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Germany Czech 7 D 4 N
ฮัมบูรก์ เบอร์ลิน พ็อตส์ดมั พระราชวังซองซูซี
เดรสเดน ไลป์ ซิก ปราก คาโลวี วารี

วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.35 น.
04.45 น.
08.55 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ทาการ
เช็คอินตั ๋ว
ดูไบ - ฮัมบูรก์ – ศาลาว่าการเมือง – เบอร์ลิน
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK385 (บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
แวะเปลีย่ นเครือ่ งทีเ่ มืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ออกเดินทางสู่เมืองฮัมบูรก์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK59 (บริการอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)

13.45 น.

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เดินทางถึง สนามบิ นฮัมบูรก์ (Hamburg Airport) ผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วออกเดินทาง
ไปยังจุดหมายแรกทีเ่ มือง ฮัมบูรก์ (Hamburg) เมืองใหญ่อนั ดับสองของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองใหญ่ท่ี
สาคัญมาตัง้ แต่โบราณ เพราะเป็ นหนึ่งในเมืองท่าที่สาคัญ และมีท่าเรือที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป และ
ด้วยการที่เป็ นเมืองท่านัน้ ทาให้แต่ละวันมีการไหลเวียนของสินค้าและเงินจานวนมหาศาล จึงได้ขน้ึ แท่น
เป็ นเมืองศูนย์กลางการขนส่งและเศรษฐกิจที่สาคัญยิง่ ของเยอรมัน นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สาคัญเพราะมากด้วยสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองสวยๆ จากยุคกลางที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์
เอาไว้อย่างดี นาท่านเทีย่ วชมเมืองฮัมบูรก์ สู่ จัตุรสั กลางเมืองรัทเฮาส์มาร์ค (Rathausmarkt) ทีต่ งั ้ อยู่
ในเขตเมืองเก่า จัตุรสั แห่งนี้เป็ นศูนย์กลางเมืองมาตัง้ แต่ปี 1842 หลังเหตุไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ ก่อสร้างขึน้ โดย
มีต้นแบบมาจากจัตุรสั ซาน มาร์โค เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี จัตุรสั แห่งนี้รายล้อมไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งชัน้
เยีย่ ม และทีล่ านนัน้ ยังเป็ นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลสาคัญๆ ตลอดปีดว้ ย จุดเด่นของจัตุรสั แห่งนี้กต็ อ้ งยกให้
ศาลาว่ า การเมื อ งฮัม บู ร์ ก (Hamburg City Hall) อาคาร
ขนาดใหญ่ แ ละออกแบบมาอย่ า งประณี ด้ว ยสถาป ตั ยกรรม
สไตล์นีโอเรเนสซองส์แ ห่ งนี้ไ ด้ถูก สร้างขึ้นเมืองปี 1886 เพื่อ
แทนที่ศาลาว่าการหลังเก่าที่เสียหายจากไฟไหม้ โดยใช้งบใน
การสร้างสูงถึง 80 ล้านยูโร หรือกว่า 2,800 ล้านบาทเลยทีเดียว
ภายในนัน้ มีหอ้ งมากถึง 647 ห้อง โดดเด่นด้วยหอคอยสูง 112
เมตร ทัง้ ด้านในและด้านนอกนัน้ ตกแต่งอย่างประณีตงดงามสม
กับเป็นแลนด์มาร์กของเมืองฮัมบูรก์ ทีเ่ มือ่ มาถึงต้องไม่พลาดชมและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก
ั ่ นออกเฉียงเหนือของเยอรมนีทค่ี รอบ
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) เมืองทางฝงตะวั
ตาแหน่ งทัง้ เมืองหลวงและเมืองใหญ่ทส่ี ุดของเยอรมนี เป็ นเมืองศูนย์กลางทัง้ ด้านวัฒนธรรม การเมือง สื่อ
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการท่องเที่ยว แม้เบอร์ลนิ จะเป็ นหนึ่งในเมืองที่ได้รบั ผลกระทบและความ
ั ่ วยกาแพงเบอร์ลนิ อัน
เสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แถมยังเคยถูกแบ่งเมืองเป็ น 2 ฝงด้
โด่งดัง แต่ก็สามารถฟื้ นฟูเมืองและพัฒนาจนเป็ นกลับมาเป็ นเมืองที่ยงิ่ ใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลกได้อย่าง
รวดเร็ว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน
เบอร์ลิน – พ็อตส์ดมั – พระราชวังซองซูซี – เบอร์ลิน – ประตูบรันเดนบูร์ก – เช็คพอยต์ชาร์ลี –
กาแพงเบอร์ลิน
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง พ็อตส์ดมั (Potsdam) อีกหนึ่งหัวเมือง
ใหญ่ของประเทศเยอรมนีทอ่ี ยู่ตดิ กับเมืองเบอร์ลนิ และถือเป็ น
หนึ่งในเมืองปริมณฑลของเมืองเบอร์ลนิ ด้วย เมืองพ็อตส์ดมั
เป็ นเมืองหนึ่งที่สาคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็ น
เมืองทีป่ ระทับของกษัตริยป์ รัสเซีย่ นและจักรพรรดิแห่งเยอรมัน
จนถึง ปี 1918 โดยเราจะสามารถเห็ น ทิว ทัศ น์ ส วยๆ ของ
ทะเลสาบมากมาย สวนสวย รวมถึงแลนด์มาร์กสาคัญอีกมากมาย นาท่านเข้าชมภายใน พระราชวังซองซู
ซี (Sanssouci Palace) พระราชวังเหลืองอ่อนที่รายล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่แห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี
1745 เพื่อเป็นพระราชวังฤดูรอ้ นของกษัตริยแ์ ห่งปรัสเซีย พระเจ้าเฟรเดอริก เป็นพระราชวังทีไ่ ด้รบั การยก

เที่ยง

เย็น

ย่องว่าสวยและงดงามคล้ายคลึงกับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรังเศส
่
แต่ม ี เพียงชัน้ เดียว มีขนาดเล็กกว่า
และดีไซน์ออกมาอย่างดีดว้ ยศิลปะสไตล์บารอก พระราชวังซองซูซเี ป็ นที่ประทับของราชวงศ์เยอรมันมา
ตลอดจนถึงการล่มสลายของราชวงศ์ในปี 1918 และหลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 พระราชวังซองซูซกี ็ได้
กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมมาจนถึงปจั จุบนั นอกจากตัวพระราชวังทีง่ ดงามมากแล้ว สวน
กว้างของพระราชวังนี้กเ็ ป็ นทีก่ ล่าวขานไม่แพ้กนั เป็นสวนทีจ่ ดั อย่างดีมที งั ้ สวนดอกไม้สไตล์บารอก เรือน
กระจก และสวนผลไม้ม ากมายจากหลายชนิ ด ตกแต่ ง ด้ว ยเสาโอเบลิส ก์ ข องเทพธิด าแสนงาม ทัง้
พระราชวังและสวนแห่งนี้ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1990
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านกลับสู่เมือง เบอร์ลิน (Berlin) แล้วเทีย่ วชมเมือง ณ ประตูบรันเดนบูรก์ (Brandenburg Gate)
หนึ่งในแลนด์มาร์กสาคัญของเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 18 ออกแบบมาอย่างดีในสไตล์นีโอ
คลาสสิค เป็ นอนุ สาวรียข์ นาดใหญ่ท่สี ร้างขึน้ ตามคาสังของกษั
่
ตริยเ์ ฟรเดอริก วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซีย
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสันติภาพ ตัวประตูน้สี ร้างขึน้ แทนทีป่ ระตูเมืองเบอร์ลนิ เดิม โดยมีตน้ แบบมาจากประตู
โพรไพเลียของกรุงเอเธนส์ ประกอบไปด้วยเสาดอริก 12 ต้น แบ่งเป็ นด้านละ 6 ต้น ช่องระหว่างเสา
สามารถเดินผ่ านได้ แต่ประชาชนทัวไปสามารถเดิ
่
นผ่ านได้แค่ ช่องริมสุ ดของทัง้ 2 ด้านเท่านัน้ และที่
ั้
ด้านบนจะเห็นรูปปนควอดริ
ก้า ที่เป็ นเทพีวคิ ตอเรีย เทพีแห่งชัยชนะอยู่บนรถม้าลาก 4 ตัว ปจั จุบนั เป็ น
อนุ สรณ์ทส่ี าคัญไม่ใช่แค่เพียงแค่เยอรมันแต่รวมถึงยุโรปด้วย แล้วนาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาคารไรซส์
ทาค (Reichstag) ที่อยู่ตดิ กับประตูบรันเดนบูรก์ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1884 และเป็ นสถานที่ประชุมรัฐสภา
จนถึงปี 1933 ก่อนจะถูกวางเพลิงจนเสียหายอย่างรุนแรง ต่อมาในปี 1961 ก็ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ และ
เสร็จสิน้ ในปี 1999 ก็ได้กลับมาเป็นสถานทีป่ ระชุมรัฐสภาอีกครัง้

จากนัน้ นาท่านสู่ เช็คพอยต์ชาร์ลี (Checkpoint Charlie) หรือ จุดที่เ คยเป็ นจุด ตรวจเช็ค ก่ อ นจะข้า ม
กาแพงเบอร์ลนิ ไปอีกฝงั ่ โดยจะมีการตรวจเช็คอย่างละเอียดจากทหารเพื่อป้องกันไม่ให้มผี ู้หลบหนีจาก
ั่
เยอรมันตะวันออกไปยังฝงเยอรมั
นตะวันตก แต่ หลังจากที่ไ ด้ทาลายก าแพงเบอร์ลนิ และรวมเยอรมัน
ตะวัน ตกและตะวัน ออกเข้า ด้ว ยกัน แล้ว ก็ย งั คงรัก ษาจุด นี้ เ อาไว้ เพื่อ เป็ น หนึ่ งในสัญ ลัก ษณ์ ข องการ
แบ่งแยกของเยอรมัน และได้กลายเป็ นจุดสนใจยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทัวโลก
่
แล้วนาท่านสู่อกี หนึ่ง
แลนด์ม าร์ก ของเมือ งเบอร์ล ิน ที่พ ลาดไม่ได้ อนุ ส รณ์ กาแพงเบอร์ลิน (Berlin Wall Memorial) เป็ น
อนุสรณ์ทส่ี ร้างขึน้ ในปี 1998 เพื่อระลึกถึงกาแพงเบอร์ลนิ ยาว 155 กิโลเมตร ทีแ่ บ่งแยกเบอร์ลนิ ออกเป็น 2
ั ่ อฝงตะวั
ั ่ นตกและตะวันออกตัง้ แต่ช่วงปี 1961 ก่อนจะถูกทุบทาลายลงในปี 1989 ในพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนัน้
ฝงคื
จะมีแ ท่งเหล็ก ตัง้ เรียงรายเป็ น ทางยาวบนจุดที่เ คยเป็ นก าแพงมาก่ อ น มีภาพจิต รกรรมบนผนั ง ที่อ ยู่
โดยรอบ มีจดั แสดงเกีย่ วกับการแบ่งแยกของเยอรมัน เกีย่ วกับผูท้ เ่ี สียชีวติ ในระหว่างนัน้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Holiday Inn Berlin Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

เดรสเดน – ปราสาทชวิ งเงอร์ – ไลป์ ซิ ก – ศาลาว่าการเก่า – โบสถ์เซนต์โทมัส
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง เดรสเดน (Dresden) เมืองใหญ่ทอ่ี ยู่ใกล้
กับชายแดนประเทศเช็ค เดรสเดนเป็ นเมืองเก่าแก่ท่มี ากมายไป
ด้วยประวัติศาสตร์ท่อี ดั แน่ นอยู่ในตัวเมือง เพราะเดรสเดนเคย
เป็ นเมืองหลวงของแคว้นแซกโซนี่ในอดีต และคงสถานะนัน้ อยู่
อย่างยาวนานกว่า 100 ปี ร่ารวยด้วยวัฒนธรรมและศิลปะทีเ่ ฟื่อง
ฟูในยุคนัน้ ที่ยงั สามารถพบเห็นได้ทวไปในตั
ั่
วเมือง เมืองเดรส
เดนยังได้ช่อื ว่าเป็ น กล่องอัญมณี เพราะเป็ นเมืองศูนย์กลางของ
ศิลปะสไตล์บารอคและโรโคโคอันเลื่องชื่อ นาท่านเที่ยวชมเมืองเดรสเดนที่บริเวณ ย่านเมืองเก่า (Old
Town) นาท่านถ่ายภาพด้านนอก ปราสาทชวิ งเงอร์ (Zwinger Palace) ปราสาทเก่าแก่ท่สี ร้างขึ้นครัง้
แรกตัง้ แต่ช่วงศตวรรษที่ 18 ก่อนจะปรับปรุงเพิม่ เติมเรื่องมาจนกลายเป็ นปราสาทหลังใหญ่ดงั เช่ นใน
ปจั จุบนั ตัวอาคารนัน้ ได้ถูกออกแบบมาในสไตล์บารอก เพื่อใช้เป็ นสถานที่จุดงานประชุม งานเทศกาล
และงานแสดงศิลปะต่างๆ ปจั จุบนั ปราวาทชวิงเงอร์ได้กลายมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทจ่ี ดั แสดงทัง้ ศิลปะ งานฝีมอื
จัดคอนเสิรต์ และงานแสดงต่างๆ ผ่านชม ปราสาทเดรสเดน (Dresden Castle) ปราสาทหลังใหญ่ทเ่ี ป็ น
ที่ประทับของผู้ครองเมืองและกษัตริย์มานานกว่า 400 ปี จัดได้ว่าเป็ นหนึ่งในอาคารสิง่ ก่อสร้างที่เก่ าแก่
ที่สุดในเดรสเดน ด้วยการก่อสร้างที่เริม่ ต้นขึ้นตัง้ แต่ปี 1533 งดงามและอลังการด้วยศิลปะสไตล์บารอก
และนีโอเรเนสซองส์ ผ่านชม โรงโอเปร่าเซ็มเพอร์โอเพอร์ (Semperoper) โรงละครขนาดใหญ่ทส่ี ร้างขึน้
ครัง้ แรกในปี 1841 แต่ทงั ้ ถูกไฟไหม้เผาทาลายและพังทลายลงจากการทิง้ ระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่
2 ทาให้ถูกสร้างขึน้ ใหม่หลายต่อหลายครัง้ อาคารทีเ่ ห็นในปจั จุบนั เป็ นอาคารทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ในปี
1985 ตัวโรงละครงดงามและดูยงิ่ ใหญ่ทงั ้ ภายในและภายนอกสมกับเป็ นสถานทีจ่ ดั งานแสดงระดับชาติทม่ี ี
เหล่านักร้องและนักดนตรีระดับโลกแวะเวียนกันมาจัดแสดงไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั ่ นออกของ
นาท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไลป์ ซิ ก (Leipzig) หนึ่งในเมืองสาคัญของแคว้นแซกโซนี่ทางฝงตะวั
เยอรมนี เป็ นเมืองแห่งการค้าขายและเปลีย่ นทีส่ าคัญมาตัง้ แต่ยุคจักรวรรดิโรมันอันศักดิ ์สิทธิ ์ ไลป์ซกิ โดด
เด่นในเรื่องของการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และดนตรี มากมายไปด้วยพิพธิ ภัณฑ์เกี่ยวกับ
ดนตรีและศิลปะ เป็ นเมืองทีค่ นรักเสียงดนตรีและบทกลอนพลาดไม่ได้ทจ่ี ะต้องมาเยือนซักครัง้ นาท่านเข้า
สู่ ย่ า นเมือ งเก่ า เพื่อ ชม ศาลาว่ า การเก่ า (Old Town Hall)
แลนด์มาร์กสาคัญของเมืองไลป์ซกิ แห่งนี้ตงั ้ อยู่บนจัตุรสั มาร์เก็ต
(Market Place) ตัวอาคารอายุกว่า 450 ปีนนั ้ ออกแบบมาอย่าง
ดีด้ว ยศิล ปะสไตล์เ รเนสซองส์ ส่ ว นหอคอยที่เ ป็ นจุดเด่ น ของ
อาคารนั ้น เป็ น สไตล์ บ ารอกที่ไ ด้ ถู ก ต่ อ เติม เสริม เข้ า มาใน
ภายหลัง ศาลาว่าการแห่ งนี้นอกจากจะถู กใช้เ ป็ นสถานที่ท า
การเมืองแล้ว ห้องโถงขนาดใหญ่ดา้ นในยังถูกใช้เป็ นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลรื่นเริง งานแต่งงาน คอนเสิรต์
และอีกมากมาย แต่ปจั จุบนั ได้เปิดเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ของเมืองให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชม ในบริเวณ
โดยรอบนี้ยงั เป็ นแหล่งช้อปปิ้งชัน้ นา มากมายด้วยร้านค้าให้ได้ชมและเลือกซือ้ กันอย่างเต็มที่ พร้อมด้วย
ร้านอาหารและคาเฟ่กระจายอยู่โดยรอบ นาท่านชม โบสถ์เซนต์โทมัส (St. Thomas Church) โบสถ์ใหญ่
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เที่ยง

ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน โบสถ์ทม่ี ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
ด้วยการเป็ นโบสถ์ท่นี ักประพันธ์ดนตรีระดับโลก โยฮันน์ เซบา
สเตียน บาค ได้มาทางานทีน่ ่ีในช่วงปี 1723 จนถึงเสียชีวติ โบสถ์
สไตล์โกธิคแห่งนี้ยงั เคยเป็ นที่สอนเทศนาของ มาร์ตนิ ลูเธอร์คงิ
นักเทศน์ และนักปฎิรูปชื่อ ดังอีกด้ว ย ตัวโบสถ์สขี าวสะอาดเด่น
ด้วยหอคอยสูงและยอดหลังคาแหลมตามสไตล์โกธิค ทีด่ า้ นนอก
จะมีอนุสาวรียข์ อง โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค ตัง้ อยูด่ ว้ ย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เ มือ ง ออสเทอร์เฟลด์ (Osterfled) เมือ งเล็กๆ เงียบสงบที่อ ยู่ห่ างจากเมืองไลป์ซกิ
ออกไปไม่ไกล เป็นส่วนหนึ่งของแคว้นแซกโซนี-อันฮัลท์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Atrium Hotel Amadeus หรือระดับเดียวกัน
คาโลวี วารี – ปราก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ป ระเทศ เช็ค (Czech Republic) ณ เมือ ง
คาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) เมือ งแห่งบ่อ น้ าพุร้อน เพราะ
สามารถพบเห็น ได้ม ากในเมือ ง อุ ด มด้ว ยแร่ธ าตุ ช นั ้ ดีและมี
คุณภาพสูง ปจั จุบนั คาร์โลวี วารีกลายเป็ นเมืองตากอากาศชื่อ
ดังและเป็ นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ท่สี ุดในสาธารณรัฐเช็ก ทัวทั
่ ง้
เมืองในคาร์โลวี วารียงั คงมีสถาปตั ยกรรมตามอาคารต่างๆ ที่
สวยงามให้ ไ ด้ ช มกั น ไม่ ต่ า งจากในปราก รู ป ป นั ้ นั ก บุ ญ
อนุสาวรียแ์ ละอาคารเก่าแก่ยงั มีอยู่ทุกมุมเมือง ผังเมืองดูสวยงาม มีถนนกว้างขวาง แต่บริเวณทีด่ สู วยงาม
ได้บรรยากาศดีๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมบ่อน้ าพุรอ้ นขนาดใหญ่ท่ี Hot Spring Colonnade
ซึ่งสร้างให้เป็ นบ่อน้ าพุรอ้ นในจุดที่มนี ้ าพุผุดขึน้ จากธรรมชาติ
และลึกลงไปในดินถึง 2,000 เมตร น้ าที่ข้นึ มาจากดินนี้จะพุ่ง
ขึน้ ไปในอากาศสูงถึง 12 เมตร ได้ปริมาณมากถึง 2,000 ลิตร
ต่อนาที และเป็ นน้ าที่ชาวคาร์โลวี วารีใช้ในการรักษาโรคมาก
ว่า 600 ปีแล้ว แต่กจ็ ะมีอยู่หลายบ่อแยกย่อยออกไปถึง 12 บ่อ
แต่ ล ะบ่ อ ก็ จ ะให้ ส รรพคุ ณ ของน้ า แตกต่ า งกัน เช่ น ช่ ว ยรัก ษาโรคเกี่ย วกับ ระบบการย่ อ ยอาหาร
โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย และยังช่ วยลดอาการอ่อนเพลียไร้เรีย่ วแรงได้
และในบ่อน้าเหล่านี้สามารถรองดื่มกินได้ โดยซือ้ แก้วสาหรับตักชิมน้าจากบ่อน้ าพุรอ้ น ทีม่ บี ริการจาหน่ าย
อยู่ทด่ี า้ นหน้านัน่ เอง และแก้วเหล่านัน้ สามารถเก็บเป็ นของทีร่ ะลึกได้อกี ด้วย เพราะตกแต่งด้วยลวดลาย
อย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ทด่ี ไู ปแล้วคล้ายกาน้านันเอง
่
แล้วนาท่านเดินทางสู่เมือง ปราก (Prague) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า ดินแดนแห่งปราสาท ดินแดนแห่ง
อารยธรรม และดินแดนแห่งความงดงามของสิง่ ปลูกสร้างจากอดีต ปจั จุบนั ปรากได้กลายเป็ นเสมือนหัวใจ
ของยุโรป เป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของยุโรปทีไ่ ม่ควรพลาดทีจ่ ะไปเยือนให้ได้ซกั ครัง้ เป็ น
อีก หนึ่ ง ความสุ น ทรีย์ใ นการท่ อ งเที่ย วของนัก ท่ อ งเที่ย วอย่า งปฏิเ สธไม่ไ ด้ น าท่ า นสู่ Fashion Area
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กลางวัน
15.55 น.
23.50 น.
วันที่เจ็ด
03.40 น.
13.15 น.

Prague Outlet แหล่งช้อปปิ้ งอันดับต้นๆ ของปราก ที่อดั แน่ นไปด้วยแบรนด์เนมจากทัวโลก
่
พร้อมด้วย
ส่วนลดมากมายจากร้านค้าทีส่ งู สุดถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งและอัพเดทเทรนด์แฟชันใหม่
่
ๆ จา
กชอปมากกว่า 100 ร้านจาก 200 กว่าแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น Asics, Armani, Colombia, Camp David,
Diesel, Esprit, Fokus Optik, Guess, Puma และอีกมากมาย
**อิ สระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง**
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน
ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชมเมือง ปราก (Prague) เมืองแสนโรแมนติก
ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องหลงรัก ถ่ายภาพกับด้านหน้า ปราสาท
ปราก (Prague Castle) เพื่อ ชมสิ่ง ก่ อ สร้ า งที่เ ป็ น แลนด์
มาร์กสาคัญของเมือง ปราสาทหลังนี้สร้างตัง้ แต่ปี 885 ใหญ่
และอลั ง การมาก ป จั จุ บ ั น ใช้ เ ป็ นสถานที่ ท างานของ
ประธานาธิบ ดีข องสาธารณรัฐ เช็ก และเป็ น พิ พิธ ภัณ ฑ์จดั
แสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ถ่ายรูปด้านหน้ า มหา
วิ ห ารเซนต์ ไ วตัส (St. Vitus Cathedral) มหาวิห ารของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถือได้ว่าใหญ่ ท่สี ุ ดและ
สาคัญทีส่ ุดของประเทศ จุดเด่นคือหอคอยหลักทีส่ ูงถึง 96.5
เมตร และหอคอยคู่ท่ดี ้านหน้าก็สูงถึง 82 เมตร นาท่านชม
สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) อีกหนึ่งจุดหมายหลักที่
ั ้ ก บุญ เรียง
พรากไม่ได้ สะพานแห่ง นี้โดดเด่นด้ว ยรูปปนนั
ตลอดความยาวของสะพาน และเป็นสิง่ ก่อสร้างชิน้ สาคัญทีช่ ้ี
ให้คนยุคปจั จุบนั เห็นได้ถงึ ความรุ่งเรืองในยุคสมัยของจักรพรรดิชาร์ลส์ท่ี 4 และทีใ่ จกลางเมืองปรากเราจะ
ได้เห็น หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ (Town Hall Clock) ซึ่งคอยทาหน้าที่บอกเวลาให้กบั ชาวเมืองทุกวี่วนั
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ถูกสร้างขึน้ ในปี 1410 นอกจากเข็มนาฬิกาทีค่ อยบอกเวลาแล้วตัวเรือนสีฟ้ายังมีรปู
ั ้ กบุญ ตัวเรือนนาฬิกาแสดงการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ แสดงเดือนปจั จุบนั เมื่อเวลาเดิน
ปนนั
มาครบชัวโมงจะมี
่
เสียงระฆังดังกังวานและรูปปนั ้ 12 สาวกของพระเยซูคริสต์ทพ่ี ากันเดินขบวนกันอยู่หลัง
ช่องหน้าปดั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK140 แวะเปลีย่ นเครือ่ ง (บริการอาหาร
และเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน)
ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครือ่ งบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ
******************************************

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
สิ งหาคม

8 – 14 ส.ค. 62

กันยายน

11 – 17 ก.ย. 62

ตุลาคม

8 – 14 ต.ค. 62
12 – 18 ต.ค. 62

พฤศจิ กายน

7-13 / 21-27 พ.ย. 62

ธันวาคม

4-10 ธ.ค. 62

New Year 2020

27 ธ.ค. 62 -2 ม.ค. 63

ราคา

35,900
45,900

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่ วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คนื เงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่ าภาษีมูล ค่ าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้อ งการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุป๊ เหมาหรือตัดกรุป๊
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้ าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครือ่ งดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่ ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ต่า 100 บาท / วัน / คน

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมค่าวีซ่า (3,500 บาท/ท่าน) (หลังจองภายใน 3 วัน)
พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมายเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บางกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ

นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบือ้ งต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทผ่ี เู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีท่สี ูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัว หน้ าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปญั หา
การเมือง เป็นต้น

3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย หากมี
พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวซี ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่กต็ าม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (แบบหน้าใหญ่) ขนาด 4.5 ซม. x 3.5 ซม.จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสาระสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั
ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ ง อัตราเงินเดือนใน
ปจั จุบนั วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
Statement ย้อนหลัง 3 เดื อน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคนออก
ค่ าใช้ จ่ายให้ ต้ องมีหลักฐานเชื่ อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) ยอดเงินต้องมี
จานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง และ
สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจากธนาคาร
(Bank Certificate) **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 16 แล้ว ทางบริษทั ฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทางาน
ของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา

- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิ ดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จา่ ย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิ ดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ ้อง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและ
ประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าว
เช่นกัน
11. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุล ย
พินิจของสถานฑูตเรือ่ งวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
12. การยืน่ วีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500
บาท **
รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น
ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ
ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ ณ ศูนย์ย่นื วีซ่า ตามวันและเวลาทีน่ ดั หมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ...............................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด  หย่าร้าง  แยกกันอยู่
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สถานทีท่ างาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยูส่ ถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทท่ี างาน.................................................
การเดินทางในครัง้ นี้ท่านออกค่าใข้จ่ายเองหรือไม่ ..........................................................................................
ชื่อผูอ้ อกค่าใช้จา่ ย .............................................................................................. ความสัมพันธ์ ....................
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยสแกนลายนิ้ วมือเพื่อทาวีซ่าหรือไม่
 เคย กรุณาระบุ วัน/เดือน/ปี ของวันออกวีซ่า (Issue).................................วันหมดอายุ...............................
 ไม่เคย
** หากเคยแสกนลายนิ้วมือแล้ว กรุณาถ่ายรูปหน้าวีซ่าเพื่อให้เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบ **

