
 

 

#เทีย่วสุขใจไปฉะเชงิเทรา เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 
 

เทีย่วเมอืงเก่าแก่ริมแม่น า้บางปะกง-สักการะพระพฆิเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพฆิะเนศ- 
ท ากจิกรรมฟารม์ควายนม มนิิมูร่าหฟ์ารม์-ช้อปป้ิงตลาดบ้านใหม่- 

ไหว้พระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดฉะเชงิเทรา จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหวา่งทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัฉะเชิงเทราและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้
ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.30 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.ฉะเชงิเทรา น าทา่นสกัการะวัดสมานรัตนาราม ตัง้อยูร่มิแมน่ า้บางปะกง ระหวา่ง อ.
บางคลา้ และ อ.คลองเข่ือน เป็นวดัท่ีมีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุที่ใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ลกัษณะกึ่งนั่ง
กึ่งนอนตะแคง โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ซึง่ปางนีมี้ความหมายคือความสขุสบาย ความสขุบรบิรูณ์
มั่งคั่งพรอ้มทกุดา้นไรท้กุขไ์รค้วามเศรา้หมองอิ่มหน าส าราญมีโชคลาภ ถือเป็นมหามงคลสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิท่ีอยูคู่่
ประชาชนใน จ.ฉะเชิงเทรา บรเิวณดา้นหนา้พระพิฆเนศ มีปนูป้ันรูปหนสูองตวั ช่ือวา่หนมูสุิกะ ซึง่เป็นตน้หอ้ง
ของพระพิฆเนศ จะมีนกัทอ่งเท่ียวตอ่แถว ยาวเพ่ือรอกระซิบท่ีขา้งหขูองรูปป้ันหนนูัน้ เน่ืองจากมีความเช่ือวา่
ถา้อยากไดส้ิ่งใดใหข้อพรโดยกระซิบท่ีหหูน ูแลว้หนจูะน าสิ่งท่ีขอนัน้ไปบอกกบัทา่นพระพิฆเนศใหป้ระทานสิ่ง
ท่ีตอ้งการ นอกจากนีย้งัมีสิ่งศกัดิส์ทิธ์ิ คือ พระธาตอุินทรแ์ขวนจ าลอง, หลวงพอ่องคด์  า พระพทุธรูปประจ า
จงัหวดั ท่ีใหญ่ท่ีสดุในฉะเชิงเทรา หลวงพอ่ประทานพรขอโชคลาภและใหส้ขุภาพแข็งแรง, จระเขโ้หรา
เทพารกัษป์ระทานเรื่องโชคลาภการคา้ขาย, พอ่ปู่ ฤาษี (พอ่แก่) บรมครูของเหลา่ศิลปินทกุแขนงใหโ้ชคลาภ
เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหารยิ ์108 กร ขอสิ่งใดส าเรจ็รวดเรว็ทนัใจดงัปาฏิหาริย,์ พระโพธิสตัวก์วนอิม
ปางประทานบตุร ประทานโชคลาภและประทานการงาน เงินทอง องคป์ฐมตน้แบบองคใ์หญ่ท่ีสดุในประเทศ
ไทย,  องคท์า้วมหาพรหมท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก และพระราหท่ีูใหญ่ท่ีสดุในประเทศอีกดว้ย เม่ือมาท่ีน่ีแลว้ควรไว้
ใหค้รบเพ่ือความเป็นสิรมิงคลกบัชีวิต จากนัน้น าทา่นเดินทางเขา้สูเ่ขต อ.คลองเข่ือน น าทา่นชมอุทยานพระ
พฆิเนศคลองเขือ่น ซึง่มีรูปป้ันพระพิฆเนศปางยืนองคส์  ารดิสมปรารถนา วตัถปุระสงคข์องการสรา้งนัน้เพ่ือ
สง่เสรมิการทอ่งเท่ียวของ จ.ฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และสง่เสรมิการพฒันาอาชีพ การขายพืชผล 
ก่อใหเ้กิดการสรา้งงานในทอ้งถ่ิน นับได้ว่าเป็นองค์พระพิฆเนศท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกมีขนาดสูงถึ ง 39 
เมตร เนื ้อองค์ท  าจากส าริด พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว , มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน และท่ี
พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ให้ท่านกราบ  

 

 



ขอพรอีกครั้ง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขต อ.บ้านโพธ์ิ เดินทางสู่มนิิมูร่าหฟ์ารม์ ฟารม์ควายนม
แหง่เดียวในประเทศไทย ซึง่ฟารม์นีเ้กิดจากความตัง้ใจของเจา้ของฟารม์ ท่ีตอ้งการสนบัสนนุการเลีย้งควาย
พนัธุม์รูา่หใ์หก้ลายเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการบกุเบิกฟารม์เลีย้งควายชนิดนีม้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2546 ทัง้นีค้ณุประโยชนข์องควายพนัธุม์รูา่ห ์นอกจากจะใหน้ า้นมมากแลว้ นมท่ีไดย้งัมีปรมิาณแคลเซียม
มากกวา่นมทั่วไปถงึ 2 เทา่ และมีคอเลสเตอรอลต ่ากวา่นมววัเกือบเทา่ตวั เหมาะส าหรบัผูแ้พน้มท่ีมีอาการ
ทอ้งเสียหรือผ่ืนน า้นม ภายในฟารม์มีการตกแต่งอาคารคลา้ยฟารม์ชนบทหรอืโรงเลีย้งสตัวใ์นต่างประเทศ 
รบัชมเรื่องราวของฟารม์ ชมแปลงปลกูผกัเลีย้งสตัว ์แปลงเกษตรอินทรยี ์กระบวนการรดีนม เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีเวิรค์ชอ้ปส าหรบัครอบครวัหรอืเด็กๆ อาทิ การท าพิซซา่ การท าไอศกรีม ปอ้นอาหารสตัวท่ี์มีทัง้
ควายมรูา่ห,์ กระตา่ย, แพะ, หม,ู เป็ด และปลา เป็นตน้ อตัราคา่บรกิารเวิรค์ชอ้ปไมร่วมในราคาทวัร ์ท่านท่ี
สนใจสอบถามหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถไดเ้พ่ือตรวจสอบรอบเวลาในการท าเวิรค์ชอ้ปของแตล่ะ
กิจกรรม และอิสระใหท้า่นเลือกทานอาหารกลางวนัภายในฟารม์ตามอธัยาศยัท่ีมีทัง้แบบอินดอรแ์ละเอ๊าท์
ดอร ์มีทัง้อาหารไทยและอาหารอิตาเลี่ยนท่ีเนน้วตัถดุิบนม เนย ชีสท่ีไดจ้ากในฟารม์ รวมถงึสามารถเลือกซือ้
ผลติภณัฑจ์ากฟารม์ได ้อาทิ ผลิตภณัฑจ์ากนม ชีส และผลติภณัฑบ์ ารุงผิว เช่น โลชั่น เป็นตน้ 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตลาดเก่าแก่กวา่ 100 ปี เป็น
ชมุชนชาวไทยเชือ้สายจีน ตัง้แต่ช่วงสมยัรชักาลที่ 5 ในอดีตสถานท่ีแหง่นีมี้ความคบัคั่งดว้ยผูค้นท่ีมา
ประกอบอาชีพคา้ขายรวมทัง้เป็นจดุแลกเปลี่ยนสินคา้ส าคญัของฉะเชิงเทรา มีอาคารบา้นเรอืนท่ีปลกูสรา้ง
ติดกนัรมิน า้ เม่ือวนัเวลาผ่านพน้ไปนานแตค่วามส าคญัของตลาดรมิน า้แหง่นีก้็ยงัคงด ารงอยูจ่นถงึปัจจบุนั 
บรรยากาศภายในตลาดยงัคงอนรุกัษค์วามเก่าและคลาสสคิของบา้นเรอืนไมไ้วเ้ป็นอยา่งดี ตลอดสองขา้ง
ทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ท่ีขายขนมอรอ่ยๆ อาหารรสเด็ดของแปดริว้ อาหารพืน้บา้นท่ีหาทานไดย้าก รวมถงึของ
ฝากของท่ีระลกึตา่งๆ สามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้ 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นไหวพ้ระขอพรท่ีวัดหลวงพ่อโสธรหรอืช่ือเตม็วา่วดัโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้อยูร่มิแมน่ า้บาง
ปะกง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีมีช่ือเดิมวา่วดัหงส ์สรา้งในสมยักรุงศรอียธุยาตอนปลายในรชัสมยัสมเดจ็
พระนารายณม์หาราช เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพทุธโสธร พระพทุธรูปคูบ่า้นคูเ่มืองของฉะเชิงเทรา เป็น
พระพทุธรูปปนูป้ันปางสมาธิหนา้ตกักวา้ง 1.65 เมตร สงู 1.48 เมตร ฝีมือช่างลา้นชา้ง ตามต านานเลา่วา่ 
หลวงพอ่พทุธโสธรเป็นพระพทุธรูปหลอ่ส ารดิปางสมาธิหนา้ตกักวา้งศอกเศษมีรูปทรงสวยงามมาก ไดแ้สดง
ปาฏิหารยิล์อยน า้มา และมีผูอ้ญัเชิญขึน้มาประดิษฐานท่ีวดัแหง่นี ้แตพ่ระสงฆใ์นวดัเกรงจะมีผูม้าลกัพาไปจงึ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%81


ไดเ้อาปนูพอกเสรมิหุม้องคเ์ดิมไวจ้นมีลกัษณะอวบอว้นดงัท่ีเหน็ใน
ปัจจบุนั ใหท้า่นไดก้ราบสกัการะองคห์ลวงพอ่โสธรท่ีประดิษฐานอยู่
ในพระอโุบสถหลงัใหม ่ซึง่เกิดจากสรา้งครอบอโุบสถหลงัเดิมโดยใช้
เทคนิควิศวกรรมสมยัใหมโ่ดยไมมี่การเคลื่อนยา้ยองคห์ลวงพอ่และ

พระพทุธรูปทัง้ 18 องคเ์ลย (การแตง่กายส าหรบัการเขา้นมสัการ
หลวงพอ่โสธรที่โบสถใ์หมข่อใหแ้ตง่กายสภุาพเป็นกางเกงหรอื

กระโปรงยาวเลยเข่า เสือ้ไมบ่าง เอวไมล่อย งดเสือ้
สายเด่ียวและแขนกดุทกุชนิด) จากนัน้น าทา่น
เดินทางกลบัและใหท้า่นแวะซือ้ขนมปังชิฟฟรอ่น
มะพรา้วแสนอรอ่ยและขนมปังจากร้านขนมบ้านอุ๋ม รวมถึงแวะพกัเบรกก่อนกลบัถ่ายรูปกบั
รา้นกาแฟสดุชิค บ้านปลาชุมคาเฟ่ ภายในรา้นตกแตง่ในบรรยากาศสบายๆ ใหอ้ารมณ์
อบอุน่ เพิ่มเติมสีสนัดว้ยของเลน่และของแตง่บา้นแบบวินเทจเสรมิความสดช่ืนและความมี
ชีวิตชีวาดว้ยบอ่เลีย้งปลาและตน้ไมส้ีเขียวๆ สว่น 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

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

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564 
2,3 ม.ค./ 9,10 ม.ค./ 16,17ม.ค./ 23,24 ม.ค./ 30,31 ม.ค.2564 

 6,7 ก.พ./ 13,14 ก.พ./ 20,21 ก.พ./ 26,27,28 ก.พ.2564 

 6,7 มี.ค./ 13,14 มี.ค./ 20,21 มี.ค./ 27,28 มี.ค.2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินทา่นละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99


อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ค่าอาหารและ
คา่เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลกิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์
รวมถงึบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรอืเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทาง
บรษัิทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่น
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 



● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล  าดบัการจองและถือเป็นสทิธ์ิขาดของทาง
บรษัิทฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


