
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เถาหยวน ไทเป  - ตลาดเถาหยวน 

 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ ท่านละ 1,800 บาทตลอดการเดินทาง 

หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วามพึงพอใจในการบริการ 

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 6,000 บาท 

11.50 น. พรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบิน STARLUX 

AIRLINES โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ ก่อนการเดินทาง  

14.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบิน STARLUX AIRLINES เท่ียวบินท่ี JX 742  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.20 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวน นครไทเป หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านสู่ตลาดเถาหยวน ใหท่้านไดอิ้สระกบัตลาดกลางคืนทอ้งถ่ิน  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ที่พกั โรงแรม HEDO HOTEL 4 *หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

วนัที ่

รายการทวัร ์ มื้ ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัท่ีหนึง่ 

สนามบินสุวรรณภูมิ  JX 742 (14.50 – 19.20 ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน  

ตลาดเถาหยวน  

 HEDO HOTEL หรือเทียบเท่า         

- - -   

 

วนัท่ีสอง 

หนานโถว - ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา - วดัพระถงัซ าจัง๋ – วดัเหวินหวู่ – พพิธิภณัฑท์าง

ประวติัศาสตรเ์มืองเจียอ้ี – เมืองเจียอ้ี 

  

 

 TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสาม 

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นัง่รถไฟโบราณ – ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรมแห่งชาติไถจง 

- SHIN SEI GREEN WATER WAY – เฝิงเจ่ียไนทม์าเก็ต  
 

 

- 

 PARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี ่

ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน/1 โคม) – หมู่บา้นจ่ิวเฟิน – ตึก ไทเป 101 (ไม่รวม

ค่าข้ึนตึกชั้น 89) – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง 

 HOTEL PAPA WHALE หรือเทียบเท่า 

 - - 

วนัท่ีหา้ สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามสุวรรณภูมิม JX741 (10.40 – 13.40)    



 

 

วนัที่สอง ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา – วดัพระถงัซ าจัง๊ - วดัเหวินหวู่ – พิพิธภณัฑท์างประวตัิศาสตร์

เมืองเจยีอ้ี    

 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองตากอากาศช่ือดงัใหท่้านชมทศันียภาพ

ระหวา่งสองขา้งทาง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ซ่ึงมีความงดงามราว

กบัภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอรแ์ลนดแ์ห่งไตห้วนั ตวัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย ์และ พระจนัทร์

เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่ “สุริยนั-จนัทรา”   

จากน้ันน าท่านขึ้ นฝั่งชม วดัเสวียนกวง สรา้งข้ึนในช่วงปี 1955 ภายในวดัมีประดิษฐานของพระเสวียนจั้ง 

ซ่ึงเป็นพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงในราชวงศถ์งั ท่ีไดร้บัค าสัง่จากจกัรพรรดิถงั ใหไ้ปประเทศอินเดียเพื่อแสวงหา

พระไตรปิฎกวดัแห่งน้ีตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบสุริยนั (Sun Lake) และทะเลสาบจนัทรา (Moon Lake) 

ภายนอกวดัยงัมีการสรา้งท่าเรือริมน ้าท่ีหนัหลงัใหภู้เขา นักท่องเท่ียวสามารถนัง่เรือมาลงเทียบท่ีท่าแห่งน้ี
ื
 

เพ่ือข้ึนบนัไดเขา้เยี่ยมชมวดัเสวียนจั้งได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม วดัเหวินหวู่ วดัเหวินอู่ตั้งอยูด่า้นขวาของทะเลสาบสุริยนัจนัทรา สรา้งขึ้ นในปี 1938 ภายในวดั

มีรูปป้ันของขงจ้ือและเทพกวนอ ู(เทพเจา้แห่งปัญญา และเทพเจา้แห่งความซ่ือสตัย)์ ซ่ึงชาวไตห้วนัเช่ือกนั

วา่ หากไดบ้ชูาเทพเจา้กวนอ ูจะไดป้ระสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีแต่คนจงรกัภกัดี หรือหาก

วางแผนส่ิงใด ก็จะประสบความส าเร็จตามปรารถนาจึงท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากชาวไตห้วนั ท่ีมาสกัการะ

ขอพรองคเ์ทพในวดัแห่งน้ี 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเจยีอ้ี เจียอ้ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและทะเล ถือเป็นเมืองเดียวในไตห้วนัท่ีมีแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากถึง 3 แห่ง ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติชายฝั่งตะวนัออก

เฉียงใต ้(Southwest Coast National Scenic Area) และอุทยานแห่งชาติสิรายา  โดยทั้ง 3 แห่งน้ี ลว้นมี



 

 

ทศันียภาพท่ีโดดเด่นและสวยงาม ตั้งแต่ภูเขาไปจนถึงชายทะเล ทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของยวี่ซนั ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด

ของไตห้วนัอีกดว้ย ท าใหเ้จียอ้ีมีระบบนิเวศทางทะเลท่ีอุดมสมบรูณ ์เหมาะกบัการท าประมงและเพาะเล้ียง

หอยนางรมเป็นอยา่งยิ่ง 

จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑท์างประวตัิศาสตรแ์ห่งเมืองเจียอ้ี ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน

ส าคญัของเมืองน้ี สมยัก่อนเคยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อาคารถูกออกแบบใหม้ีความโดด

เด่นและเป็นเอกลกัษณ ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเปิดใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ชม ซ่ึงจะมีงานจดัแสดงวตัถุโบราณต่างๆ

ของเจียอ้ี  รวมถึงใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องเมืองน้ี เพ่ือใหไ้ดศึ้กษาความเป็นมาและปลกูจิตส านึก

ใหค้นเจียอ้ีรกับา้นเกิดของตน โดยพิพิธภณัฑอ์นุสรณท์างประวติัศาสตรแ์ห่งน้ี ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง

ประวติัศาสตรท่ี์ส าคญัของเจียอ้ีก็วา่ได ้ใครชอบศึกษาประวติัศาสตร ์ลองหาโอกาสมาชมกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วมนัไก่เจียอ้ี  

ที่พกั โรงแรม TSUN HUANG HOTEL หรอืเทียบเท่า 



 

 

วนัที่สาม อุทยานแห่งชาตอิาลีซานชมสวนสนพนัปี– ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาตไิถจง – SHIN SEI 

GREEN WATER WAY  - เฝ่ิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากน้ัน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอ้ี 

ทางตอนกลางของไตห้วนั ครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 1,400 เฮกเตอร ์จุดเด่นอยูท่ี่ภูเขาอาลีซาน สูงประมาณ 

2,200 เมตรจากระดบัน ้าทะเล ท าใหบ้รรยากาศรอบอุทยานเย็นสบาย มีอุณหภูมิราว 10.6 องศา

เซลเซียสเท่าน้ัน ดว้ยทศันียภาพท่ีสวยงามและอากาศท่ีดี ท าใหอุ้ทยานแห่งน้ีไดร้บัความนิยมจาก

นักท่องเท่ียวมากมาย อีกทั้งยงัมีกิจกรรมสุดพิเศษใหไ้ดร้่วมสนุกกนัอีกดว้ย ไมว่า่จะเป็น ชมพระอาทิตยข์ึ้ น

บนยอดเขาอาลีซาน สมัผสักบัทะเลหมอกยามเชา้ เดินป่าไปตามเสน้ทางธรรมชาติชมสวนสนพนัปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองไถจง ชม ศูนยศ์ิลปะและวฒันธรรมแห่งชาตไิถจง พาท่านถ่ายรูปสุดชิคดา้นหนา้

แลนดม์ารค์แห่งใหมข่องเมืองไถจง ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีการก าหนดเขตระยะท่ี 7 ของเขตซีถุน เมืองไถจง เป็น

พ้ืนท่ีแสดงสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีปุ่นช่ือโทโย อิโตะ ผูช้นะรางวลัพริตซเ์กอร ์

ออกแบบภายใตแ้นวคิดร่วมสมยั ประหยดัพลงังานแนวใหม ่น าท่าน SHIN SEI GREEN WATER WAY 

รฐับาลเมืองไถจงและส านักอนุรกัษ์น ้าไดจ้ดัระเบียบใหมอี่กครั้ง ท าให ้Central District และ ASEAN Plaza 

มีชีวิตชีวามาก สามารถดูแมงกะพรุนลอยในเวลากลางคืนคลองน ้าสีเขียวสะอาดตา ส่วนน้ีสามารถเดิน

ถ่ายรูปไดย้าวประมาณ 600 เมตร แต่แมน่ ้ากรีนยาว 6 กิโลเมตร แมน่ ้ากรีนไดร้บัการปรบัปรุงใหมแ่ละ

เช่ือมต่อกบัทะเลสาบสุริยนัจนัทราในสวนสาธารณะไทจง 

น าท่านสู่ตลาดเฝิงเจยี ใหท่้านไดอิ้สระตลาดกลางคืนเฝิงเจ่ีย เป็นหน่ึงในเขตการคา้ช่ือดงัของเมืองไถจง 

ตั้งอยูร่อบมหาวิทยาลยัเฝิงเจ่ีย  ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งตลาดกลางคืนเฝิงเจ่ีย-เหวินหวา ถนนเฝิงเจ่ีย และถนน

ฟูฉิง ท่ีน่ีนักท่องเท่ียวจะไดพ้บกบัอาหารทอ้งถ่ินแสนอร่อย และเส้ือผา้คุณภาพดี และโทรศพัทม์ือถือรุ่นใหม่

ในราคาสบายกระเป๋า ท่ีส าคญัการเดินทางยงัสะดวกสบาย หมดกงัวลเร่ืองความปลอดภยัไปเลย 

ค า่  อิสรธอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 

 
วนัที่สี่ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน  (4ท่าน / 1โคม) – หมู่บา้นจิ่วเฟ่ิน –ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตกึชั้น 

89) – อนุสรณส์ถานเจียงไคเชค - ซีเหมินตงิ 

ที่พกั โรงแรม PARK CITY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันน าท่านสู่ หมู่บา้นสือเฟิน ตั้งอยูใ่นอ าเภอผิงซี ซ่ึงเป็นหมู่บา้นโบราณ

ท่ีมีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมูบ่า้น เน่ืองจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของ

รถไฟท่ีใชข้นถ่านหิน เป็นท่ีนิยมในการปล่อยโคมลอย ใหท่้านไดป้ล่อยโคม 

(4 ท่านตอ่ 1 โคม) โคมลอยของไตห้วนั ปัจจุบนัจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ 

PingXi Sky Lantern Festival จดัข้ึนทุกปีในวนัหยวนเซียว คือวนัท่ี 15 ของ

เดือน 1 ตามปฏิทินจนัทรคติ    

จากน้ันน าท่าน สมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณไหล่

เขาในเมืองจีหลง จ่ิวเฟ่ินเคยเป็นแหล่งเหมืองทองท่ีมีช่ือเสียงตั้งแต่สมยั

โบราณ ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด

ในไตห้วนั พรอ้มกนัน้ันยงัมีรา้นอาหารมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูร่หวา่งทานเดิน ซ่ึงถือวา่จ่ิวเฟ่ินเป็นท่ีรวม

อาหารพ้ืนเมืองท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งหา้มพลาดท่ีจะแวะชิมอาหารบนจ่ิวเฟ่ินแห่งน้ี   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากน้ันน าท่านสู่ ตกึไทเป 101 (ไม่รวมค่าบตัรข้ึนตึก ชั้น 89)  ตกึไทเป 101 เป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลก เร่ิมสรา้งเมือปี 1997 ซ่ึงตั้งอยูใ่นใจกลางเขตพิเศษของซินอ้ี เมืองไทเป  ประเทศไตห้วนั 

ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีการพฒันาท่ีน ายุคสมยัก่อนและสมยัใหม่มาประสมประสานกนัมาพฒันา ในปี 70 หรือ

เรียกวา่ ยุคของ ไทเป แมนฮลัตลั ก็วา่ได ้และเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซ่ึง หมายเลข 

1 น้ันมาจากความหมายวา่ ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความกา้วหนา้

ทาง High Technology จึงน ามารวมกนั คือ ความกา้วหนา้ทางดา้น Technology ท่ีดีท่ีสุด 

น าท่านชม อนุสรณส์ถานเจยีงไคเช็ค อนุสรณส์ถานท่ีตั้งอยูต่รงใจกลางของเมืองไทเปท่ีมีพ้ืนท่ี 2,500 

ตารางกิโลเมตรแห่งน้ีถูกตกแต่งและประดบัเป็นอยา่งดี โดยตวัอาคารของอนุสรณส์ถานถูกสรา้งขึ้ นมาตาม



 

 

วนัหา้  สนามบินนานาชาตเิถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ                            

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บนัไดทั้งส่ีดา้นถูกสรา้งดว้ยหินอ่อนสีขาวเป็นขัน้ตามแบบพีระมิดอียิปต ์

หลงัคาสีน ้าเงิน รวมทั้งยงัมีสวนดอกไมสี้แดง  ท่ีเป็นการแสดงออกทางสญัลกัษณใ์หเ้ห็นถึงอิสรภาพ ความ

เท่าเทียม และความเป็นหน่ึงเดียวกนั ตามสีของธงชาติไตห้วนัสถานท่ีแห่งน้ีนอกจากจะเป็นแลนดม์ารค์อนั

ส าคญัของไทเปท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยี่ยมเยียนอยา่งไม่ขาดสายแลว้ ยงัเป็นโรงละครแห่งชาติและสถานท่ี

ส าหรบัจดัคอนเสิรต์ของไตห้วนัท่ีมีการแสดงจากศิลปินและนักรอ้งช่ือดงัมากมายใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้ร่วมตลอด

ทั้งปี 

      

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู HOT POT (แบบเซ็ต) 

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดซีเหมินตงิ หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ สยามสแควรเ์มืองไทย มีทั้งแหล่งเส้ือผา้แบ

รนดเ์นมสไตลว์ยัรุ่น กระเป๋า ของฝากคนท่ีท่านรกั รองเทา้ยี่หอ้ต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนดด์งัของ

ญ่ีปุ่น รวมทั้งยี่หอ้ต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ที่พกั โรงแรม HOTEL PAPA WHALE หรอืเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

10.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน STARLUX AIRLINE เท่ียวบินท่ี JX741 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

*** 10 ทา่น ออกเดินทาง *** 

วนัทีเ่ดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

 

พกัเดี่ยว 

ที่นัง่ 

วนัที่ 29 ต.ค. – 02 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 65 18,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 05 – 09 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 06 – 10 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 07 - 11  พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 09 – 13 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 10 - 14 พ.ย. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 11 - 15 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 12 - 16 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 13 - 17 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 14 - 18 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 18 - 22 พ.ย. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 19 - 23 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 20 - 24 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 21 - 25 พ.ย. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 65 19,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 03 – 07 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 04 – 08 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 



 

 

   

มาตรการเดินทางเขา้ไตห้วนั ส  าหรบัชาวไทย 2565 

ศูนยบ์ญัชาการแพร่ระบาดไตห้วนั (CDC) ไดป้ระกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเขา้ส าหรบั 

ชาวไทย ระยะท่ี 2 ดงัน้ี  

ระยะที่ 2 เร่ิม 13 ตุลาคม 2565 โดยผูเ้ดินทางเขา้ตอังปฏิบติัตนดงัต่อไปน้ี  

ควบคุมจ านวนผูเ้ดินทางเขา้ โดยสามารถเขา้ได ้150,000 คนต่อสปัดาห ์   

ยกเวน้การกกัตวั แต่ยงัคงตอ้งเฝ้าสงัเกตอาการดว้ยตนเอง 0+7 วนั    

ส าหรบัผูท่ี้ไมม่ีอาการ สามารถโดยสารขนส่งสาธารณะหลงัจากเดินทางมาถึงไตห้วนัไดท้นัที 

  

ส าหรบัชาวไทยยงัสามารถเดินทางเขา้ไตห้วนัไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งยื่นขอวีซ่า อยา่งไรก็ตาม ทาง CDC ก็ขอความ

ร่วมมือใหผู้เ้ดินทางปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเช่นเดิม 

ขอ้มูล : https://www.cdc.gov.tw/En 

วนัที่ 05 – 09 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 08 – 12 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 10 – 14 ธ.ค. 65 22,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 11 - 15 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 12 – 16 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 15 – 19 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 18 – 22 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 19 – 23 ธ.ค. 65 20,990.- 6,000.- 25 

วนัที่ 23 – 27 ธ.ค. 65 21,990.- 6,000.- 25 



 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


