
 

 

#เทีย่วสุขใจไปฉะเชิงเทรา เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 
 

เทีย่วเมืองเก่าแก่ริมแม่น ้าบางปะกง-สกัการะพระพิฆเนศวัดสมานรัตนารามและอุทยานพระพิฆเนศ- 
ท ากิจกรรมฟารม์ควายนม มินิมูร่าหฟ์ารม์-ชอ้ปป้ิงตลาดบา้นใหม่- 

ไหวพ้ระหลวงพ่อโสธร-แวะถ่ายรูปร้านบ้านปลาชุมคาเฟ่ 
 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ดื่ม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ 
ระหว่างทางรบัฟังเรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัฉะเชงิเทราและสถานท่ีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้
ทวัรห์รือมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง จ.ฉะเชงิเทรา น าท่านสกัการะวดัสมานรัตนาราม ตัง้อยู่รมิแม่น า้บางปะกง ระหว่าง อ.
บางคลา้ และ อ.คลองเขื่อน เป็นวดัที่มีพระพิฆเนศปางนอนเสวยสขุที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ลกัษณะกึง่นั่ง
กึ่งนอนตะแคง โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง ซึ่งปางนีม้คีวามหมายคือความสขุสบาย ความสขุบรบิรูณ์
มั่งคั่งพรอ้มทกุดา้นไรท้กุขไ์รค้วามเศรา้หมองอ่ิมหน าส าราญมีโชคลาภ ถือเป็นมหามงคลส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีอยู่คู่
ประชาชนใน จ.ฉะเชงิเทรา บรเิวณดา้นหนา้พระพิฆเนศ มีปนูป้ันรูปหนสูองตวั ชื่อว่าหนมูสิุกะ ซึ่งเป็นตน้หอ้ง
ของพระพิฆเนศ จะมีนกัท่องเที่ยวต่อแถว ยาวเพื่อรอกระซิบที่ขา้งหขูองรูปป้ันหนนูัน้ เนื่องจากมคีวามเชื่อวา่
ถา้อยากไดส่ิ้งใดใหข้อพรโดยกระซิบที่หหูน ูแลว้หนจูะน าส่ิงที่ขอนัน้ไปบอกกบัท่านพระพิฆเนศใหป้ระทานส่ิง
ที่ตอ้งการ นอกจากนีย้งัมีส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ คือ พระธาตอุินทรแ์ขวนจ าลอง, หลวงพ่อองคด์  า พระพทุธรูปประจ า
จงัหวดั ที่ใหญ่ที่สดุในฉะเชงิเทรา หลวงพ่อประทานพรขอโชคลาภและใหส้ขุภาพแข็งแรง, จระเขโ้หรา
เทพารกัษ์ประทานเรื่องโชคลาภการคา้ขาย, พ่อปู่ ฤาษี (พ่อแก่) บรมครูของเหล่าศิลปินทกุแขนงใหโ้ชคลาภ
เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหารยิ ์108 กร ขอส่ิงใดส าเรจ็รวดเรว็ทนัใจดงัปาฏิหารยิ,์ พระโพธิสตัวก์วนอมิ
ปางประทานบตุร ประทานโชคลาภและประทานการงาน เงินทอง องคป์ฐมตน้แบบองคใ์หญ่ที่สดุในประเทศ
ไทย,  องคท์า้วมหาพรหมที่ใหญ่ที่สดุในโลก และพระราหทูี่ใหญ่ที่สดุในประเทศอกีดว้ย เมื่อมาที่นี่แลว้ควรไว้
ใหค้รบเพื่อความเป็นสิรมิงคลกบัชีวิต จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูเ่ขต อ.คลองเขื่อน น าท่านชมอทุยานพระ
พิฆเนศคลองเขื่อน ซึง่มีรูปป้ันพระพิฆเนศปางยืนองคส์ ารดิสมปรารถนา วตัถปุระสงคข์องการสรา้งนัน้เพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยวของ จ.ฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และส่งเสรมิการพฒันาอาชีพ การขายพืชผล 
ก่อใหเ้กิดการสรา้งงานในทอ้งถิ่น นับได้ว่าเป็นองค์พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดสูงถึ ง 39 
เมตร เนื ้อองค์ท าจากส าริด พระหัตถ์ทั้ง 4 นั้นถือ ดอกบัว , มะม่วง, กล้วย, อ้อย และขนุน และที่
พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ให้ท่านกราบ  

 

 



ขอพรอีกครั้ง จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เขต อ.บ้านโพธ์ิ เดินทางสู่มินิมูร่าหฟ์ารม์ ฟารม์ควายนม
แห่งเดยีวในประเทศไทย ซึ่งฟารม์นีเ้กิดจากความตัง้ใจของเจา้ของฟารม์ ที่ตอ้งการสนบัสนนุการเลีย้งควาย
พนัธุม์รูา่หใ์หก้ลายเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการบกุเบิกฟารม์เลีย้งควายชนิดนีม้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2546 ทัง้นีค้ณุประโยชนข์องควายพนัธุม์รูา่ห ์นอกจากจะใหน้ า้นมมากแลว้ นมที่ไดย้งัมีปรมิาณแคลเซียม
มากกวา่นมทั่วไปถงึ 2 เทา่ และมีคอเลสเตอรอลต ่ากว่านมววัเกือบเท่าตวั เหมาะส าหรบัผูแ้พน้มที่มีอาการ
ทอ้งเสียหรือผ่ืนน า้นม ภายในฟารม์มีการตกแตง่อาคารคลา้ยฟารม์ชนบทหรือโรงเลีย้งสตัวใ์นตา่งประเทศ 
รบัชมเรื่องราวของฟารม์ ชมแปลงปลกูผกัเลีย้งสตัว ์แปลงเกษตรอนิทรีย ์กระบวนการรีดนม เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีเวิรค์ชอ้ปส าหรบัครอบครวัหรือเดก็ๆ อาทิ การท าพซิซ่า การท าไอศกรีม ป้อนอาหารสตัวท์ี่มีทัง้
ควายมรูา่ห,์ กระต่าย, แพะ, หม,ู เป็ด และปลา เป็นตน้ อตัราคา่บรกิารเวิรค์ชอ้ปไม่รวมในราคาทวัร ์ท่านท่ี
สนใจสอบถามหวัหนา้ทวัรห์รือมคัคเุทศกป์ระจ ารถไดเ้พื่อตรวจสอบรอบเวลาในการท าเวิรค์ชอ้ปของแต่ละ
กิจกรรม และอิสระใหท้า่นเลือกทานอาหารกลางวนัภายในฟารม์ตามอธัยาศยัที่มีทัง้แบบอินดอรแ์ละเอ๊าท์
ดอร ์มีทัง้อาหารไทยและอาหารอติาเล่ียนที่เนน้วตัถดุิบนม เนย ชีสที่ไดจ้ากในฟารม์ รวมถงึสามารถเลือกซือ้
ผลิตภณัฑจ์ากฟารม์ได ้อาทิ ผลิตภณัฑจ์ากนม ชีส และผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว เช่น โลชั่น เป็นตน้ 

 

 

 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ตลาดบ้านใหม่ ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านใหม่ อ.เมือง ตลาดเก่าแก่กวา่ 100 ปี เป็น
ชมุชนชาวไทยเชือ้สายจีน ตัง้แตช่่วงสมยัรชักาลที่ 5 ในอดีตสถานท่ีแห่งนีม้ีความคบัคั่งดว้ยผูค้นที่มา
ประกอบอาชีพคา้ขายรวมทัง้เป็นจดุแลกเปล่ียนสินคา้ส าคญัของฉะเชิงเทรา มีอาคารบา้นเรือนที่ปลกูสรา้ง
ติดกนัรมิน า้ เมื่อวนัเวลาผ่านพน้ไปนานแต่ความส าคญัของตลาดรมิน า้แห่งนีก้็ยงัคงด ารงอยู่จนถึงปัจจบุนั 
บรรยากาศภายในตลาดยงัคงอนรุกัษ์ความเกา่และคลาสสิคของบา้นเรือนไมไ้วเ้ป็นอย่างดี ตลอดสองขา้ง
ทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ที่ขายขนมอรอ่ยๆ อาหารรสเดด็ของแปดริว้ อาหารพืน้บา้นท่ีหาทานไดย้าก รวมถงึของ
ฝากของที่ระลกึต่างๆ สามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นได ้ 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านไหวพ้ระขอพรทีว่ดัหลวงพอ่โสธรหรือชื่อเต็มว่าวดัโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้อยู่รมิแม่น า้บาง
ปะกง เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีมีชื่อเดมิวา่วดัหงส ์สรา้งในสมยักรุงศรีอยธุยาตอนปลายในรชัสมยัสมเดจ็
พระนารายณม์หาราช เป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพทุธโสธร พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของฉะเชิงเทรา เป็น
พระพทุธรูปปนูป้ันปางสมาธิหนา้ตกักวา้ง 1.65 เมตร สงู 1.48 เมตร ฝีมือช่างลา้นชา้ง ตามต านานเล่าวา่ 
หลวงพ่อพทุธโสธรเป็นพระพทุธรูปหล่อส ารดิปางสมาธิหนา้ตกักวา้งศอกเศษมีรูปทรงสวยงามมาก ไดแ้สดง
ปาฏิหารยิล์อยน า้มา และมีผูอ้ญัเชิญขึน้มาประดษิฐานท่ีวดัแห่งนี ้แต่พระสงฆใ์นวดัเกรงจะมีผูม้าลกัพาไปจึง

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


ไดเ้อาปนูพอกเสรมิหุม้องคเ์ดิมไวจ้นมีลกัษณะอวบอว้นดงัที่เห็นใน
ปัจจบุนั ใหท้่านไดก้ราบสกัการะองคห์ลวงพ่อโสธรท่ีประดิษฐานอยู่
ในพระอโุบสถหลงัใหม่ ซึง่เกิดจากสรา้งครอบอโุบสถหลงัเดิมโดยใช้
เทคนิควิศวกรรมสมยัใหม่โดยไมม่ีการเคลื่อนยา้ยองคห์ลวงพ่อและ
พระพทุธรูปทัง้ 18 องคเ์ลย (การแต่งกายส าหรบัการเขา้นมสัการ
หลวงพ่อโสธรท่ีโบสถใ์หม่ขอใหแ้ต่งกายสภุาพเป็นกางเกงหรือ
กระโปรงยาวเลยเข่า เสือ้ไม่บาง เอวไม่ลอย งดเสือ้สายเดี่ยวและ

แขนกดุทกุชนิด) จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัและให้
ท่านแวะซือ้ขนมปังชิฟฟรอ่นมะพรา้วแสนอรอ่ยและ
ขนมปังจากร้านขนมบ้านอุ๋ม รวมถงึแวะพกัเบรก
ก่อนกลบัถ่ายรูปกบัรา้นกาแฟสดุชิค บ้านปลาชุมคาเฟ่ ภายในรา้นตกแต่งในบรรยากาศ
สบายๆ ใหอ้ารมณอ์บอุ่น เพิ่มเตมิสีสนัดว้ยของเล่นและของแต่งบา้นแบบวินเทจเสรมิความ
สดชื่นและความมีชวีิตชวีาดว้ยบ่อเลีย้งปลาและตน้ไมสี้เขียวๆ ส่วน 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ ส่งทกุท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63 
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63 
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63 
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63 
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 999.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์อ่นเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบใุนรายการ 
✓ บรกิารน า้ดืม่ท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ดื่ม ตามที่ระบใุนรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ  
✓ ค่าประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบใุนกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคเุทศกท์ี่จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

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


อัตรานีไ้ม่รวม 

X ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัร ์

X ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัและค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดืม่สั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง)  

เงือ่นไขการยกเลิก 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 50% ของค่าทวัร ์
รวมถงึบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิขึน้จรงิ 

● หากมกีารยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเที่ยว บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมเีหตยุกเลิกทวัร ์โดยมใิช่ความผิดของบรษิัททวัร ์บรษิัทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหต ุ

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้เดินทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ทา่นขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บรษิัทฯ จะค านึงถงึประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงนิหรือส่วน
บรกิารท่ีขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษิัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดนิทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 



● การจดัที่นั่งบนรถบสั (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กบัล าดบัการจองและถือเป็นสิทธ์ิขาดของทาง
บรษิัทฯ ในการบรหิารจดัการ 

● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

มาตรการการดูแลป้องกนั ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทางและลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 

 


