
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – 

โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต    
AZURE SAPA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

2 
นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – 

น้ำตกสีเงิน 
  

หม้อไฟ+ 

ไวน์แดง 
AZURE SAPA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  



 
 

 

 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 17,990 16,990 3,900 

01 – 04 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

06 – 09 เมษายน 2566 18,990 17,990 3,900 

11 – 14 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

12 – 15 เมษายน 2566 20,990 19,990 3,900 

14 – 17 เมษายน 2566 22,990 21,990 3,900 

15 – 18 เมษายน 2566 19,990 18,990 3,900 

20 – 23 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

21 – 24 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

3 
โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน 

– ถนน 36 สาย 
   

LAROSA HOTEL 

หรือเทียบเท่า  

4 
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณ

ภูมิ 
    

** รายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ** 

 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง                เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

22 – 25 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

27 – 30 เมษายน 2566 17,990 16,990 3,900 

28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2566 19,990 18,990 3,900 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 19,990 18,990 3,900 

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 18,990 17,990 3,900 

04 – 07 พฤษภาคม 2566 19,990 18,990 3,900 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร์ไม่รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

 

 

BKK  HAN HAN  BKK 

  
WE560 07.45 09.35 WE565 20.40 22.30 

** ไฟล์ทเดินทาง และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามไฟล์ทท่ีคอนเฟ�ร์มจากเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง ** 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก 

ไม่มีเตียง 

อายุไม่เกิน 12 ป� 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

05 – 08 พฤษภาคม 2566 18,990 17,990 3,900 

11 – 14 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

18 – 21 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

25 – 28 พฤษภาคม 2566 16,990 15,990 3,900 

02 – 05 มิถุนายน 2566 18,990 17,990 3,900 

โปรแกรมเดินทาง 3 วัน 2 คืน : โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) 

               เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง                เท่ียวบินท่ี        เวลาออก                 เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 
 

 

03 – 06 มิถุนายน 2566 18,990 17,990 3,900 
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

ราคาทัวร์ไม่รวมต่ัวเคร่ืองบินลดจากราคาทัวร์ 4,000 บาท 

อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนทีเ่หลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั หรือ ราคาทัวร์พิเศษตอ้งชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% เท่านัน้  

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

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หน้าที่ทุกครัง้ก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

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 

 



 
 

 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต 

05.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การต้อนรับ และ 

อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน  

07.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE560 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเท่ียวตาม

รายการ 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

 นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป�นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งท่ีฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะน้ันได้มา

สร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในป� พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป�นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป�นท่ี

รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ป�จจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป�นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตท่ี

น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีป�น ที่สูงท่ีสุดในอินโดจนีท่ี

ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสัญจรนักท่องเท่ียวอาจต้องเดิน

เท้าท่องเท่ียวภายในเมือง 



 
 

 

 

นำท่านถ่ายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถ์หิน (THE STONE CHURCH) เป�น

โบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้างมาตั้งแต่ป� ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสี

น้ำตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการเป�ดไฟสีส่องสว่าง 

อิสระช้อปป��ง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปป��ง

มากมาย ไม่ว่าจะเป�นสินค้าพื ้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่าน

สามารถช้อปป��งให้อย่างจุใจ  

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 
   

Day2 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิป�น – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

 

 

นำท่าน นั่งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า

เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีป�นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความ

สวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทา อีกท้ังยังได้เห็นวิวของทุ่งนาจากรถรางน้ี 

 
 

นำท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื ่อขึ ้นสู ่ฟานซิป�นยอดเขาสูงสุดแห่ง

เวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป�นกระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไม่หยุดพัก ขนาดใหญ่จุ

ได้กว่า 30 คน มีความยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กิโลเมตร 

 
นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซิป�น (FANSIPAN) ท่านจะได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูง

ที่สุด มีข้อความ FANSIPAN 3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิป�นหลังคา

แห่งอินโดจีน' ท่านยังจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พร้อมกับบรรยากาศหนาวเยน็ 

หมายเหตุ: ไม ่รวมค่ารถรางขึ ้นยอดเขาขาละประมาณ 150,000-270,000 ดง

เวียดนาม 

 
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

  



 
 

 

 
  

 

 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) หมู่บ้านชาวเขา

เผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป�นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าว

แบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา หมายเหตุ: ท่านสามารถซื้อขนมไป

แจกเด็กในหมู่บ้านได้ หรืออาหารก่ึงสำเร็จรูป 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL) เป�นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีป�น ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน มีบะนไดให้ท่านได้เดินเข้าไปใกล้ๆน้ำตกสัมผัสละอองน้ำผ่านสายลมท่ีพัดกระทบหน้า เหมิอนเป�นการชาร์จพลังบริสุทธ์ิเข้าสู่ร่างกาย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง 

ท่ีพัก AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

Day3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเช็คอินท่ีเท่ียวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป�นจุดถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา จำลองไฮไลท์ของท่ีเท่ียว

แต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครือ่งดื่ม และยังได้

เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟ�น 



 
 

 

   
เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

  



 
 

 

 
 

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป�นเมืองหลวงในป� พ.ศ. 

1553 โดยใช้ช่ือว่า ทังล็อง แปลว่า มังกรเหิน จนกระท่ัง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมืองเว้เมื่อตกเป�นส่วนหน่ึงของอินโด

จีนฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป�นเมืองหลวงอย่างเป�นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในป� พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยก

ออกเป�นสองประเทศ โดยฮานอยเป�นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป�นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามใน

ป�จจุบัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) 

นำท่าน ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 

ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน 

กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป�นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีน

ได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาด

ใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากท่ี

พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือ

ประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน 

ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  



 
 

 

นำท่านชม วัดหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวัดแห่งนี้มีอีกชื่อวัด วัด

เนินหยก ภายในวัดมีวิหารท่ีมีสถาป�ตยกรรมแบบจีนและตะพาบในตำนาน ซึ่งเช่ือ

กันว่าตะพาบตัวนี ้เป�นตัวที ่นำดาบลงทะเลสาบคืนดาบจนเป�นที ่มาของช่ือ

ทะเลสาบคืนดาบในป�จจุบัน และยังมีอนุสาวรีย์ของ ตรันคว็อกตวน แม่ทัพที่คอย

สู้รบกับทหารมองโกเลียในสมัยท่ีเวียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 

อิสระท่านช้อปป��ง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรร

มากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้านกาแฟ หรือมุมถ่ายรูป

สวยๆ มากมาย  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ท่ีพัก LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

  



 
 

 

 
  

Day3 เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (NINH BINH) เมืองเก่าแก่ท่ีมีความโดดเด่นทาง

ธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “ฮาลองบก” 

เป�นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว

ล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอด จึงถือกันว่าเป�นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิ

มินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที ่นี ่เป�นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2-3 ช่ัวโมง) 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (NINH BINH BOAT) เป�นแหล่งท่องเที่ยว และยังเป�นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ชื่อดัง “KONG SKULL 

ISLAND” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบ่ิงห์ เป�นพ้ืนท่ีท่ีมีท้ังภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหล

ลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานท่ีแห่งน้ีงดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีท่ีเผยให้เห็นการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย์สมัย โบราณ ทำให้สถานท่ีแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นำท่านลงเรือล่องไปตามสายธารแห่ง

ธาราท่ีไหลเย็น ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพของภูเขาสองฝ��งแม่น้ำ ซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร  ภาพท่ีปรากฏในระ หว่างการ

เดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรือ อ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือ ล่องผ่านท้องน้ำ ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ 



 
 

 

สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป�นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป เป�นสถานที่ท่องเทียวทางธรรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหน่ึงของ

เวียตนาม ทิวทัศน์ความสวยงามของท่ีน้ีได้รับการรังสรรค์จากธรรมชาติล้วนๆ  

   
หลังจากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

20.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE565 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


