
 
  



  



Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  สายการบินเอทิฮดั  โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัคอยให้

การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

19.30 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเท่ียวบินท่ี EY 407 

23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง)  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เท่ียง เยน็ 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

2 ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์– เมืองกอลมาร์ฝร่ังเศส 
- ยา่นเมืองเก่าลิตเต้ิลเวนิส - หมู่บา้นเทพนิยายริคเวียร์ - เมืองมรดกโลกสตราสบูร์ก  
ถ่ายรูปสะพานปงกูแวร์ 

   

Voco Strasbourg Centre the 
Garden Hotel หรือเทียบเท่า 

★★★★ 
3 สถานีรถไฟสตราสบูร์ก นัง่รถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - จตุัรัสคองคอร์ด ชอ้ปป้ิงแกล

กลอร่ีลาฟาแยตต ์– ถ่ายรูปประตูชยั ถนนแฟชัน่ชองป์เอลิเซ่   แนะน า 
Ibis Paris Porte de Bercy 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
4. พิพิธภณัฑลู์ฟวร์ (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) - ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี La Samaritaine ถ่ายรูปคู่

หอไอเฟล - เมืองดิจอง    

Ibis Styles Dijon Central 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
5. กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด ์บ่อหมีสีน ้ าตาล ยา่นเมืองเก่า บา้นไอน์สไตน์ หอนาฬิกา

ดาราศาสตร์ - อินเทอร์ลาเคิน เคียร์โฮฟเฟอร์เอาทเ์ล็ต ถ่ายรูปคาสิโนคูร์ซาล   ฟองด ู
The Hey Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★★ 
6. เมืองแองเกิลเบิร์ก ข้ึนกระเชา้360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ ้าน ้ าแข็งพนัปี สะพานแขวน

บนหนา้ผา กิจกรรมลานหิมะ - เมืองลูเซิร์น สะพานไมช้าเปล สิงโตแห่งลูเซิร์น ร้านของ
ฝาก ยา่นเมืองเก่า - ซูริค   แนะน า 

Holiday Inn Express Zurich 
Airport 
หรือเทียบเท่า 

★★★ 
7. ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานอาบูดาบี (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)     

8. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

ขาไป 
EY 407 BKK – AUH เวลา 19.30 – 23.10น. 

EY 073 AUH - ZRH เวลา 03.15 – 07.55น. 

ขากลบั 
EY 074 ZRH - AUH เวลา 11.00 – 18.55น. 

EY 402 AUH - BKK เวลา 22.35 – 08.05น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 30 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสายการบิน) 
1,999บ./kg.ต่อขา มีทั้งหมด 4 ขา สามารถซ้ือเป็นขาได ้(หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิ่มกรุณาแจ้งในวนัจอง) 



Day 2 ท่าอากาศยานอาบูดาบี - ท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองกอลมาร์ฝร่ังเศส - ย่านเมืองเก่าลิตเติล้เวนิส - 

หมู่บ้านเทพนิยายริคเวียร์ - เมืองมรดกโลกสตราสบูร์ก ถ่ายรูปสะพานปงกูแวร์ 

03.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EY 073 

07.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชม.) 

เดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ฝร่ังเศส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองกอลมาร์ไดรั้บการอนุรักษใ์ห้เป็นเมืองท่ียงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและ

บรรยากาศของเมืองโบราณไว ้ทั้งพิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้ าพุ รูปป้ัน ร้านคา้ต่างๆ น าท่านสู่ ย่านเมืองเก่าลติเติล้เวนิส ถูกจดัอนัดบั

ให้เป็นดินแดนแห่งความโรแมนติกท่ีคู่รักนิยมมาฮนันีมูน และนกัท่องเท่ียวโดยทัว่ไปต่างก็หลงไหลในมนตเ์สน่ห์ท่ีแสนน่ารักจนท าให้ยา่นน้ี

ไดต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีมาเท่ียวชมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

  



หมู่บ้านเทพนิยายริคเวยีร์ เป็นหมู่บา้นในฟุบเขาท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยไร่องุ่นท่ีมีช่ือเสียงในเร่ืองของไวน์ และถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ มีช่ือเสียง 

ของประเทศฝร่ังเศส บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเราไดเ้ดินหลุดเขา้ไปในเมืองแห่งเทพนิยาย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกสต

ราสบูร์ก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยบา้นเรือนเก่าแก่ เป็นอาคารคร่ึงตึกคร่ึงไมสี้สันสดใส น าท่าน ถ่ายรูปสะพานปง

กูแวร์ เป็นสะพานคนเดินท่ีทอดยาวขา้มผา่นแม่น ้ าอิล (River III) เรียกไดว้่าน้ีคือส่ิงก่อสร้างท่ีโดดเด่นและมีช่ือเสียงของยา่นน้ี คุณจะไดส้ัมผสั

กบัความสวยงามของบา้นเรือนท่ีเรียงรายติดกนัอยูริ่มแม่น ้ าและไดเ้ห็นวิถีการด ารงชีวิตของผูค้นในเมืองไดอ้ยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พัก Voco Strasbourg Centre the Garden Hotel หรือเทยีบเท่า  



 Day 3 สถานีรถไฟสตราสบูร์ก น่ังรถไฟ TGV สู่กรุงปารีส - จัตุรัสคองคอร์ด ช้อปป้ิงแกลกลอร่ีลาฟาแยตต์ – ถ่ายรูป

ประตูชัย ถนนแฟช่ันชองป์เอลิเซ่ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟสตราสบูร์ก เปล่ียนบรรยากาศการเดินทางโดยนัง่รถไฟด่วน TGV สัมผสัฝีจกัรอนัทรงพลงัดว้ยความเร็วกว่า 300 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง ออกเดินทางสู่นครปารีส รถไฟด่วน TGV ซ่ึงระหวา่งทางท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของประเทศฝร่ังเศสตลอด

เส้นทาง 

12.31 เดินทางถึง สถานีรถไฟกรุงปารีส เมืองหลวงระดบัโลกประเทศฝร่ังเศส 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม จัตุรัสคองคอร์ด เป็นจตุัรัสท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในกรุงปารีส ท่ีซ่ึงเคยเป็นลานประหารพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีองัตวัเนต 

อิสระให้ทุกท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 



ช้อปป้ิงห้างลาฟาแยตต์ เป็นห้างหรูท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของปารีส ภายในอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ท่ีแมว้่าเราจะไม่ไดต้ั้งใจ

ไปชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมก็ยงัควรค่าแก่การไปเดนเล่นอยูดี่ 

ผงัเมืองปารีส ประเทศฝรังเศสไดช่ื้อว่าเป็นผงัเมืองท่ีสวยท่ีสุดในโลกแห่งน้ี โดย ประตูชัยนโปเลียนสร้างข้ึนเพ่ือเป็นการสดุดีวีรชนทหารกลา้
ท่ีไดร่้วมรบเพ่ือประเทศฝร่ังเศส โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสงครามนโปเลียน ถือเป็นอนุสรณ์สถานท่ีส าคญัในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส ตั้งอยู่
กลางจตุัรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม "จัตุรัสแห่งดวงดาว" เน่ืองจากมีถนน 12 สายมาบรรจบกนัท าให้มีลกัษณะเหมือนดวงดาว 



ถนนแฟช่ันชองป์เอลเิซ่ เป็นหน่ึงในถนนท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัในฝร่ังเศส สวรรคข์าชอ้ปตวัแม่!! ยา่นศูนยก์ารคา้ระดบัพรีเมียม แหล่งรวมสินคา้แบ

รนดด์งัระดบัโลกทุกแบรนด์!! 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ 

พัก Ibis Paris Porte de Bercy หรือเทยีบเท่า  

  



Day 4 พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) - ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี La Samaritaine ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - เมืองดิจอง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พิพิธภณัฑ์ลฟูร์ (รวมตัว๋เขา้ชมดา้นใน) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัว่าใหญ่ท่ีสุดในโลกมีช่ือเสียงโด่งดงั จากผลงานท่ีจดัแสดงไปจนถึงความเก่าแก่และ

ยิง่ใหญ่ของสถานท่ีท าให้เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีความส าคญัระดบัโลกแสดงถึงประวติัศาตร์ความรุ่งเรืองทั้งผลงานท่ีน ามาจดัสแสดงเก็บรวบรวม

มากกว่า 400,000 ช้ิน แต่น ามาจดัแสดงไดเ้พียง 40,000 ช้ินเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือก็จะน ามาผลดัเปล่ียนกนัออกมาแสดง ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัการชมผลงานดา้นศิลปะจากทัว่โลก 

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี La Samaritaine เป็นห้างช่ือดงัใจกลางกรุงปารีส สินคา้แบรนดช์ั้นน าต่างๆ จากทัว่โลกระดบัพรีเมียมกว่า 600 แบรนดใ์นราคา

ท่ีไม่แพงและบรรยากาศท่ีหรูหราตระการตา 



น าท่าน ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของการท่องเท่ียวประเทศฝร่ังเศสและภูมิภาคยโุรป โดยหอไอเฟลตั้งอยูท่ี่เมืองปารีส แควน้อิล-

เดอ-ฟรองซ์  ประเทศฝร่ังเศส  

ออกเดินทางสู่ ดิจอง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พัก Ibis Styles Dijon Central หรือเทยีบเท่า  



 Day 5 กรุงเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์ บ่อหมีสีน า้ตาล ย่านเมืองเก่า บ้านไอน์สไตน์ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - อนิเทอร์ลาเคนิ 

 เคยีร์โฮฟเฟอร์เอาท์เล็ต ถ่ายรูปคาสิโนคูร์ซาล 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ กรุงเบิร์นสวติเซอร์แลนด์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.20 ชม.) เป็นเมืองหลวง และตั้งอยูใ่จกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์มีความ

โดดเด่นอยา่งน่าประทบัใจของเมืองเก่าสร้างข้ึนตั้งแต่ยคุกลาง ซ่ึงถูกอนุรักษไ์วจ้ากอดีตจนถึงปัจจุบนั และเป็นตวัอยา่งผงัเมืองของสมยักลางท่ีดี

มากท่ีสุดในทวีปยโุรป  

น าท่านชม บ่อหมสีีน า้ตาล สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์ให้ทราบว่าเบิร์นแห่งน้ีคือเมืองหมี ตน้ก าเนิดมาจากหมีสีน ้ าตาล 4-5ตวั อาศยัอยูภ่ายใน

ริมบ่อฝ่ังแม่น ้ าอาเรอ  



ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบา้นเรือนแบบยคุกลางท่ีสร้างดว้ย หินทราย ถ่ายรูปกบั บ้านไอน์สไตน์ เป็นท่ี อลัเบิร์ตไอนสัไตน์ นกัดารา
ศาสตร์ช่ือกอ้งโลกชาวเยอรมนัใชคิ้ดคน้วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพนัธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมยัใหม่ถูกเขียนข้ึนท่ีน่ี ชม หอนาฬิกา
ดาราศาสตร์ เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13  

เทีย่ง บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่เมือง อนิเทอร์ลาเคนิ เมืองท่ีมีทิวทศัน์อนังดงาม อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปกบัเทือกเขาจุงเฟรายอร์อนัสวยงาม ท่ีมีหิมะปก

คลุมอยูต่ลอดทั้งปี หรือเดินเล่นไปตามถนน HIGH STREET แหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเลือกซ้ือนาฬิกาแบรนดเ์นมของสวิส อาทิ PATEK 

PHILIPPE,ORIS,TISSOT,TAG HEUER เป็นตน้ ช็อคโกแลต,มีดพบั VICTIORINOX ท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก,เคร่ืองหนงัแบรนดเ์นม,นาฬิกากุ๊ก

กู และของฝากนานาชนิด ท่ีร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ 



น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง เคยีร์โฮฟเฟอร์เอาท์เลต็ 

ถ่ายรูปคาสิโนคูร์ซาล เป็นคาสิโนท่ีอยูใ่จกลางเมืองอินเตอร์ลาเคน ซ่ึงหากใครเป็นแฟนคลบัของละคร

เร่ืองเทพบุตรจุฑาเทพดว้ยแลว้ละก็ ก็คุน้กนัแน่นอน เพราะท่ีน่ีเคยถูกถ่ายท าละครเร่ืองน้ีมาแลว้ คาสิโน

แห่งน้ีเป็นคาสิโนท่ีสวยงาม อากาศดีมาก เป็นคาสิโน สวิตเซอร์แลนดท่ี์ไม่ไดใ้หญ่มาก 

ค า่ บริการอาหารค า่ม้ือพิเศษ เมนู "ฟองดู"   

พักที ่The Hey Hotel หรือเทยีบเท่า 
  



Day 6 เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทิตลิส ถ า้น ้าแข็งพันปี สะพานแขวนบนหน้าผา กิจกรรมลานหิมะ - 

เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล สิงโตแห่งลูเซิร์น ร้านของฝาก ย่านเมืองเก่า – ซูริค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองแองเกลิเบิร์ก (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ขึน้กระเช้า360องศาสู่ยอดเขาทติลสิ เป็นกระเชา้แห่งแรกของโลกท่ีหมุนรอบ
ตวัเองได ้360 องศา เพ่ือให้ท่านไดช้มทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางมุ่งสู่ ยอดเขาทิตลิส ท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้งปี 
ส ารวจ ถ า้น า้แขง็ 1,000 ปี ถ่ายรูปกบัช่วงเวลามหัศจรรยไ์ปกบั สะพานแขวนบนหน้าผา ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในยโุรปเช่ือมระหว่างยอดเขายาวประมาณ 
98 เมตร อิสระให้ท่านสนุกกบั กจิกรรมลานหิมะ สุดมนัซ่ึงถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีหาจากท่ีไหนไม่ได ้เช่น ไอซ์ไฟลเ์ออร์, กิจกรรมลานสกี, 
สโนวทู์บบ้ิง  (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



น าท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนดท่ี์ผสมผสานความคลาสสิคของเมือง

เก่าโบราณและความทนัสมยัเขา้ไวด้ว้ยกนั 

สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไมเ้ก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 14 มีความยาว 204 เมตร สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์นท่ีมีอายกุว่า 800 ปี 
อนัมีช่ือเสียงท่ีสุดของลูเซิร์น ซ่ึงสะพานไมแ้ห่งน้ีมีหลงัคาคลุมตลอดทอดตวัยาวขา้มแม่น ้ า “รอยส์” ท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี 

สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรียท่ี์มีช่ือเสียงท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนดส์ร้างข้ึนเพ่ือเป็นการเชิดชูเกยีรติและระลกึถงึเหล่าทหารในความกล้าหาญ 

ซื่อสตัยภ์กัดทีีเ่สยีชวีติในหน้าทีซ่ึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวลเูซริน์  



  ร้านของฝาก ห้ามพลาดท่ีจะชอ้ปป้ิงร้านน้ีเพราะของท่ีระลึกจากสวิสมากมาย อาทิ เช่น นาฬิกานกกาเหว่า มีดทหารสวิส นาฬิกา เส้ือผา้ ช็อค

โกแลต และอ่ืนๆอีกมาย จากนัน้อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น 

ค า่ อสิระรับประทานอาหารค า่ ย่านลูเซิร์น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ซูริค เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั 

พักที ่Holiday Inn Express Zurich Airport หรือเทยีบเท่า 



Day 7 ท่าอากาศยานซูริค– ท่าอากาศยานอาบูดาบี (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้ภายใน
สนามบิน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอาบูดาบี โดยเท่ียวบิน EY 074 

18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี (เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง)  

22.35 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบิน EY 402 

 

Day 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

08.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเด่ียวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

02 – 09 ธันวาคม 65 62,977.- 60,977.- 14,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วนัทีเ่ดินทาง ทั้งนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลกั  

หากลูกค้าท่านใดทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน รถทวัร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลีย่นไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 





  



 





  



 


