
 

 

รหัสทัวร JWT1902860 
ทัวรเวียดนามใต ดาลัท-มุยเน-โฮจิมินห 4 วัน 3 คืน [VZ] 
เมืองดาลัท น้ําตกดาทันลา วัดติก๊กลาม สวนดอกไมเมืองหนาว พระราชวังฤดรูอนเบาได  
บานเพ้ียน ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง ลําธาร FAIRY STREAM นครโฮจิมินห  
โบสถนอรทเทรอดาม ชมวดัเทียนหาว 
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองดาลัท 
อาหารหลากหลายครบทุกม้ือ +ชิมไวนดาลัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที ่1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ดาลัท 

08.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมิ
เคานเตอรสายการบิน Viet Jet Air พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรบั
และอํานวยความสะดวก 

10.20 น. ออกเดินทางสูเมืองดาลัท ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Viet Jet Air เที่ยวบินท่ี 
VZ940 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมอืงดาลัท หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูเฝอ เวียดนาม) 

นําทานเดินทางสู เมืองดาลทั เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอันและโรแมนติคที่สุด
และของเวียดนามเน่ืองจากต้ังอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,500 เมตร 
ทําใหอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปแมกระทั้ง
ในฤดูรอน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 
องศาเซสเซียส แวดลอมดวยขุนเขา ไร 
กาแฟ และสวนดอกไม อาคารบานเรือน
ตางๆปลูกสรางรูปแบบสถาปตยกรรม
ฝร่ังเศส เน่ืองจากในสมัยอาณา
นิคม Alexdra Yersin  ไดคนพบเมือง
ดาลัด และเห็นวาบรรยากาศคอนขางดี ทาง
ฝร่ังเศสจึงไดเขามาพัฒนาและสรางเมือง
ดาลัด เพ่ือใหเปนเมืองตากอากาศสําหรับ
ชาวฝรั่งเศส ถึงดาลัท นําทาน น่ังรถราง 
(Roller Coaster) ผานผืนป�าอันรมร่ืน
เขียวชอุมลงสูหุบเขาเบื้องลาง เพ่ือชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ น้ําตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ําตกขนาดไมใหญ
มากแตมช่ืีอเสียง อีกหน่ึงในสถานท่ีทองเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไมควรพลาด!! 
นําทานสู สถานีกระเชาไฟฟ�า เคเบิลคาร กระเชาไฟฟ�าแหงน้ีเปนกระเชาไฟฟ�าท่ี
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดทานจะได ชมวิว
ของเมืองดาลัด ท่ีมองเห็นได ท้ังเมือง ที่ต้ังอยูทามกลางหุบเขาอันสวยงาม  นํา
ทานชม วดัติก๊กลาม เปนวัดท่ีสรางอยูบนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม 
แวดลอมไปดวยใบไมดอกไม นานาพันธุ กับทิวสนท่ียืนตนตระหงานปกคลมุทุกหุบ
เขา  



 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมเสริฟไวนดาลัท 
  จากน่ันนําทานเดินทางสูยาน ชอปปم�งตลาดไนทบารซา ของเมืองดาลัทใหทานได

เลือกซื้อสินคา นานาชนิด ตามอัธยาศัย 
พักที่ พักท่ี La Sapinette Hotel, Dalat หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่2  ดาลัท-ฟานเทียต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานเดินทางชม สวนดอกไมเมืองหนาว 

ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไมเมืองหนาวที่
อวดโฉม รปูทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเปน
สายพันธ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศท่ี
แสนโรแมนติก จากน้ันนําทานชม พระราชวัง
ฤดูรอน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย
เบาได จักรพรรด์ิองคสุดทายของเวียดนาม 
ซึ่งสถานท่ีแหงน้ีเปนพระราชวงัสุดทาย ที่
สรางขึ้นในสมัยเรืองอํานาจของฝรั่งเศส 
กอนท่ีจะเกิดสงครามเวียดนาม แลวทําให
จักรพรรด์ิบาวไดตองลีภ้ัยไปอยูฝรั่งเศส แลว
ไมไดกลับมาเหยียบผืนแผนดินบานเกิดอีก
เลย นําทานเขาชม บานเพ้ียน (Crazy 
House) บานสไตลแปลกๆที่ออกแบบโดยฝมือลูกสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ
เวียดนาม ซึง่เรียนจบสถาปตยกรรมมาจากฝรัง เศสโดยไดแรงบันดาลใจจากนิยาย
เร่ืองดัง “Alice in Wonderland” ถายังมีเวลาจะนําทานไปทําบุญทีวัด Van 
Hanh ) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางสู เมืองมุยเน ในจังหวดั ฟานเทียต เปนเมืองชายทะเลตากอากาศ
และแหลงทองเท่ียวที่มีความสวยงามและมีช่ือเสียงทางภาคใตของเวียดนาม 



 

 

ระหวางการเดินทางผานชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวเวียดนาม 
นําทานสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ทาเรือมุยเน ที่อบอวนไปดวยบรรยากาศแบบ
ชาวประมงเวียดนามแทๆ ซึ่งกลับเขาฝم�งหลังออกหาปลาในยามคํ่าคืน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที ่3  ฟานเทียต(มุยเน)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-โฮจิมนิห 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานสู ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทราย
สีขาวกระจางตากวางใหญสุดสายตา มองไป
ทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและทองฟ�า
เทาน้ัน ไมไกลกันมีแหลงน้ําจืด (โอเอซิส) 
สําหรับใหนักทองเที่ยวใชพักผอน  ถายรูป 
และชมวิว ที่ทานจะไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมหลากหลายไมวาจะเปน น่ังรถจี๊ป (*รวมคารถจ๊ิฟ 1คัน/6 ทาน) หรือ
สามารถเชาขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรอืสนุกสนานกับการเลนแซนดดูนลื่น
ไถลจากจากเนินทรายสูงกวา 40 เมตร นําทานชม ทะเลทรายแดง  ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเปนลานทรายกวางที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน 
แลวนําทาน ชม “แกรนดแคนยอนแหงเวียดนาม” ลําธาร FAIRY STREAM ที่
เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมเปนลําธารลึกกวา 20 เมตร เปดใหเห็นช้ันของ
ดินและทรายหลากส ีซึ่งท้ังหมดลวนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู นครโฮจิมินห เมืองศูนยการเศรษฐกิจของ
ประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 
4 ชม.)  



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือลองไปตามแมน้ําไซงอน ชมบรรยากาศ
สองฟากฝم�งยามค่ําคืนของเมืองโฮจิมินหซิต้ี หรือจะเลอืกสนุกสนานกับวงดนตรี
พ้ืนเมืองทบีรรเลงเพลงอยางสนุกสนาน 
พักที่ Liberty Hotel, Hochiminh City หรือเทียบเทา 
 
 
 
 

 
 
 

วันที ่4  โฮจิมินห-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชม โบสถนอรทเทรอดาม โบสถ
หลังคาสูงที่สรางในสมัยที่เวียดนามยังอยูใน
อาณานิคมของ ฝร่ังเศส โดยสรางเพ่ือใหเปน
โบสถประจําเมืองไซงอนและไดสรางตาม
ตนแบบของประเทศฝร่ังเศสนําทาน ชม 
ไปรษณียกลาง ซึ่งถูกสรางขึ้นอยางวิจิตร
ตระการตา ชมอนุสาวรียทานประธานาธิบดีโฮจิมินห ต้ังอยูดานหนาศาลากลาง 
กอสรางดวย สถาปตยากรรมแบบฝรัง่เศส นําทานชมทําเนียบอิสรภาพ เคยเปน
ทําเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต และทําเนียบของผูวาการฝรั่งเศสที่
เรียกวาทําเนียบโนโรโดม ถูกระเบิดทําลายใน พ.ศ. 2506 แลวไดมีการสราง
อาคารขึ้นใหมใหช่ือวาทําเนียบอิสรภาพ ออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันน้ีเปดเปน
พิพิธภัณฑใหเขาชมได ช้ันลางเปนหองจัดเล้ียง หองโถงใหญท่ีรัฐบาลเวียดนามใต
ประกาศยอมแพ ช้ันสองเปนหองรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง หองพัก
ของประธานนาธิบดีเหงียนวันเทียว หองอาหาร หองสวดมนตคาทอลิก ช้ันสาม
เปนหองรับรองของภริยาประธานาธิบดี ช้ันสีเ่ปนหองฉายภาพยนตสวนตัวและลาน
จอดเฮลิคอบเตอรซึ่งมองลงไปขางลางจะเห็นทิวทัศนงดงามของถนนเลหยวนได
ชัดเจน จากน้ันเดินทางผานยานไชนาทาวน ชมชีวติความเปนอยูของชาวจีนใน
เวียดนาม ชมวดัเทียนหาว วัดจีนในเขตไชนาทาวนที่สรางอุทิศใหกับ แมพระผู
ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุงในชวงปลายศตวรรษที ่18 



 

 

ชาวเวียดนามเช่ือ วาเทพองคคนมีกอนเมฆเปนพาหนะเพ่ือชวยคุมครองผูคนให
รอดพนจากอันตรายจากมหาสมุทรท้ังปวง 

กลางวัน รับประทานอาหารขนมปง(บั๋นหมี่) ขนมปงเวยีดนามที่ไดรบัอิทธิพลมาจากประเทศ 
ฝร่ังเศส หรือเรียกอีกช่ือ วา "แซนดวิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 
ทานอิสระทานชอปปم�ง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย เลือซื้อของฝาก ของพิ้นเมือง 
และส้ินคาตางๆ เชน เส้ือ รองเทา กระเป�า เปนตน จากน้ันนําทานเดินทางไปสู
สนามบินโฮจิมนิห เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

17.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินโฮจิมินห กลับกรงุเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air 
เที่ยวบินท่ี VJ805 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.45 ช่ัวโมง) 

18.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
อัตราคาบรกิาร 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
06-09 ก.ย.62 9,999 9,999 3,500 
23-26 ก.ย.62 10,999 10,999 3,500 
27-30 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
28-31 ต.ค.62 11,999 11,999 3,500 
29 ต.ค.-01 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
30 ต.ค.-02 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
31 ต.ค.-03 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
01-04 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 



 

 

02-05 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
03-06 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
04-07 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
05-08 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
07-10 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
08-11 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
09-12 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
10-13 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
11-14 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
12-15 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
14-17 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
15-18 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
16-19 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
17-20 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
18-21 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
19-22 พ.ย.62 10,999 10,999 3,500 
20-23 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
21-24 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
22-25 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
23-26 พ.ย.62 12,999 12,999 3,500 
24-27 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
25-28 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
26-29 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
27-30 พ.ย.62 11,999 11,999 3,500 
29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
30 พ.ย.-03 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
01-04 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
02-05 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
03-06 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
04-07 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
10-13 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
11-14 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 



 

 

15-18 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
16-19 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
17-20 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
19-22 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
22-25 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
23-26 ธ.ค.62 12,999 12,999 3,500 
24-27 ธ.ค.62 13,999 13,999 3,500 
26-29 ธ.ค.62 14,900 14,900 3,500 

*** จอยแลนด ไมเอาต๋ัวเคร่ืองบิน หักออก 2,000 บาทตอทาน *** 
ราคาเด็กทารก 
อายุต่ํากวา 2ป 3,900 บาท 

 
 
 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบรบูิรณ ณ วนัเดินทางไป
และกลับ 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  
(แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู ดังที่ระบใุนรายการหรือระดับเดียวกัน 
 คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  

ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 



 

 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
 คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรดี คามินิบาร              

คาโทรศัพท ฯลฯ 
 คาปรับสําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม) 
 คาทําหนังสือเดินทาง  
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมในภายหลัง 
 คาทิปคนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,000 บาท ตอทาน/ตอทิป (บังคับตาม

ระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรที่ดูแลจากไทย แลวแตสินน้ําใจของทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ

คนขับรถ แตไมบังคับทิป) 
   ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 5,000 
บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรยีกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาท่ีพักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที ่ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปลี่ยน

ช่ือผูเดินทางได 15 วัน กอนการเดินทาง) 
 กรณีเจ็บป�วยกะทันหัน จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก

โรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต



 

 

ท้ังน้ีทานตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได ตามความเปน
จริง  

 ในกรณีเจ็บป�วยกระทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินทุกกรณ ี
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุป

ไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 

 เมื่อมีการออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาต๋ัวเขาชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เน่ืองจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, 
ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ  เปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
*เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ 

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บริการเพ่ิมเติม เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทริป 
 
 
 
 
 


