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TG-PRO ปกักิง่ 5วนั 3คนื 

ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นซอืหมำ่ไถ (รวมคำ่กระเชำ้) 

เมอืงโบรำณกูเ่ป่ย กูก้ง หอฟ้ำเทยีนถำน 

**ไมเ่ขำ้รำ้นรฐับำล** 
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรม 

หรอืเทยีบเทำ่ 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิTG674  23.50-05.30     

2 
ปักกิง่–เมอืงโปราณกูเ่ป่ย–ก าแพงเมอืงจนีดา่นซอืหมา่ไถ

(รวมคา่กระเชา้) ชมววิพระอาทติยอ์ศัดง 
🍽 🍽 🍽 

GU BEI MINSU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
กูเ่ป่ย - ปักกิง่–จัตรัุสเทยีนอนัเหมนิ–วังโบราณกูก้ง–ถนน

หวังฝจูิง่ 
🍽 🍽 🍽 

5 L HOTELหรอื KUN TAI 
NOVEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 พระราชวังฤดรูอ้น–ผา่นชมสนามกฬีา - หอบชูาเทยีนถาน  🍽 🍽 🍽 

5 L HOTELหรอื KUN TAI 
NOVEL HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปักกิง่–ตลาดหงเฉียว –กรงุเทพฯTG615  17.05-21.15 🍽 🍽 ✈  

 

ชมพระอำทติยต์กดนิ-ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นซอืหมำ่ไถ 

น ัง่กระเชำ้ขึน้ก ำแพง ชมแสงสวีวิรำตร ี

ชอ้ปป้ิงเมอืงโบรำณกูเ่ป่ย  

ชวนชมิ ! เป็ดปกัก ิง่ สุก ีม้องโก เมนกูวำงตุง้ 

มหำนครปักก ิง่เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเมืองขึน้ตรงต่อส่วนกลาง เป็นศูนย์กลาง

การเมอืง วัฒนธรรม วทิยาศาสตร ์การศกึษา และการคมนาคมตัง้อยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ใน

สมัยซโีจวมชีือ่เรยีกวา่ “ซือ่จี”้ เป็นเมอืงหลวงของก๊กเยีย่นในสมัยจิง้กั๋ว ตน้ศตวรรษที ่10 เป็นเมอืงหลวง

รองของราชวงศ์เหลยีว ปักกิง่เป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จนิ-หยวน-หมงิ-ชงิ) จงึสะสม

วฒันธรรมและมมีรดกทางประวตัศิาสตรท์ีเ่ป็นสดุยอดของโลก ปักกิง่ไดรั้บการจัดตัง้ ใหเ้ป็นเมอืงหลวงของ

สาธารณรัฐประชาชนจนีในปี 1949 ปัจจุบันไดม้กีารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ปักกิง่มถีนนสายใหญ่ มตีกึสูงๆ

มากมายไมเ่พยีงแตรั่กษาสภาพเมอืงโบราณ แตย่ังแสดงถงึสภาพเมอืงทีทั่นสมัย 

วนัเดนิทำง รำคำ พกัเดีย่ว เพิม่ วซีำ่เดีย่ว 

11-15 ก.ค. 62 28,900.- 5,800.- ไมร่วม 

23-37ส.ค. 62 28,900.- 5,800.- ไมร่วม 

20-24 ก.ย. 62 28,900.- 5,800.- ไมร่วม 

13-17 ต.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไมร่วม 

25-29 ต.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไมร่วม 

22-26 พ.ย. 62 28,900.- 5,800.- ไมร่วม 

6-10 ธ.ค. 62 29,900.- 5,800.- ไมร่วม 

 

*ไมล่งรำ้น * ไมแ่จกกระเป๋ำ * ไมม่รีำคำเด็ก 
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รำคำรวม*คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(กรุ๊ปไป-กลับ) *รวมภาษีสนามบนิไทย+ภาษีสนามบนิจนี *รวมประกันอบุัตเิหตุ

วงเงนิ 1 ลา้นบาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ *บรกิารน ้าดืม่ทกุวนัทอ่งเทีย่ว  

รำคำไมร่วม**ไมร่วมคา่วซีา่จนี 1,650 บาท, ไมร่วมคา่ทปิไกดอ้งถิน่, คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิหัวหนา้ทัวร์

(รวม 150 หยวน) 

หมำยเหตุรายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ / ราคาอาจมี

การปรับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีค่าเงนิมกีารผันผวนและ/หรอืสายการบนิขึน้ค่าธรรมเนียม

ต่างๆและ/ หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆครบ 10 ท่านออก

เดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทยแตม่ไีกดจ์นีพดูไทยรับทีส่นามบนิปักกิง่ / ครบ 16 ทา่นออกเดนิทางมหีัวหนา้

ทัวรไ์ทยเดนิทางไป-กลับพรอ้มกับคณะ – คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 50 หยวนและยังไมร่วมคา่

ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 50 หยวนและคา่ทปิหัวหนา้ทัวร5์0หยวน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เกาะ (D) เคาเตอรส์ายการบนิ

ไทย (เขา้ประต ู2-3) 

23.50น. ออกเดนิทางไปปักกิง่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 674 (บรกิารอาหารว่าง& เครือ่งดืม่บน
เครือ่ง) 

วนัทีส่อง ปกักิง่-เมอืงโปรำณกูเ่ป่ย-ก ำแพงเมอืงจนี ดำ่นซอืหมำ่(รวมกระเชำ้) 

05.30 น. เดนิทางถงึสนำมบนินำนำชำตปิักกิง่TERMINAL 3 เปิดใหบ้รกิารเพื่อตอ้นรับโอลิมปิก 2008 
สามารถรองรับผูโ้ดยสารได ้43 ลา้นคนในปีแรก และเพิม่เป็น 55 ลา้นคนในปี 2015 สนามบนิมี
ขนาดกวา่ 1 ลา้นตารางเมตรน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาจนีเร็วกวา่ไทย 1 ชัว่โมง) 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีภ่ตัตาคาร 

น าทา่นเดนิทางไปทางทศิเหนอืของปักกิง่ สูเ่มอืงโบราณกูเ๋ป่ย(ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง เดนิทางถงึเมอืงโบราณ รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย อสิระชอ้ปป้ิงทีเ่มอืงโบราณ  ☺เทีย่วชมเมอืงโบราณกูเ่ป่ย อยูด่า้นหนา้ก าแพงเมอืงจนีดา่น ซอืหมา่

ไถ สรา้งเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอยูร่มิน ้า เต็มไปดว้ยอาคารเก่าๆอยา่งมเีอกลักษณ์ สรา้งขึน้มาจาก

การบรูณะยา่นชมุชนทีต่ัง้อยูต่รงนีต้ัง้แตส่มยัอดตี เมือ่กอ่นเคยเป็นทีอ่าศัยของคนทีค่อยดแูลก าแพง

เมอืงจนีในสว่นนีอ้ยูภ่ายในฝ่ังดา้นในของก าแพง มซีากโบราณสถานเหลอือยูเ่ขาก็เลยพยายามสรา้ง

เมอืงขึน้มาใหม่กลายเป็นสถานท่องเที่ยวและที่พักแรมส าหรับคนที่มาเที่ยวก าแพงเมอืงจีนแลว้

อยากถอืโอกาสเทีย่วชมอยา่งอืน่ไปดว้ย  

17.00 น. ☺น าทา่นขึน้กระเชา้ ไปชมก ำแพงเมอืงจนีดำ่น 

ซอืหมำ่ไถ (司马台长城)เป็นด่านทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ได ้

ชือ่วา่เป็นสดุยอดแหง่ก าแพงเมอืงจนีเนือ่งจากตัง้อยูบ่น
ภูมปิระเทศที่เป็นผาสูงชันท าใหท้ิวทัศน์สวยงามมาก 
ก าแพงเมอืงจนีด่านซอืหมา่ไถตัง้อยู่ในอ าเภอมีห่ยุน (

密云)ซึ่งเป็นอ าเภอทางตอนเหนือสุดของปักกิ่ง 

ก าแพงในส่วนของด่านซอืหม่าไถมคีวามยาวทัง้หมด 
5.6 ก.ม. ประกอบไปดว้ยป้อมทัง้หมด 36 ป้อม โดย
แบง่เป็นฝ่ังตะวันตก 19 ป้อม ฝ่ังตะวันออก 16 ป้อมโดย
ระหว่าง 2 ฝ่ังไมไ่ดต้่อเนื่องกันแต่มแีมน่ ้าสายเล็กๆกัน้กลางอยู ่ความจรงิแลว้เมือ่กอ่นเคยเชือ่มต่อ
กันแต่ว่าพังไปตามธรรมชาต ิส่วนทีเ่ปิดใหเ้ขา้ชมทั่วไปมแีค่ฝ่ังตะวันออก ส่วนฝ่ังตะวันตกเขา้ไป
ไมไ่ด ้ฝ่ังตะวันออกทีเ่ปิดนีก้็เปิดใหเ้ขา้ชมไดเ้พยีงแค ่10 ป้อมเทา่นัน้ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร  

  ทีพ่กั GU BEI MINSU HOTELหรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว  

วนัทีส่ำม กูเ่ป่ย-ปกักิง่–จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ–พระรำชวงัตอ้งหำ้ม-หวงัฝจู ิง่ 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าทา่นเดนิทางกลับปักกิง่(ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 ☺น าท่านสู่จตัุรสัเทียนอนัเหมนิจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม ่

สถานทีจ่ัดงานพธิเีฉลมิฉลองเนื่องในโอกาสพเิศษต่างๆ บันทกึภาพเพือ่เป็นทีร่ะลกึกับอนุสาวรยีว์รี

ชน ศาลาประชาคม และหอระลกึประธานเหมาเจอตงุ  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

 ☺น าทา่นผ่านประตูเขา้สูพ่ระรำชวงัตอ้งหำ้ม“กูก้ง”สถานทีว่า่ราชการและทีป่ระทับของจักรพรรด ิ

24 พระองค์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชงิ น าชมโบราณสถาน และสิ่งก่อสรา้งที่คงคุณค่าทาง

ประวัตศิาสตร ์ที่สรา้งขึน้บนพืน้ที ่720,000 ตารางเมตร น าชมหมู่อาคารเครือ่งไม ้ทีป่ระกอบดว้ย

หอ้งหับตา่งๆถงึ 9,999 หอ้ง ชมพระต าหนักว่าราชการ พระต าหนักชัน้ใน หอ้งบรรทมของจักรพรรดิ ์

และหอ้งวา่ราชการหลังมูล่ีไ่มไ้ผข่องพระนางซสูไีทเฮา** น าทา่นไปชมิชาอวูห่ลงของปักกิง่และชา

ทีม่ชี ือ่เสยีงอืน่ ๆ 

    

18.00น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร **เมนชูวนชมิ เป็ดปกักิง่  

 ☺สง่ทา่นเดนิชอ้บป้ิงทีถ่นนคนเดนิ “หวงัฝจู ิง่”  

 พกัที5่ LHOTELหรอื KUN TAI NOVEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่  ปกักิง่-พระรำชวงัฤดรูอ้น-หอบชูำเทยีนถำน-เดอะเพสล 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ☺ชมพระรำชวงัฤดรูอ้นอวีเ้หอหยวน ตัง้อยูใ่นเขตชานเมอืงดา้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง

ปักกิง่ อทุยานทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศจนี สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 800 ปีกอ่น ชมทะเลสาบคุนหมงิที่

ขดุขึน้ดว้ยแรงงานคนลว้น ชมทีป่ระทับของพระนางซสูไีทเฮาและจักรพรรดิก์วางสชูมระเบยีงกตัญญู

และเรอืหนิออ่น  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  
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  ☺ น าชมหอบวงสรวงเทวดำฟ้ำดนิเทยีนถำนสถานทีป่ระกอบพธิบีวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพ

บรุษุของจักรพรรดิใ์นสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมก าแพงสะทอ้นเสยีง  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร*เมน ูสกุ ีม้องโก 

www.theplace.cn/index.htmlน าท่านสู่ย่านชอ้บป้ิงไฮโซใจกลางกรุงปักกิง่ ซื่อเม่ำเทยีนเจยี 
"THE PLACE" หา้งใหมต่กแตง่หรูหรา ชมและเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง ชม SKY SCREEN 
ยาว 2,296 ฟุต กวา้ง 88 ฟตุ สงู 80 ฟตุ นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิน้เดยีวที่
ใหญท่ีส่ดุในโลก 

 พกัที5่ LHOTELหรอื KUN TAI NOVEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ำ้  ปกักิง่–ผำ่นชมสนำมกฬีำ-ตลำดหงเฉยีว-สวุรรณภมู ิ

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ☺ผ่ำนชม“สนำมกีฬำรงันกโอลมิปิก 2008” ออกแบบตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก 

“โคลอสเซีย่ม” ความจ ุ91,000 ทีน่ั่งไดใ้ชจั้ดพธิเีปิด-ปิดการแขง่ขนัปักกิง่โอลมิปิก 2008 มลีักษณะ

ภายนอกคลา้ยกับ ”รังนก” ทีม่โีครงตาขา่ยเหล็กสเีทาๆเหมอืนกิง่ไมห้่อหุม้เพดานและผนังอาคารที่

ท าดว้ยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทรม์ลีักษณะรูปทรงชามสแีดง** ขับรถผ่านใหช้มสนามกฬีารังนกและ

สระว่ายน ้าภายนอกในระยะทีร่ถสามารถท าได ้(ไมเ่ขา้ดา้นใน / ไมม่คีา่บตัร)น าทา่นสูป่ระตูชยัปักกิง่ 

แวะชมผซีวิ ลกูมงักรตัวที ่9 เครือ่งรางน าโชคคา้ขาย  

 ☺ น าท่านไปชอ้บป้ิงที ่ตลำดหงเฉยีว อสิระชอ้ปป้ิงของเรยีนแบบแบรนเนม ยีห่อ้ดังมากมาย ทัง้

กระเป๋า เสือ้ผา้รองเทา้ และอืน่ๆอกีมากมาย  

12.30 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร  

13.30 น. เดนิทางไปสนามบนิ 

17.05น. เหริฟ้ากลบัสูส่วุรรณภมูโิดยเทีย่วบนิ TG 615  

21.15น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

******************************* 

อตัรำนีร้วม 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าทีพ่ัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / ค่าบัตรเขา้ชม
สถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งท่านละ 1ชิน้ทีน่ ้าหนัก
ไม่เกนิ 20กก. / ค่าภาษีสนามบนิจนี (CN TAX) ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิ (YR)ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ 
(YQ) 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 
คา่วซีา่จนี 1,650 บาท / ไมร่วมค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 
/ ค่าท าเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / ค่าวซีา่ทีม่คี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่าน ้าหนักทีเ่กนิพกิัด / 
คา่วซีา่ดว่น /คา่บรกิารรวมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ 50 หยวน คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 50 หยวน และค่าทปิหัวหนา้ทัวร ์50 
หยวน / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 3% 

ส ำรองทีน่ ัง่มัดจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง * สว่นทีเ่หลอื ช าระ

ทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20วัน 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ 

ทำ่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 

เงือ่นไขกำรยกเลกิยกเลกิหลังการวางมัดจ า – หักค่าใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วัน–หัก

ค่าใชจ้่าย 10,000 บาท /ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 15,000 บาท / ยกเลกิก่อนการ

เดนิทาง 8-19วัน -เก็บคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7วัน - เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 

% 
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เงือ่นไขและควำมรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และ ตัวแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศ ซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  

เปลีย่นแปลงก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม 

เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย

หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสำรวซีำ่เอกสารตอ้งสง่กอ่น 20 วันเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายจุนถงึวันเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยพืน้ขาวขนาด 1.5 X 2 นิว้ 2 ใบ * ถา่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปรกตติอ้งไมใ่สเ่สือ้สขีาว 

4. ตอ้งเห็นห,ู ตอ้งไมใ่สเ่ครือ่งประดับและผมหนา้อยูเ่หนอืคิว้ 

5. ถา้เป็นเด็กอายไุมค่รบ 18 ปีตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากอ าเภอหรอืเขต, ตอ้งมสี าเนาใบสจูบิตัร 

6. ตอ้งมใีบกรอกขอ้มลูทีผู่ข้ายสง่ใหภ้ายแนบมาดว้ย 

 

หมำยเหตบุรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นใน

กรณีออกทัวรค์ณะ 10 ท่านขึน้ไป บรษัิทฯจัดทรปิออกเดนิทางโดยไม่มหีัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางไปพรอ้มคณะ หรอืจะ

เลือ่นการเดนิทาง / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลง

ของเงนิตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้

เพราะการช าระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดท้ าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับลูกคา้ในวงเงนิ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ /  

 

 

 

 

 

 

 


