไดเลือน+รถอุทยาน)-ถํ าประตูสวรรค์-ระเบียง
แก้ ว(รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านชมผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าจาก ยางพารา นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั งอยูม่ ณฑลหูหนานสมัยก่อนเรี ยกว่า
ภูเขาหวินเมิ งซานหรื อซงเหลียวซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี ย นังกระเช้ าขึ น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึงมีความยาวถึง
7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้ าที ทนั สมัยทีสดุ ชมความมหัศจรรย์หน้ าผาลอยฟ้ า สัมผัส
ความแปลกใหม่ของการท่องเทียว ชมต้ นไม้ ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ ชมความ
งามของภูเขา ภูผา นับร้ อยรู ป ยอดเขาสูงเสียดฟ้ า งามแปลกตา อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากนั นนําท่านชม ระเบียงแก้ ว ซึงเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชัน ความกว้ าง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ ว ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเทียวทีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยูว่ า่ ผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่า จะช่วย

กลางวัน

คํา
ทีพัก

ลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําให้ เราก้ าวขาไม่
ออก!! จากนั นนําท่านลงบันไดเลือนสู่ ถํ าเทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่า ถํ าประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น1 ใน 4 ของภูเขาที
สวย สาเหตุทีเรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถํ า ประตูนี มีความสูง131.5
เมตร ความกว้ าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือท่านมาถึงถํ าประตูสวรรค์ท่านจะได้ ขึ นขั นบันได999 ขั น สู่ ภูเขาประตู
สวรรค์ ถ่ายรู ปชมความงามซึงเคยมีชาวรั สเซียได้ ขับเครื องบินเล็ก ลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์ มาแล้ วเป็ นสถานที ที
น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้ วยกระเช้ า
**หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ นกระเช้ านาน หรื อรถประจําอุทยานหยุดให้ บริ การ ณ. ถํ าประตูสวรรค์**
1. กรณีรอคิวขึ นกระเช้ านาน อาจจะมีเปลียนแปลงเป็นนังรถอุทยาน + ขึ นบันไดเลือน+ ลงกระเช้ า เพือความสะดวกรวดเร็ ว
ในการท่องเทียวแก่ลกู ค้ า ทีจะได้ ไม่ต้องรอคิวนาน
2. กรณีหากบันไดเลือนประกาศปิ ดเนืองจากปิ ดซ่อมแซม หรื อจากสภาพอากาศที หนาวจัด มีหิมะเกาะพื นถนน ทําให้ รถ
อุทยานไม่สามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ทั งนี เพือความปลอดภัยของลูกค้ า ต้ องเปลียนเป็ นขึ น+ลงกระเช้ าแทน
**ทั งนี ทางบริ ษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง//และในส่วนการนังรถของอุทยานขึ นไปบนถํ าประตู
สวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ นไปทีถํ าประตูสวรรค์ได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จดั โปรแกรมอืนมาทดแทน
ให้ ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที ยว ขอสงวนสิทธิ ยึดตามประกาศจากทาง
อุทยานเป็ นสําคัญ โดยทีไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ศูนย์ วิจัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื องราวเกียวกับการแพทย์โบราณตั งแต่อดีตถึงปั จจุบนั การส่งเสริ มการ
ใช้ สมุนไพรจีนทีมีมานานนับพันปี พร้ อมรับฟั งการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผ้ เู ชี ยวชาญ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร
VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีห้าของการเดินทาง จางเจียเจีย-ฉางซา-เกาะส้ ม-ถนนคนเดิน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตั งอยูท่ างตอนใต้ ของแม่นํ าเซียง มีพื นทีประมาณ12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขต
การปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทั งยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมมากว่า
3,000 ปี ในปั จจุบนั เป็ นศูนย์กลางด้ านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
กลางวัน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม เกาะส้ ม สวนสาธารณะกลางแม่นํ าใจกลางนครฉางซา นําท่านนังรถแบตเตอรี ชมวิว ชมหินแกะสลักรู ปหน้ าของ
ท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมืออายุ 35 ปี จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ซึงเป็ นแหล่งจําหน่ายสินค้ าหลากหลาย
ชนิด เพือให้ ทา่ นอิสระเลือกซื อสินค้ านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีระลึกแก่คนทางบ้ าน
คํา
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร

ทีพัก

XIANGRONG HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

วันทีหกของการเดินทาง ฉางชา-ดอนเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสูส่ นามบิน
12.55 น.
ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD541
(ไม่รวมอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
15.20
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....................

กําหนดการเดินทาง
วันที 19-24 ม.ค. 61
วันที 02-07 ก.พ. 61
วันที 07-12 ก.พ. 61
วันที 02-07 มี.ค. 61
วันที 07-12 มี.ค. 61
วันที 09-14 มี.ค. 61
วันที 14-19 มี.ค. 61
วันที 16-21 มี.ค. 61
วันที 21-26 มี.ค. 61
วันที 23-28 มี.ค. 61
วันที 28 มี.ค.-02 เม.ย. 61
วันที 30 มี.ค.-04 เม.ย. 61
วันที 04-09 เม.ย. 61
วันที 06-11 เม.ย. 61
วันที 18-23 เม.ย. 61
วันที 20-25 เม.ย. 61
วันที 25-30 เม.ย. 61
วันที 04-09 พ.ค. 61
วันที 09-14 พ.ค. 61

จางเจียเจี ย ฟ่ งหวง สะพานแก้ ว 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินแอร์ เอเชีย
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กตํากว่ า 18 ปี
13,999
16,999
14,999
17,999
15,999
18,999
16,999
19,999
15,999
18,999
14,999
17,999
15,999
18,999
15,999
18,999
15,999
18,999
15,999
18,999
15,999
18,999
15,999
18,999
16,999
19,999
16,999
19,999
15,999
18,999
15,999
18,999
15,999
18,999
16,999
19,999
15,999
18,999

พักเดียวเพิม
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

วันที 11-16 พ.ค. 61
วันที 16-21 พ.ค. 61
วันที 18-23 พ.ค. 61
วันที 23-28 พ.ค. 61
วันที 25-30 พ.ค. 61
วันที 30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 61

15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999

18,999
18,999
18,999
18,999
18,999
18,999

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน***
ท่ านละ 180 หยวน/ท่ าน/ทริป
(เด็กอายุตาํ กว่ า 18 ปี เก็บเพิมจากค่ าทัวร์ 3,000 บาท)
** ราคาทัวร์ ขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ทีถอื หนังสือเดินทางไทยเท่ านั น **
ข้ อควรทราบ : ร้ านทีระบุในโปรแกรมคือร้ านนวดฝ่ าเท้ า+บัวหิมะ,ร้ านชา, ไข่มกุ , ร้ านผ้ าไหมและร้ านหยกซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึ ต้ องเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซึงจะใช้ เวลาร้ านละ 6090 นาที ซื อหรื อไม่ซื อขึ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลักไม่มกี ารบังคับใดๆ ทั งสิ น(หากท่านใดอยูใ่ นร้ านไม่ถึงตามเวลาทีร้านกําหนด...
และไม่เข้ าร่วมกิจกรรมทีทางร้ านจัดไว้ ให้ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้ จา่ ยเพิมท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้ าน
ประกาศ : ตั งแต่วนั ที 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้ มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บริ การ สิงของทีใช้ ครั งเดียวแล้ วทิ ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ า
รองเท้ าแตะฯลฯ เพือเป็ นการรณรงค์ชว่ ยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิงแวดล้ อม **ดังนั นกรุณานําสิงของใช้ เหล่านีติดตัวมาด้ วยตัวเอง**
**หากท่านเข้ าพักแล้ วต้ องการใช้ สิงของดังกล่าว ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิมเองตามราคาทีโรงแรมกําหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะ
โรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ ด้านนอกหรื อวางไว้ ในห้ องนํ า แล้ วคิดค่าบริ การเมือท่านเช็คเอ้ าท์ )

1.
2.
3.

4.

เงือนไขการให้ บริการ
การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น
การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. –
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา

4.1แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทั งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.

กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ นไปออกเดินทาง(มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี รวม
ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัด
ค่าโรงแรมทีพกั ตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ยประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ยประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํ ามัน
นํ าหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั น

ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ ทา่ นละ1 ชิ น
นํ าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ าหนักของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายส่วนทีเกิน
ตามทีสายการบินกําหนด
อัตราบริการนี ไม่ รวม
1.
2.

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทีนํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ าหนักเกินจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ย
เพิมเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื องดืม, ค่าอาหารทีส ังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
7. ค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริ ป
8.
ค่ าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน 1,500 บาท
- วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อม
กรุ๊ปเท่านั น (ใช้ สาํ เนาหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน และ
ต้ องส่งเอกสารล่วงหน้ า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรื อระงับการทําวีซา่ กรุ๊ป ไม่วา่
ด้ วยสาเหตุใดๆทั งสิ น ทําให้ ไม่สามารถยืนวีซากรุ
่ ๊ ปได้ ทางบริ บทั ขอสงวนสิทธิ เรี ยก
เก็บเอกสารเพิมเติมเพือทําการยืนคําขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
โปรดทราบ ....ผู้ทีมีความประสงค์ ยืนคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที
เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่ อไปนี ตั งแต่ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่
สามารถยืนวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ได้ ต้ องยืนวีซ่าจีนแบบเดียวเท่ านั น
และใช้ เวลามากกว่ ากําหนดการเดิม 4 วันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.
อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเลีย
กรณีทีเจ้ าหน้ าทีดาํ เนินการออกเอกสารวีซา่ เรียบร้ อยแล้ วมีการยกเลิกเดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้ กบั การ
เดินทางครั งอืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี
9. ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%
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หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีทา่ นได้
ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ
รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพกั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบัน หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้ สาํ หรับค่าบริ การนั นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอนื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี
โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ นจากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุก
ครั ง มิเช่นนั นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
เอกสารในการยืนวีซ่าจีนสําหรับผู้ทีถอื พาสสปอร์ ตไทย
หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2
หน้ าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน6 เดือน 2 ใบห้ ามยิ มเห็นฟั น ห้ ามใส่แว่นตาดํา ห้ ามใส่เสื อขาว ห้ าม
ใส่ชดุ นักเรี ยน นักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปปริ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าวจะต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกหรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยืนวีซา่
5. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
8. ข้ อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศกึ ษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูท่ ีทํางานญาติทีติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉินหมายเลข
โทรศัพท์บ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่ม
ทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบ
การยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครั งบริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้ อย 2 อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั น
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม 3,560 บาท
2.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ จ่ายเพิม 100 บาท
- เอกสารทีต้องเตรี ยม

1.

พาสปอร์ ต ทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก
อย่างน้ อย2หน้ าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ ว จํานวน2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้ านทีแปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
1. ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปทีปริ นจากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้ าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื องจากสภาวะนํ ามันโลกที มีการปรั บราคาสูงขึ น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษี นํ ามันขึ นใน
อนาคต ซึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํ ามันเพิมตามความเป็ นจริง
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคูส่ มรส
....................................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์

............................. มือถือ...............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถกู ต้ องทีสามารถติดต่อท่านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน............................ปี
............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือวันที........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั งนี เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

