
  

 

 

 

มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  

THA03 สพุรรณจา๋ฉนั
รกัเธอ 

One Day Trip 



- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 

- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจาํรถบสั ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

06.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธนิ โดยมีมคัคุเทศก์

คอยให้การต้อนรบัอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบั

หน้ากากอนามยัแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการ

เดินทาง และมคัคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตราการการป้องกนั 

COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง 

07.00 น. ออกเดนิทางสู ่สุพรรณบุรี โดยรถบสัปรบัอากาศ VIP 2 ช ัน้ ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง (พ่นฆา่เช้ือยานพาหนะ และตรวจเช็ค

อุณหภูมพินกังานขบัรถกอ่นการเดนิทาง ) 

09.00 น.  เดนิทางไปยงั อุทยานมงักรสวรรค์ สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัของจงัหวดั

สุพรรณบุรี  สร้างขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนทีม่ีความสมัพนัธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเดน่ทีถ่ือเป็น

ไฮไลท์ของตวัจงัหวดัคือมงักรใหญ่ที่ต ัง้ตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อ

หลกัเมือง ซึ่งเป็นสถานที่เคารพของชาวไทยและชาวจีน เชื่อกนัว่า

หากได้มาสกัการะจะนําโชคลาภ ความรํ่ารวย ความสําเร็จ และ

ความสุขมาให ้ 

** หากประสงค์เขา้ชมพพิธิภณัฑ์ลูกหลานพนัธุ์มงักร  ตอ้งเสียคา่บตัร

เข้าชมเพิ่ม ผู้ใหญ่ ท่านละ 299 บาท เด็กท่านละ 149 บาท อายุตํ่า

กวา่ 5 ปี ชมฟรี** 

ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมงักรสวรรค ์– วดัป่าเลย์ไลย์วรวหิาร 

- วดัแค (คุม้ขนุแผน) – สามชุก ตลาดรอ้ยปี – วดัทบักระดาน  

     (-/L/-) 



 

 

10.15 น. นําทา่นเดนิทางไปยงั วดัป่าเลไลยก์วรวหิาร เป็นวดัเกา่แกข่องจงัหวดั

สุพรรณบุรีสนันิษฐานกนัว่าวดัแห่งน้ีมีอายุราว 1,200 ปี  โดยท ั่วไป

เรียกกนัวา่ วดัป่า ภายในประดษิฐานหลวงพอ่โต ปางป่าเลไลยก์ มีคาํ

กล่าวกนัว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสกัการะองค์หลวงพ่อโต 

มฉิะนัน้ก็เหมือนมาไมถ่งึ นอกจากน้ีวดัป่าเลไลยก์ยงัมีความเกีย่วขอ้ง

กบัวรรณคดีอนัลือชือ่ของไทย  คือ เสภาขุนช้างขุนแผน นิราศเมือง

สุพรรณของสุนทรภู่ ภายในวดัจึงมีภาพเขียนเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน 

เรือนขนุชา้ง ฯลฯ 

   

11.30 น.  เดินทางสู่ วดัแค เป็นวดัเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุน

ช้างขุนแผน" ภายในวดัมีจุดที่น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่  คุ้ม



ขุนแผน ลกัษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สรา้งเพื่อเป็นอุทยาน

วรรณคดี เป็นการอนุรกัษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวตัิศาสตร์ 

เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมยั

อยุธยาและบรเิวณหน้าคุม้ขนุแผนมี ตน้มะขามยกัษ์ ขนาด 7 คนโอบ 

สนันิษฐานไดว้า่มีอายุหลายรอ้ยปี นอกจากน้ียงัมี พระพุทธบาทสีร่อย

วดัแค ภายในมีรอยพระพุทธบาทซ้อนกนั 4 ชัน้ เป็นรอยพระพุทธ

บาทยุคตน้รตันโกสนิทร์  

  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารขนาบน้ํา หรือเทียบเทา่ 

13.30 น. อ อ ก เ ดิ น ท า ง ไ ป ย ัง  ส า ม ชุ ก  ต ล า ด ร้ อ ย ปี  เ ป็ น ต ล า ด จี น

โบราณ ผสมผสานการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ ในสมยัอดีต เมือ่ 100 ปี

ก่อน ถือเป็นแหล่งสําคญัในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจงัหวดั

สุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความด ัง้เดมิตามวิถีชีวิตสมยัก่อน 

ภายในมีท ัง้สนิคา้ ของทีร่ะลกึ รา้นอาหารเจา้ดงั สามารถเลือกซ้ือตาม

อิสระ นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ที่รวบรวมขอ้มูล ของโบราณ ให้เข้า

ชมเพือ่ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งราวในอดตี 



  

15.00 น. นําท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชยัสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ

สินค้าหน่ึงผลิตภ ัณฑ์หน่ึงตําบล สินค้าที่มี ชื่อ เสียงในจ ังหว ัด

สุพรรณบุรี เชน่ สาลี ่ปลาสลดิ ขา้วหอม ผลไมส้ดจากสวน ฯลฯ 

 

17.10 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัทบักระดาน   อาํเภอสองพีน้่อง  เป็นอาํเภอ

บา้นเกดิของคุณพุ่มพวง  ดวงจนัทร์  นกัรอ้งเพลงลูกทุ่งชื่อดงัทีไ่ด้

เสียชีวติไปแลว้  แตเ่น่ืองจากคุณพุ่มพวงคุน้เคยกบัวดัน้ีต ัง้แตเ่ด็ก 

จึ งมีก ารเ ก็บรวบรวมเสื้ อผ้าข้าวของเครื่อ งใช้ ในการร้อ ง

เพลง  รวมท ัง้รูปถา่ยจากขา่วหนงัสือพมิพ์ไวใ้นโบสถ์ของวดัน้ี ทุกปี

จะมีการจดังานครบรอบวนัเสียชีวติของนกัรอ้งผูน้ี้ 



      

17.45 น. ได้เวลาอนัสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบสัปรบัอากาศ 

VIP 2 ช ัน้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 

19.45 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

.........................................................................................................

.......................................................................... 

อตัราคา่บรกิาร  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

2 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

8 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

9 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพุธ/วนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 



16 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

22 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

29 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

30 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

6 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

26 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

27 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

3 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

4 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

11 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

13 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลา้ยวนัสวรรคต) 

17 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

18 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัศกุร/์วนัปยิ

มหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

25 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

31 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

7 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

8 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 



14 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

15 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

21 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

22 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

28 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

29 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร/์วนัพอ่) 

6 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพฤหัสบด/ีวนั

รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

 

หมายเหตุ  

1.กรณกีรุป๊ที่จะออกเดนิทางไมถ่ึง 25 ท่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เปลี่ยน

จากรถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ  

2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

 



 

 



 

มาตราการดแูลป้องกนั การตดิเช้ือโควดิ-19  
- ตรวจวดัอุณหภูมกิอ่นการเดนิทาง  

- ฉีดพน่ฆา่เช้ือภายในยานพาหนะ กอ่นใหบ้รกิารทุกคร ัง้ 

- โตะ๊อาหาร มีการจดัทีน่ ั่งแบบเวน้ระยะหา่ง ใชช้อ้นกลาง (Social 

Distancing)  

- บรกิารหน้ากากอนามยัชนิดผา้ ทา่นละ 1 อนั  

- จุดบรกิาร แอลกอฮอล์ลา้งมือประจาํรถบสั ตลอดการเดนิทาง  

- จดัผงัทีน่ ั่ง ตามมาตราการป้องกนั COVID-19 ของกระทรวงการ

ทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (น าเท่ียวตาม

รายการ) 

- บริการน้ าดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการ

จ่ายจริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  



 

เงือ่นไขสาํคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 เน่ืองจากโปรแกรมน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ชาํระราคาเต็ม หลงัจากทา่นตอบ

รบับรกิาร ภายใน 24 ช ั่วโมงเทา่นัน้ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใช้จา่ยการดาํเนินการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรบั

การดาํเนินการจองคร ัง้แรก ตามจํานวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปใน

พีเรียดวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง

แผนการเดินทางใหม่อีกคร ั้ง ท ั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่ เ ป็นกรณีพิ เศษทุกคร ั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั๋วภายในประเทศ เช่น ต ั๋ว

เครื่องบิน , ต ั๋วรถทวัร์ , ต ั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยนักบั

เจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนั

และเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยน

ไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า ท ัง้น้ีขึน้อยูก่บัฤดูกาล 

สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสาํคญัเทา่นัน้ สิง่สาํคญั 

ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 

ช ั่วโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการ

ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆท ัง้สิน้   

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณา

แจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดนิทาง หรือ

ต ัง้แตท่ีท่่านเริ่มจองทวัร์ เพือ่ให้ทางบริษทัประสานงานกบัสายการบินเพือ่

จดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์น

การเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  



 ทางบรษิทัไมม่ีนโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เช่น กรณี

ทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลา่ช้าของสาย

การบิน เงือ่นไขการให้บริการของรถในแตล่ะประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนน้ี

ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที่จําเป็น

จะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 เน่ืองจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในคร ัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบั

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่

สามารถขอรบัเงนิคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดสว่นหน่ึงทีท่่านไม่

ต้องการได้รบับริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่

สามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่สามารถคืนคา่ใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้ทา่น เน่ืองจากทางบริษทั

ไดท้าํการจองและถูกเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหน้าท ัง้หมดแลว้ 

 บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกิดกรณีความ

ลา่ช้าของการจราจร , , การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การกอ่การจลาจล 

, ภยัธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย

ระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจําเป็นต้องส่ง

มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หน่ึง 

หลงัจากได้สํารองโรงแรมทีพ่กัในตา่งประเทศเรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรม

จดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดน้ีแลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 



 
 

 

 

 


