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เวสต์เบย์ – เดอะเพร์ิล กาตาร์ – เกบ็ภาพกบัอนุสาวรีย์ไข่มุก – น่ังรถ WD ตะลยุทะเลทราย  
ซุก วากฟิ – มสัยดิ IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB - หมู่บ้านวฒันธรรมกาตารา   

VILLAGGIO MALL ช้อปป้ิง MALL OF QATAR 

ก าหนดการเดินทาง 
18-22 ก.ย. // 02-06 ต.ค. // 19-23 ต.ค. // 20-24 พ.ย. // 30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562  

15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ. 2563 
 

วนัที1่ สนามบินสุวรรณภูมิ – โดฮา – ชมเมือง – อนุสาวรีย์ไข่มุก  
05.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์  (เคาน์เตอร์ P / Q) เจ้าหน้าทีค่อย

อ านวยความสะดวก ดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินโดฮา โดยสายการบินกาตาร์ เที่ยวบินที ่QR 827 
11.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด ประเทศกาตาร์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) 

(นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดรั้บการยกเวน้การขอวซ่ีา สามารถพ านกัในกรุงโดฮาได ้30 วนั) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางสู่ “เขตเวสต์เบย์” (WEST BAY 
DISTRICT) เขตศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของกาตาร์ ท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ให้ท่านเก็บภาพตึก
ระฟ้ามากมาย เช่น ตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์โดฮา (WORLD TRADE CENTER DOHA , ตึกอลั บิดดา (AL 
BIDDA TOWER) , ตึกอลั ดาฟนาร์ (AL DAFNA) , ตึกดารีน (DAREEN TOWER) รวมถึงโรงแรมต่างๆ ซ่ึง
นอกจากน้ียงัมีตึกท่ีเป็นท่ีท าการของรัฐบาลดว้ย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ “เดอะเพิร์ล กาตาร์” (THE PEARL 
QATAR) โครงการระดบัเมกา้โปรเจคตก์ารสร้างเมืองใหม่ โดยการถมพื้นท่ีทะเลออกไป ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 4 
ลา้นตารางเมตร ลกัษณะจะคลา้ยโครงการ THE PALM ของดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยา่นเดอะเพิร์ล 
เป็นยา่นท่ีอยู่อาศยัและโรงแรมหรูท่ีสร้างข้ึนมาบนพื้นท่ีกวา้งขวาง เต็มไปดว้ยแหล่งรวมร้านคา้ สินคา้แบรนด์
เนม ร้านกาแฟ ทาวเฮา้ส์ ร้านอาหารต่างๆ ทั้ง อิตาลี สเปน จนถึงอาหารจีน บางจุดของเดอะเพิร์ลมีการจดัท า
บา้นเรือนให้มีลกัษณะคลา้ยกบัเวนิส อาคารตกแต่งดว้ยสีสันสวยงาม  น าท่านเก็บภาพกบั “อนุสาวรีย์ไข่มุก” 
(THE PEARL MONUMENT) อนุสาวรียท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศกาตาร์ (QATAR) ซ่ึงแสดงถึงการคา้ขาย
ไข่มุกในอดีตก่อนท่ีประเทศกาตาร์จะคน้พบน ้ ามนั ผ่านชม THE CORNICE   เป็นจุดชมวิว  ท่ีสามารถเห็น
เมืองไดอ้ยา่งชดัเจน เม่ือพระอาทิตยเ์ร่ิมตกดิน ตึกอนัทนัสมยัเร่ิมเปิดไฟเป็นสีสันสวยงามยามค ่าคืน  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั :           CHAIRMEN HOTEL                                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที2่ น่ัง 4WD สู่ทะเลทราย – ซุก วากฟิ 
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปทวัร์ทะเลทราย  (DUNE SAFARI & BBQ) (อยา่ลืมเส้ือแจ็คเกต แว่นตากนัแดด รองเทา้

ฟองน ้ าติดตวัไปด้วย) น าท่านข้ึนรถ 4WD (รถ
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ) ไปทวัร์ทะเลทราย ท่านจะได้
สนุกสนาน  และต่ืนเตน้ไปกบัประสบการณ์อนั
แปลกใหม่ นัง่รถตะลุยไปบนเนินทรายทั้งสูงและต ่า
สลบักนัไป(SAND DUNE) ท่านท่ีเมารถ กรุณาทาน
ยาแกเ้มาล่วงหน้าอย่างน้อยคร่ึงชัว่โมง หรือควรแจง้ 
หวัหนา้ทวัร์ใหท้ราบก่อนไปทวัร์ทะเลทราย ทางทวัร์
จะไม่รับผิดชอบ และไม่อนุญาตให้ผูท่ี้เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรงนัง่รถไป โดยเด็ดขาด ให้ท่านพกัผ่อนภายใน
แคมป์กระโจมแบบอาหรับ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เลือกท า ไม่ว่าจะเป็น SAND 



 

 

 

BOARDING ให้คุณไดส้ไลด์ลงมาตามเนินทรายท่ีมีความสูงมากกว่าตึก4ชั้น ขบัรถตะลุยเนินทราย ข่ีอูฐ การ
เพน้ทมื์อแบบอาหรับ (HENNA TATTOO) ใหคุ้ณไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็ท่ี  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ แคมป์ทะเลทราย 
บ่าย ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ “ซุก วากิฟ”  (SOUK WAGIF) ตลาดพื้นเมืองวากิฟ เป็นสถานท่ี

เก่าแก่ท่ีมีอายอุยา่งนอ้ย 100 ปี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
ส าคัญของกาตา ร์  ในอ ดีต  ซุก  ว า กิฟ  เ ป็น จุด
แลกเปล่ียนสินค้าพื้นเมืองและสัตว์ต่างๆ ระหว่าง
ชาวเบดูอินและชนชาวพื้นเมือง ตลาดแห่งน้ีเป็นตลาด
ท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นท่ีตั้ งของร้านอาหารจาก
ประเทศอาหรับต่างๆ และได้แบ่งโซนขายของเป็น
สัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ เคร่ืองประดับ ของท่ี
ระลึก เคร่ืองดนตรีพื้นเมือง ภาพเขียน อุปกรณ์ตกแต่งบา้น และทองค า 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั :           CHAIRMEN HOTEL                                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที3่ พพิธิภณัฑ์ศิลปะอสิลาม – มัสยดิ IMAM MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB
หมู่บ้านวฒันธรรมกาตารา – VILLAGGIO MALL  

เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม” (MUSEUM 
OF ISLAMIC ART) (ดา้นนอก) จดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2551 
ภาย ใต้ก า ร ดูแลของ  QATAR MUSEUM 
AUTHORITY เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมผลงาน
ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม อิ ส ล า ม  อ า ทิ  เ อ ก ส า ร ท า ง
ประวติัศาสตร์ อญัมณี วสัดุเคร่ืองใช้ ท่ีท าจากเหล็ก 
แกว้ ไม ้งาช้าง หิน ส่ิงทอ โดยรวบรวมจากประเทศ
ต่างๆ ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจากอียิปต ์อิหร่าน อิรัก ตุรกี อินเดีย และประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง 
นอกจากโบราณวตัถุแลว้ตวัอาคารยงัออกแบบดีไซน์
สวยงาม  จากนั้น น าท่าน เดินทางสู่ “มสัยิด IMAM 
MUHAMMAD IBN ABD WAHHAB” เป็นมสัยิด
ประจ าชาติกาตาร์  และ  เป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในกาตาร์ ถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 2554 โดยตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 
175,164 ตารางเมตร  รูปแบบของมัสยิด IMAM 
MUHAMMAD IBN ABD AL WAHHAB เป็นการ



 

 

 

ผสมผสานของวฒันธรรมอาหรับร่วมสมยั ซ่ึงเป็น LANDMARK ส าคญัของกาตาร์ท่ีตั้งอยูใ่นใจกลางกรุงโดฮา 
ประเทศกาตาร์ 

เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนัแบบอาหรับ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านวัฒนธรรมกาตารา”  (KATARA CULTURAL VILLAGE) (ดา้นนอก)หมู่บา้น

วฒันธรรมแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมของกรุงโดฮา ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ยโรงละครกลางแจง้ขนาดใหญ่ 
โรงดนตรีออร์เคสตรา สมาคมและชมรมศิลปะต่างๆ 
ร้านอาหารนานาชนิด ตลาดทอ้งถ่ินจ าลอง ดา้นในมีงาน
จดัแสดงมากมาย ลานจดัแสดงงานนั้น สร้างคลา้ยโคลอส
เซียม และไฮไลท์ของท่ีน่ีคือหอคอยนกพิราบ ซ่ึงเป็น
หอคอยท่ีเจาะรูให้นกพิราบเขา้มาอยูอ่าศยั ท่ีรวบรวมการ
ด าเนินงานด้านวฒันธรรมท่ีส าคญัของกาตาร์และโลก
อาหรับ ส าหรับหมู่บ้านแห่งน้ียงัใช้เป็นสถานท่ีจดังาน
และนิทรรศการทางศิลปะและวฒันธรรมตลอดทั้งปี อิสระใหท้่านเดินเล่นตามอธัยาศยั   
น าท่านเดินทางสู่  VILLAGGIO MALL เ ป็น
ห้างสรรพสินค้าท่ีตั้ งอยู่ใน ASPIRE ZONE ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของเมืองโดฮาซ่ึง ตั้ งอยู่บนถนน AL WAAB 
ระหวา่ง HYATT และ SPORT CITY และมีร้านคา้กวา่ 200 
แห่งรวมถึงแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียง ดา้นในตกแต่งสไตล์อิตาลี 
จุดเด่นคือเพดานทั้งหมดเป็นรูปทอ้งฟ้า  อิสระให้ท่านชอ้ป
ป้ิงและ เ ลือก ซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย  อา ทิ  ARMANI 
EXCHANGE , CHARLES&KEITH , GAP , H&M , LACOSTE , SUPERDRY , TOMMY HILFIGER , TOP 
SHOP , VICTORIA’S SECRET , ZARA , ALDO , GEOX , HUSH PUPPIES , SWATCH , TISSOT , 
SKECHER , MONT BLANC ฯลฯ 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกั :           CHAIRMEN HOTEL                                                                  หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
วนัที่4 ช้อปป้ิง MALL OF QATAR – สนามบินโดฮา   
เช้า บริการอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ MALL OF QATAR  ห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศกาตาร์ ดว้ยพื้นท่ีขนาด 1,750,000 ตาราง
ฟุ ต  ภ า ย ใ น ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร้ า น ค้ า 
แบรนด์ เนม  ชั้ นน า กว่ า 400 ร้ านรวม ถึ งภัตตาคาร 
ร้านอาหารชั้นน าของโลกท่ีรวมอยู่ภายในห้าง ซ่ึงตวัห้าง
ตั้งอยูติ่ดกบัสนามกีฬาท่ีใชจ้ดัฟุตบอลโลก 2022 อิสระให้



 

 

 

ท่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กบัร้านคา้มากมายภายในห้างสรรพสินคา้แห่งน้ี อาทิ ABERCROMBIE&FITCH , 
ADIDAS , ADIDAS ORIGINAL , ARMANI EXCHANGE , AL JABER WATCHES , AL MUFTAFH 
JEWELLERY , BVLGARI , CALVIN KLEIN , DKNY , ESCADA , FOOT LOCKER , KIPLING , MANGO 
SAMSONITE ฯลฯ 

อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัเข้าสู่สนามบิน 
18.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ เทีย่วบินที ่QR 826 

วนัที่5 สนามบินสุวรรณภูมิ 
05.00 น. เดินทางถึงถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
หมายเหตุ :  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และ

สถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังนี้การตัดสินใจ จะค านึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่
คณะเป็นส าคัญ  

 

อตัราค่าบริการ 

ช่วงออกเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

18-22 ก.ย. // 02-06 ต.ค. // 
 19-23 ต.ค. // 20-24 พ.ย. //  

30 พ.ย.-04 ธ.ค. // 07-11 ธ.ค. 2562 
15-19 ม.ค. // 29 ม.ค.-02 ก.พ.2563  

24,900 24,900 24,900 5,500 

ต้องการเดนิทางโดยช้ันธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิม่เตมิจากเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 

 



 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-โดฮา-กรุงเทพฯ   
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง ซ่ึงกฎหมายไม่อนุญาตใหพ้นกังานขบัรถ ขบัเกิน 12ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอด การเดินทาง 1 ท่าน  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ **หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไป
หรือกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าทปิคนขับรถวนัละ 5 ยูเอสดอลล่าร์/วนั/ท่าน  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ วนัละ 100 บาท/วนั/ท่าน  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  



 

 

 

 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มาใน
โรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน)  
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 24,900 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั 
และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ 
ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียม
วซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออก
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋ว

เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดทีใ่ช้ในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้เพราะเป็นค่าใช้จ่าย
ทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลและกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสาย
การบิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  20 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 


