
   

 

 

 

 

 

 

 
ค่าบรกิาร     ฆราวาส     �,��� / ทา่น (วซ่ีาออนไลน์) 

                  พระภิกษุ    ��,��� / รูป  (แสกนลายนิ� วมือ) 

ทรปิพิเศษ ไป – กลบั พาราณสี ไม่ตอ้งนั )งรถไกล 
 วนัแรก     สุวรรณภูมิ – พาราณสี – สารนารถ – ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั    
 จนัทร ์ที) �0 พ.ย. 2� - แม่นํ5าคงคา 
06.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิชั �น 4 ประต ู8 เคา้เตอร ์ สายการบนิอนิดโิกแ้อรไ์ลน ์6E 98 
  นําทา่นเชก็อนิโหลดสมัภาระ  

(พาวเวอรแ์บงกห์า้มโหลด ความจ ุ32,000 mAh หิ�วขึ�นเครื�องไทยไมเ่กนิ 2 กอ้น) 
08.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพาราณส ี 
11.10 น. ถงึสนามบนิพาราณส ี(เวลาชา้กวา่ไทย 1 ชั�วโมง 30 นาท)ี  นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

12.00 น. �   รับประทานอาหารกลางวนั   จากนั�นนําทา่นชม เจาคนัธสีถปู สถานที�
พระพทุธเจา้ทรงพบปัญจวคัคยี ์จากนั�น นําทา่นไปชมวดัมลูคนัธกฎุวีหิาร ณ สารนาท ซึ�งทา่นอ
นาคารกิ ธรรมปาละ ชาวศรลีงักา เป็นผูส้รา้งวดัแหง่นี� และนมัสการพระบรมสารรีกิธาต ุที�อญัเชญิ
มาจากเมอืงแคนดี� และสว่นหนึ�งไดพ้ระบรมสารรีกิธาตทุี�ไดค้น้พบจากเมอืงตกัศลิา ประเทศ
ปากสีถาน รัฐบาลองักฤษจงึไดม้อบพระบรมสารรีกิธาตแุกส่มาคมโพธ ิและไดนํ้ามาประดษิฐานที�
วดัแหง่นี�จนถงึปัจจบุนั  

 จากนั�น นําทกุทา่นไปชม ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  หลงัจากนั�นนําทา่นเขา้ นมสัการธมัเมกขสถปู 
สถานที�แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวคัคยีจ์นเกดิพระรัตนตรัยขึ�นเป็นครั �งแรกในโลก และเป็น
สถานที�พระพทุธองคท์รงอยูจํ่าพรรษาเป็นพรรษาแรกหลงัจากตรัสรู ้สวดมนตธ์รรมจักรกปัปวตัน
สตูรและทําประทกัษิณรอบสถปู     นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

 



   

 

 

 

 

 

 

17.30 น. �  ถวายนํ�าปานะ   และรับประทานอาหารเย็น   
18.30 น. เดนิทางไปลอ่งเรอื ณ แมนํ่ $าคงคา ชมวถิชีวีติชาวฮนิดรูมิฝั�งแมนํ่�าคงคา  ชมพธิอีารตบีชูา ซึ�งมี

เป็นประจําทกุวนั  ชมการเผาศพที�ทา่กรรณกิารฆ์าฏ ซึ�งกลา่วกนัวา่ไฟไมเ่คยดบัมาเป็นเวลาหลาย
พันปี ชมมรณาโฮเต็ล โรงแรมสําหรับผูส้งูอายมุาเชา่อยูเ่พื�อรอวนัตายของตนดว้ย ซึ�งมคีวามหวงั
วา่จะไดต้ายใกลแ้มนํ่�าคงคาและจะไดเ้ผาที�นี�เพื�อกระดกูและเถา้ถา่นจะไดถ้กูทิ�งลงแมนํ่�าคงคาอนั
ศกัดิNสทิธิNจะไดข้ึ�นสวรรคต์ามความเชื�อของคนฮนิด ู  

20.30 น. � พักผอ่นตามอธัยาศยั พักวดัจนีสารนาท หรอื วดัใกลเ้คยีง 
 
 วนัที)สอง    สารนารถ – สุนตาลปู้ – สาวตัถี – บา้นอนาถบิณฑิกเศรษฐี –  
 องัคาร ที) �2 พ.ย. 2� บา้นปุโรหิตฯ - วดัพระเชตวนัมหาวิหาร – ยมกปาฏิหาริย ์
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูส่าวตัถ ี

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยพทุธชยนัต ี 
เย็น เดนิทางถงึเมอืงสาวัตถ ีหรอื ศราวัสต ี เมอืงสาวัตถใีนสมัยพุทธกาลเป็นเมอืงหลวงของแควน้โกศล   

มพีระเจา้ปเสนทโิกศลเป็นกษัตรยิค์รองเมอืง พระพุทธองคท์รงประทับบําเพ็ญพุทธกจิในเมอืงนี�นาน
ถงึ 25 พรรษา ไดท้รงแสดงพระสตูร พระวนัิย และชาดกที�สําคญั ๆ มากมาย  
นําชมบา้นอนาถบณิฑกิะเศรษฐ ี บา้นบดิาของทา่นองคลุมีาล   

                             
คํ�า  �  รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

พัก  � วดัไทยเชตะวนั   

 วนัที)สาม     สาวตัถี – �2� – ลมุพินี – มายาเทวีวิหาร (สถานที)ประสูต)ิ 
 พธุ ที) �A พ.ย. 2� 
06.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้  นําท่านไปชมสถานที�พระพุทธองคท์รงแสดงยมกปาฏหิารยิ ์  

จากนั�นเดินทางไป วดัเชตวนัมหาวหิาร  ซึ�งท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี  เป็นผูส้รา้งถวาย
พระพทุธเจา้ โดยการใหนํ้าทองคํามาปเูรยีงจนเต็มบรเิวณที�ตอ้งการซื�อ เมื�อเจา้เชตเห็นถงึศรัทธาที�
แน่วแน่ของท่าน จงึมคีวามประสงคร์่วมบุญ ดว้ยการมอบที�เหลอืให ้โดยสรา้งเป็นซุม้ประตู ท่าน
อนาถจงึไดจ้ารกึชื�อเจา้เชตไวท้ี�ซุม้ประต ูอนัเป็นที�มาของชื�อวดัวา่ “เชตวนัมหาวหิาร” พระพทุธองค์
เสด็จประทบัจําพรรษา ณ พระเชตวนัแหง่นี� รวมแลว้ถงึ 19 พรรษา   



   

 

 

 

 

 

 

          
11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั  นําทา่นออกเดนิทางไปยังลมุพนิ ี 
 เดนิทางถงึวดัไทยนวราชรตันาราม 960  เชญิทกุทา่นพักผอ่น ทานโรต ี และเขา้หอ้งนํ�า  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปดา่นโสเนารชีายแดนอนิเดยี - เนปาล ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง  

คํ�า  �  รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

พัก  � วดัไทยลมุพนิ ี/ หรอืวดัใกลเ้คยีง 
 

 

 วนัที)สี)     ลมุพินี – �2� – กุสินารา – ศาลวโนทยาน (สถานที)ปรินิพพาน) 
 พฤหสับดี ที) �B พ.ย. 2� 
05.30 น. �  รับประทานอาหารเชา้ 
 นําทา่นไปยังสวนลมุพนิวีนั ชมมายาเทววีหิาร ชมสถานที�ประสตูเิจา้ชายสทิธตัถะราชกมุารแหง่กรงุ

กบลิพัสดุพ์ระนางสริมิหามายาไดป้ระสตูกิาลมหาบรุษุโลก  ชมเสาอโศก ที�พระเจา้อโศกมหาราช
ทรงสรา้งพรอ้มดว้ยจารกึไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญั   นําทา่นสวดมนตป์ฏบิตั ิถวายเป็นพทุธบชูา 

      
จากนั�น  ออกเดนิทางไปดา่นโสเนาร ีผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงประเทศอนิเดยี 

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ 960 รับประทานโรตอีารดีอย 
จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางไปยงัเมอืงกสุนิารา 

เย็น เดนิทางไปนมสัการ มกฎุพนัธนเจดยี ์ สถานที�ถวายพระเพลงิพระสรรีะของพระพทุธเจา้  
คํ�า  รับประทานอาหารเย็น  นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 



   

 

 

 

 

 

 

พัก  � วดัไทยกสุนิารา / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที)หา้     กุสินารา – เกสรียา – ไวสาลี – นาลนัทา – ราชคฤห ์
 ศกุร ์ที) �� พ.ย. 2� 
05.30 น. �  รับประทานอาหารเชา้  นําทา่นไปนมสัการสถานที�เสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน ณ สาลวโนทยาน  

รว่มหม่ผา้ไตรจวีรพระพทุธรปูปางปรนิพิพาน 

     
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปเมอืงไวสาล ี  ระหวา่งทางจะผา่นเมอืงปัฏนะ หรอืปาฏลบีตุรในอดตี  

ปัจจบุนัเป็นเมอืงหลวงและเมอืงที�ใหญท่ี�สดุของรัฐพหิาร สมยัพทุธกาลเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ในแควน้
มคธ ตั �งโดยพระเจา้อชาตศตัร ู หลงัพทุธกาลกลายเป็นเมอืงหลวงของแควน้มคธ มพีระเจา้อโศก
มหาราชเป็นผูป้กครอง  อกีทั �งยงัเป็นศนูยก์ลางในการสง่สมณฑตูออกไปเผยแผพ่ทุธศาสนายงั
ดนิแดนตา่งๆ ระหวา่งทางชมพระมหาสถปูที6เมอืงเกสรยิา ซึ�งกลา่วกนัวา่เป็นสถปูที�ใหญท่ี�สดุใน
อนิเดยี  และสนันษิฐานวา่เป็นตน้แบบสถปูบโุรพทุโธ ประเทศอนิโดนเีซยี 

11.00 น. � รับประทานอาหารกลางวนั  
สกัการะ ปาวาลเจดยี ์ ซึ�งเป็นสถปูโบราณ สนันษิฐานวา่ใสพ่ระบรมสารรีกิธาตขุองพระพทุธเจา้โดย
นักโบราณคดขีดุคน้พบผอบที�ใสพ่ระบรมสารรีกิธาต ุปัจจบุนัถกูเก็บรักษาไวท้ี�พพิธิภณัฑเ์มอืงปัตต
นะ และพทุธสถานแหง่นี� สนันษิฐานวา่พระพทุธเจา้เคยมาปลงพระชนมายสุงัขารวา่ อกี 3 เดอืนจะ
เสด็จดบัขนัธปรนิพิพาน  
หลงัจากนั�นนําทา่นไป  ป่ามหาวนั   ซึ�งพระพทุธเจา้มาประทบัจําพรรษาที� 5 โดยกษัตรยิล์จิฉว ีได ้
สรา้งอารามนี�ถวายพระพทุธเจา้ ในเมอืงไวสาล ีแควน้วชัชแีหง่นี�และพระพทุธเจา้ ไดม้าประทบัจํา
พรรษาสดุทา้ยที�เมอืงนี�ดว้ย ในพทุธสถานแหง่นี�ม ีเสาหนิพระเจา้อโศก  รปูราชสหีท์ี�โดดเดน่สงา่
งดงามมากและสมบรูณ์มากที�สดุในประเทศอนิเดยี ตั �งอยูเ่คยีงขา้งสถปู และราชสหีนั์�นหนัหนา้ไป



   

 

 

 

 

 

 

เมอืงกสุนิารา ซึ�งสนันษิฐานวา่ พระเจา้อโศกมหาราชเป็นผูส้รา้งขึ�น 

 

เย็น  � รับประทานอาหารเย็น   นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

พัก  � วดัไทยสริริาชคฤห ์/ วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที)หก     ราชคฤห ์– คิชฌกูฎ – วดัเวฬุวนั - หลวงพอ่องคด์าํ –  
 เสาร ์ที) �� พ.ย. 2�  นาลนัทา – พทุธคยา 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้    

จากนั�นนําทา่นขึ�น เขาคชิฌกูฏ นมัสการมลูคันธกฎุ ีนมัสการถํ $าพระโมคคลัลานะ ถํ $าสุกรขา
ตา  

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั  นําทา่นชม วดัเวฬุวนั   ซึ�งเป็นวัดแหง่แรกของพุทธ
ศาสนาที�พระเจา้พมิพสิารสรา้งถวาย และเป็นพทุธสถานที�พระพทุธเจา้ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข ์  
และมพีระอรยิะสงฆ ์  1,250 องค ์มาประชมุกันในวันเพ็ญมาฆบชูา นําคณะสวดมนต ์ภาวนา และ
ฟังธรรมบรรยายจากพระวทิยากร  จากนั�นนําท่านไป นมสัการหลวงพอ่องคด์ําที�ศักดิNสทิธิN ชม
ซาก มหาวทิยาลยันาลนัทา ที�เคยรุง่เรอืงในอดตี และเป็นมหาวทิยาลยัสงฆแ์หง่แรก และฟังธรรม
บรรยายจากพระวทิยากร  ไดเ้วลาพอสมควร นําทกุทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพทุธคยา 

เย็น        �  รับประทานอาหารเย็น    

พัก � วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 
 วนัที)เจด็     พทุธคยา – พระมหาเจดียพ์ทุธคยา – ตน้พระศรีมหาโพธิGตรสัรู ้–  
 อาทิตย ์ที)  ธ.ค. 2�   พระแทน่วชัรอาสน ์– พระพทุธเมตตา 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   

นําทา่นเขา้นมสัการพระมหาโพธิ:เจดยี ์  อนัเป็นเจดยีท์ี�ตรัสรูข้องพระพทุธเจา้   ไมอ่นุญาตใหนํ้า
โทรศพัทม์อืถอืหรอือปุกรณ์สื�อสารทกุชนดิ เขา้ภายในบรเิวณองคม์หาเจดยีพ์ทุธคยาและตน้พระศรี
มหาโพธิN  ยกเวน้กลอ้งถา่ยรปู คา่ธรรมเนยีมกลอ้งถา่ยรปู 100 รปีู  กลอ้งวดีโีอ 300 รปีู  นําทา่น 
สกัการะพระพทุธเมตตา พระพทุธปฏมิากรปางชนะมารอาย ุ๑,๔๐๐ ปี สกัการะพระแทน่วชัรอาสน ์
ภายใตร้ม่พระศรมีหาโพธิN จากนั�นเจรญิสมาธภิาวนา สวดมนตรํ์าลกึคณุองคส์มเด็จพระสมัมาสมั
พทุธเจา้ ณ ใตต้น้พระศรมีหาโพธิN เพื�อความเป็นสริมิงคลในดนิแดนพทุธภมู ิ  



   

 

 

 

 

 

 

นําทา่นกราบนมสัการพระศรมีหาโพธิNและขอพรพระพทุธเมตตา ซึ�งประดษิฐานอยูภ่ายในเจดยี ์
เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั ที�สรา้งดว้ยหนิแกรนติสดํีา อายกุวา่ 1,400 ปี ซึ�งเป็นพระพทุธรปูที�
สําคญัทางประวตัศิาสตรท์ี�สําคญั ถงึกบัพระเจา้ศศางกะ สั�งใหท้หารทําลายแตไ่มส่ามารถทําลาย
ได ้ 

              
11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่บา้นนางสชุาดา ธดิากฎุมุพ ีแหง่

ตําบลอรุเุวลาเสนานคิม ผูถ้วายขา้วมธปุายาส อนัประณีตแดพ่ระมหาบรุษุกอ่นการตรัสรู ้อยูห่า่งจาก
ฝั�งแมนํ่�าเนรัญชราประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัเป็นโบราณสถานซากสถปูขนาดใหญ ่สนันษิฐานวา่
สรา้งในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ชม แมนํ่ $าเนรญัชรา สายนํ�าที�พระพทุธองคท์รงอธษิฐานจติ
ลอยถาดทองคําที�นางสชุาดาถวายพรอ้มขา้วมธปุายาสกอ่นวนัที�จะตรัสรูห้นึ�งวนั   

14.00 น. นําคณะไปชมวดัพทุธนานาชาต ิอาทเิชน่ วดัทเิบต วดัภฏูาน  
จากนั�นทกุทา่นสามารถชอ้ปปิ�งเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศยั 

18.00 น. �  รับประทานอาหารเย็น    
คํ�า เดนิทางสูบ่รเิวณ พระมหาเจดยีพ์ทุธคยา นําทา่นสวดมนตทํ์าวตัรเย็น ใตต้น้พระศรมีหาโพธิN

  
พัก วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 
 วนัที)แปด    พทุธคยา – อิสระ ตามอธัยาศยั 
 จนัทร ์ที) � ธ.ค. 2� 
05.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้    

รว่มงานสาธยายพระไตรปิฏก 

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั 
อสิระใหท้กุทา่นไดไ้ปกราบเจดยีพ์ทุธคยา หรอื ชอ้ปปิ�งตามอธัยาศยั  

คํ�า   รับประทานอาหารเย็น 
พัก  � วดัไทยพทุธสาวกิา / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที)เกา้     พทุธคยา – พาราณสี – สารนารถ     
 องัคาร ที) � ธ.ค. 2� 
06.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   นําทา่นถวายผา้ป่าบํารงุวดั 

นําทา่นเดนิทางไปยงัพาราณส ี– สารนารถ 

11.30 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัไทยสะสาราม 
  เดนิทางตอ่ไปยงัสารนารถ 



   

 

 

 

 

 

 

พัก  � วดัไทยจนีสารนารถ / วดัใกลเ้คยีง 

 วนัที)สิบ     สารนารถ – พาราณสี – สุวรรณภูมิ    
 พธุ ที) H ธ.ค. 2� 
07.00 น. �  รับประทานอาหารเชา้   

นําทา่นไปชมพพิธิภณัฑส์ารนารถ ชมพระพทุธรปูปางปฐมเทศนาที�สวยที�สดุในโลก 

11.00 น. �  รับประทานอาหารกลางวนั 
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงพาราณส ี จากนั�นนําทา่นเชก็อนิ โหลดสมัภาระ 

14.55 น. เดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยอนิดโิกแ้อรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 6E 97 
19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
 

*** ขอบพระคณุทุกทา่นที)ใชบ้รกิาร *** 
*** ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิป ท่านละ 0�� บาท /ทริป/ตอ่ท่าน *** 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก �� วันก่อนการเดินทางเท่านั5น มิฉะนั5นบริษัทจะไม่คืนมัดจาํ
เนื)องจากบริษทัไดช้าํระค่าตั Nวโดยสารเรียบรอ้ยแลว้เตม็จาํนวน  

 

 

 

การเดินทางในแตล่ะครั5งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน �0 ทา่นขึ5 นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิGในการเลื)อนการเดินทาง หรือเปลี)ยนแปลงราคา 

กรุณาชาํระมดัจาํ  ทา่นละ    �,���.- บาท  
 

หมายเหต ุ: เมื)อออกตั Nวแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้เนื)องมาจากเงื)อนไขของสายการบิน 
 

อตัราค่าบรกิารนี5 รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน ,- กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ     � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
� ค่าอาหารตามมื� อที�ระบุในรายการ                   � ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 7,---,--- บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี5 ไม่รวม 



   

 

 

 

 

 

 

� ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ)  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 7,---,--- บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 

            หลกัฐานประกอบการยื)นขอวีซ่า   ไม่ตอ้งรบัรองสาํเนา (ตอ้งอพัโหลดใสใ่นฟอรม์ขอวีซ่า)
  

1. สาํเนาพาสปอรต์ มีอายุการใชง้านอยา่งน้อย > เดือนก่อนวนัเดินทาง และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย , หน้า 
(ไมต่อ้งเซ็นกาํกบั ไมต่อ้งขีดคร่อม เพราะตอ้งอพัโหลดใส่ฟอรม์วซ่ีา) 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น ที�สาํเนา กรุณาเขียน - ชื�อสามี หรือภรรยา - ชื�อบริษัท ที�อยู ่ตาํแหน่งงาน และ
ขอ้มลูการเดินทางไปต่างประเทศภายในระยะเวลา B ปี 

3. รูปถ่ายสี พื� นหลงัขาว ขนาด , x 2 นิ� ว 
4. หากท่านเคยเดินทางไปประเทศอินเดีย กรุณาถ่ายหน้าวซ่ีาล่าสุดใหด้ว้ยนะคะ 

 
 



   

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
 
 


