
 
 

 



 
 

วนัทีแ่รก สนามบนิหาดใหญ่ – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – อุทยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะ

หลเีป๊ะ  

 

... น. พบกัน ณ สนามบนิหาดใหญ่ จ.สงขลา น ำท่ำนเดนิทำงไปยังจุดนัดหมำยเพื่อเปลี่ยนเป็น รถตู ้(ส ำหรับรถตูใ้ชจ้อยส์

ร่วมกับคณะอืน่ กรณีตอ้งกำรรถตูส้ว่นตัว กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที)่ 

(กรุณาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัจุดนดัหมาย เนือ่งจากรถตู ้และเรอืโดยสารออกเดนิทางตามเวลาทีก่ าหนด 

หากท่านเดนิทางมาไม่ทนัเวลา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายเนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย

กบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั) 

09.00 น.  เดนิทำงสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู จงัหวดัสตูล ท่ำเรอืปำกบำรำเป็นท่ำเรอืขำ้มฟำกที่ส ำคัญแห่งหนึ่งในเกำะหลี

เป๊ะ และเป็นท่ำเรอืเฟอรร์ีห่ลักในจังหวัดสตูล และยังท ำหนำ้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อไปยังเกำะต่ำงๆ รวมถงึเกำะตะรุเตำ และเกำะ

บุโหลน ท่ำเรอืปำกบำรำเป็นหนึง่ในท่ำเรอืทีถู่กใชบ้รกิำรมำกทีส่ดุในประเทศไทย โดยเฉพำะในชว่งของฤดูกำลท่องเที่ยว

ทีม่เีรอืขำ้มฟำกวิง่ตลอดทัง้ปี  

11.00 น.  น ำท่ำนลง เรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ เพือ่ออกเดนิทำงสู ่อุทยานแหง่ชาตเิกาะตะรุเตา ซึง่อยูใ่นทะเลอันดำมัน เป็น

อุทยำนแห่งชำติทำงทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำยำวนำน และควำมสวยงำมของ

ธรรมชำตทิี่ยังคงควำมสมบูรณ์ ค ำว่ำตะโละเตรำ หรอืตะรุเตำ ในภำษำมลำยูแปลว่ำ มอี่ำวมำก เพรำะประกอบไปดว้ยเกำะ

ต่ำง ๆ นอ้ยใหญ่ถงึ 50 เกำะ และเกำะขนำดใหญ่ 7 เกำะ ไดแ้ก่ เกำะตะรุเตำ, เกำะอำดัง, เกำะรำว,ี เกำะหลีเป๊ะ, เกำะ

กลำง, เกำะบำตวง และเกำะบสิส ี 

 น ำท่ำนชม เกาะตะรุเตา เกำะที่ไดช้ือ่ว่ำเป็นที่คุมขังนักโทษทำงกำรเมืองในอดตี และดว้ยสภำพธรรมชำตทิี่ยังคงควำม

อดุมสมบรูณ์ ท ำใหเ้กำะตะรุเตำเป็นอกีสถำนทีท่ีไ่ดร้ับควำมนยิมจำกนักทอ่งเทีย่วจำกท่ัวทุกมมุโลก 



 

 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เกาะไข ่ตัง้อยู่ระหวำ่งเกำะอำดังและเกำะรำว ีเป็นเกำะทีม่ชีำยหำดสขีำวนวล เหมอืนสไีข่ตัด

กับน ้ำทะเลสเีขยีวใสสะอำด มีเอกสักษณ์ส ำคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนำดใหญ่ ที่สำมำรถเดนิลอดเขำ้ออกได ้และยังมีควำม

เชือ่กันว่ำ หำกชำยหญงิคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงำนกันอกีดว้ย อสิระใหท้่ำนหำมุมถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย ไดเ้วลำ

พอสมควร  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะหลเีป๊ะ เป็นหนึ่งในเกำะที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะตะรุเตำ เป็นเกำะที่มีเวิง้ชำยหำด

สวยงำม ทรำยสขีำวนวลละเอยีด น ้ำตืน้เขนิ และมปีระกำรังทีส่วยงำมรำยลอ้มรอบเกำะ  

กลางวนั อาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทำงถงึ เกาะหลเีป๊ะ เดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่ัก อสิระใหท้ำ่นพักผอ่นตำมอัธยำศัย 

 หมายเหต ุ: แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ 

- ชมควำมสวยงำมของ หาดซนัเซ็ท (Sunset Beach) ชำยหำดดำ้นทศิตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดชมววิพระ

อำทติยต์กทีส่วยทีส่ดุเกำะหลเีป๊ะ  



 

 

- ชอ้ป ชมิ ชลิล ์ถนนคนเดนิหลเีป๊ะ ถนนคนเดนิและแหลง่ชอ้ปป้ิงยำมค ่ำคนื  

 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ บนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ 

 

วนัทีส่อง เกาะหนิงาม – เกาะยาง – อา่วเรอืใบ – เกาะราว ี– รอ่งน า้จาบงั – เกาะหลเีป๊ะ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 

09.30 น. พรอ้มกัน ณ จุดนัดพบ เพือ่น ำทำ่นสูก่จิกรรมด ำน ้ำ ชมควำมสวยงำมใตท้อ้งทะเล (โปรแกรมโซนใน)  

ชม เกาะหนิงาม เกำะเล็กๆชำยหำดรำยลอ้มไปดว้ยหนิสดี ำกลมมน ทีเ่กดิจำกแนวหนิทีทั่บถมใตท้อ้งทะเล และเกดิกำรกัด

เซำะตำมกำลเวลำจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี ำขลับ ตัดกับน ้ำทะเลสมีรกต ใหค้วำมสวยงำมเป็นอยำ่งยิง่  



 

 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกำะยอดนยิมในกำรด ำน ้ำที่ไม่ควรพลำด โดยเฉพำะปะกำรังผักกำด หรอืปะกำรังเกล็ดน ้ำแข็ง เป็น

ปะกำรังทีม่ลัีกษณะเป็นแผน่หนิปนูซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลัีกษณะคลำ้ยใบผักกำดหอม ซึง่มใีหเ้ห็นมำกมำยทีเ่กำะแหง่นี้ 

ชม อ่าวเรอืใบ ที่เกำะอำดัง อ่ำวที่มีชำยหำดกวำ้งขวำง และเป็นจุดชมปะกำรังน ้ำตืน้ และปลำสวยงำมหลำกหลำยชนิด 

อำทเิชน่ ปลำกำรต์นู, ดำวทะเล, ปลำสลดิหนิ เป็นตน้ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบกลอ่ง (2) 

 

ชม เกาะราว ีเกำะทีม่คีวำมอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่ำไม ้และนกนำนำชนดิ มชีำยหำดสขีำว ทรำยละเอยีด สำมำรถเล่นน ้ำได ้

ตลอดชำยฝ่ัง และยังสำมำรถด ำน ้ำดูปะกำรังน ้ำตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจำกเกำะรำว ียังเป็นทีต่ัง้ของ รอ่งน า้จาบงั แนวแท่ง

หนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะกำรังอ่อนหลำกส ีและดำวทะเลมำกมำย โดยปกตกิำรชมปะกำรังอ่อน ตอ้งใชว้ธิดี ำน ้ำ

ลกึ (Scuba Diving) แต่ส ำหรับที่นี่ปะกำรังจะอยู่ในระดับที่ตืน้มำก นอกจำกปะกำรังอ่อนหลำกสแีลว้ ร่องน ้ำจำบังยังเป็น

แหล่งของปะกำรังหลำกหลำยชนิด เช่น ปะกำรังเขำกวำง, ปะกำรังสมอง, ปะกำรังดำวใหญ่, ปะกำรังถว้ยสีสม้ ฯลฯ 

นอกจำกนี้ยังมดีอกไมท้ะเล,ปลำกำรต์ูนสม้ขำว, ปลำกำรต์ูนลำยปลอ้ง, กัลปังหำสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลำสลดิหนิ, ปลำดำว

สฟ้ีำ, ปลำสงิโต เป็นตน้ 

 



 

 
 

หมายเหตุ : แพคเกจการด าน า้ชมความสวยงามของปะการงั ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่

เหมาะสม กรณีไมส่ามารถด าน า้ได ้โดยไมส่ามารถแจง้ใหท้ราบไดล้ว่งหนา้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์งดคนืเงนิ

ค่าใชจ้่ายในทุกกรณี เนือ่งจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแลว้ท ัง้หมด และอาจมกีารปรบัเปลีย่น

โปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีเ้พือ่ค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 



 
 

ไดเ้วลำพอสมควร น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารทอ่งเทีย่ว  

พกัที ่ บนัดาหยา รสีอรท์, หลเีป๊ะ 

 

วนัทีส่าม ทา่เทยีบเรอืปากบารา – สนามบนิหาดใหญ ่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

08.00 น. เช็คเอำ้ทส์มัภำระ พรอ้มเดนิทำงกลับสู ่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จงัหวดัสตลู  

11.00 น. เดนิทำงถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา ใหท้ำ่นเปลีย่นเป็นรถตู ้พรอ้มเดนิทำงสู ่สนามบนิหาดใหญ ่เพือ่เดนิทำงกลับ 

(ส ำหรับรถตูใ้ชจ้อยสร์่วมกับคณะอืน่ กรณีตอ้งกำรรถตูส้ว่นตัว กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที)่ 

12.00 น.  เดนิทำงถงึ สนามบนิหาดใหญ ่โดยสวัสดภิำพและควำมประทับใจ 

 

****************************** 

 

ประเภทหอ้งพกั 

พเีรยีดวนัเดนิทาง 

เขา้พกัคนืวนัจนัทร ์– วนัพฤหสับด ี
เขา้พกัคนืวนัศกุร ์– วนัอาทติย ์

 และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63 

11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

20 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63 

11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64 

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ) 

20 ธ.ค. 63 – 10 ม.ค. 64 

และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

(ราคาส าหรบัผูใ้หญ ่ทา่นละ)  

Superior Bungalow  3,999 4,599 4,999 5,499 

Deluxe Bungalow 4,399 4,599 4,999 5,599 

Garden Deluxe Bungalow 4,999 5,199 5,999 6,599 

Villa Deluxe Bungalow 5,299 5,599 6,299 6,599 

Deluxe Room 5,199 5,599 6,299 6,599 

Garden Triple Bungalow 4,399 4,599 4,999 5,299 

Family Bungalow 3,999 4,299 4,599 4,999 

 

หมายเหต ุ: วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 5, 10 ธ.ค., 23 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 // 12 – 15, 26 ก.พ. 64 // 6, 13-15 เม.ย. 64 // 1, 13, 26 พ.ค. 64  

** อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีเป็นนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิมสีว่นตา่งเพิม่ทา่นละ 500 บาท ** 

 

**ส าหรบัหอ้ง Garden Triple Bungalow ตอ้งมผีูเ้ขา้พกัข ัน้ต า่ 3 ทา่น และหอ้ง Family Bungalow ตอ้งมผีูเ้ขา้พกัข ัน้ต า่ 

4 ทา่น กรณีตอ้งการเสรมิจ านวนผูเ้ขา้พกั หรอืราคาพกัเดีย่วแตล่ะประเภทหอ้ง กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*่* 

 

****************************** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คำ่รถตูไ้ป-กลับ (สนำมบนิหำดใหญ-่ทำ่เรอืปำกบำรำ-สนำมบนิหำดใหญ)่   

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรระบ ุ

 คำ่อำหำรตำมทีร่ำยกำรระบ ุ 

 คำ่ทีพ่ัก พรอ้มอำหำรเชำ้ ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร  

 คำ่ประกันอบัุตเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท, คำ่รักษำพยำบำล 500,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่บัตรโดยสำรโดยเครือ่งบนิไป-กลับ 

 ค่ำใชจ่้ำยสว่นตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำโทรศัพท ์ค่ำโทรศัพทท์ำงไกล ค่ำอนิเตอรเ์น็ต ค่ำซักรดี มนิิบำรใ์นหอ้ง รวมถงึ

คำ่อำหำร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร และ คำ่พำหนะตำ่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

 ค่ำใชจ่้ำยที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจำกควำมผดิของทำงบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ

อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ 

เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3%  



 
 คำ่ Gala Dinner กรณีเขำ้พักในชว่งวันที ่31 ธันวำคม (ทำงโรงแรมจะดสูถำนกำรณ์จ ำนวนผูเ้ขำ้พักและจะแจง้ใหท้รำบอกีครัง้)  

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช ำระเงนิ หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้ือว่ำ

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิำรเดนิทำงในทัวรนั์น้ๆ 

2. กำรตดิต่อใดๆ กับทำงบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวันเวลำท ำกำรของทำงบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำล

ประกำศในปีนัน้ๆถอืวำ่เป็นวันหยดุท ำกำรของทำงบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเลื่อนกำรเดนิทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีชือ่ใน

เอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลกิทีบ่รษัิทอยำ่งใดอย่ำงหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิกำรจอง

กับทำงบรษัิทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบรษัิทไมร่ับยกเลกิกำรจองผำ่นทำงโทรศัพทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งกำรขอรับเงนิค่ำบรกิำรคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเดนิทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อท ำเรื่องขอรับเงนิค่ำบรกิำรคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ ำนำจพรอ้มหลักฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลักฐำนกำรช ำระเงนิค่ำบรกิำรต่ำงๆ และหนำ้สมุดบัญชธีนำคำรที่

ตอ้งกำรใหน้ ำเงนิเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขกำรคนืเงนิคำ่บรกิำรดังนี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 30 วัน ขึน้ไป คนืเงนิคำ่ทัวรเ์ต็มจ ำนวน ของค่ำทัวรท์ีช่ ำระแลว้ และหักค่ำใชจ่้ำยทีจ่่ำยจรงิ ไดแ้ก ่

คำ่ยำนพำหนะ รำ้นอำหำร โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรอืคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทำง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใชจ่้ำยที่จ่ำยจรงิ ไดแ้ก่ ค่ำยำนพำหนะ รำ้นอำหำร 

โรงแรมทีพ่ัก คำ่ธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่ว คำ่บรกิำร หรือคำ่ใชจ่้ำยทีจ่ ำเป็นอืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทำง 0 - 14 วัน ไมค่นืเงนิคำ่ทัวรท์ีช่ ำระแลว้ทัง้หมด** 

** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรอืชว่ง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส ำหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่กำรท่องเทีย่วเท่ำนัน้ 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร้่วมเดนิทำงหรือใชบ้รกิำรตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทำงบรษัิทจะไมค่นืเงนิคำ่บรกิำรไมว่ำ่บำงสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่ำน 

3. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรกำรเดนิทำงตำมควำมเหมำะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ ภมูอิำกำศ 

และเวลำ ณ วันทีเ่ดนิทำงจรงิของประเทศทีเ่ดนิทำง ทัง้นี้ บรษัิทจะค ำนงึถงึควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส ำคัญ 

4. ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อควำมเสยีหำยหรอืคำ่ใชจ่้ำยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจำกควำมผดิ

ของทำงบรษัิท เช่น ภัยธรรมชำต ิกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสญูหำยหรือเสยีหำย

ของสมัภำระ ควำมลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง หรอืกำรบรกิำรของสำยกำรบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงำน หรอืตัวแทนของทำงบรษัิท ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี

อ ำนำจของบรษัิทก ำกับเทำ่นัน้  

 

 

 

 

 

 


