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ไฮไลท!์! โปรแกรม แคชเมียร ์อคัรา 7 วนั 4 คืน 

บิน SPICE JET (SG)   

เท่ียวครบ สุดคุ้ม บินครัง้เดียว เท่ียว 2 เมือง  

ชมความงานแห่งขุนเขาหิมาลยั สวิตเซอร์แลนด์ในดินแดนภารตะ 

พาฮาลแกม ที่ถูกขนานนามว่า หุบเขาแกะ 

 กลุมารค์ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า (Gulmarg Gondola) เล่นลานสกหีมิะ  

โซนามาร์ค หรือรู้จกักันดีในชื่อว่า “ประตูสู่ลาดคัห์” 

นัง่ เรือชิคารา ชมบรรยากาศตลาดน ้า ท่ามกลางทะเลสาบ  

เมืองอคัรา (AGRA)  ชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) อนุสรณ์สถานแห่งความรกัทีย่ิง่ใหญ่ 

พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว  

บริการน ้าด่ืมทุกท่านวนัละ 1 ขวด  

เดินทาง ไฟลท์ ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง 

ขาไป 
SG 088 
SG8963 

สุวรรณภูม ิ(BKK) 
นิวเดล ี(DEL) 

นิวเดล ี(DEL) 
ศรนีาคา (SXR) 

03:45 
08:55 

06:45 
10:25 

 พกั 3 คนื ทีแ่คชเมยีร ์ 

ขากลบั 

SG8475 ศรนีาคา (SXR) นิวเดล ี(DEL) 10:00 11:30 

พกั 1 คนื ทีเ่มอืงอคัรา 

SG 087 นิวเดล ี(DEL) สุวรรณภูม ิ(BKK) 21:10 02:50+1 
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DAY 1  : กรงุเทพ, สนามบินสวุรรณภมิู                                               (- / - / - ) 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์ โรงแรม เมือง 
อาหาร 

เช้า กลางวนั เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ  
Check-in  เวลา 23:30 น. --- --- --- --- --- 

2 สนามบนิสุวรรณภูม–ิสนามบนินวิเดล-ีศรนีาคาร-์พาฮาแกรม            KOLAHOI GREEN RESORT 
4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั 

Pahalgham  
  

3 พาฮาแกรม-กุลมารค์–นัง่เคเบลิคารข์ึน้ชมยอดเขา เฟส 1–ศรี
นาคาร ์

LEMON TREE HOTEL 
4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั Srinagar 

   

4 ศรนีาคาร–์โซนามารค์-นัง่เรอืชคิารา ชมตลาดน ้า–ศรนีาคาร ์ LEMON TREE HOTEL 
4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั Srinagar 

   

5 ศรนีาคาร–์นวิเดลล-ีอคัครา                                   CRYSTAL SAROVAR PREMIER 
4 ดาว หรอืระดบัเดยีวกนั Agra 

   

7 อคัครา-ทชัมาฮาล-อคัราฟอรท์-นวิเดลล ี                                    

--- --- 
   

8 
สนามบนิสุวรรณภูม ิ                            

--- --- --- --- --- 
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23.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข X เคาน์เตอร ์X สาย
การบิน สไปซ์เจท (SPICE JET) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, น ้าหนักกระเป๋า
โหลดใตท้อ้งเครื่องจ ากดั ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสงูสุดไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 

 
DAY 2  :  สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินนิวเดลี - ศรีนาคาร ์- พาฮาแกรม           (- / L/ D )                                                                                                                         

03.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินิวเดล ีโดยสายการบนิ SPICE JET เทีย่วบนิที ่SG741  
06.45 น. เดนิทางถงึ สนามบินนิวเดลี ประเทศอนิเดยี เพื่อท าการเปลีย่นเครื่อง 
08.55 น. ออกเดนิทางสู่ แคว้นจามมู-แคชเมียร ์โดยสายการบนิ SPICE JET เทีย่วบนิที ่SG8963  
10.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินศรีนาคาร ์เมอืงศรนีาคาร ์เมอืงหลวงของแควน้จามม-ูแคชเมยีร ์ประเทศอนิเดยี เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 น าท่านเดนิทางสู่ พาฮาลแกม เดมิเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ จงึท าใหท้ีน่ี่ถูกขนานนามว่า หุบเขาแกะ (ระยะทาง 87 กโิลเมตร 
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 3 นาท)ี ห่างจากเมอืงศรนีาคาไปทางทศิตะวนัออก เป็นสถานทีท่ีภ่าพยนตร์นิยมมาถ่ายท ากนัทีน่ี่ จนไดร้บัการขนาน
นามว่าเป็นเหมอืน “สวติเซอรแ์ลนด”์ ระหว่างทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของชาวแคชเมยีรท์ีห่ลากหลาย เช่น หมู่บา้นทีท่ าครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไม้
ส าหรบักฬีาคลกิเกต็ ซึง่เป็นหนึ่งในกฬีายอดนิยมของชาวแคชเมยีร ์ 

 
ในช่วงฤดูหนาวจะมแีต่หมิะปกคลุม อากาศหนาวเยน็ น ้าในล าธารเยน็เฉียบ สายน ้าย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น ้าลดิดาร์” (Liddar) แม่น ้า
สายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากนี้ยงัมรี้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้าและสนิค้าต่างๆ  โดยเฉพาะ หญ้าฝรัน่ 
(Saffron) ทีม่สีรรพคุณลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย แมห้ญา้ฝรัน่จะมขีายอยู่ทัว่ไปในแคชเมยีร ์แต่ทีพ่าฮาลแกม คอืแหล่งปลูกหญา้ฝรัน่ทีใ่หญท่ีสุ่ด 
มคีุณภาพดกีว่าทีอ่ื่น และในฤดูใบไมร้่วงประมาณเดอืนตุลาคม ทวิทศัน์ขา้งทางทีน่ี่กจ็ะเตม็ไปดว้ยทุ่งหญ้าฝรัน้สมี่วง ณ จุดนี้ ท่านสามารถขีม่า้
แคระ (มคีนจงู) พรอ้มชมความงามของธรรมชาต ิป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บา้นที่มวีถิชีวีติแบบพืน้บา้นของชาวแคชเมยีร ์เสน้ทางขีม่า้อาจแตกต่าง
ไปตามช่วงเวลาและฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชนั โปรดพจิารณาก่อนตดัสนิใจ (ค่าขีม่า้ไม่รวมในแพค็เกจ การขีม่า้จะใช้เวลาไป-กลบั
ประมาณ 1 ชัว่โมง ท่านทีต่อ้งการขีม่า้กรุณาแจง้หวัหน้าทวัรป์ระจ าคณะล่วงหน้า เพือ่จดัเตรยีมมา้)  



 
VW_KS001_SG_Kashmire+Agra_W22 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัท่ี KOLAHOI GREEN RESORT (4*) หรือระดบัเดียวกนั 
 
DAY 3 :  พาฮาแกรม - กลุมารค์–นัง่เคเบิลคารข์ึ้นชมยอดเขา เฟส 2 – ศรีนาคาร ์     (B/L/D )                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ กลุมารค์ (ระยะทาง 135 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 30 นาท)ี      กลุมารค์ (Gulmar) หนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่วสุดฮติ ววิภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแหง่หนึ่งในแคชเมยีร ์จนไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทัว่โลก โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว นักท่องเทีย่ว
นิยมมาที ่"กุลมารค์"เพื่อเล่นสก ีซึง่จดัไดว้่าเป็นลานสกทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศอนิเดยี ทวิทศัน์อนัสวยงาม ยอดเขาปกคลุมดว้ยหมิะท าให ้กุลมาร์ค 
ไดร้บัฉายานาม “สวสิเซอรเ์เลนดเ์อเซยี” หากถ่ายรปูมา ในบางมุมแทบเเยกไม ่ออกเลยว่านี่คอือนิเดยี หรอื สวสิเซอรเ์เลนด์  การมาเทีย่วกุลมารค์
ไม่ใช่แค่เพยีงฤดหูนาวเท่านัน้ หาก 
มาเยอืนในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ - เมษายน อากาศจะไม่หนาวมาก และท่านสามารถชมบรรยากาศของภูเขาหมิะทีเ่ตม็ไปตวัยน ้าแขง็และเล่นสกี 
หรอืสไลดบ์อรด์ แต่หากท่านเดนิทางมาในช่วงฤดรูอ้น ทีกุ่ลมารค์จะเตม็ไปดว้ยทุ่งตอกไม ้ทุ่งหญา้ และป่าสน ตามฤดกูาล  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า หรือ กอนโดลา (Gulmarg Gondola) เฟสท่ี 1  หนึ่งในกจิกรรมทีข่าดไม่ไดเ้มื่อมาเยอืนกุลมารค์ ซึ่ง
ทีน่ี่ถอืเป็นหนึ่งในกระเชา้ไฟฟ้าทีส่งูตดิอนัดบัตน้ๆโลก ดว้ยระดบัความสงู 3,979 เมตร สรา้งขึน้โดย บรษิทั ฝรัง่เศส Pomagalski กระเชา้ไฟฟ้าถกู
แบ่งเป็น 2 เฟส โดยในเฟสแรก จะอยู่ที่ระดบัความสูง 3 ,080 เมตร จากระดบัน ้าทะเล และเฟสสอง จะไต่ระดบัความสูงไปที่ 3950 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเลอนัเป็นระดบัสูงสุด เฟส 1 อิสระให้ท่านสมัผสับรรยากาศ และเลอืกเล่นกิจกรรมเพิม่เติม อาท ิลากเลื่อน สกีหมิะ หรอืเก็บภาพ
บรรยากาศเป็นทีร่ะลกึ  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ศรนีาคา เพื่อท าการเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั  ส าหรบัท่านทีต่้องการขึน้กระเชา้ต่อไปยงัเฟส
สองเพื่อชมววิและถ่ายภาพกรุณาตดิต่อเจา้หน้าที ่

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัท่ี LEMON TREE HOTEL (4*) หรือระดบัเดียวกนั 
 
DAY 4 :  ศรีนาคาร ์– โซนามารค์ - นัง่เรือชิคารา ชมตลาดน ้า – ศรีนาคาร ์               (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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  น าคณะเดนิทางสู่ โซนามารค์ ซึง่จะพบทวิทศัน์ทีน่่าตื่นเตน้กบัเสน้ทาง ทีไ่ต่ความสงูไล่ขึน้ไปถงึระดบั2,690 ม. จากระดบัน ้าทะเล  

 
ชมทวิทศัน์ของชาวชนบทแคชเมยีร ์และมเีทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มี
แม่น ้าสนิธุ ลดเลีย้ว ผ่านหุบเขาในอกีฟากของถนน “โซนามารค์” เป็นสถานทีเ่ริม่ตน้มุ่งหน้าสู่ ลาดคัห ์หรอืรูจ้กักนัดใีนชื่อว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์  

 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
  น าท่านชมธรรมชาตสิมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็ ววิภูเขาทีป่กคลุมดว้ยหมิะขาวโพลน และ ถนนทีเ่ตม็ไปดว้ยธารน ้าแขง็ ถนนบางช่วง
ต้องตดัผ่านช่องน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ทีน่ี่จะมกีจิกรรมแบบ         แคชเมยีร์ใหท้่านไดล้องหาประสบการณ์ อาท ิการนัง่เลื่อน (มคีนลาก) สู่เนินหมิะ
ดา้นบนจากนัน้ปล่อยใหล้ื่นไหลลงมา (ค่าเลือ่นหรอืขีม่า้ ไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์ ถงึเวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ 
ศรนีาคาร์ น าท่านสมัผสับรรยากาศการนัง่ เรือชิคารา สู่ตลาดน ้าท่ามกลางอากาศเยน็สบาย ระหว่างทางจะผ่านสวนผกัลอยน ้าและร้านค้าที่
ปักหลกักนักลางทะเลสาบและตามสนัดอน สมัผสัวถิชีวีติใหเ้ตม็รูปแบบของพ่อคา้ (พ่อคา้จรงิๆ ไม่มแีม่คา้) และชาวสวนผกั ทีพ่รอ้มใจกนัมาซื้อ
ขายแลกเปลีย่นผลติผลทีต่ลาดน ้า 

 
ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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พกัท่ี LEMON TREE HOTEL (4*) หรือระดบัเดียวกนั 
 
DAY 5 :  ศรีนาคาร ์– นิวเดลลี - อคัครา                                                   (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่องชุด 
  เชค็เอาท ์และน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบนิ เพื่อท าการเชค็อนิไฟลท ์เพื่อเดนิทางสู่ นิวเดล ี 
 
10.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินิวเดล ีโดยสายการบนิ SPICE JET เทีย่วบนิที ่SG8475  
  (หนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสงูสุดไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 
11.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินนิวเดลี เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบั  
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารท้องถ่ิน 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอคัรา (AGRA) อดตีเมอืงหลวงส าคญัของอนิเดยีในยุคศตวรรษที ่16 ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้ายมุนา เมอืงอคัรายงั
เป็นทีต่ัง้ของ ทชัมาฮาล (Taj Mahal) และป้อมอกัรา (Agra Fort) ป้อมแดง (Red Fort of Agra) ซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1983 
(ระยะทาง 220 กโิลเมตร เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) น าท่านเชค็อนิเขา้สู่ทีพ่กั และพกัผ่อนตามอทัธยาศยั  
 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัท่ี CRYSTAL SAROVER PREMIER HOTEL (4*) หรือระดบัเดียวกนั 
 

DAY 5 :  อคัครา - ทชัมาฮาล - อคัราฟอรท์ - นิวเดลลี                                    (B/L/D)                                                                                                                         

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม ทชัมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรกัที่ยิง่ใหญ่ ทชัมาฮาล ซึ่งตัง้อยู่รมิน ้ายมุนา สร้างขึ้นด้วยหนิอ่อนสขีาว และหนิ
ทรายสแีดง ประดบัประดาดว้ยรตันชาตหิลากหลายชนิด ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 22 ปี เพื่อแสดงถงึความรกัอนัยิง่ใหญ่ของกษตัรยิซ์าจาร์ฮาล ต่ อ
พระมเหสมีุมตสัมาฮาล ทีส่วรรคตเนื่องจากการใหก้ าเนิดบุตรคนที่ 14 ภายในทชัมาฮาลนัน้เป็นทีบ่รรจุร่างของพระนางมุมตสั และกษตัรยิซ์าจาร์
ฮาล ทีส่วยงามโดดเด่น 
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**ราคาอาจมีการปรบัข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรบัข้ึนลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรบั และท่ีมีเอกสารยืนยนั
เท่านัน้ โดยราคาท่ีเสนอคิด 
 ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 ** 

 
****โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนตามความสภาพอากาศ และความเหมาะสมของสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น

ส าคญั**** 

   
น าท่านชม อคัราฟอรท์ พระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่สรา้งขึน้โดยใชเ้วลาทีย่าวนานถงึสามยุคของกษตัรยิแ์ห่งราชวงศโ์มกุล มลีกัษณะเป็นก าแพงสองชัน้ 
และป้อมอาคารทางเขา้สีท่ศิ ภายในประกอบดว้ยพระราชวงั มสัยดิ สวนดอกไม ้สนาม และอาคารทางเดนิโดยรอบทัง้ อาคารหนิทรายสแีดงสรา้ง
โดยกษตัรยิอ์คับาร ์ทีน่ี่ยงัเป็นทีคุ่มขงักษตัรยิซ์าจารฮ์าล โดยบุตรชายของพระองคเ์อง พระองคใ์ชเ้วลาช่วงสุดทา้ยของชวีติ โดยการมองผ่านแมน่ ้า
ยุมนาไปยงัทชัมาฮาลทีซ่ึง่มเหสสุีดทีร่กัของพระองคป์ระทบัอยู่อย่างนิรนัดร์ 
 

 
 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงนิวเดล ีเมอืงหลวงของประเทศอินเดยี เปรยีบเทยีบศลิปะการก่อสร้างซึ่งรบัวฒันธรรมของ

องักฤษเอาไวม้าก การวางผงัเมอืงทีท่นัสมยัและสวยงามตามแบบวฒันธรรมองักฤษ  
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินิวเดล ีเพื่อท าการเชค็อนิไฟลท ์เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพ อสิระ ใหท้่านเลอืกท่านอาหารค ่าภายใน

สนามบนิ 
21.10 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ SPICE JET เทีย่วบนิที ่SG740  
  (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง, หนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักรวมสงูสุดไม่เกนิ 15 กโิลกรมั และถอืขึน้เครื่องไดอ้กีท่านละ 

1 ใบ ไม่เกนิ 7 กโิลกรมั) 
 
 
DAY 8  : สนามบินนิวเดลี – สนามบินสุวรรณภมิู                            (-/-/- )                                                                                                               

02:50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ 
 

 **************** End of Program ****************** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัชัน้นักท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Economy Class เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ) ตามเสน้ทางทีก่ าหนหด (กระเป๋าสมัภาระถอืขึน้เครื่องไม่เกนิ 7 

กโิลกรมั และกระเป๋าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องน ้าหนักไม่เกนิ 15 กโิลกรมั ต่อท่าน) 
✓ ค่าวซี่า อนิเดยี (E-visa) แบบท่องเทีย่ว  ส าหรบัผูเ้ดนิทางสญัชาตไิทย 
✓ ภาษสีนามบนิ, ภาษนี ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ (อพัเดท ณ วนัที ่20 ตุลาคม 2565) 
✓ ประกนัภยัการเดนิทางอุบตัเิหตุวงเงนิค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศสงูสุด 500,000 บาท /และเสยีชวีติเนื่องจากอุบตัเิหตุสงูสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม)์ (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ีอ่ายุเกนิ 80 ปี)  
✓ ค่าทีพ่กัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ, ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเทีย่ว, ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในรายการ,  
✓ บรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ต่อท่าน 
✓ ไกดท์อ้งถิน่ ผูม้ปีระสบการณ์ คอยดูแลและใหค้วามรู ้ตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
✓ หวัหน้าทวัร ์(ไกดไ์ทย) ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรค์นไทย ตามธรรมเนียม 2,000 บาท / ท่าน  
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสรจ็  
 ค่าท าเอกสาร ค่าวซี่าทีม่คี่าธรรมเนียม ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่ใช่สญัชาตไิทย  
 ค่าตรวจ RT-PCR/ATK หรอืค่าใชจ้่ายในการกกัตวั ตามนโยบาย COVID-19 ของรฐับาลแต่ละประเทศ  
 ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผูเ้ดนิทางทุกท่านจะต้องดูแลทรพัย์สนิของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเขา้พกัในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านใหพ้นักงานยก

กระเป๋าไปส่งที่หอ้งพกั  พนักงานยกกระเป๋าจะได้รบัทปิตอบแทนเมื่อใหบ้รกิาร ขัน้ต ่า 1 USD หรอืเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะน าให้ทุกท่านรบัผดิชอบกระเป๋าของ
ตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเรว็ และปลอดภยั) 

อตัราค่าบริการ ต่อท่าน เป็นสกลุเงิน ไทยบาท 
(คณะ 20 ท่าน) 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ ต่อท่าน 

พกัห้องคู่ 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม 

17 - 23 กุมภาพนัธ์ 2566 39,900 8,500 

3 - 9 มีนาคม 2566 39,900 8,500 

24 - 30 มีนาคม 2566 39,900 8,500 

5 - 11 เมษายน 2566 41,900 8,500 

12 - 18 เมษายน 2566 42,900 8,500 

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566 41,900 8,500 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี ราคา  พกักบัผูใ้หญ่ ลด 2,000 บาท 
***อตัรานี้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 2,000 บาท / ท่าน 
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 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่นค่าโทรศพัท ์ค่าบรกิารซกัรดี, ค่ามนิิบาร,์ ค่าเครื่องดื่มเพิม่เตมินอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากจิกรรมต่าง ๆ ทีน่อกเหนือจาก
โปรแกรมระบุ ฯลฯ 

 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนดใหส้งูสุดไม่เกนิ 15 กโิลกรมัต่อหนึ่งท่าน (1 ชิน้)  
 
เงื่อนไขการช าระเงิน   
• ส าหรบัการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ต่อท่าน (ภายใน 3 วนั หลงัการได้รบัการแจ้งว่ากรุป๊ยืนยนัเดินทาง) พร้อมส าเนาหนังสือ

เดินทาง  (***ส าคญัมาก กรุณาอย่า ขดีเขยีน, แปะสตกิเกอร์, ปัม๊สญัลกัษณ์อะไรกต็ามลงในเล่มพาสปอรต์, หรอืท าพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมผีลท าใหท้่าน
ถูกปฏเิสธ เขา้-ออก ประเทศ***) 

• ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
เอกสารในการยื่น E-VISA ท่องเท่ียวอินเดีย  

• รปูถ่ายส ี(ถ่ายมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิ้ว) 2 รปู พืน้หลงัสขีาว  
• หนังสอืเดนิทางมอีายุมากกว่า 6 เดอืน และมหีน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า(ฉบบัจรงิ) 
• ส าเนา E-Vaccine Certificate   
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าวซี่าทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 
กรณียกเลิก  
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (กรณียงัไม่ไดม้คี่าใชจ้่ายใดๆเกดิขึน้)   
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-59 วนั หกัค่ามดัจ า 4,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ าทัง้หมด + ค่าใชจ้่ายอื่น (ถา้ม)ี 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
o ผูเ้ดนิทางทีไ่ม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ้่าย 100%  
o กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ 
o กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษิทัจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า ค่ามดัจ า

ตัว๋เครื่องบนิหรอืค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่ายกเลกิล่าชา้จากทางโรงแรม เป็นตน้   
 
รายละเอียดเง่ือนไขเพ่ิมเติม 
1. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงื่อนไขต่างๆ 

ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณี ทีผู่เ้ดนิไม่ถงึขัน้ต ่าของจ านวนทีก่ าหนด หรอืทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิซึ่งใน

กรณีนี้ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ ภายใน 3 วนัท าการ หรอืจดัเสนอทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 
3. กรณีท่ีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมกีารคนืมดัจ าตามเงื่อนไขทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิภายใน 14 วนั 
4. กรณีท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายและช าระเงนิล่วงหน้าเบด็เสรจ็กบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรอื แจง้ใหท้ราบก่อนการเดนิทาง 
5. กรณีสถานท่ีท่องเท่ียวใด ๆ ท่ีระบุในโปรแกรมปิดท าการ เนื่องจากโปรแกรมทวัร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพา

เขา้ชม โดยจะจดัหาสถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดนิทางแทน 
6. การเปล่ียนแปลงรายการรายละเอียดท่องเท่ียวบางประการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกรณีที่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าช้าของสายการบนิ การนัด

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การก่อจราจล  อุบตัเิหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้จะค านึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 
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7. กรณีท่านถกูปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ และจะไม่คนืเงนิค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว  
หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง  

8. ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรอืออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนิักท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เล่มสเีลอืดหมู 

9. การขอท่ีนัง่ LONG LEG หรอืทีน่ัง่บรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบตัติามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น ตอ้งสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ 
ไม่มปัีญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลอืผูอ้ื่นได้อย่างรวดเรว็ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการใหท้ี่นัง่  LONG LEG ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่สายการบนิ
ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเท่านัน้ 

10. โรงแรมท่ีพกั มาตรฐานทีพ่กัตามทีร่ะบุในรายการ เป็นมาตรฐานทอ้งถิน่ของแต่ละประเทศ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างจากระดบัสากล (ขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยเมอืง
เขา้พกัในกรณีทีไ่ม่สามารถเขา้พกัทีเ่มอืงนัน้ ๆ ได ้เช่น ตดิงานนิทรรศการ งานแสดงสนิคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิยัต่างๆ  
ส าหรบั หอ้งพกั 3 ท่าน  (Tripple room) อาจจะมกีารจดัเป็น 2 เตยีง และ โซฟาเบรด หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพ่กัแบบ 3 เตยีงได ้และการขอหอ้งพกัตดิกนั
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดต้ามทีต่อ้งการ ซึง่มกัมคีวามแตกต่างกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตัว๋เคร่ืองบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเรื่องตัว๋เครื่องบนิเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ต้อง
ด าเนินการมาพบคณะทวัรด์้วยตวัเอง และต้องรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเที่ยวบนิของคณะใหญ่เกดิความล่าชา้หรอื
ยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม 

12. ตัว๋เคร่ืองบิน และกระเป๋าสมัภาระ 
a. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบั หากท่านต้องการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะต้องช าระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการ

บนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษิทัไดอ้อกตัว๋
เครื่องบนิไปแลว้ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีทีต่ ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

b. ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร์นัน้ๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไม่ได้รบัการยนืยนัจากพนักงาน แล้วทวัร์นัน้ยกเลิก บรษิัทฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกบัตัว๋เครื่ องบนิ
ภายในประเทศได ้

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
o กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึน้เครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรณุาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่ หา้มน าตดิตวัขึน้บนเครื่องบนิโดยเดด็ขาด 
o วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาต

ให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่รกัษาความ
ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

o หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดนิทาง เที่ยวบนิ จงึสามารถน าขึน้เครื่องได้ และหา้มมรี่องรอยกา รเปิด
ปากถุงโดยเดด็ขาด 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 
o ส าหรบัน ้าหนักของสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใต้ท้องเครื่องบนิ คอื  20 กิโลกรมั (ส าหรบัผู้โดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ่งขึน้กบัแต่ละสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธิข์องสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น ้าหนักกระเป๋า
เดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 

o ส าหรบักระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครื่องได้ ต้องมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัส่วนไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบั
หน่วยวดั “นิ้ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนด
ของแต่สายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นเกนิ 

o กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครื่องบนิ (Hand carry) 
o ของมคี่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ชค็ไปกบัเครื่อง เพราะหากเกดิการสญูหาย สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎ

ของสายการบนินัน้ ๆ หรอืสงูสุดตามกฎขอ้บงัคบัของ ไออาตา้ เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจรงิ 
ทัง้นี้จะชดเชยสงูสุดไม่เกนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ (Business) ดงันัน้จงึไม่แนะน าให้
โหลดของมคี่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

o กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทวัร ์ไม่ใช่ระหว่างบนิ) โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทีบ่รษิทัทวัรไ์ดจ้ดัท าให้
ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สญูหาย ทุกท่านตอ้งดูแลและระวงัทรพัยส์นิสว่นตวัของทา่น 
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o กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั
ของท่าน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยื่น E-Visa  อินเดีย 
(กรณุากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณา VISA ของท่าน) 

 
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]……………………………...………………….............................................................................……………………………….  

1. นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………...................................................................................................................................................... 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………..............................................................................……………………………….............................................. 

3. ชื่อตวั 

[ภาษาองักฤษ]…………………………….............................................................................................………………………………………………………………..       

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………….......................................................................................………………………………………………………...        

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) 

………………............................................................................................…………………………………………………………………………….         

6. ประเทศที่

เกดิ………………………….....................................................................................................…………………………………………………………………………..            

7. สญัชาตปัิจจุบนั   ไทย    สญัชาตโิดยก าเนิดหากต่างจากปัจจุบนั……………........................................................…………………………… 
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8. เพศ.................................................... ชาย....................................................หญิง 

9. สถานภาพ  โสด   แต่งงาน (จดทะเบยีน)          แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

    หย่า       แยกกนัอยู่       หมา้ย 

 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….............................................................................................................................................................................................................. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอกชือ่-นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว…์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………....... 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผู้

ขอ…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

....... 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.................................................................................. อเีมล  ……..........................................……………………………………………… 

12. อาชพีปัจจุบนั.............................................................................................................................................................................................................................  

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท/์ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

………………………………………………………………...............................................................................................................………………………………………

…….……………. 

…………………………………………………………………………………………..............................................................................................................………………

………………… 

14.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าอนิเดยีหรอืไม่ 

ไม่เคย    เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซี่าเอง   มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร) กรุณาระบุชื่อ................................................................... 

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

เชค็เดนิทาง  เงนิสด   บตัรเครดติ    ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้  

ช าระค่าทีพ่กัลว่งหน้าแลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้   

อื่นๆ (โปรดระบุ) 

 

************************************************************* 
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หมายเหตุ  การอนุมตัเิป็นดุลพนิิจของทางสถานทูตทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้นี้บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้

เดนิทางเท่านัน้ 


