
โปรแกรมการเรียน 
ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน  
พร้อมทัศนศึกษา 
(แบบมีสตาฟดูแลตลอดโครงการ)  
ณ  เมืองหางโจว  ประเทศจีน สําหรับนักเรียน อายุ 10 – 18 ปี

NPP Chinese home มีความร่วมมือกับ  Hangzhou Normal University เพื่อเป็นสื่อกลางช่วย
แนะนําข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ทั้งการเรียนภาษาจีนระยะยาว การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท รวมถึง การเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนระยะสั้น สําหรับนักเรียนอายุ 10-18 ปี ทาง 
NPP Chinese home จะช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน ดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลสําหรับนักเรียนที่
สนใจ 
Hangzhou Normal University หรือ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจว ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 69 หลักสูตร และระดับปริญญาโทกว่า 160 หลักสูตร ใน 2 คณะวิชา และ 16 สํานัก   มีจํานวน
นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีทั้งหมดกว่า 20,000 คน และระดับปริญญาโทกว่า 2,200 คน 
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนอันแข็งแกร่งเป็นพิเศษจากรัฐบาลในระดับต่างๆ ในประเทศจีน เมื่อ 2-3 ปี
ที่ผ่านมา ทําให้มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูหางโจวได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นสู่เป้าหมายในการ
พัฒนาสถาบันให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นเลิศในประเทศ ที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการ
ศึกษา การวิจัย และการบริการ และมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากไม่เพียงระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยัง
มีชื่อเสียงในระดับโลก 



 ความน่าสนใจของ 
Hangzhou Normal University 
●  มหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University ตั้งอยู่ในเมือง
หางโจว ประเทศจีน ซึ่งในภูมิศาสตร์ที่ดี และอากาศที่มีความเย็น
สบาย รวมถึงบรรยากาศโดยรอบมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ผู้คนเป็นมิตร และมหาวิทยาลัย
ได้ปรังปรุงภูมิทัศน์ได้สวยงาม และทันสมัย เรียกได้ว่าที่นี่ คือ “ซิลิ
คอนแวลลีย์ แห่งเอเชีย” ก็ว่าได้ 
●  มหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University เป็นต้นกําเนิด
บริษัทอาลีบาบา เหตุผลเพราะแจ็ค หม่า ประธานกลุ่มบริษัทอาลี
บาบา เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่นี่ เป็นเวลา 5 ปี ก่อน
ออกไปทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยรวมตัวกันเพื่อนๆภายใน
มหาวิทยาลัยและอื่นๆ ลงขันกันเปิดบริษัทที่นี่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ง 
เพราะแจ็ค หม่า ให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาด้าน
เทคโนโลยี และ การศึกษาโดยรวม จึงทําให้ที่นี่มีสาขาวิชาที่สําคัญ 
คือ สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Alibaba Business College 
●  มหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University มีสถานที่โดด
เด่น ทันสมัย กว้างขวาง และที่สําคัญห้องพักนักศึกษาต่างชาติดี
ที่สุด สําหรับมหาวิทยาลัยในเมืองหางโจวอีกด้วย และมีรถไฟฟ้า
ใต้ดิน ถึงหน้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว 
●  สําหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเรียนที่นี่จํานวน 1866 คน ส่วน
ใหญ่เป็น ชาวเกาหลี ชาวยุโรป แอฟริกัน อเมริกัน และ 
ตะวันออกกลาง มีคนไทยบ้างเล็กน้อยที่มาเรียนที่นี่ 

ห้องพักสําหรับนักเรียนซัมเมอร์แคมป์ 
(โรงแรมภายในมหาวิทยาลัย) 

- นักเรียนพักภายในมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ 1 ห้อง / 2 คน 
(แยก ชาย – หญิง) 
- ประกอบด้วย เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องปรับ
อากาศ ทีวี 
- มีเครื่องทํานํ้าอุ่น ใช้ในการอาบนํ้า และ ห้องนํ้าแบบสากล 
- Information และ เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพัก ตลอด 24 ชั่วโมง 
-แม่บ้านทําความสะอาดห้องทุกวัน 



โปรแกรมการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน พร้อมทัศนศึกษา 
(แบบมีสตาฟดูแลตลอดโครงการ)  

ณ  เมืองหางโจว  ประเทศจีน

ค่าโปรแกรมนี้รวมค่าใช้จ่าย ** รับใบประกาศหลังเรียนจบ 
1.ค่าเครื่องบินไป-กลับ                                   2.ค่าเรียน /ค่ากิจกรรม/ค่าทัศนศึกษา 
3.ค่าที่พักตลอดโครงการ                              4.คลอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อ 
5.ค่ารถรับ - ส่ง สนามบิน                              6.ค่าวีซ่าประเทศจีน 
7.ค่าประกันเมื่อถึงประเทศจีน                         8.ผู้ดูแลนักเรียนตลอดโปรแกรม 
**ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมใดๆ นักเรียนเตรียมแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเท่านั้น 



ตอบข้อสงสัย : การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป์ 
ถึงอยู่ไกลแต่ผู้ปกครอง หายห่วงแน่นอน! 

กล่าว“สั้นๆ”เรื่อง การดูแลนักเรียนในทุกๆแคมป ์
ในกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ทําให้ทีมงานเกิดการเรียนรู้ เพื่อทําให้ในทุกๆแคมป์เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้เรียน และให้ดีกว่าเดิมใน #3_ประเด็นหลักๆ ดังนี้ #THREE_SAFE 
1.ผู้ปกครองสามารถติดตามการดําเนินกิจกรรม #แบบ RealTime (ตลอดเวลา) ผ่าน Line 
กลุ่มเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนในโปรแกรมเท่านั้น สามารถ เชิญญาติพี่น้อง เข้าร่วมกลุ่มได้ 
2.พี่ๆสตาฟ ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีหน้าที่นัดหมาย ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
ตรงต่อเวลา เช็คจํานวนนักเรียนทุกครั้ง เมื่อเข้าห้องเรียน และ ก่อนเข้าห้องพัก 
3.สําหรับนักเรียน มีข้อกําหนดไม่มาก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นตัวเองที่สุด แต่มีข้อกําหนดหลักๆดังนี้. 
☆☆ ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทุกครั้ง ควรแจ้งสถานที่ให้สตาฟให้รับทราบ ถ้าสถานที่
นั้นๆต้องมีการเดินทาง อาจจะไปด้วยกันเป็นกลุ่ม พร้อมสตาฟ 
☆☆ สตาฟ สามารถติดต่อนักเรียน ได้ตลอดเวลา ผ่านการโทร หรือ ผ่าน Line 
☆☆ ห้องพักนักเรียน ไม่อนุญาต ให้ นักเรียนชาย-หญิง อยู่ภายในห้องพักเดียวกัน ถ้าจะทํา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มให้หาสถานที่ที่เหมาะสม 



โปรแกรมทัศนศึกษาที่เซี่ยงไฮ้  (SHANGHAI)  
2 วัน 1 คืน (เสาร์ – อาทิตย์) 

• Jin Mao Tower จินเม่าต้าซ่า (ราคาโปรแกรมรวมค่าขึ้นแล้ว) - Jin 
Mao Tower หรือ Jinmao88 นักท่องเที่ยวทั่วไปมักเรียกกันว่า “ตึกจิ
นเม่า” เป็นตึกสูงทั้งหมด 88 ชั้น และมีความสูงรวม 420.5 เมตร 
สามารถชมวิวได้ 360 องศา ขึ้นลิฟต์ความเร็วสูงไปยัง ชั้นที่ 88 
เพียง 45 วินาที ว่ากันว่า ห้องชมวิวมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนอีก
ด้วย 
  
• Shanghai Science and Technology Museum - พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้ เป็น สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 
AAAAA (5A) หรือสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก เป็น
ศูนย์กลางกระจายให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัยและเพื่อ
การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มีคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
มากกว่าปีละสองล้านคน 

• อุโมงค์ข้ามแม่นํ้า ไว่ทันกวนกวงซุ่ยเต้า - การสร้างอุโมงค์ข้าม
แม่นํ้ามีไว้เพื่อการท่องเที่ยวที่ชื่อว่า The Bund Sightseeing Tunnel 
โดยจะเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นอุโมงค์รอดแม่นํ้าสายแรก 
ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยไฟประดับสวยงาม เหมือนเล่นเครื่องเล่นอยู่
ในสวนสนุก 
  
• The Bund ไว่ทัน - ไว่ทันเป็นหน้าเป็นตาของเซี่ยงไฮ้ เป็นสถานที่
แรกๆ ที่ผู้คนจําได้และนึกถึงภาพของเมืองเซี่ยงไฮ้ สิ่งที่น่าสนใจและ
โดดเด่นที่สุดของบริเวณไว่ทันคือTheBund สถาปัตยกรรมของ
อาคารเก่าแก่ ซึ่งเป็นจุดรวมศิลปะหลายแบบหลากสไตล์ 
  
• Chenghuang Miao เฉิงหวงเมี่ยว - ตลาดเก่าร้อยปี บริเวณรอบๆ
มีร้านค้ามากมาย เป็นอาคารไม้เก่าแก่สถาปัตยกรรมจีนรวมกันอยู่
หลายหลัง มีสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ร้านชาและร้านอาหาร บริเวณ
สวนกลางนํ้าจะมีการจัดโคมประดับสะท้อนผิวนํ้าสวยงามมาก 

• Disney Flagship Store - สําหรับคนที่ไม่มีเวลาไปถึงดิสนีย์ ก็
สามารถหาซื้อสินค้าได้จากที่นี่เลย บางครั้งลดราคามากถึง 50% 
สินค้าที่นี่เป็นสินค้าเดียวกันกับที่ขายที่ Disney Store ประเทศญี่ปุ่น 



กิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หางโจว 
(HANGZHOU) 

• The West Lake ทะเลสาบซีหู - ทะเลสาบซีหูตั้งอยู่ที่เมืองหางโจว ได้รับ
สมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” มีตํานานเล่าว่ามังกรและหงส์บนสวรรค์
คาบไข่มุกลงมาตกบนพื้นดินจึงกลายมาเป็นทะเลสายซีหู ทะเลสาบแห่งนี้
สวยงามด้วยธรรมชาติสร้างสรรค์และฝีมือมนุษย์ 

• Hefang Street ชิงเหอฟาง - ถนนคนเดินชิงเหอฟาง มีร้านค้าเยอะ
มาก ร้านค้าลักษณะเป็นห้องแถวที่มีมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่ง เป็นถนนหลักขอ
งการช้อปปิ้งได้บรรยากาศแบบย้อนยุค อยากได้ของท้องถิ่น หรือ
ของกิน และซื้อของฝากได้ที่นี่เลย 

• Hangzhou Dreamtown - เป็นแลนด์มาร์คสําคัญอีกแห่งหนึ่งของ
เมืองหางโจว เป็นอาคารที่ใช้ในการจัดประชุม G20 ในปี2016อาคาร
ออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามมีสินค้าแบรนด์ชั้นนําจากต่าง
ประเทศ มาเปิดให้บริการจํานวนมาก 

• ห้างสรรพสินค้าอาลีบาบา Qinchengli 
  
• ตลาดเก่า เมิ่งเสี่ยง 
  
  จากประสบการณ์คําตอบจริงของผู้ปกครองหลายๆ 

ท่านที่ส่งน้องเข้าแคมป์ภาษาจีนกับ NPP Chinese Camp 
“ อยากให้ลูกรักและ เห็นความสําคัญของภาษาจีนมากขึ้น ” 
“ อยากให้ลูก พูดภาษาจีนได้ ” 
“ อยากให้ลูกได้ลองออกไป หาประสบการณ์ชีวิตในต่างแดน โดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณ
แม่ไปด้วย ” 
“ อยากให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ สามารถดูแลตัวเองได้ ” 
“ อยากให้ลูก มองเห็นเป้าหมายของตัวเอง อนาคตอาจได้ไป เรียนต่างประเทศ ฝึกไว้
ก่อน ” 
“ อยากให้ลูกได้ กล้าใช้ภาษาจีนที่เรียนมาในสภาพแวดล้อมของเจ้าของภาษา ” 
“ ที่บ้านทําธุรกิจส่วนตัว ยังไงกต็้องได้ใช้ในอนาคต ” 
“ อยากให้เขา รู้จักหลายๆภาษา ” ฯลฯ 
และอีกคําตอบมากมายที่อยู่ในใจของท่านผู้ปกครองแต่ละท่าน เราเชื่อว่าทุกๆ
ท่านก็คงคิดไม่ต่างกัน เปิดใจให้น้องลองดูสักครั้งเชื่อเถอะค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
มากมายจริงๆ R

EV
IE

W
 



เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
1.พาสปอร์ต (PASSPORT) ตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. รูปขอวีซ่าจีน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ใบหู ชัด ห้าม
ใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน 
3. สําเนาสูติบัตรนักเรียน และ สําเนาบัตรประชาชนนักเรียน คุณพ่อ 
คุณแม่ 
**ถ้ามีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล นักเรียน คุณพ่อ คุณแม่ ที่ไม่ตรงกับ
สูติบัตร ให้นําใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล แนบมาด้วย 
4. หนังสือให้ความยินยอม ให้ผู้เยาว์เดินทางออกนอกประเทศ 
ต้องมีลายเซ็น คุณพ่อ คุณแม่ 
**ขออนุญาตที่สํานักงานเขต/อําเภอ 
5. แบบฟอร์มวีซ่าหน้าสุดท้าย พร้อมลงลายมือชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน 
6. แบบฟอร์มขอมอบอํานาจ ให้ดําเนินการทําวีซ่า พร้อมลงลายมือ
ชื่อ พ่อ แม่ นักเรียน 
7.กรอกใบสมัครโปรแกรม NPP CHINESE CAMP 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ 
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล 
Call Center ตลอด 24 ชม. 02 572 8442 

“ ขั้นตอนการสมัคร ” 
ซัมเมอร์เเคมป์ในต่างประเทศ 
1. ปริ้นใบสมัครออกมากรอกข้อมูลของนักเรียน 
[ทาง NPP จะส่งลิงค์ให้ค่ะ] 
2. กรอกข้อมูลเรียบร้อย ถ่ายรูปใบสมัครทางไลน์ หรือช่องทางที่
ติดต่อกับ NPP 
Line : @nppchinesehome 
3. สมัครพร้อมชําระค่ามัดจํา 
4. ส่งสลิปพร้อมใบสมัคร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ 
5. ทาง NPP จะดึงผู้ปกครองเเละน้องเข้ากลุ่มไลน์ HZNU สามารถดึง
คนในครอบครัวได้หมดค่ะ ไลน์กลุ่มทางสต๊าฟจะถ่ายรูป update 
กิจกรรมของน้องๆ ตลอดเวลาค่ะ พูดคุยสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง



NPP CHINESE HOME CO.,LTD บ้านภาษาจีน
ณปภัช ในปัจจุบันกระแสการศึกษาในประเทศไทย 
เริ่มให้ความสําคัญกับการให้ผู้เรียนมองเห็นความ
ถนัด และความสามารถที่แท้จริงของตนเอง เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
มีวิสัยทัศน์ มีมุมมองที่กว้าง และลึก เลยมีคําถาม
เกิดขึ้นมาว่า แล้วเราจะมองเห็นความถนัดของ
ตนเองได้อย่างไร?? คําตอบคือทําในสิ่งที่รัก (มีใจ
รัก พากเพียรทํา จดจําจ่อจิต วินิจวิจัย) แต่คําถาม
ที่ค้างคาใจมากที่สุดก็คือ แล้วเราจะเจอสิ่งที่รักได้
อย่างไร?? มีกุญแจมีที่สามารถไขความลับนี้ได้ ก็
คือ การเปิดใจให้กว้าง เปรียบเสมือนว่าเราเป็น 
ผึ้ง เพื่อดอมดมดอกไม้ หลากหลายดอก เพื่อ
สร้างเป็นรวงผึ้งของตนเอง ฉันใด การศึกษาที่ดี 
ก็ควรเปิดใจ รับความรู้จากที่ต่างๆ ให้มาก ฉันนั้น 
เช่นเดียวกันถ้าผู้เรียนมีโอกาสได้รับการเรียนรู้จาก
ที่ต่างๆ บุคคลต่างๆ ครูบาอาจารย์ ที่หลากหลาย 
ทั้งในประเทศ และอารยประเทศ มาเปรียบเทียบ
หรือวิเคราะห์ ให้เกิดเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เป็นนํ้า
ผึ้งของตนเองได้ 

นักเรียนที่ตัดสินใจมาแคมป์
เรียนภาษาจีนในต่างประเทศ 
เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญ ในการ
ทดลองการใช้ชีวิตด้วย
ตนเองโดยไม่มีผู้ปกครอง 
เพื่อเป็นการฝึกตนให้มี  
“ วุฒิภาวะ” หรือ ความเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น สําหรับด้าน
การเรียนรู้ ขอให้ผู้เรียน
สังเกต สิ่งต่างๆ รอบตัว 
เปิดใจให้กว้าง พร้อมรับรู้ 
สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ ” 



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราสังเกตเห็นว่า "การเรียนรู้ ต้องเริ่มต้นที่ความรักเสมอ" เมื่อผู้
เรียนมีความรักหรือเป้าหมายที่อยากเรียนรู้ "การเรียนภาษาก็ ไม่ยากอย่างที่คิด" จะสังเกตได้
ว่า **สิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก มีผลทําให้ผู้เรียนอยากเรียนภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น เราเรียก
ว่า " INSPIRATION " คือ ทุกๆปัจจัยที่มีผลทําให้ผู้เรียน เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้
หรือการใช้ภาษาต่างประเทศในอนาคต เช่น ครูผู้สอนแบบ ACTIVE TEACHING ที่ออกแบบและ
สร้างเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ หรือ การที่ผู้เรียนได้พบเห็นบุคคลในสังคมจากสื่อต่างๆ และที่สําคัญ 
คือ การได้เห็นหรือสัมผัสการเรียนและการใช้ชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ รวมถึงเห็นโอกาสใน
อาชีพแห่งอนาคต จึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ทําให้ บ้านภาษาจีนณปภัช ได้ก้าวเข้ามาสู่ การเปิด
บริษัท ประกอบกิจการบริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศในชื่อ บริษัท เอ็นพีพี ไชนีส โฮม 
จํากัด / NPP CHINESE HOME CO.,LTD จดทะเบียนเลขที่ 0245561000673 โดยมีเป้า
หมายหลัก 3 ประการดังนี้ 
1.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้ไปเรียนรู้และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยการปฏิบัติจริง ในอารยประเทศ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ในการ ทดลองใช้ชีวิตด้วยตนเอง ในต่างประเทศ และ ได้เห็นสังคม
วัฒนธรรม ที่อาจจะเหมาะสมกับตนเอง ในแต่ละประเทศ 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส ได้เปิดโลกกว้าง เพื่อ "มองโลก มองเรา" ให้เห็นถึงความต้องการ
ทางการเรียนรู้ในอนาคต หรือ อาชีพแห่งอนาคต ได้เร็วขึ้น 

NPP เราเป็นบริษัทเล็กๆ ดูแลกันเหมือนครอบครัว สามารถปรึกษาปัญหาด้าน
การศึกษาได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่เฉพาะด้านการเรียนต่อต่างประเทศเพียงอย่างเดียว 
เพราะ การศึกษาของเด็กๆและเยาวชน เป็นเรื่องของเราทุกคน ที่ต้องช่วยกัน
พัฒนาให้ดี และดีขึ้นกว่าเดิม



ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้การสนับสนุน และ มีความสนใจในโครงการ  บ้าน
ภาษาจีนณปภัช NPP CHINESE HOME CO,.LTD เราดูแลกันเหมือนครอบครัว และจะ

พยายามทําให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เป็นความทรงจําดีๆ เพื่อ 
สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ที่มีเป้าหมาย ในอนาคตต่อไป...


