
 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอสโคว-์ฮาวานา-ลารส์เทอราซารส์-เซยีนฟิวโกส-ตรนิแิดด-วาราเดโร 
 
 

            ชว่งเดนิทาง พ.ย. – ธ.ค.62 

 เรมิตน้เพยีง 149,000.- 
รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ 

แอโรฟลอตคลาสกิทวัร ์แกรนดค์วิบา  
11 วนั 10 คนื โดยสารการบนิแอโรฟลอต (SU) 
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            จดุเดน่ของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           กาํหนดการเดนิทาง 
 
 
 
 
 
           เสน้ทางการเดนิทาง 
 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพัีก 
1. กรงุเทพฯ - มอสโคว ์     Radisson Blu Airport หรอื

เทยีบเทา่ 
2. มอสโคว-์ฮาวานา    Memories Miramar หรอื

เทยีบเทา่ 
3. ฮาวานา    Memories Miramar หรอื

เทยีบเทา่ 
4. ลารส์เทอราซารส์ –ฮาวานา    Memories Miramar หรอื

เทยีบเทา่ 
5. กวัมา-ทรนิแิดด    Memories Trinidad del Mar 

หรอืเทยีบเทา่ 
6. ทรนิแิดด    Memories Trinidad del Mar 

หรอืเทยีบเทา่ 
7. เซยีนฟวยโกส – วาราเดโร       Grand Memories Varadero   

หรอืเทยีบเทา่ 
8. วาราเดโร       Grand Memories Varadero  

หรอืเทยีบเทา่ 
9. วาราเดโร -มอสโคว ์      

 
10. มอสโคว-์กรงุเทพฯ 

     
 

11. กรงุเทพฯ 
 

     
 
 

• เยอืน กรงุฮาวานา ประเทศควิบา เพอืชมสถาปัตยกรรมยคุนโีอคลาสกิ วหิาร โบสเ์กา่แกแ่ละศกัดสิทิธ ิ 
• เยยีมสถานทสํีาคญัทางประวตัศิาสตร ์เทยีวสวนพฤกษาศาตรท์รีม่รนืทสีวยงามทสีดุ 
• แวะดมืกาแฟควิบา ณ ไรก่าแฟ ยคุศตวรรษท ี18 หอมกรุน่สดๆ และชมฟารม์เลยีงจระเขท้ดีทีสีดุในโลก  
• เยอืน ทรนิแิดด ชมอาคารบา้นเรอืนในสมัยโคโลเนยีล ขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO  
• จบิเครอืงดมืทอ้งถนิ คานซานซารา่ เยยีมชมจัตรัุส และเขา้ชมโบสถ์ศกัดสิทิธ ์
• ชมเมอืงเซยีนฟวยโกส ถกูสรา้งขนึโดยชาวฝรังเศส รายลอ้มดว้ยหมูอ่าคารเกา่ในศลิปะแบบนโีอคลาสสคิ 
• เดนิเลน่เมอืงชายทะเลทมีชีอืเสยีงโดง่ดงัและสวยงามทสีดุของทะเลคารบิเบยีน วาเรเดโร และกจิกรรมตา่งๆ 
• เทยีวชมกรงุมอสโคว ์จัตรัุสแดง ถา่ยภาพกบัวหิารเซน็ตบ์าซลิ สญัลกัษณ์แหง่กรงุมอสโคว ์  

วนัท ี 01-11 พฤศจกิายน 2562         149,000 

วนัท ี 06-16 ธนัวาคม 2562         149,000 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ-มอสโคว ์
08:30 คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์สายการบนิแอโรฟลอต (Row N) เจา้หนา้ทคีอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่นกอ่นเดนิทาง 
10:15 

  ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ สูก่รงุมอสโคว ์โดยเทยีวบนิท ี SU271 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10 
ชวัโมง) (มอีาหารบรกิารบนเครอืง) มไีฟลท์เอนเตอรเ์ทนเมนตท์กุทนัีง 
 
     เครอืงแอรบ์สั A330-300                เสริฟ์อาหารรอ้น              สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ชนิ      
         ทนัีงแบบ 2-4-2                                                          ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม และถอืขนึ 
                                                                                       เครอืง 1 ชนิ ไมเ่กนิ 10 กโิลกรัม 
  
 

16:10 ถงึสนามบนินานาชาต ิเชเรเมตเยโว กรงุมอสโคว ์(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 4 ชวัโมง GMT+3)  
หลงัพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเขา้ทพัีกยังโรงแรม Radisson Blu Airport  ตงัอยูใ่นอาคารสนามบนิ  

 พรอ้มรับประทานอาหารคําทโีรงแรม 

   
 

วนัท ี2 มอสโคว-์ฮาวานา 
05:00 คณะพรอ้มกนัทสีนามบนิ เชเรเมตเยโว เคานเ์ตอร ์สายการบนิแอโรฟลอต (Row X) เจา้หนา้ทคีอยให ้

การตอ้นรับและอํานวยความสะดวกแกท่า่นกอ่นเดนิทาง 
07:40 

ออกเดนิทางโดยสายการบนิแอโรฟลอต เทยีวบนิท ีSU150  เดนิทางตรงสูก่รงุฮาวานา ประเทศควิบา 
(มอีาหารบรกิารบนเครอืง ใชเ้วลาบนิประมาณ 13 ชวัโมง) 

12:45 ถงึสนามบนินานาชาต ิJose Marti airport  กรงุฮาวานา (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 11 ชวัโมง GMT-4)  
นําทา่นเดนิทางเขา้ทพัีกยังโรงแรม Memories Miramar (หรอืเทยีบเทา่)  พักผอ่นตามอธัยาศยั 
 

   
 
 
 

18:00  รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคารทอ้งถนิ 



 

หน้า 4 จาก 8 
 

แอโรฟลอตคลาสิกทวัร์ แกรนด์คิวบา 11 วนั 10 คืน โดยสารการบินแอโรฟลอต  

วนัท ี3 ฮาวานา 
07:00  

  รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นชมเขตเมอืงเกา่
ฮาวานา ทลีอ้มรอบไปดว้ยบรรยากาศสดุคลาสกิ ของตกึรามบา้นชอ่งในยคุ นโีอคลาสกิสไตล ์ซงึทาง
องคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็น มรดกทางวฒันธรรมแหง่มนุษยชาตใินปี ค.ศ.1982  ซงึอาคารหลายหลงั
ไดช้ํารดุทรดุโทรมลงไปในชว่งศตวรรษท ี20 แตไ่ดม้กีารบรูณะขนึมาใหมอ่กีครัง  
นําคณะเดนิเทยีวชม จัตรัุสสําคญัๆ อนัไดแ้ก ่ Plaza de la Cathedral  นําทา่นเขา้ชมวหิารฮาวานา ซงึเป็น
โบสเ์กา่แกแ่ละศกัดสิทิธใินกรงุฮาวานา  แลว้นําเทยีวชม  Plaza de Armas  เป็นจัตรัุสทสีรา้งเป็นป้อม
ปราการลอ้มรอบเมอืง  เพอืใชป้้องกนัการรกุรานจากขา้ศกึและโจรสลดัในอดตี Plaza de San 
Francisco de Asis  อดตีใชเ้ป็นสถานทใีนการคา้ขายและแลกเปลยีนสนิคา้ และยังเป็นทเีก็บสนิคา้ในการ
คา้ขายทางเรอือกีดว้ย 
 

     
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร La Moneda Cubana 
บา่ย นําทา่นผา่นจดุชมทวิทศันจ์ากเมอืงเกา่มายัง เมอืงใหม ่(Modern Havana)  อันเป็นทตีงัของสถานที

สําคญัๆ ตา่ง เพอื ยอ้นรําลกึถงึประวตัศิาสตรข์องควิบา  ชมจัตรัุสแหง่การปฎวิตัคิวิบาท ี(Revolution 
Square)  ลานคนเมอืงชองชาวควิบา และยังใชเ้ป็นสถานท ีฉลองชยัชนะในการเปลยีนแปลงการปกครอง
ในควิบา โดยนายพลฟิเดล คาสโตร และอกีหลายกจิกรรมทางการเมอืงก็จะมาจัดกนัทแีหง่น ี  จากนันนํา
ทา่นกลบัมาเพอื   รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคารของโรงแรม ทพัีกยังโรงแรม  Memories Miramar  
หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

       
 
 

วนัท ี4 ฮาวานา - ลารส์เทอราซารส์ - ฮาวานา 
เชา้  

 รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม  จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง โครงการนเิวศวทิยา Las 
Terrazas  อนัเป็นสวนพฤกษาศาตรท์รีม่รนืไปดว้ยพรรณไมต้า่งๆ ทสีวยงามทสีดุในแถบทะเลคารบิเบยีน 
และยังเป็นสถานททีทีางองคก์ารยเูนสโกประกาศใหเ้ป็นแหลง่อนุรักษ์ทางชวีวทิยาอกีดว้ย เยยีมชม La 
Union Farm,สวนพรรณไมเ้ขตรอ้นทสีวยงาม ถา่ยภาพกบัพรรณไมต้า่งๆ ไวเ้ป็นทรีะลกึ จากนันนําทา่น
เดนิทางไปยังไรก่าแฟ El Cafetal Buenavista มกีารผลติเมล็ดกาแฟมา ตงัแตใ่นยคุศตวรรษท ี18  พรอ้ม
ทดลองดมืกาแฟควิบาทหีอมกรุน่สดๆ จากไรไ่ดท้นี ี
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เทยีง    รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร ทอ้งถนิ     
บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัเมอืง ฮาวานา พักผอ่นทโีรงแรมตามอธัยาศยั    

 รับประทานอาหารคําทหีอ้งอาหารของโรงแรม 
วนัท ี5 ฮาวานา-กวัมา-ทรนิแิดด 
เชา้  

 รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม  เก็บสมัภาระเตรยีมเดนิทางไปยัง Boca de Guama 
แหลง่ทอ่งเทยีวทน่ีาสนใจอกีแหง่ หนงึของการเดนิทางทอ่งเทยีวประเทศควิบา  ทา่นจะไดช้มฟารม์เลยีง
จระเขท้ดีทีสีดุแหง่หนงึ  จนไดเ้วลาสมควร   รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร Punta Perdiz   
 

     
 

บา่ย นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืง Trinidad  นําเขา้ทพัีกยังโรงแรม  Memories Trinidad del Mar หรอืเทยีบเทา่
พักผอ่นตามอธัยาศยั  รับประทานอาหารคําทหีอ้งอาหารของโรงแรม 
 

   
 

วนัท ี6 ทรนิแิดด 
เชา้  

  รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม    
นําทา่นเทยีวชมรอบเมอืงทรนิแิดด ซงึเป็นเมอืงทมีกีารอนุรักษ์สงิกอ่สรา้งของอาคารบา้นเรอืนในสมยัโค
โลเนยีลของสเปนไวอ้ยา่งสมบรูณ์ จนไดรั้บการประกาศขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมของมนุษ
ยขาต ิจากองคก์าร UNESCO ซงึรอบเมอืงจะรายลอ้มไปดว้ยบา้นสสีนัสวยงามตา่งๆ แวะจบิเครอืงดมื
ประจําทอ้งถนิ คานซานซารา่ ทใีหค้วามสดชนืแกก้ระหายไดด้ ีทมีนิบิาร ์คานซานซารา่ ชอืเดยีวกบั
เครอืงดมื ทสีรา้งขนึตงัแตส่มยัศตวรรษท ี18 เยยีมชมจัตรัุส Plaza Mayor และเขา้ชมโบสถ์ศกัดสิทิธแ์หง่
ตรนิแิดด  Church of the Holy Trinity 
 

    
  

เทยีง  รับประทานอาหารทภีตัตาคาร    
บา่ย ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่เทยีวชมรอบๆ เมอืง ถา่ยรปูกนัไวเ้ป็นทรีะลกึ จนไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัเขา้ที

พัก   รับประทานอาหารเย็นทหีอ้งอาหารของโรงแรม Memories Trinidad del Mar หรอืเทยีบเทา่  
พักผอ่นกนัตามอธัยาศยั 
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วนัท ี7 ทรนิแิดด – เซยีนฟวยโกส – วาราเดโร 
เชา้  

 รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม   หลงัอาหารเก็บสมัภาระเดนิทางอําลาเมอืงทรนิแิดดสู่
เมอืง เซยีนฟวยโกส (Cienfuegos)  เมอืงทไีดรั้บฉายา เมอืงแหง่มกุเม็ดงามตอนใต ้ และยังไดรั้บฉายา
เป็นเมอืงแหง่ อญัมณีสถาปัตยกรรมแหง่ฝรังเศส  ซงึเป็นเมอืงแหง่เดยีวในละตนิอเมรกิาทไีดถ้กูสรา้งขนึ
โดยชาวฝรังเศส เทยีวชมจัตรัุสกลางเมอืง Jose Marti Park  ซงึรายลอ้มไปดว้ยหมูอ่าคารเกา่แกม่ากมาย
ในศลิปะแบบนโีอคลาสสคิ ทยีังคงรักษาสภาพไวเ้ป็นอยา่งดเียยีม  นําทา่นถา่ยรปูกบั ศาลาวา่การเมอืง  
เดนิเลน่บนถนนพราโด  (Prado Promenade)   ถา่ยภาพกบัโรงละครทเีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึ
ในควิบา  Thomas Terry Theater 
 
 

   
 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคาร Club Nautico 
บา่ย-เย็น ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืง วาเรเดโร  เมอืงชายทะเลทมีชีอืเสยีงโดง่ดงัและสวยงามทสีดุของทะเลคารบิ

เบยีน นําทา่นเขา้ทพัีกโรงแรม  Grand Memories Varadero  พักผอ่นคลายความเมอืยลา้ กบัสายลม
แสงแดด รมิหาดททีอดยาวกวา่ 22  กโิลเมตร  รับประทานอาหารเย็นทหีอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนันเชญิพักผอ่นเพลดิเพลนิกบั สงิบนัเทงิตา่งๆ ภายในทพัีกโรงแรมตามอธัยาศยั 

วนัท ี8 วาราเดโร 
เชา้  

 รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม แลว้เชญิทา่นพักผอ่น หรอืเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ 
ของทางโรงแรมทไีด ้จัดเตรยีมไวใ้หสํ้าหรับนักทอ่งเทยีวได ้สนุกสนานเพลดิเพลนิ อาท ิเกมสก์ารละเลน่
เตน้รํา ทังรมิสระนํา และชายหาด   เลน่นําทะเล ดํานําดปูะการัง  พายเรอืคายัค แลน่เรอืใบ หรอืปัน
จักรยานนํา ไดต้ามอธัยาศยั ตลอดวนั โดยไมเ่บอื (รวมอาหารและเครอืงดมื   มอืกลางวนัและ  มอื
เย็น) และพลดิเพลนิกบัการแสดงบนเวทใีนโรงมหรสพ   
 

     
 

วนัท ี9 วาราเดโร -มอสโคว ์
เชา้  

 รับประทานอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารของโรงแรม พักผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลานัดหมาย เก็บสมัภาระ 
เตรยีมเชค็เอา้ท ์แลว้เดนิทางไปยังสนามบนิ Jose Marti International Airport เพอืทําการเชค็อนิ (Row 
X) 

14:35 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีSU151 อําลา กรงุฮาวานา ประเทศควิบา สู ่สนามบนิแหง่ขาตมิอสโคว ์  
(มอีาหารบรกิารบนเครอืงบนิ) 

วนัท ี10 มอสโคว ์–  กรงุเทพฯ 
10:00 ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุมอสโคว ์แวะพักเปลยีนอริยิาบถ ผา่น ต.ม. นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางมอส

โคว ์  รับประทานอาหารกลางทภีตัตาคาร 
บา่ย เทยีวชมกรงุมอสโคว ์จัตรัุสแดง  ถา่ยภาพกบัวหิารเซน็ตบ์าซลิ สญัลกัษณ์แหง่กรงุมอสโคว ์ เดนิทางเลน่

ในหา้ง GUM หา้งสรรพสนิคา้ขอืดงั และเกา่แกทสีดุของประเทศรัสเซยี  จนไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยัง
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สนามบนิ เพอืทําการผา่นการตรวจลงตราขาออก 
19:25 ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิ SU270  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ (บรกิารอาหารบนเครอืง)    
วนัท ี11 กรงุเทพฯ 
08:20 ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิจังหวดัสมทุรปราการ โดยสวสัดภิาพ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่  
(หอ้งคู)่ 
ทา่นละ 

เด็ก อาย ุ2-11 
ปี พักกบัผูใ้หญ ่

ทา่นละ 

เด็ก อาย ุ 2-11ปี 
พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

1-11 พ.ย. 62 149,000   142,000 139,000 ตดิตอ่ ตดิตอ่ 
6-16 ธ.ค. 62 149,000   142,000 139,000 ตดิตอ่ ตดิตอ่ 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตวัเครอืงบนิไป  -กลบัชนันักทองเทยีวโดยสายการบนิแอโรฟลอต (กระเป๋าเดนิทาง 1 ใบ นําหนักไมเ่กนิ 23

กก./ทา่น)  
 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีนํามัน, คา่ประกนภยัทางอากาศ  คา่ภาษีในทกุประเทศ (ประเทศตามระบใุนโปรแกรม

ทัวร)์ 
 คา่ทพัีกตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู ่)  
 คา่อาหารทกุมอืตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีว  , คา่เขา้ชมสถานท ี 
 คา่วซีา่ควิบา 
 เจา้หนา้ท ี(ไกดไ์ทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานไีมร่วมถงึ 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 10วนั เทา่กบั 30 USD)  
 คา่ทปิพนักงานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 10วนั เทา่กบั  30 USD)  
 คา่วซีา่เชงเกน ประมาณ 3,000 บาท  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอนืๆทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ  7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%  

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคานรีวมคา่วซีา่ควิบาแลว้ แตย่ังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 
รวม 60 USD /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน 
กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาตรวจสอบอกีครัง 
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หมายเหต ุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีผีเ้ดนิทาง ตํากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุตัเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะ
คํานงึและรักษา ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ 

 เนอืงจากการทอ่งเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจา่ยกบบรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถทจีะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีททีา่นปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิการใชบ้รกิารททีางทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดทํ้าการตกลง
หรอืแจง้ใหท้ราบกอ่นเดนิทาง  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ี
ทา่นชาํระ มาแลว้ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ
หลบหนเีขา้เมอืง  

 กรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางกบคณะบรษัิทฯ สงวนสทิธ ิทจีะไมรั่บผดิชอบ
หากทา่นถกูปฎเิสธ การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ โดยปกตนัิกทอ่งเทยีวใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดาเลม่สเีลอืดหม ู

   

สอบถามรายะเอยีดเพมิเตมิ 
 

 

  


