
 

 

  

INDIA 

อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

7 วนั 5 คนื 

ไฮไลท.์...อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 

- เยอืนดินแดนทีส่วยทีสุ่ดในโลกเปรยีบประดุจสวรรคบ์นโลกมนุษย ์ “แคชเมยีร”์ 

- ชมความงามของ กุลมารค์ & โซนามารค์ ทีม่ทีุ่งหญา้เขียวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ 

- น าท่านน่ัง “เคเบลิคาร”์ (รวมค่าขึน้แลว้) ชมทัศนยีภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม 

- น่ังเรอืซคิาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรอืแลว้) ทีส่วยใสดุจกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลัย  

- ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลอืชือ่และ “อักราฟอรด์” ป้อมปราการทีย่ิง่ใหญ ่

 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – เดลล ี ✈ 🍽 🍽 
Country Inn&Suite NH8 Hotel 
ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

2 เดลล ี– ศรนีาคา (บนิภายใน) – แคชเมยีร ์ 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

3 ศรนีาคา – กุลมารค์ – เคเบิล้คาร ์– ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

4 ศรนีาคา – โซนามารค์ –  ศรนีาคา 🍽 🍽 🍽 DELUXE HOUSE BOAT 

5 
ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ – เดลล ี(บนิภายใน)  – 
อกัรา 🍽 🍽 🍽 

Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

6 อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี 🍽 🍽 🍽  

7 กรุงเทพฯ ✈ X X  

หมายเหตุ : ยงัไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 30 USD/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ – เดลล ี  
05.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์D เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ การบนิ

ไทย ( Thai Airway) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองเดลล ีโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG323 (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มี

บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

09.55 น. ถงึสนามบนินานาชาตอินิธริา คานธ ีเมืองเดลล ีประเทศอนิเดยี ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

(เวลาในประเทศอนิเดยีชา้กว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอใหท้กุทา่นตัง้เวลาใหม่เพื่อไม่สับสน) 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สูก่รงุนิวเดลล ีทีม่ีประวัตศิาสตรอั์นยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศนูยก์ลางการ

ปกครองของอาณาจักรอนิเดยีโบราณ 7 อาณาจักร ตอ่มาในปี 1857 อังกฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในการปกครอง

ประเทศอนิเดยีและไดย้า้ยเมืองหลวงไปอยูท่ีโ่กลกตัตา และไดย้า้ยกลับมาเป็นเมอืงหลวงอีกครัง้หนึง่ในปี 1911 

หลังจากอนิเดียไดร้ับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ไดม้ีการสรา้งสถานทีท่ าการราชการโดยสรา้ง



 

เมืองใหม่ชือ่ว่า “นวิเดลล”ี จากนัน้ผ่านชมรัฐสภาราชปาต ิบาวาล ซึง่เป็นวงแหวนสถานทีร่าชการตา่งๆ มีตกึ

รัฐสภาอันยิง่ใหญแ่ละเป็นทีท่ าการของรัฐบาล ผ่านชมยา่นธรุกจิการคา้และยา่นทีอ่ยูอ่าศัยของเศรษฐีอนิเดยีบน

ถนนสายส าคัญทีส่ดุของอนิเดยี และประตเูมืองแหง่ชยัชนะ หรอื INDIA GATE จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีต่ลาด

จันปาทซึง่เป็นถนนชอ้ปป้ิงยอดนยิมส าหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสนิคา้หัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองตา่ง ๆ 

มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ อาท ิผา้ไหมอนิเดยี ผา้พันคอจากแคชเมียร ์สาหรี ่เครือ่งประดับและอัญมณี ไมจั้น

หอมแกะสลักและของตกแตง่บา้น ฯลฯ ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางกลับทีพั่กเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร 

ทีพ่ัก น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงเดลล ี

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เดลล ี– ศรนีาคา – แคชเมยีร ์(บนิภายใน) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา เมืองหลวงของแคว้นจามมู 
และแคชเมียร ์

....... น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงศรนีาคา โดยสายการบนิ.......โดยเทีย่วบนิที.่....... 

....... น. เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา เช็คสัมภาระแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงแคชเมยีรโ์ดยน่ังรถทอ้งถิน่ คันละ 5 ทา่น 

รถทอ้งถิน่จะไมม่แีอรเ์น่ืองจากอณุหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี น าทา่น

เขา้สูท่ีพั่ก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นทีป่ระพาสน์ของพระมหากษัตรยิผ์ูส้รา้ง

อนุสรณ์สถานแหง่ความรัก 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทาง ชมสวนชาลมิาร ์ทีเ่ป็นสวนแบบราชวงศโ์มกลุซึง่เป็นสวนแหง่ความรักของ มหา

ราชา ชาฮังค ีจากนัน้น าทา่น ชมสวนนชิา บากห ์โดยมีตน้เมเป้ิลอายกุว่า 400 ปี รวมทัง้พันธุไ์มน้านาชนดิและ

ดอกไมต้ามฤดกูาล ในชว่งฤดใูบไมผ้ลจิะมีดอกทวิลปิบานสะพร่ัง (ประมาณเดอืน มี.ค. – เม.ย.) สวนแหง่น้ีสรา้ง

โดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามทีส่ดุทีจ่ะหาค าบรรยายได ้ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการถา่ยรปูกับดอกไมท้ีแ่สน

สวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั ้งเมืองหลวงฤดูรอ้นของกษัตรยิ์ในราชวงศ์โมกุล ที่สรา้งเป็น

ลักษณะเฉพาะหรอืเรยีกไดว้า่เป็นศลิปะแคชเมยีร ์(หากมีเวลาพอ น าทา่นชมโรงงานผา้ไหม และชอ้ปป้ิงสนิคา้

พื้นเมือง)ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับทีพั่ก 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

ทีพ่ัก จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 



 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – กลุมารค์ – เคเบลิคาร ์(*รวมค่าข ึน้แลว้) – ศรนีาคา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื 

 น าทา่นเดนิทางโดยน่ังรถทอ้งถิน่ (คันละ 5 ทา่น) ไม่มีแอรอ์ุณหภมูทิีศ่รนีาคาเฉลีย่ประมาณ 15 องศา อากาศจะ

เย็นสบายตลอดปี ขึน้สู่เทอืกเขากุลมาร์ค ซึง่เป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแหง่หนึ่งในโลกในขณะขับรถสู่

เทอืกเขากุลมารค์สองขา้งทางจะเป็นทุ่งนาขา้วสลับกับพันธุไ์มป่้าและฝูงแกะตามเทอืกเขาโดยเทอืกเขา

หมิาลัยน้ีจะมีหมิะปกคลมุสลับกันไป อยูห่่างจากเมืองศรนีาคา 57 กโิลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 

ชั่วโมง) เทอืกเขากลุมารค์เป็นพื้นทีร่าบทุง่หญา้ขนาดใหญท่ีส่งูทีส่ดุในโลก เมื่อถงึกลุมารค์แลว้พาทา่นเทีย่วชม

เทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม ้(Meadow of 

Flower) เดมิ กลุมารค์ มีชื่อเรยีกว่า เการมิารค์ ตัง้โดยสลุตา่นยซูปุ ชาร ์ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจากเป็นทุ่ง

หญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าทีง่อกงามตามฤดกูาล อีกทัง้ยังเป็นทีตั่ง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลมุทีส่งูทีส่ดุในโลก 

สงู 3,000 เมตร จากระดับน ้าทะเลและสถานทีเ่ลน่กฬีาสกนี ้าแข็งในฤดหูนาวจนไม่คดิว่าน้ีเป็นประเทศอนิเดยี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย น าทา่นไปยัง สถานเีคเบลิคาร ์(*รวมคา่ขึน้แลว้) เพื่อขึน้ไปยังสถานีกงโดรบีนเขาอัฟฟารวั์ต เฟสที ่1 ดว้ย

ระยะทางประมาณ 4 กโิลเมตร (หากทา่นตอ้งการขึน้สูย่อดเขาจะตอ้งน่ังเคเบิล้คาร ์ทีเ่ฟสที ่2 ขึน้สูย่อดเขาเป็น

ระยะทางกว่า 5 กโิลเมตร ทา่นสามารถซือ้ต๋ัวไดท้ีส่ถานีเฟสที ่1 ทา่นละ 800 รปีู ไม่รวมในคา่ทัวร)์ ซึง่ถอืไดว้่า

เป็นเสน้ทางทีส่วยทีส่ดุและสงูทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี เมื่อเดนิทางถงึทีห่มายสิง่ทีท่า่นจะไดพ้บคอืบรรยากาศ

และทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟารวั์ต ถา้ทอ้งฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานนั

กา พารบ์ตั (Nanga Parbat) ของเทอืกเขาหมิาลัย อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมมากมาย อาทเิชน่ 

เลน่สก ีเลือ่นสกหีมิะ ทา่นสามารถเลน่สกไีดร้ะหว่างชว่งฤดหูนาว – ใบไมผ้ล ิ(ธ.ค. – เม.ย.) ซึง่คา่เลน่สกน้ีีจะ

ไม่รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์สามารถแจง้หวัหนา้ทัวรห์รอืไกดท์อ้งถิน่เพื่อแจง้เลน่สกไีด ้หรอืเก็บภาพความประทับใจไว ้

เป็นทีร่ะลกึตามอัธยาศัยไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับศรนีาคาระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับวิว

ทวิทัศน์สองขา้งทาง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั 
จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

 



 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ศรนีาคา – โซนามารค์ – ชมเทอืกเขาหมิาลยั – ศรนีาคา   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าท่านเดนิทางจากศรนีาคาสู่ โซนามารค์ (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) ค าว่า “โซนา” 

แปลว่าทอง “มารค์” แปลว่าเสน้ทาง… ในอดีตเสน้ทางนี้เป็นเสน้ทางคา้ขายในต านานหรือทีเ่รยีกว่า เสน้ทางสายไหม

เนือ่งจากภูมปิระเทศทีส่วยงามอกีทัง้มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม ตลอดสองขา้งทางการเดนิทางจะไดเ้ห็นภูเขาทีป่กคลุมไปดว้ย
หิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าตน้วอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรยีงรายตลอดสองขา้งทางเสน้ทางนี้สูงกว่าระดับน ้าทะเล 
2,690 เมตร เรยีกว่าสวยงามมากตลอดเสน้ทางจากศรนีาคา ผูเ้ดนิทางจะไดเ้ดนิทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย จากนัน้พาทา่นชมความงามของเทอืกเขาหมิาลยัทีป่กคลุมดว้ยธารน า้แข็งตลอดท ัง้ปี  (คา่ข ีม่า้ 1,000 

รูปี /ตอ่คนไมร่วมในคา่ทวัร ์– สอบถามราคากบัหวัหนา้ทวัรห์รอืไกดท์อ้งถิน่อกีคร ัง้) ชมภเูขา สายน ้า 

ล าธารและสัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวพื้นเมอืงทีน่ั่นจนเพลดิเพลนิแทบไมอ่ยากจากมาเหมือนผีเสือ้ทีบ่นิ

อยูใ่นแดนสวรรค ์ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางกลับสูศ่รนีาคา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 ทีพ่กั จากน ัน้พกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ ทีพ่กับนบา้นเรอื DELUXE HOUSE BOAT 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ศรนีาคา – ลอ่งเรอืซคิารา่ (*รวมคา่ลอ่งเรอื) – เดลล ี(บนิภายใน) – อกัรา 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  

 จากนั้นน าทกุท่านล่องเรือซคิารา่ในทะเลสาบ (*รวมค่าลอ่งเรอืแลว้) ซึง่เป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์
โดยเฉพาะชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้าทีอ่ยูท่า่มกลางฉากหลังภเูขาหมิะลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบ ขับกลอ่มไปดว้ย
เสยีงนกนานาชนดิแตง่แตม้ดว้ยดอกไมน้ ้านานาพันธุ ์



 

 
 จากนัน้พาเดนิทางสูส่นามบนิศรนีาคา เพื่อเดนิทางสูเ่มอืงเดลล ี

....... น. ออกเดนิทางจากศรนีาคา เขา้สูเ่มอืงเดลล ี โดยสายการบนิในประเทศ.....เทีย่วบนิที.่.... 

....... น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานภายในประเทศเมอืงเดลล ี
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ ออกจากเมอืงเดลล ี โดยผา่นเขา้สูแ่ควน้อุตรประเทศ ทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ย

แหลง่เกษตรกรรมนานาชนดิทีผ่ลติเพื่อเลีย้งดชูาวอนิเดยีทัง้ประเทศ ไปตามถนนไฮเวยส์ายใหมผ่่านเขา้เมอืง

ใหญม่ธรุาเขา้สูเ่มอืงอักรา 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

 ทีพ่กั Clarks Shiraz Hotel ระดบั 4 ดาว หรอื เทยีบเทา่,เมอืงอกัรา 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

อกัรา – ทชัมาฮาล – อกัรา ฟอรด์ – เดลล ี
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเขา้ชมทชัมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยท์ีส่ าคัญของโลก ซึง่อนุสรณ์สถานแห่ง
ความรักอันยิง่ใหญแ่ละอมตะของพระเจา้ชาหจ์าฮันทีม่ีตอ่พระนางมุมตัซ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1631 ตอ่มา
น าทา่นเดนิสูป่ระตสูสุานทีส่ลักตัวหนังสอืภาษาอาระบคิทีเ่ป็นถอ้ยค าอุทศิและอาลัยตอ่บคุคลอันเป็นทีรั่กทีจ่าก
ไป และน าทา่นถา่ยรปูกบัลานน ้าพทุีม่ีอาคารทัชมาฮาลอยูเ่บือ้งหลัง แลว้น าทา่นเขา้สูตั่วอาคารทีส่รา้งจากหนิ
อ่อนสีขาวบรสิุทธิจ์ากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายดว้ยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเน้ือหนิ ที่เป็น
สถาปัตยกรรมช ิน้เอกของโลกทีอ่อกแบบโดยชา่งจากเปอรเ์ซยี โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรปูโดมซึง่มีหอคอย
สีเ่สาลอ้มรอบ  ตรงกลางดา้นในเป็นทีฝั่งพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจา้ชาห์จาฮัน ไดอ้ยู่คู่

เคยีงกันตลอดชั่วนรัินดร์  ทัชมาฮาลแหง่น้ีใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้หมด 12 ปี โดยสิน้เงินไป 41 ลา้นรปีู มีการใช ้
ทองค าประดับตกแตง่สว่นตา่งๆ ของอาคาร หนัก 500 กโิลกรัม และใชค้นงานกว่า 20,000 คน ตอ่มาน าทา่น
เดนิออ้มไปดา้นหลังทีต่ดิกับแม่น ้ายมุนาโดยฝ่ังตรงกันขา้มจะมีพื้นทีข่นาดใหญถ่กูปรับดนิแลว้ โดยเลา่กันว่า
พระเจา้ชาหจ์าฮันเตรยีมทีจ่ะสรา้งสสุานของตัวเองเป็นหนิอ่อนสดี าโดยตัวรปูอาคารจะเป็นแบบเดยีวกันกับทัช
มาฮาล เพื่อทีจ่ะอยูเ่คยีงขา้งกัน แตถ่กูออรังเซบ ยดึอ านาจและน าตัวไปคมุขังไวใ้นป้อมอักราเสยีกอ่น   

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมอกัราฟอรด์ แหลง่มรดกโลก ทิต่ดิรมิแม่น ้ายมุนาสรา้งโดยพระเจา้อัคบารม์หาราชแหง่
ราชวงศโ์มกลุ  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทัง้พระราชวังทีป่ระทบัและเป็นป้อมปราการ ตอ่มาพระโอรส คอื พระเจา้
ชาฮันกรี์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจา้ชาฮันกีร)์ , พระเจา้ชาห์จาฮานไดส้รา้งขยายต่อเตมิป้อมและ
พระราชวังแหง่น้ีอยา่งใหญโ่ต และน าทา่นเขา้ชมป้อมผ่านประต ูอ ามรรสงิห ์เขา้สูส่ว่นทีเ่ป็นพระราชวัง  ผ่าน
ลานสวนประดับ อ่างหนิทรายสีแดงขนาดยักษ์ส าหรับสรงน ้า ท่านจะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรมสามยคุสมัยตาม
รสนยิมทีแ่ตกตา่งกนัของสามกษัตรยิ ์น าทา่นเขา้ชมดา้นในพระต าหนักตา่งๆทีส่ลักลวดลายศลิปะแบบโมกลุที่
มีอิทธพิลจากศลิปะอินเดยี ผสมผสานกับศลิปะเปอรเ์ซีย แลว้น าขึน้สู่ระเบียงชัน้ที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่ง
สามารถมองเห็นชมทวิทัศน์ล าน ้ายมุนาได ้ตอ่มาน าชมหอ้งทีป่ระทบัของกษัตรยิ ์,พระโอรส, พระธดิาและองค์
ต่างๆ แลว้น าชมพระต าหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหนา้ต่างเปิดกวา้ง ที่สามารถ
มองเห็นทัชมาฮาลได ้ในพระต าหนักน้ีเองที่เลา่กันว่า ชาหจ์าฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจ าขังไว ้7 ปี 

ในช่วงปลายรัชกาลจนสิน้พระชนม์ แลว้ก็น าชมลานสวนประดับ ดวัินอีอาอ า ที่ชัน้บนดา้นหนึง่เคยเป็นที่



 

ประดษิฐานบัลลังกน์กยงูอันยิง่ใหญ ่(ปัจจุบันอยูใ่นประเทศอหิรา่น) และทีล่านสวนประดับแหง่น้ีเองทีพ่ระเจา้
ชาหจ์าฮัน ไดพ้บรักครัง้แรกกับพระนางมุมตัซ  ทีไ่ดน้ าสนิคา้เป็นสรอ้ยไขมุ่กเขา้มาขายใหก้ับนางในฮาเร็ม 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มืองเดลล ี

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  

20.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิอนิธริา คานธ ีกรงุนวิเดลล ี

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง 

เดลล ี– กรงุเทพฯ 

00.20 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่ TG 316 (มบีรกิารอาหาร

บนเครือ่ง) 
05.45 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยความสวัสดภิาพ  

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้  

 

   

อนิเดยี แคชเมยี อกัรา ทชัมาฮาล 7วนั 5คนื BY TG 
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วนัที ่ 27 ก.พ. - 05 ม.ีค. 61 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัที ่: 22 - 28 ม.ีค. 61 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัที ่: 03-09 เม.ย. 61 40,900 39,900 38,900 8,500 

วนัที ่: 05-11 เม.ย. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

วนัที ่: 12-18 เม.ย. 61 42,900.- 41,900.- 40,900.- 8,500 

วนัที ่: 13-19 เม.ย. 61 42,900.- 41,900.- 40,900.- 8,500 

วนัที ่: 21-28 เม.ย. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

วนัที ่: 01-07 พ.ค. 61  41,900.- 40,900.- 39,900.- 8,500 

วนัที ่: 05-11 พ.ค. 61 40,900.- 39,900.- 38,900.- 8,500 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่น

ไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์30 USD /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

   

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลิงและค่า

ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  ค่าวซีา่เขา้ประเทศอนิเดยีแบบ E-Visa  

6. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 



 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    ค่าทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ต่อท่านละ 30 USD ต่อทรปิ/ต่อท่าน* 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงินมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดร้ับ

เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้) หากตอ้งยื่นวีซา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้

(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ า่กวา่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิมิฉะนัน้จะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-44 วัน เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 



 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วน

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระ

ค่าบริการในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้เนือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอื่น

ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือ

การหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศอนิเดยีส าหรบั-คนไทย  

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดินทาง ตอ้งมหีนา้เหลือส าหรับประทับวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุใชง้านเหลอืไม่

นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง *กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสารบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีสูญหาย* 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2x2นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านัน้ จ านวน 2ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ รูป (หา้ม

สวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดับ, ไม่ใส่ชุดขา้ราชการหรอืเครือ่งแบบใดๆ ไม่เป็นรูปสติ๊ กเกอรร์วมถึงหา้มใชรู้ปทีถ่่ายเอง

และปริน้ทเ์อง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด ถา้เป็นเด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี ใชส้ าเนาสูตบิัตรและบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น  

**เอกสารทีเ่ป็นส าเนากรุณาเซ็นชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งทุกใบดว้ย** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรุณากรอกขอ้มูลเพือ่ประโยชนใ์นการพจิารณาด าเนนิการขอวซีา่ของท่าน 

ประวัตสิว่นตัว 

PERSONAL INFORMATION 
 

ค าน าหนา้ :  นาย  นาง  นางสาว  เด็กชาย     

TITLE : MR  MRS  MS  MSTR     

ชือ่ :  _     _______________                  ______นามสกุล :                 ____                     _________ _______________ 

NAME : _     _______________                  ___SURNAME : _     ____________  ___                                        ______          

สถานะภาพ :           แต่งงาน                 โสด  

MARITAL STATUS      MARRIED                 UN MARRIED  

ชือ่สาม/ีภรรยา:                                          _____________________________________________      ______________ 

GIVE THE NAME OF WIFE OR HUSBAND 

สัญชาตสิาม/ีภรรยา :                                         _______________________________________________________ 

NATIONALITY 

ทีอ่ยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________ 

รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 

ประวัตคิรอบครัว FAMILY INFORMATION 

ชือ่/นามสกุลบดิา :                 _______________________สัญชาต ิ_______                       _____________________ 

FATHER’S NAME / SURNAME                                                                 NATIONALITY  

ชือ่/นามสกุลมารดา :               ______________________สัญชาต ิ____                         _______________________ 

MOTHER’S NAME / SURNAME                                                               NATIONALITY 

ประวัตกิารศกึษา 

EDUCATIONAL INFORMATION_________________________________________________________________________  

ประวัตกิารท างาน 

PROFESTION INFORMATION   

อาชพี :                                           ___________________________________________________________________ 

OCCUPATION: ____________                                        __________________________________________________  

ชือ่บรษัิท:___                                         _______________________________________________________________  

EMPLOYER’S NAME ___                                       ______________________________________________________  

เบอรโ์ทรตดิต่อ : _                                         ___________________________________________________________ 

WORK PHONE NUMBER___                                      ____________________________________________________  

ทีอ่ยู่  : ____                                          _______________________________________________________________ 

ADDRESS : ___                                         ____________________________________________________________  

รหัสไปรษณีย ์: ______                                          ______________________________________________________ 

ZIP  ___________________________________________________________________________________________ 
 

  

โปรดระบุรายชือ่ประเทศทีท่่านไดเ้ดนิทางในช่วงระยะเวลา 10 ปี * ส าคัญมาก 

________________________________________________________________________________________________ 
*ส าหรับประเทศอนิเดยีหากเคยมกีารเดนิทางจ าเป็นตอ้งแจง้เลขทีว่ซีา่ครัง้สุดทา้ยที่ยืน่และวันทีอ่อกวซีา่(ส าคัญมาก) 

 ________________________________________________________________________________________________ 


