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“แคชเมยีร”์ สมัผสักบัดนิแดนสวรรคบ์นพืน้พภิพ มงกฎุเพชรแห่งอนิเดยีทีส่วยทีส่ดุในโลก  
เปรยีบประดจุสวรรคบ์นโลกมนุษย ์“แคชเมยีร”์อยูก่ลางออ้มกอดของเทอืกเขาหมิาลยั  

สมัผสักบัทุ่งราบผนืใหญใ่นออ้มกอดหมิาลยั ตระการตากบัดอกไมน้านาพรรณ   
ชมความงามของ กลุมารค์ & โซนามารค์ ทีม่ทุ่ีงหญา้เขยีวขจแีละเทอืกเขาหมิะรายรอบ   

น่ัง เรอืซคิารา่ล่องทะเลสาบ ทีส่วยใสดจุกระจกสะทอ้นความงามของทอ้งฟ้ากลางเทอืกเขาหมิาลยั..... 
เยอืนอคัรา “ทชัมาฮาล” อนุสรณร์กันิรนัดร ์มรดกโลกเหนือกาลเวลา 

สิง่มหศัจรรยข์องโลก 
และศลิปะช ัน้เอกของยุคราชวงศโ์มกลุ ณ พระราชวงัอคัระฟอรด์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายการท่องเทีย่ว 
วนัแรก (1) กรุงเทพฯ – เดลล ี(ประเทศอนิเดยี) - L D 
01.00 น.  คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4  ประตู 3 เคานเ์ตอร ์สายการบิน SPICEJET (SG) โดย

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหค้วามสะดวกแกท่่าน 
กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตวัขึน้เคร ือ่งบนิ 

▪ วตัถุทีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจ
อย่างละเอยีดอกีคร ัง้ โดยจะอนุญาตใหไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml.  

(แนะน าใหโ้หลดของทีไ่ม่จ าเป็นลงใตท้อ้งเครือ่ง เพราะเจา้หน้าทีอ่นิเดยีตรวจคอ่นขา้งละเอยีด เพือ่เป็นการ
ไม่เสยีเวลา แนะน าใหถ้อืเฉพาะกระเป๋าถอืขนาดเล็กและของมคีา่ขึน้เครือ่งเท่านัน้) 

บรกิารอาหารเชา้ (ขา้วเหนียวหมูทอด) ระหว่างรอเชค็อนิ 
03.50 น. เหริฟ้า สู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) ประเทศอนิเดยี (India) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG88 
       (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)  
                                                       **หมายเหต*ุ* สายการบนิ SPICEJET ไมม่บีรกิารอาหาร 

เวลาทีอ่นิเดยีชา้กว่าประเทศไทย 1.30 ชัว่โมง 
06.25 น. ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริาคานธรี ์เมอืงเดลลี(New Delhi) ตามเวลาทอ้งถิน่ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและตรวจ

รบัสมัภาระออกเดนิทางเขา้สู่อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศเพือ่ต่อเครือ่งเขา้สู่เมอืงศรนีาคา( แคชเมยีร ์)  
เชา้    บรกิารขา้วเหนียวหมูทอด ระหว่างรอเชค็อนิ   
08.30 น.  น าท่านเชค็อนิ เพือ่เดนิทางสู่แคชเมยีร ์ 
10.10 น.   เหริฟ้าสู่ เมอืงศรนีาคา (Srinagar) เมอืงหลวงของแควน้จามมู (Jammu) และ แคชเมยีร ์(Kashmir) โดยสายการบนิ 

SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG937   (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมเครือ่งแวะจอดทีจ่มัมู ไม่ตอ้งลงจากเครือ่งแลว้บนิ
ต่อไปอกี 45 นาท ี) 

12.45 น.  เดนิทางถงึสนามบนิศรนีาคา (Srinagar) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและพรอ้มรบัสมัภาระแลว้น าท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม โดย
รถโตโยตา้อนิโนว่า คนัละ 4-5ท่าน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน   น าท่านเดนิทางสู่พาฮาลแกม ออกเดนิทางจากศรนีาคาสู่ หมู่บา้นพาฮาแกม (Pahalgam)  หรอืหุบเขาแกะ แห่งแคชเมยีรเ์ดมิ 
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   เป็นหมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ อยู่ห่างจากศรนีาการอ์อกไปอกี 90 กโิลเมตร เป็นสถานทีท่ีภ่าพยนตรนิ์ยมมาถ่ายท ากนัทีน่ี่ ไดร้บัการ
ขนานนามว่าเป็นเหมือน “สวิตเซอรแ์ลนด”์ พาฮาลแกม คือในชว่งฤดูหนาวจะมีแต่หิมะปกคลุม อากาศหนาวเย็น น ้าในล าธารเย็น
เฉียบ แม่น ้าสายย่อยๆจะบรรจบรวมกนัเป็น “แม่น า้ลดิดาร”์ (Liddar) เป็นแม่น ้าสายส าคญัในพาฮาลแกม นอกจากนีย้งัมรีา้นคา้ต่างๆ
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นขายเสือ้ผา้และสินคา้ต่างๆโดยเฉพาะ หญา้ฝร ัน่ (Saffron) มีสรรพคุณลดโคเลสเตอรอลใน
รา่งกาย มขีายอยู่ทั่วไปทัว่ทัง้แคชเมยีรแ์ต่ทีพ่าฮาลแกมคอืแหล่งปลูกหญา้ฝร ัน่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด มคีุณภาพดกีว่าทีอ่ืน่นอกจากนีย้งัสามารถ
ท ากิจกรรม ปิกนิก ตกปลา ขี่มา้ชมวิวรอบภูเขาหมู่บา้นที่อยู่บนที่มีความสูง 2,130 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ช ัว่โมง)  ... 

ระหว่างทาง ชมแวะจอดรถถ่ายรูปกบัววิทวิทศันท์ีง่ดงามสุดทีห่ยุดกดชตัเตอรเ์ลยทเีดยีว.. …และสองขา้งทางท่านจะผ่านพบวถิชีวีติของ
ชาวแคชเมียรท์ีห่ลากหลาย เชน่หมู่บา้นทีท่ า ครกหนิ หมู่บา้นทีท่ าไมแ้บดส าหรบักฬีาคลกิเก็ต ทีเ่ราจะพบเห็นชาวแคชเมียรเ์ล่นกฬีา
ประเภทนีไ้ดต้ามสนามทัว่ไปไมแ้บดนีท้ ามาจากตน้หลวิ (Willow Tree) ซึง่พบเห็นไดท้ ั่วไปทัง้ในและนอกเมือง แต่จะพบเห็นไดม้าก 
นอกจากนี ้จะไดเ้ห็นทุ่งโล่งๆ ซึง่ในฤดูใบไมร้ว่งประมาณเดือนตุลาคม ทอ้งทุ่งแห่งนีเ้ป็นแหล่งปลูกหญา้ฝร ัน้ หรอื Saffron ทีใ่หญ่
ทีสุ่ด ลกัษณะดอกจะเป็นสีม่วง ว่ากนัว่าเกสรของหญา้ ฝร ัน้มีสรรพคุณในการช่วยลดคลอเรสเตอรอลไดด้ีตลอดสองขา้งทางชม
ทวิทศันท์ีส่วยงาม 

บ่าย  น าท่านอสิระชมเมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียร ์นักท่องเทีย่วจากทั่วสารทิศต่างยก
ย่องให ้ดินแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ยตวัเองเท่าน้ัน……ค าว่า พาฮาลแกม 
หมายถงึ หมู่บา้นของคนเลีย้งแกะ 
(Village of Shepherds) หรอื หุบ
เขาแกะ และดว้ยทศันียภาพอนังดงาม
จนน่าทึง่ของพาฮาลแกม....ดนิแดนแห่ง
นี้ ได ้ร ับ ค วาม สน ใจจาก นั ก ส ร า้ ง
ภาพยนตร  ์จนกลายเป็นสถานที่มี
ช ื่ อ เสี ย ง  ที่ สุ ด ข อ งอุ ต ส าห ก รรม
ภาพยนตรข์องอนิเดยี 
อิส ร ะเลื อ ก เดิน เล่ นซื ้อ สิน ค ้า
พืน้เมืองไม่มว่าจะเป็นผา้พชัมีน่า 
เปเปอรม์าเช่  ชุดพืน้เมือง  เคร ือ่งประดบัฯลฯ อสิระตามอธัยาศยั นัดเวลา
ทานอาหารเย็น 

 
....ทีน่ี่ คอื ดนิแดนสรวงสวรรคข์องแคชเมียรนั์กท่องเทีย่วจากทั่วสารทศิต่างยกย่องให ้
ดนิแดนแห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ีส่วยทีสุ่ดในโลก ซึง่หากคุณยงัไม่เชือ่ก็ตอ้งมาพิสูจนด์ว้ย
ตวัเองเท่าน้ัน.... 

 
ค ่า   บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ทีพ่กัโรงแรม Hotel Hill top( หรอืเทยีบเท่า ) อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่ี ่(2) พาฮาแกม–หุบกลุมารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมเรอื  
08.00 น. ออกเดินทางหน้าสู่ กุลมารค์ (Gulmarg) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชัว่โมง กุลมารค์(Gulmarg) สถานที่

ท่องเทีย่วสุดฮติในแคชเมยีร ์ทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วท ัว่โลก 
เป็นภูเขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในแคชเมยีร ์“กุลมารค์”เดมิเรยีกเการมิารค์ ตัง้โดยสุลต่าน ยูซปุชาร ์ในศตวรรษที ่16 เน่ืองจาก
ทีน่ี่เป็นทุ่งหญา้ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมป่้าตามฤดูกาล และในปัจจบุนัยงัเป็นสถานทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ 18 หลุมทีสู่งทีสุ่ดในโลก (3,000 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล) และมีสถานทีเ่ล่นสกใีนฤดูหนาวดว้ย ตลอดเสน้ทางสู่กุลมารค์จะผ่านทุ่งนาขา้ว หมู่บา้นชาวพืน้เมือง ฝูงแกะ
ตามภูเขา และเทือกเขาหิมะสลบัซบัซอ้นสวยงาม ชาวแคชเมียรก์ล่าวขานว่าทุ ่งหญา้แห่งดอกไม ้เป็นเสน้ทางทีมุ่่งสู ่ชายแดน
ปากสีถาน กุลมารค์เป็นแหล่งท่องเทีย่วในฤดูหนาว มีระดบัความสูง 2,730 เมตร จากระดบัน ้าทะเล   ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็น
ทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยรอบท่านจะไดพ้บเห็นกระท่อมรูปทรงแบบในเทพนิยาย และมีป่าสนเป็นฉากหลงั  ทีน่ี่ยงั
สถานเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรอ์ีกดว้ย…… 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ โรงแรม 
13.00 น ไฮไลทข์องกจิกรรมและการท่องเทีย่วทีกุ่ลมารค์ น าท่านขึน้เคเบิลคารเ์ฟส 1 (กระเชา้ลอยฟ้าหรอืกอนโดลา) ขึน้กระเชา้กอนโด

ล่าเป็นเคเบลิคารไ์ปเฟส1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นววิของหมิะทีส่วยงามพบเห็นหมู่บา้นยปิซ ี และหมู่บา้นของคนทอ้งถิน่ มองลงไป
ขา้งล่างตน้สนระหว่างทางและหมิะทีส่วยงามมาก เห็นววิทวิเขาของเทอีกเขาหมิาลยัเมือ่ถงึสถานีลงจากกระเชา้แลว้ ท่านจะพบลานหมิะ
ขนาดใหญ่...อสิระใหท้่าน ถ่ายภาพคู่กบัภูเขาหมิะ สวยงามรอบทิศทาง หากฟ้าเปิดสามารถมองเห็นยอดเขา K2 ทีสู่งเป็นอนัดบัสอง
รองจากยอดเขาเอเวอรเ์รส....ถ่ายรูป และเล่นกจิกรรมต่างๆในบรเิวณนี.้..สนุกสนานกบักจิกรรมน่ังเลือ่นหมิะหรอืสกไีดร้ะหว่างฤดูใบไม ้
ผล ิม.ีค.-เม.ย. "กุลมารค์." เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วทัว่โลก  และเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งหนุ่งทีคุ่ณไม่
ควรพลาด… 

...............  จนถงึเวลานัดหมายน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองศรนีาคาตามเสน้ทางเดมิ ........ 
 น าท่านล่องเรอืสิคารา(เรอืพายแบบแคชเมียร)์ ชมความงดงามทะเลสาบ ใหท้่านไดช้ ืน่ชมทศันียภาพของเทือกเขาหิมะที่

ลอ้มรอบ ชมวถิชีวีติชาวบา้นรมิน ้า (ใชเ้วลาในการล่องเรอืประมาณ 1 ชม.) รอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พชืดอกไมน้ ้า ทะเลสาบใส
สวยงาม สมัผสัวิถีชวีิตของผูค้นในทะเลสาบดาล เป็นชวีิตทีคู่่กบัสายน ้าอนัเงียบสงบ โดยมีเรอืเป็นพาหนะส าคญัของการสญัจรใน
ทะเลสาบกวา้งใหญ่ แต่งแตม้สสีนัดว้ยสวนผกัลอยน ้า และตลาดน ้ายามเชา้ทีม่ีชวีติชวีาพอดู ชวีติของชาวแคชเมียรจ์งึด าเนินไปไม่
แตกต่างชาวเอเชยีอืน่ ๆ ทีม่ีแม่น ้า ล าคลอง เป็นเสน้เลือดใหญ่หล่อเลีย้งชวีิต และท่านจะเพลนิเพลินกบัการ เลือกซือ้สนิคา้พืน้เมือง
ของชาวแคชเมยีรท์ีน่ าของมาขายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาตามความสามารถไดเ้วลาสมควรพายเรอืกลบัทีพ่กั .....  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 
  

"บา้นเรอื" แคชเมยีร.์..วมิานบนดนิ 
 นักท่องเทีย่วในชว่งตน้ ครสิตศ์ตวรรษที ่20  มีบนัทกึว่า...ขณะที ่ชวีติยงัมีลมหายใจความสุขบนพืน้พภิพในนี ้1 ใน 50  อย่างทีค่วร

ท า คอืเดนิทางสู่ทะเลสาบดาล (Dal lake)  แห่งแควน้แคชเมยีร.์...แลว้ พกันอนใน House Boats...!!! อนัเป็น วมิานบนดนิ เกดิขึน้ใน
ยุค ควนีสว์คิตอเรยี  ซึง่องักฤษไดเ้ขา้มา ครอบครองอนิเดยี  จงึพากนัเขา้มาปักหลกัโกยกอบทรพัยากรจากอาณานิคม  โดยรุกจาก
พืน้ทีส่่วนใตข้ึน้ไปจดเหนือ กระทัง่ถงึ แควน้จมัมูแคชเมยีร ์ (JUMMU & KASHMIR) ตดิกบัเทอืกเขาหมิาลยั 

วนัทีส่าม (3)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา-โซนามารค์-ศรนีาคา B L D 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
พเิศษ     ใสช่ดุพืน้เมอืงถา่ยรูปทีบ่า้นเรอืมอบใหเ้ป็นของทีร่ะลกึท่านละ 1 รูป 
 
08.00 น.   น าท่ าน เดิน ท างสู่  โซ น าม าร ค์ 

(Sonamarg) (ป ระม าณ  3  ช ั่ ว โม ง) 
ออ้มกอดหมิาลยัทีโ่ซนามารค์ทอ้งทุ่ง
แห่งทองค า Meadow of gold แห่ง
แคชเมียร ์สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 2,740 
เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนัมีวิวทิวทศัน์



 Kashmir  LOVER 6D4N_2018_SG                       

 
  

                                                                             

   

 

 
 
5 | P a g e  
 
 

 

อนัสวยงาม อยู่บนเสน้ทางระหว่างเมืองศรนีาคากบัเมืองเลห ์ในบรเิวณหุบเขาโซนามารก์นีม้ีธารน า้แข็งสขีาวบรสิุทธิท์ีป่กคลุมอยู่ตาม
ลาดไหล่เขา อกีทัง้เทอืกเขาหมิะทีส่ะทอ้นแสงแดดเป็นประกายสทีอง จงึเป็นทีม่าของชือ่ โซนามารค์ และยงัมีเทอืกเขาหมิาลยัเป็นฉาก
หลงั ทีเ่รยีกขานตามทอ้งถิน่ว่า ทาจวิาส ภูเขาซึง่ปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดปี มีแม่น ้าสนิธ ุลดเลีย้วผ่านหุบเขาในอกีฟากของถนน “โซ
นามารค์” เป็นสถานีเร ิม่ตน้ทีจ่ะมุ่งหนา้ไปยงัลาดคัห ์หรอืเป็นรูจ้กักนัดีในชือ่ว่า “ประตูสู่ลาดคัห”์ เสน้ทางนีจ้ะเป็นเสน้ทางทีม่ีทวิทศัน์
สวยงาม ตลอดสองขา้งทาง ยงัมี “ธารน ้าแข็งกราเซยี” (Thajiwas Glacier) ทีเ่กดิจากการทบัถมของหมิะมายาวนาน ละลายเป็นธาร
น า้แข็งตามแนวเขา....ตลอดเสน้ทางจงึเป็นเสน้ทางทีใ่หข้บัรถไปถ่ายรูปไป...เลยทเีดยีว 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิกนิก  กลางภูเขาหมิะ ชมววิทีก่วา้งไกลชนิดกลอ้งเก็บไม่หมด 
บ่าย โปรแกรมแนะน า ...ท่านทีห่ลงใหลในธรรมชาต ิสามารถขีม่า้ชมความงามของกลาเซยีรอ์ย่างไกลช้ดิมากขึน้ หรอื 

สนุกการนั่งค่าขีม่า้ 800-1000 รูปี (ไม่รวมในค่าทวัร ์โปรดสอบถามรายละเอยีดจากหวัหน้าทวัร)์  
 ไดเ้วลาพอสมควรเดนิทางกลบัสู่ศรนีาคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดนิทางไป สวนโมกุล (Mughal Gardens) สวนสวรรคแ์ห่งดอกไม ้ชว่งเดอืนมีนาคมถงึเมษายน ดอกไมเ้มอืงหนาวออก
ดอกชูชอ่อย่างสวยงาม สวนโมกุล ไดแ้บ่งออกเป็นส่วนๆ 3 ส่วน ซึง่ภายในสวนมีการประดบัตกแต่งในแบบสไตลส์วนเปอรเ์ซยี ซึง่
ประกอบไปดว้ย สระน า้ ล าธารและแปลงไมด้อก 
 ชมสวนนิชาท (Nishat) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีตน้เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ตน้ทิวลิป และดอกไมน้านาชนิดตาม
ฤดูกาล ตัง้อยู่รมิทะเลสาบดาล มภีูเขา Zabarwan ซึง่ต ัง้เป็นฉากหลงั 
ชม สวนชาลมิาร ์(Shalimar Garden) เป็นสวนดอกไมท้ีส่รา้งขึน้สมยัราชวงศโ์มกุล ก่อสรา้งโดยจกัรพรรด ิJEHANGIR เพือ่
ภรรยา Nur Jehan และเมืองศรนีาคา แคชเมียร ์เป็นทีม่ีช ือ่เสยีงในการจดัสวนตามแบบสมยัของราชวงศโ์มกุล เน่ืองจากภูมิอากาศ
เย็นเหมาะสมในการเจรญิเตบิโตของตน้ไม ้ดอกไมเ้มืองหนาว จงึกลายเป็นทีป่ระทบัพกัผ่อนของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกุลในอดตี ชมตน้
เมเปิลอายุกว่า 400 ปี ตน้ปอปลาร ์ดอกทวิลปิ และดอกไมน้านาชนิดตามฤดูกาล 
ฤดูการท่องเทีย่วทีส่วยงาม : ในฤดูใบไมผ้ลแิละฤดูรอ้นในแคชเมียร ์(เดอืนเมษายน-กนัยายน) จะมีชือ่เสยีงในเร ือ่งของดอกไมแ้ละ
สวนสวย โดยสวนทีม่ีช ือ่เสยีงมากไดแ้ก ่สวนโมกุล ทีส่รา้งในสมยัของราชวงศโ์มกุลแทบทัง้สิน้ ส าหรบัตน้ไมท้ีม่ีความสวยงามและโดด
เด่น คอื ตน้ชน่ีา หรอืตน้เมเป้ิล ซึง่ใบของตน้ไมนี้ม้สีแีดงเพลงิสวยงาม และใบจะเปลีย่นสไีปตามฤดูกาล 

จากน้ัน  น าท่านชมโรงงานพรมเปอรเ์ซยี สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ โรงแรมลอยน ้า ชืน่ชมทศันียภาพของเทอืกเขาทีล่อ้มรอบ
ทะเลสาบเมืองศรนีาคา ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่บา้นเรอืในทะเลสาบ ในเมืองศรนีาคา บา้นเรอืนีถ้อืก าเนิดจากสมยัทีเ่จา้ผู ้
ครองแควน้แคชเมียรย์งัครองอ านาจกบั องักฤษทีเ่ขา้มาปกครองอนิเดีย และไม่อนุญาตใหอ้งักฤษมีกรรมสิทธิใ์นทีด่นิ คนองักฤษจงึ
หาทางออกดว้ยการสรา้งบา้นเรอืลอยล าอยู่ในทะเลสาบแทน 

ค ่า       บรกิารอาหารเย็น ณ โรงแรมบา้นเรอื... 
     ทีพ่กัโรงแรมเรอื DELUXE HOUSE BOAT อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

วนัทีส่ี ่(4)  (แคชเมยีร)์ ศรนีาคา- เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

08.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมบา้นเรอื 
09.00 น. น าท่านชมจามามสัยดิ “Jama Masjid” ซึง่สรา้งเป็นคร ัง้แรกสมยัสุลต่านสคิานเดอร ์และบูรณะต่อมาอกีหลายสมยั เป็นมสัยดิที่

สรา้งดว้ยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจนีและเนปาล ดว้ยหลงัคาทรงสีเ่หลีย่ม ภายในมีเสาทีต่ดัจากตน้ซดีาลทัง้ตน้กว่า 300 ตน้ ได ้
เวลาสมควรกอ่นกลบัทีพ่กั 
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10.00 น. บรกิารอาหารกลางวนัแบบกล่องเพือ่ความสะดวกในการ 
 เชค็อนิ 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเพือ่เดนิทางกลบัสู่เมอืงเดลล ี 
13.10 น. เหริฟ้าสู่เมอืงเดลล ี(New Delhi) โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG144 
16.50 น. ถงึ เมอืงเดลล ี(New Delhi) รบักระเป๋าสมัภาระ  
จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงอคัระ (ระยะทาง 203 กโิลเมตรเดนิทางประมาณ 4 - 5 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร)  อัคระอดีต

เมืองหลวงของอินเดยีในสมยัทีย่งัเรยีกว่า "ฮนิดูสถาน" (Hindustan) เป็นเมืองทีต่ ัง้อยู่รมิแม่น ้ายมนา (Yamuna) ทาง
ตอนเหนือของประเทศอนิเดยี ถงึอคัระ น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
ทีพ่กั ณ HOTEL Sarovar Premier  หรือเทยีบเท่า  

วนัทีห่า้ (5) อคัระ -เดลล ี  เดลล-ี กรุงเทพ  B L - 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
08.00 น. น าท่านชม ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ทชัมาฮาล เมืองอคัราประเทศอินเดยี สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง  สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้น

เชือ่ว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรกัทีส่วยทีสุ่ดในโลกสรา้งขึน้โดยสมเด็จพระจกัรพรรดแิห่งจกัรวรรดโิมกุลผูม้ีรกัมั่นคงต่อพระมเหสี
ของพระองค ์...ทชัมาฮาลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ซึง่ต ัง้อยู่ในสวนรมิฝ่ังแม่น ้ายมุนา ในเมืองอา
ครา ส่วนทีม่ีช ือ่เสยีงทีสุ่ด คอื หลุมศพของพระนางมุมตซั มาฮาล ซึง่ถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศลิาแลง ประดบัลวดลายเครือ่งเพชร 
พลอย หนิ โมราและเครือ่งประดบัจากมิตรประเทศ ไดร้บัค ารบัรองว่าสรา้งขึน้ดว้ยสดัส่วนทีว่จิติรและงดงามทีสุ่ด กวา้งยาวดา้นละ 100 
เมตร สูง 60 เมตร มีผูส้รา้งและออกแบบรว่ม 20,000 
คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมีเนือ้
ทีป่ระมาณ 42 เอเคอร ์เป็นทีต่ ัง้ของมสัยดิ มีหออาซาน 
(หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้เวลาท านมาซ) และมีสิ่งก่อสรา้ง
อืน่ ๆ นายชา่งทีอ่อกแบบ ชือ่ อุสตาด ไอซา ถูกประหาร
ชวีติเพือ่มิใหไ้ปออกแบบสถาปัตยกรรมใด ๆ ทีส่วยกว่า
ได ้ 
 ชมพระราชวงัอคัราฟอรด์ (Agra Fort)  เป็นป้อม
ปราการประจ าเมืองซึง่สรา้งเป็นก าแพงหินทรายสีแดง 
ตัง้ตระหง่านสวยงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบอคัรา พระ
เจา้อคับารส์รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1565 และสรา้งต่อเตมิกนั
เร ือ่ยมาจนถึงรุน่หลานคือ พระเจา้ชารเ์จฮาน กษัตรยิ ์
องคท์ี่ 5 ของราชวงศโ์มกุล ซึง่ปรบัเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวงั มีก าแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 
กโิลเมตร ภายในอคัราฟอรด์มีหอ้งสวยงามที่สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกัฝังโดยรอบ โดยเฉพาะหอ้งมุขแปดเหลี่ยม ซึง่เป็นหอ้งที่มี
ความส าคญัทีสุ่ดภายในพระราชวงัแห่งนีแ้ละภายในหอ้งนีท้่านจะไดพ้บกบัสถานทีท่ีก่ษตัรยิช์ารจ์าฮาถูกลูกชายจบัมาขงัไวจ้นสิน้พระ
ชนน ์พระองคถ์ูกกกัขงัอยู่ถงึ 8 ปี จนกระทัง่สวรรคตในปี ค.ศ. 1666 ตามต านานกล่าวว่าใหว้นัสุดทา้ยของชวีติพระองคใ์ชเ้วลาทัง้วนั
ในการจอ้งมองเศษกระจกทีส่ะทอ้นภาพของทชัมาฮาล และสิน้พระชนมด์ว้ยเศษกระจกในก ามอื พระองคถ์ูกฝังในทชัมาฮาล เคยีงขา้ง
พระมเหสซี ึง่พระองคไ์ม่เคยลมื มีบางคนกล่าวว่าสมเด็จพระจกัรพรรดชิาหช์ะฮนั มิไดป้ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังรว่มกบัประมเหส ีแต่พระองคม์ี
แผนการทีจ่ะสรา้งสุสานอกีแห่งดว้ยหนิอ่อนสดี า เพือ่เป็นสุสานของพระองค ์แต่ผูรู้ห้ลายท่านเชือ่ว่าพระองคป์ระสงคท์ีจ่ะถูกฝังเคยีงขา้ง
พระนางมุมตซั มาฮาล 
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จากนัน้  น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้หตัถกรรม และงานฝีมือพืน้เมือง อาทิเช่นผา้ไหมอินเดียเครือ่งประดบั อญัมณี ไมจ้นัทรห์อมแกะสลกั 
ผลติภณัฑจ์ากหนิอ่อน ของตกแต่งประดบับา้น 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
13.00 น. เดนิทางสู่ เมอืงเดลล ี(ระยะทางประมาณ 203 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 – 5 ช ัว่โมง แลว้แต่สภาพการจราจร) 
จากน้ัน  น าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิทริา คานธ ี  

 ท าการเชค็อนิเคา้เตอรส์ายการบนิ SPICEJET (SG) รบัต ัว๋เคร ือ่งบนิ และผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง 
เพือ่ความสะดวกในการเชค็อนิและผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

21.05 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ SPICEJET (SG) เทีย่วบนิที ่SG87 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง ) 
 

วนัทีห่ก (6)  เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ B L - 

 
03.00 น.        ถงึ...ท่าอากาศสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ……. 
 
 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการท า

กจิกรรมอกีคร ัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่จะยดึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัสภาวะของสายการ

บนิ โรงแรมทีพ่กั ภูมอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณท์างการเมอืงภายใน อนัเป็นสาเหตุให ้
ตอ้งเลือ่นการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะท่องเทีย่ว ไดต้ามรายการ  

 
อตัราค่าบรกิาร  (Highlight โปรแกรมเมยีร ์6 วนั 4 คนื) 
เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 

อตัรำค่ำบริกำรหมำยเหต:ุ  ผูใ้หญ่ (12 ปี ข้ึนไป) เดินทำงตัง้แต ่20 ทำ่นข้ึนไป 

ผูใ้หญ่พกั 2 ทำ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น) พกัเดี่ยวเพิ่ม 

21-26 ธ.ค. 

11-16,25-30 ม.ค. 

15-20 ก.พ.,1-6 ม.ีค. 

15-20,22-27 ม.ีค. 

31,900 .- 4,000.- 

28 ธ.ค. 61- 2 ม.ค. 62 

29 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 

 ***(ปีใหม)่*** 

33,333 .- 5,500.- 

**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัรก์รณีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 16+ ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง(ทีท่่านควรทราบกอ่นส ารองทีน่ั่ง) 

กรุณาช าระเงินมดั ท่านละ 15,000 บาท พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง ทางแฟ็ก หรอื ไลน ์หลงัการจอง
ภายใน 3 วนัส่วนทีเ่หลอืช าระท ัง้หมดก่อนเดนิทางภายใน 25 วนั และส่งมอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่
ตามทีก่ าหนด *** 
❖ หมายเหตุ: อน่ึงกรุณาแฟกซห์ลกัฐานการโอนเงนิหรอืแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบถงึการโอนเงนิของท่านทางโทรศพัทห์าก

ท่านไม่สามารถแฟกซไ์ดจ้กัเป็นพระคุณยิง่ Passport มาทีบ่รษิทัฯกรณุาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืล่วงหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง
หากท่านไม่ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืตามวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ในกรณีท่ีท่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั****ราคาทวัรด์งักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการของธนาคารนะค่ะ 
อตัราค่าบรกิารรวม : 
➢ ตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-เดล-ีศรนีาคา-เดล-ีกรุงเทพฯช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิ SPICEJET และภายในประเทศทีร่ะบุ  
➢ ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งและค่าประกนัภยัสายการบิน  
➢ ค่าทีพ่กับนเรอื (Houseboat) ทีศ่รนีาคาระดบัดีลกัซ ์(พกัหอ้งละ 2 ท่าน)ตามระบุในรายการ 
➢ ค่าทีพ่กัโรงแรมระดบั 3- 4 ดาวตามระบุในรายการ 
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➢ รถโคช้ปรบัอากาศรบั-ส่งสนามบนิระหว่างอาคารภายในประเทศและต่างประเทศ, และโตโยตา้อโีนว่าหรอืรถTempo ปรบัอากาศ
ในแคชเมียรต์ามระบุในรายการ 

➢ ค่าอาหารทุกมือ้ตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ/เคเบิล้คารเ์ฟส 1 
➢ ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิ 1 ลา้นบาท (วงรกัษาพยามบาทไม่เกนิ 5 แสนบาท/คร ัง้)ทัง้นีย่้อมขึน้อยู่ในขอ้จ ากดัที่

มีการตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีิต 
➢ คา่ธรรมเนียมวซีา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย ยืน่แบบออนไลนเ์ท่านัน้ (ไมต่อ้งโชวต์วั) 
อตัราค่าบริการไม่รวม  

➢ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) และคา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
➢ ค่าใชจ้่ายอืน่ๆนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
➢ ค่าธรรมเนียมน า้มนัของสายการบิน (ถา้มี) 
➢ คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนียมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย 
➢ คา่ภาษีหกัณ ทีจ่า่ย 3% ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
➢ คา่ธรรมเนียมการช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ VISA 3% AMEX 4% 
➢ คา่น า้หนักเกนิพกิดัตามสายการบินก าหนด 20 กโิลกรมั  
➢ คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ 50 USD/ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง (เงนิไทย 1,600 บาท) 
➢ คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจในบรกิารของท่าน 
➢ คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบนิ ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

การใหท้ปิตามธรรมเนียมทางบรษิทัฯมไิดม้ผีลประโยชนใ์ดๆทัง้สิน้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของท่านเพือ่เป็น
ก าลงัใจใหก้บัไกด ์และคนขบัรถ 
การยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด  
2. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทวัรใ์นทกุกรณี 
3. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 – 14 วนั คดิคา่ใชจ้า่ย 80 เปอรเ์ซน็ต ์ของราคาทวัรใ์นทกุกรณี  
4. ยกเลกิการเดนิทางภายใน 1 – 6 วนั ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดในทกุกรณี 
5. ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าหอ้งพกั
โดยตรงหรอืผ่านตวัแทนในต่างประเทศและทีอ่าจขอเงนิคนืได ้รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และCHARTER 
FLGIHT จะไม่มกีารคนืเงนิเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดเน่ืองจากคา่ 
จากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน้ันๆ 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอยีดทุกขอ้ 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ตามความเหมาะสม 
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากมกีาร 
❖ กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ทา่นทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
❖ บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถ

ควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่
อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง  

❖ เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 
❖ ตั๋วเคร ือ่งบนิเมือ่ออกตั๋วแลว้ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 
❖ การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 
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ขอ้แนะน าบางประการและตอ้งแจง้ใหน้กัท่องเทีย่วทราบกอ่นการเดนิทาง 
ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น้ัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯ ขอแนะน าให ้
นักทอ่งเทีย่วเปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้ง จะสะดวกกบันักทอ่งเทีย่วมากกวา่กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุป๊ หากออกตั๋วแลว้ นักทอ่งเทีย่ว
ไม่สามารถขอคนืเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางไดก้ระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ส าหรบัช ัน้ทอ่งเทีย่ว ทา่นละ 1 ใบ 
(น ้าหนกัไม่เกนิ 15 กโิลกรมั) 

เน่ืองจากเป็นlow cost Airline อนุญาตใิห ้กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry(น ้าหนกัไม่เกนิ 3-5 กโิลกรมั)       
**หมายเหตุ ** ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั
เป็นหลกั และรายการ-ราคาทวัร ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัสายการบนิโดยจะยดึประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั” 
ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอ

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

เอกสารในการยืน่วซีา่ท่องเทีย่วอนิเดยี แบบออนไลน ์(ไม่ตอ้งโชวต์วั) 
• รูปถา่ยส ี(ถา่ยมาไม่เกนิ 3 เดอืน ขนาด 2×2 นิว้) 1 รูป พืน้หลงัสขีาว  
• ส าเนาเดนิทางมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน เล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง (หา้มขดีครอ่ม) 
• ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
• ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 
• ส าเนาหน้าวซีา่ทีเ่คยเดนิทางไปประเทศอนิเดยี 1 ชุด (หากม)ี 

 


