
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

วันท่ี โปรแกรมทัวร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร     

2 
สนามบินอูลานบาตอร – กรุงอูลานบาตอร – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรียสามขาน – 

จตุรัสซุคบาทาร – พิพิธภัณฑพระราชวังฤดูหนาว – อิสระซอปปงตลาดทองถ่ิน    
PREMIER HOTEL  

หรือเทียบเทา  

3 
อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน – อุทยานแหงชาติโก เตเรลจ พารค – ทดลองข่ีมาทากิ 

(มาแคระ) – สุนัขลากเลื่อน    
TERELJ STAR RESORT  

หรือเทียบเทา  

4 อนุสาวรียเจงกิสขาน – รานคาปลอดภาษี – สกีรีสอรท   
ชาบ ู

หมอไฟ 
PREMIER HOTEL  

หรือเทียบเทา  

5 สนามบินอูลานบาตอร – สนามบินสุวรรณภูมิ     

** รายการทองเท่ียวขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมในการทองเท่ียว ** 



 
 

 

 

 

 

  

BKK  UBN UNB  BKK 

  
OM704 20.50 04.10 OM703 10.00 17.30 

** ไฟลทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟลทท่ีคอนเฟรมจากเจาหนาท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร/ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 

ราคาทัวรเด็ก 

ไมมีเตียง 

อายุไมเกิน 12 ป 

ราคา 

หองพักเดี่ยว 

03 – 07 ธันวาคม 2565 45,990 44,990 9,000 

10 – 14 ธันวาคม 2565 45,990 44,990 9,000 

31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2566 47,990 46,990 12,900 

21 – 25 มกราคม 2566 39,990 38,990 9,000 

11 – 15 กุมภาพันธ 2566 41,990 40,990 9,000 

18 – 22 มีนาคม 2566 41,990 40,990 9,000 

** ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเคร่ืองบินลด 20,000 บาท/ทาน ** 

อัตราคาบริการสำหรับเด็กอายุไมเกิน 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร ทานละ 1,500 บาท 

 

สำคัญโปรดอาน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั หรือราคาโปรโมช่ันตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจาํนวนทีกํ่าหนด ทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนํา

เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้กําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบ

ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

โปรแกรมเดินทาง 5 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) 

      เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง       เท่ียวบินท่ี  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราคาบริการ 



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร 

18.00 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ให

การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินใหแกทาน 

20.50 นำทานเดินทางสู สนามบินอูลานบาตอร ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เที่ยวบินที่ OM704 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

Day2 สนามบินอูลานบาตอร – กรุงอูลานบาตอร – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรียสามขาน – จตุรัสซุคบาทาร – พิพิธภัณฑ

พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซอปปงตลาดทองถิ่น 

04.10 เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตาร ประเทศมองโกเลีย หลังจากนั้นนำผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทาง

ทองเท่ียวตามรายการ 

 จากนั้นนำทานเดินทางเขาสู กรุงอูลานบาตอร (ULAANBAATAR) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มีชื่อเรียกตาง ๆ ในประวัติศาสตร ระหวาง 

ค.ศ.1639 - ค.ศ.1706 มีช่ือวา (URGA) และระหวาง ค.ศ.1706 - ค.ศ. 1911 มีช่ือวา คูเร (KHUREE) ในภายหลังเรียกวา อิค คูเร (IKHKHUREE) และ

มีชื่อจีนวา K'ULUN เมื่อไดรับเอกราชในป ค.ศ. 1911 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเปน นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1924 ได

เปลี่ยนชื่อเปน ULAANBAATAR (วีรบรุษแดง) เพื่อเปนเกียรติแกวีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร (DAMDIN SUHNAATAR) ผูชักนำกองทัพ

ของสหภาพ โซเวียตเขามาเพ่ือปลดปลอยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานชม วัดกันดันเทชีชินเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) เปนวัดพุทธขนาดใหญ เปนท่ีประดิษฐานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว 

ซึ่งเปนรูปปนทองสัมฤทธ์ิ ท่ีมีความสูง 26.5 เมตร และเปนรูปปนในรมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ในป ค.ศ. 1996 วัดแหงน้ียังสะทอนใหเหน็ถึง พระพุทธศาสนา

แบบทิเบต อยูในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร วัดแหงนี้รอดพนจาก การทำลายลางครั้งใหญ ภายในวิหารใหญยังมีพระพุทธรูปยืน (ในรม) เปน

พระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว สูง 26.5 เมตร บูรณะสรางขึ้นในปค.ศ. 1996 หมายเหตุ: หากถายรูปภาพภายภายใตหลังคาวิหารจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติมประมาณ 30 USD 

 

จากนั้นนำทาน ชมจัตุรัสซัคบาทาร (SUKHBAATAR SQUARE) มีชื่อเรียกในระหวางป 

ค.ศ. 2013-2016 ในนามวา จตุรัสเจงกีสสแควร (Chinggis Square) เพื่อเปนเกียรติแก

เจงกีสขาน ผูกอตั้งอาณาจักรมองโกล ตุรัสสาธารณะขนาดใหญแหงน้ี ถือเปนอีกหน่ึงแลนด

มารคสำคัญ ซึ ่งเปนสถานที่ทองเที ่ยวยอดนิยม และศูนยกลางในการจัด กิจกรรมทาง

วัฒนธรรมตางๆ ในใจกลางของเมือง พ้ืนท่ีสวนใหญของ จตุรัสซุคบาตาร เคยเปนพ้ืนท่ีของ

พระอารามหลวง 

 

  



 
 

นำทานชม อนุสาวรียสามขาน (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL EMPIRE) เรียกไดวาเปนอนุสาวรียสามขาน

ผูยิ่งใหญแหงจักรวรรดิมองโกล ตั้งอยูบริเวณดานหนาของอาคารรัฐสภา ซึ่งอยูทางดานทิศเหนือของ จตุรัสซุคบาตอร อาคารท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรม

งดงาม ไปดวยเสาหินท่ีถูกแกะสลักขนาดใหญ โดยในระหวางชองเสาเปนท่ีประดิษฐาน ของอนุสาวรียของ สามขานผูยิ่งใหญแหงจักรวรรดิมองโกล ซึ่ง

ถูกสรางข้ึนแลวเสร็จในป ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ป ของพิธีราชาภิเษกของ เจงกีสขาน  

• อนุสาวรียเจงกิสขาน เปนรูปปนที่มีขนาดใหญที่สุด ตั้งอยูตรงกลางอยางโดดเดน รูปปนที่นั่งอยูบนบัลลังกของกษัตริยในทวงทาสงางามนา

เกรงขาม 

• อนุสาวรียโอเกเดขาน เปนรูปปนซึ่งอยูดานซายสุด ทรงเปนขานผูยิ่งใหญ แหงจักรวรรดิมองโกลลำดับที่สอง ซึ่งสืบตอจากพอของเขาคือ 

เจงกีส ขาน  

• อนุสาวรียกุบไลขาน เปนรูปปนซึ่งอยูดานขวาสุด ทรงเปนขานที่ 5 แหงจักรวรรดิมองโกล และทรงเปนพระราชนัดดาของ เจงกีสขาน         

ผูสามารถพิชิตประเทศจีน และกอตั้งราชวงศหยวน ไดสถาปนาตนเองข้ึนเปนจักรพรรดิแหงจีน โดยทรงเปนจักรพรรดิองคท่ี 1 แหงราชวงศ

หยวน ซึ่งมีพระนามวาซื่อจูหวางตี้ หรือ ซีโจวฮองเต 

เท่ียง บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคาร 

 นำทานชม พิพิธภัณฑพระราชวังฤดูหนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM) หรือรูจักกันโดยท่ัวไปในช่ือ พิพิธภัณฑพระราชวังบอกด

ขาน และพระราชวังฤดูหนาวของบอกดขาน เปนหน่ึงในพิพิธภัณฑ ท่ีเกาแกและมีคาท่ีสุด อาคารตั้งอยูในอดีตพระราชวังสีเขียว ของบอกดขานองคท่ี 8 

พระองคทรงเปนประมุขแหง สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ในป ค.ศ. 1911 ภายหลังการประกาศอิสรภาพ จากราชวงศชงิของประเทศจีน และยัง

ทรงเปนกษัตริยองคสุดทาย ของประเทศมองโกเลีย ซึ่งพระราชวังแหงนี้ เปนเพียงพระราชวังเดียวที่เหลอือยู จากเดิมที่มีอยูถึงสีพ่ระราชวัง อันเปนท่ี

ประทับของพระองค ในแตละชวงเวลาหรือฤดูกาล พิพิธภัณฑแหงนี้ถือเปน อนุสาวรียแหงประวัติศาสตร ทางศาสนาของตนศตวรรษทีย่ี่สิบ และเปน

อนุสรณสถานของศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานชิ้นเอกของชางฝมือชาวมองโกเลีย รวมไปถึงการจัดแสดงสมบัติ และโบราณวัตถุอันเปนเอกลักษณ

ราชวงศ เชน บัลลังก, เตียงนอน, งานศิลปะ, ตุกตาสัตว, รองเทาบูท, เสื้อคลุม, เครื่องประดับและเสื้อผาราชินี, ของท่ีระลึกจากทูตตางประเทศ ยังถือ

วาเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑ ท่ีมีของสะสมท่ีใหญท่ีสุด ในประเทศมองโกเลีย หมายเหตุ: พิพิภัณฑปดวันอังคาร และวันพุธ หรือมีการปดกระทันหันในชวง

ฤดูหนาว 

 จากนั้นนำทาน อิสระซอปปงตลาดทองถิ่น (LOCAL MARKET) ภายในตลาดมีสินคาทองถิ่น รวมถึงเสื้อผา และอุปกรณกันหนาวใหทานไดเลือกชม

มากมาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

  



 
 

Day3 อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน – อุทยานแหงชาตโิกรขิ-เตเรลจ พารค – ทดลองข่ีมาทากิ (มาแคระ) – สุนัขลากเล่ือน 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

 

นำทานชม อนุสรณสถานแหงการตอสูไซซาน (ZAISAN HILL) ตั้งอยูบนยอดเขา

ไซซาน ขางบนจะมีอนุสาวรียรูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟวเจอรริสม (FUTURISM) 

รวมกับแนวคิดคิวบิสม (CUBISM) สรางข้ึนเพ่ือเปนเกียรติรำลึกถึงทหารมองโกเลียท่ี

เขารวมรบกับ ทหารสหภาพโซเวียตในชว’สงครามโลกครั้งท่ี 2 สำหรับการครบรอบ 

50 ปของการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแตง

ดวยคอนกรีตรูปปนซัคบาทาร โจเซฟ สตาลิน สวนภายในวงกลมเปนภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังบนกระเบ้ืองหิน บอกเลาเรื่องราวประวัติศาสตร ระหวางสหภาพโซ

เวียต และมองโกเลีย พรอมกับทานจะไดชมวิวเมืองอูลานบาตอรแบบ 360 องศา 

เท่ียง บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนำทานเดินทางเขาสูเขต อุทยานแหงชาติโกรขิ-เตเรลจ พารค (GORKH-

TERELJ NATIONAL PARK) นำทานชมทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแหงชาติ

ท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของประเทศมองโกเลีย ใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ และเปน

ปาสงวน พื้นที่ทั้งหมด 1ลาน 2แสนเอเคอร ลักษณะพื้นที่คลายคลิ้งกับทือกเขา

แอลป มีสัตวปาหลากหลายชนิดและ มีหินที่มีรูปรางแปลกตา เชน เทอรเทิลร็อค 

Turtle Rock หรือเมลขิขาด หินเตาขนาดใหญเปนเสมือนแลนดมารกข องอุทยานท่ี

ทุกคนตองมาเยือนและถายรูป โดยชาวมองโกเยเอวาเตาเนสัตวศักดิ์สิทธิ์ เปนสัตว

นำโชค จากน้ันนำทานเดินทางเขาสูแคมป เพ่ือทำการเช็คอิน 
 

นำทานสัมผัสประสบการณ ทดลองขี่มาทากิ (RIDE A HORSE) หรือมาแคระ ใหทานชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวธรรมชาติ ที่สวยงาม 

ชาวมองโกลมีความผูกพันกับมาตั้งแตเด็ก จนมีคำกลาววาขานกันวาเด็กชาวมองโกลข่ีมาไดพรอมกับหัดเดิน มาสายพันธพ้ืนเมืองของมองโกลเลีย หรือ

มาสายพันธทากิน้ี เปนมาท่ีมีลักษณะตัวเล็กเตี้ย ไมสูงใหญ เปนมาประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกับมาโพน่ี Pony หรือมาแคระ เน่ืองจากเปนมาเตี้ย

ทำใหจุดศูนยถวงต่ำ เวลามาวิ่งมาจึงไมกระโดกกระแดก เหมือนมาขนาดใหญ และเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทำใหการเล็งและการยิง ธนู ของนักรบมอง

โกลบนหลังมาเปนไปอยางแมนยำ หมายเหตุ: ใชเวลาประมาณ 30 นาที 

 

  



 

 

จากนั ้นใหทานไดสนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื ่อน (MONGOL DOG 

SLEDDING) 2 ทานตอ 1 เลื่อน โดยเหลาสุนัขแสนนารักจะพาทานลัดเลาะเที่ยว

ชมธรรมชาติ เพ่ือใหทาน สัมผัสประสบการณสุดแสนพิเศษ พรอมสัมผัสความงาม

ของปาท่ีปกคลุมดวยหิมะ และความตื่นเตนในเวลาเดียวกันหลงัจากน้ันอิสระทาน

ทองเที่ยวภายในอุทยาน ดื่มด่ำกับบรรยาศ กับที่พักอยาง เกอร หรือ ที่พักแบบ

กระโจม สไตลมองโกเลีย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ แคมปท่ีพัก 

ท่ีพัก TERELJ STAR RESORT หรือระดับเทียบเทา  
ที่พักแบบเกอร สไตลมองโกเลีย ภายในหองจะมีตเตอรใหความรอนในตัว จะไมมีหองน้ำสวนตัว หองน้ำเปนหองน้ำรวม แตแยกไวสำหรับชายและหญิง สามารถลางหนา แปรง

ฟน ทำธุระหนักเบาได และมีหองอาบน้ำ หางจากเกอรที่พักไมไกล 

   
 

Day4 อนุสาวรียเจงกิสขาน – รานคาปลอดภาษี – สกีรีสอรท  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นำทานออกเดินทางสู อนุสาวรียเจงกิสขาน (CHINGGIS KHAN STATUE) เปนศูนยการ

ทองเที่ยว และสันทนาการ ซึ่งมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ พระบรมรูปทรงมาเจงกิส

ขาน ซึ่งเปนรูปปนขี่มาที ่ใหญที่สุดในโลก และเปนอนุสาวรียที ่ใหญที ่สุด ของเจงกีสขาน 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 212 เฮกเตอร และอยูไมไกลจาก อุทยานแหงชาติกอรไกเทเรลจ ซึ่งเปน

หนึ่งในอุทยานแหงชาติ ที่เปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม ที่อยูหางเพียง 65 กิโลเมตร จาก

เมืองอูลานบาตอร รูปปนกำลังน่ังอยูบนหลังมา และหันหนาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเปนบาน

เกิดของเขา ขนาดของรูปปนมีความสูง 40 เมตร ไมรวมฐานซึ่งเปนอาคารสองชั้นสงูสิบเมตร 

รูปปนถูกปกคลุมไปดวยสแตนเลส ท่ีมีน้ำหนักกวาหนัก 250 ตัน 
 

 



 
 

นำทานออกเดินทางสู รานคาปลอดภาษี (GOBI FACTORY STORE OUTLET) เปนเอาทเล็ทของมองโกเลีย ภายในขายสินคาแบรนดเนมมีใหทาน

เลือกมากมาย อาทิเชน เสื้อผาขนสัตว ของแบรนด GOBI  ท่ีสงออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากน้ียังคงมีสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีผลิตจากขน

สัตว ซึ่งเปนสินคาท่ีมีช่ือเสยีงของมองโกเลีย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นำทานเดินทางสู สกีรีสอรท (SKI RESORT) เปนลานสกีท่ีไดรับความนิยมของชาวมองโกเลีย ทานสามารถสนุกกับการเลนสกีได  

ไมรวมคาอุปกรณและคาเขาลานสกีประมาณ 40-50 USD/ทาน  

• บัตรเขาลานสกี 

• อุปกรณ หรือ กระดานสกี 

• หวงยางลากเลื่อน 

• ชุดสกี 

• ล็อกเกอรสำหรับเก็บของ 

* อิสระทานทองเท่ียว ณ ลานสกีตามอัธยาศัย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูหมอไฟ The Bull Hot Pot  

* กรณีรานอาหารปด หรือไมพรอมใหบริการไมวากรณีใด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรานอาหาร รานมีทั้งหมอเดี่ยว และหมอรวมขึ้นอยูกับการจัดสรรของทางราน 

   
ท่ีพัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 

 

Day5 สนามบินอูลานบาตอร – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 หลังจากน้ันนำทานเดินทางเขาสู สนามบินอูลานบาตอร เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

10.00 นำทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เที่ยวบินที่ OM703 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

17.30 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ ... พรอมความประทับใจ 

 

 

 



 





 



 


