F.I.T. ทัวร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา - ดัตช์สแควร์ - ยะโฮร์บารู - เลโก้แลนด์
โดยบินด้วยมาเลเซียแอร์ไลน์ MALAYSIA AIRLINE
พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐาน
เลือกวันเดินทางได้เอง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป เดินทางวันนี้ – 31 พ.ค. 60
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ - นครปุตราจายา - มัสยิดอาเหม็ด - ถ่ายรูป
อนุสาวรีย์ทหารอาสา - พระราชวังอิสตันน่า - โรงงานช็อกแล๊ต - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี - เมืองมะละกา
วันที่2 ย่านดัชท์สแควร์ - ป้อม A Famosa - ช้อปปิ้ง JB Premium Outlet
วันที่3 สวนสนุก Legoland (อัตรานี้ไม่รวมบัตรเข้าเครื่องเล่น และบัตรสวนน้ํา)
วันที่4 สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ - ช้อปปิ้ง City Square - สนามบินนานาชาติยะโฮร์ - แวะเปลี่ยนเครือ่ งกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก

กรุงเทพ - ปุตราจายา - ซิตท้ี วั ร์กวั ลาลัมเปอร์ - มะละกา (-/L/D)

03.00 น.

พร้อมคณะที่ทา่ อากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตู 6
สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก
เดินทางโดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 นําท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว........................................
นําท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่ง
ใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรสั ปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่ง
เมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพาน
สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็น
เมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั้นนําท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีส่ ุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา
เพื่อลํารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม
จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย

06.00 น.
09.10 น.

เที่ยง
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ค่ํา

วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง
บ่าย
ค่ํา
วันที่สาม
07.00 น.

ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าส
แควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นําทุกท่านแวะ
ชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษ
สุดๆ จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะ
ตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนําท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ําหอม
แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยเส้ น ทางซุ ปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก
UNESCO (2ชม.)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก Malacca Imperial Heritage/Avillion Legacy/The Staits/Swan
Garden หรือเทียบเท่า
ซิตท้ี วั ร์มะละกา - ยะโฮร์บารู (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติในโรงแรม
นําท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนําท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ “ดัชท์ส
แควร์” ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนํา ท่านเดินขึ้นเขา St.
Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อ
หลาย ร้อยปีลว่ งมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุด
ศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่าน
เหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตําแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบ
กลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับ
ประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A
Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด (เหลือไว้แค่ประตู Porta
De Santiago)
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้น เดินทางสู่รัฐยะโฮร์ นําท่านช้อปปิ้งที่ JB PREMIUM OUTLET เชิญเลือกซือ้ สินค้าแบรนเนมชั้นนํา
ราคาถูกตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า
ยะโฮร์บารู - Legoland FULL DAY
(B/- /-)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND
สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งที่ 6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชีย (ราคานี้ไม่รวม
บัตรเข้า เครื่องเล่นและ บัตรสวนน้ํา) ตั้งอยู่ที่อิส กันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศ
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มาเลเซีย ทางตอนใต้สุดของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ด้วย
เครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้ โซน The Begining คือ บริเวณทางเข้าสวนสนุก
ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก
โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมา
จําลอง สถานที่สําคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็นโซนไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้
โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่ง
เวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิ
รามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้
หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อ ให้เรียนรููด้วยตนเอง ถึงเวลานัด
หมาย
(อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการเล่นสวนสนุก)
****ราคาทัวร์ยังไม่รวมบัตรเข้า LEGOLAND สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ดังนี้****
ราคา
ชนิดของบัตร
ผู้ใหญ่
เด็ก
บัตรเครื่องเล่น+สวนน้ํา one day pass
1,650
1,300
บัตรเครื่องเล่น one day pass
1,350
1,100
บัตรสวนน้ํา one day pass
900
750
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
07.00 น.

ยะโฮร์ซิตี้ทัวร์ - กรุงเทพ (B/L/-)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์ หนึ่งในสุเหร่าเก่าแก่ที่สวยงามทีูสุ่ ดใน
มาเลเซีย ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาใจกลางเมืองยะโฮร์บาห์รู เมื่อมองลงไปจะเห็น
ช่องแคบมะละกาและประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ใกล้กัน การก่อสร้างสุเหร่าในปี ค.ศ.
1892 เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงรัฐยะโฮร์สู่ยุคสมัยใหม่ การก่อสร้างเป็น
พระราชดําริขององค์สุลต่านอาบูบาการ์ ผู้เป็น บบิดาแห่งรัฐยะโฮร์สมัยใหม่บ สุเหร่าหลังนี้สร้างเสร็จในปี
ค.ศ. 1900 โดยใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี อาคารสุเหร่าสามารถจุชาวมุสลิมที่เดินทางมาละหมาดได้ 2,000
คน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบผสมผสาน แต่โดยหลักๆ เป็นสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียน โดย
กล่าวกันว่า หอคอยของสุเหร่ามีลักษณะเหมือนหอนาฬิกาของอังกฤษ ปัจจุบัน กระทรวงพิพิธภัณฑ์และ
ประวัติศาสตร์ได้ประกาศให้สุเหร่าสุลต่านอาบูบาการ์เป็นมรดกที่ได้รับความคุ้มครอง พาท่านเดินชมและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จากนั้น นําท่านช้อปปิ้งที่ City Square เชิญเลือกซื้อสินค้าแบรนเนมชั้นนําราคาถูกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
..........น.
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
13.05 น.
นําท่านสู่ สนามบินนานาชาติยะโฮร์ เตรียมเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์
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16.05 น.
18.50 น.
20.00 น.

หมายเหตุ

เหิรฟ้ากลับกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 1050
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยาน KLIA กัวลาลัมเปอร์ระหว่างเวลา 1655-1850 ***
เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 776
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกท่าน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคา หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ํามันของสายบิน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
จํานวนผู้เดินทาง
2-3 PAX
4-5 PAX
6-7 PAX
8-9 PAX
10 PAX

ราคาทัวร์ท่านละ พักห้องละ2-3 ท่าน
24,555.16,999.14,555.12,999.11,999.-

พักเดี่ยว

2,900.-

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี
ราคา 3,000 บาท
คนขับรถเป็นไกด์ พูดอังกฤษดูแลบริการตลอดการเดินทาง (ต้องการไกด์พูดไทยเพิ่ม 20,000 บาท/ทริป)
*หากต้องการพัก LEGOLAND RESORT (THEME ROOM) เพิ่มท่านละ 4,000 บาท/ห้อง/คืน
หมายเหตุ

*BLACK OUT PERIOD 11/12/13/14/15/16/17 APR
*ราคาที่เสนอเช็คจากราคาตัว๋ เริ่มต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาหากที่นั่งราคาเริ่มต้นเต็ม

*ราคานี้ไม่รวมบัตรสถานทีท่องเที่ยวดังนี้
1. Melaka River Cruise ท่านละ 200.2. บัตรสวนสนุก+สวนน้ํา LEGOLAND ผู้ใหญ่ 1,650.- เด็ก 1,300.3. บัตรสวนสนุก LEGOLAND ผู้ใหญ่ 1,350.- เด็ก 1,100.4. บัตรสวนน้าํ LEGOLAND ผู้ใหญ่ 900.- เด็ก 750.BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
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เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ (ในช่วงปกติ) หรือ
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ (ในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว)
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*** เมื่อชําระค่ามัดจําแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ(ในช่วงปกติ)หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ารถปรับอากาศรับ - ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของประกันที่
บริษัทได้ทาํ ไว้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 ค่าสัมภาระสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่มาเลเซีย 40 RM. /ท่าน ตลอดทริป
**ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกํานัลทุกชนิด **
หมายเหตุ
- บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
- บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจาํ เป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิก
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหาก
ท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
เงื่อนไขการยกเลิก
1.การยกเลิก
1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
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(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 21 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
1.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด
ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษั ทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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