UAZ LAKE BAIKAL 6วัน5คืน
เอียคุตส์ - ทะเลสาบไบคาล - เกาะโฮลค์ ฮอน
นอนเกาะ2คืนนั$งรถ UAZตะลุยลานนํา) แข็งจุใจ ชม Blue eye of Siberia
นั$งเคเบิลคาร์ ชมวิวทะเลสาบไบคาล - สนุกสนานกิจกรรมสุ นัขลากไซบีเรียน

กําหนดการเดินทาง 3 – 8 มีนาคม 2562
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk)
13.30 น.
16.35 น.

23.55 น.

พร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาท์เตอร์ สายการ
บินไซบีเรี ยน แอร์ ไลน์ S7
นําท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเอียคุตส์ (Irkutsk) โดยเทียวบินที S7 762ใช้ เวลาเดินทาง 6.10 ชัวโมง
บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง
เวลาที เมืองเอียคุตส์จะเร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัวโมง
เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เมืองเอียคุตส์
(Irkutsk)เป็ นเมืองใหญ่อีกเมืองในไซบีเรี ยเป็ นศูนย์กลางการปกครองมีประชากร
ประมาณ588,000คนเป็ นแหล่งการศึกษาทีสําคัญ
เมืองแห่งธุรกิจและการค้ าระหว่างประเทศ
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มองโกเลียและจีนเป็ นเมืองทีมีผ้ คู นพลุกพล่านเพราะเป็ นย่านการค้ าขาย เมืองนี Fได้ ชือว่าเป็ น นคร
ปารี สแห่งไซบีเรี ย(PARIS OF SIBERIA)
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

วันที2สองเอียคุสต์ –หมู่บ้านบูร์ยคั –เกาะโอลค์ ฮอน – ทะเลสาบไบคาลนํา8 แข็ง–ถํา8 นํา8 แข็ง
- Blue eyes of Siberia

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณห้ องอาหารของโรงแรม
โดยรถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางสูห
่ มู่บ้านบูร์ยัคUst-Orda Buryat villageสัมผัสกับวัฒนธรรม
ประเพณี Buryat เป็ นหนึงในประเทศทีมีประชากรมากทีสุดในไซบีเรี ย ทีนีคุณจะมีโอกาสได้ สมั ผัสกับ
ประวัติศาสตร์ และนิสยั การใช้ ชีวิตของชาว Buryatians

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื Fนเมืองบูร์ยคั
จากนันนํ
F าท่านสู่ เกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island)
เป็ นเกาะทีใหญ่ทีสุดจาก ทังหมด
F
27 เกาะของ
ทะเลสาบไบคาล มีพื Fนทีประมาณ 700 ตางราง
กิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือใต้ จดุ ทีกว้ างทีสุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และ
มีชาวพื Fนเมืองบูร์ยตั (Buryat) อาศัยอยูบ่ นเกาะชาว
พื Fนเมืองของทีนี ขึ Fนชือว่าได้ เก็บรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของพวกเขาไว้ เป็ นอย่างดีตงแต่
ั F สมัยก่อนยุค
2

อภินนั ทนาการหรื อยุคคอลเคซัส และในแต่ละปี มีนกั ท่อง เทียวนับพันคนได้ มาเยือน ณ เกาะแห่งนี F
ถึงท่าเรื อนําท่ านนั2งรถจิบM แบบรั สเซีย UAZวิงไปบนพื Fนนํ Fาแข็ง เส้ นทางระยะทาง 280 กม
( ใช้ เวลาเดินทาง 6-7 ชัวโมง )
ระหว่างทางไปเกาะโอลค์ ฮอนให้ ทา่ นแวะจอดถ่ายรูป ทะเลสาบไบคาลยามเป็ นนํ Fาแข็งในมุมต่างๆ
นําท่านตระเวนถ่ายภาพ ตามจุดต่างๆ ระหว่างทางมีถาํ 8 นํา8 แข็งงอก นํ Fาแข็งย้ อยหลายที จริ งแล้ วๆมี
ลักษณะเป็ นโพรงทีฉาบด้ วยนํ Fาแข็งทีเกาะอยูต่ รงปากทาง

นอกจากนี Fท่านจะพบ ก้ อนนํ Fาแข็งทีเรี ยงรายปะทุพื Fนมาจากพื Fน สะท้ อนกับแสงแดด เห็นเป็ นสีฟ้า
เรี ยกว่า Blue eyes of Siberia

คํา

เดินทางถึง เกาะโอลค์ ฮอน นําท่านเข้ าสูท่ ีพัก
รับประทานอาหารคํา ณภัตตาคาร
อิสระเก็บภาพมุมต่างๆ ในบริ เวณทีพัก

พักบนเกาะโรงแรม Baikal Wood Hotel
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วันที2สามเกาะโอลค์ ฮอน –แหลมโคบอย – โขดหินสามพี2น้อง – แหลมบูรคาน
–ชาแมนร๊ อค (Shamanka rock)–ถ่ ายภาพพระอาทิตย์ ตกดิน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังรถจิaบ 4X4 แบบรัสเซียUAZ ไปยังจุดชมวิว
แหลมโคบอยKHOBOY CAPEซึงเป็ นจุดชมวิวที อยู่
เหนือสุดของเกาะโอลค์ฮอน
เมือเดินทางถึงจุดชมวิว
สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทีกว้ างทีสุดของทะเลสาบ
นําท่านชมโขดหินสามพี2น้อง Three Brothers Rock
ตามตํานานในสมัยอาณานิคม บนชายฝั งมีพายุ และคลืน
ยักษ์ เข้ าทําลายเมือง พีน้ องสามคนจึงตัดสินใจช่วยบ้ าน
เกิดของตน ได้ เดินลงไปในทะเลเพือต้ านแรงคลืน พายุพดั
ไม่หยุดเป็ นเวลาหลายวันหลายคืน เวลาผ่านไปทังสาม
F

เทียง

กลายเป็ นฟอสซิลและกลายเป็ นสามโขดหินทียังคงปกป้อง
อ่าวและเมืองไว้ จนปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน
**แบบปิ กนิกริ มทะเลสาบไบคาลลิ Fมรสซุปปลาแบบพิเศษ
ชมแหลมบรู คานหนึงในแลนด์มาร์ คสําคัญของทะล
สาบไบคาล จากนันนํ
F าท่านชมหินศักดิZสิทธิZ ชาแมนร๊ อค
“Shaman Rock” ทีเป็ นเหมือนศูนย์รวม จิตวิญญาณของ
ชาวเกาะโอลค์ฮอน และเป็ นสัญลักษณ์ของทะเลสาบไบ
คาล หมู่บ้านคูซีร์นี Fเปรี ยบเสมือนลัทธิของชนเผ่าพื Fนเมือง
ของทีนี เป็ นเกาะเดียวในไบคาลทีมีผ้ คู นพํานักอยูช่ นเผ่า
แรกทีตังรกรากบนเกาะคื
F
อคูรีแคน (Kurykan) บรรพบุรุษของ
เผ่าบูร์ยตั (Buryat) กับยาคุต (Yakut) อยูร่ ่ วมกับอีกหลายชีวิตที
กระจัดกระจายอยูต่ ามหมูบ่ ้ าน 5 แห่งรอบๆเกาะ อาชีพหลักคือ
ทําการประมงกับเลี Fยงสัตว์ ผ่านBaikal Spirit เป็ นแท่งไม้ ปลาย
แหลมยาวๆ เรี ยงรายกัน 5-6 แท่งเป็ นจิตวิญญาณของไบคาล
นันเอง ลมหนาวยะเยือกบาดผิวกันเป็ นแถวๆ ยิงต้ องเอามือออก
จากถุงมือหนาอุน่ ของพวกเราแล้ วถือเป็ นโมเมนต์ทรมานใจ
มากๆ แต่ก็เพือให้ ได้ ภาพเวิ Fงนํ Fาแข็งสุดลูกหูลกู ตา และชามาน
รอคทีตังตระหง่
F
านยืนออกไปกลางทะเลนํ Fาแข็ง จากนันเดิ
F นทาง
กลับโรงแรมระหว่างทางแวะถ่ายรู ป ชมวิว จุดต่างๆทีสวยงาม
4

มากมาย พร้ อมเก็บภาพประทับใจ ยามอาทิตย์ตกดินในดินแดนนํ Fาแข็ง

คํา

รับประทานอาหารคํา ณภัตตาคารแบบ รัสเซีย
หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักบนเกาะโรงแรม Baikal Wood Hotelหรื อเทียบเท่า

วันที2ส2 ีเกาะโอลค์ ฮอน (Olkhon Island)–เมืองเอียคุตส์ ถนนคาร์ ล มาร์ กซ์ – 130 ควอร์ เตอร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านนังรถจิaบ 4X4 แบบรัสเซีย UAZ ออกจากเกาะระหว่างทางผ่านชมจุดนํ Fาแข็งแปลกตาต่างๆ

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
โดยรถบัสปรับอากาศนําท่านเดินทางกลับเมืองเอียคุสต์ ( ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง )
ถึงเมืองเอียคุตส์ เมืองทีตังอยู
F ท่ างทิศตะวันออกและเป็ นเมือง
ศูนย์กลางของแคว้ นไซบีเรี ย มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 300
ปี และยังเป็ นเมืองแห่งศิลปะในประเทศรัสเซียจึงได้ รับการ
ขนานนามว่าปารี สแห่งไซบีเรี ย
ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม
ท่ามกลางหิมะ
รับประทานอาหารคํา ณภัตตาคาร
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center
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วันที2ห้า เอียคุสต์ – ลิสต์ เวียนก้ า –พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล – นั2งกระเช้ าลอยฟ้าชมวิว
ตลาดปลา– นั2งสุนัขลากเลื2อน– ล่ องเรื อไบคาลนํา8 แข็ง –พิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมไม้
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์ เวียนก้ าListvyanka Village
ซึงตังอยู
F บ่ นพื Fนทีหุบเขา ริ มทะเลสาบไบคาล ปากแม่นํ Fาอังคา
ร่า Angara River แม่นํ Fาเพียงสายเดียวทีเป็ นทีระบายออกของ
ทะเลสาบไบคาล

เทียง

นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ไบคาล เพือเรี ยนรู้เรื องระบบนิเวศน์
ของทะเลสาบไบคาล
ทีประกอบไปด้ วยพืชและสัตว์
หลากหลายสายพันธุ์ทีน่าสนใจ
รวมไปถึงดาวเด่นของ
พิพิธภัณฑ์ “แมวนํ Fาไบคาล”แมวนํ Fาสายพันธุ์นํ Fาจืดทีเดียวใน
โลก
นอกจากนี Fยังมีนิทรรศการจําลองสภาพใต้ นํ Fาของ
ทะเลสาบไบคาลให้ ชม จากนันนํ
F าท่านนั2งกระเช้ าสู่จุดชมวิวบนยอดเขาเนินเชียร์ สกี 8 เพือชมวิว
จากมุมสูงของทะเลสาบไบคาลจากนันชมตลาดปลาซึ
F
งเป็ นตลาดเล็กๆริ มทะเลสาบทีมีแผงและ
ร้ านค้ าโดยเฉพาะปลาโอมุล ปลานํ Fาจืดของทะเลสาบไบคาล และจําหน่ายสินค้ าพื Fนเมืองตุ๊กตาแม่ลกู
ดก ตุ๊กตาแมวนํ Fา พวงกุญแจ โปสการ์ ด เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
นําท่าน นั2งรถเลื2อนไซบีเรี ยน กิจกรรมสุดพิเศษ ทีจะมีขึ Fน
ในช่วงหน้ าหนาวเท่านันย้
F อนกลับไปประมาณช่วงปี ค.ศ.
1800 - 1900 หรื อยุคตื2นทอง (Gold Rush Era) นัก
เดินทางและนักขุดทองกว่าหมืนคนพากันบินไปยังขัวโลก
F
เหนือเพือขุดทอง แต่ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศมหาโหดของ
ขัวโลก
F
การเดินทางในขัวโลกจึ
F
งเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก
ด้ วยเหตุนี Fจึงต้ องหันมาใช้ สนุ ขั ลากเลือนกัน เพราะเป็ นวิธี
เดียวเท่านันที
F จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ โดยการขนส่ง
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สิงของการรักษาพยาบาล การส่งจดหมายหรื อส่งข่าวหากัน ฯลฯ
นําท่านสัมผัสประสบการณ์น2 ังเรื อ Khivusชมวิวทะเลสาบไบคาลหน้ าหนาว ( นังชมวิว 1 ชัวโมง ) ซึง
เป็ นเรื อสะเทิ Fนนํ Fาสะเทิ Fนบกทีสามารถวิงได้ ทงบนผิ
ั F วนํ Fา หิมะ และพื Fนนํ Fาแข็งได้

นําท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ สถาปั ตยกรรมไม้ Wooden architecture museum ชมสิงปลูกสร้ างไม้ ทีหาดู
ได้ ยาก ซึงเป็ นบ้ านพักอาศัยของชนกลุม่ ทีพํานักอยูท่ ีนีมาช้ านาน ชมการสร้ างบ้ านตามภูมิปัญญา
ชาวบ้ านทีต้ องสร้ างบ้ านด้ วยไม้ และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวทีอุณหภูมิติดลบหลายสิบองศา

จากนันนํ
F าท่านกลับ

เมืองเอียคุตสจากนันนํ
F าท่านสู่ยา่ น
130 ควอร์ เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี Fนับว่าเป็ นแหล่ง
ท่องเทียวทีพลาดไม่ได้ สําหรับผู้มาเยือนเมืองนี Fบริ เวณนี Fเป็ น
แหล่งรวมของร้ านอาหาร
บาร์ ร้านจําหน่ายของทีระลึกที
ทันสมัย โดยสิงปลูกสร้ างทังหมดบริ
F
เวณนี Fสร้ างด้ วยไม้ และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้ วนไซบีเรี ย ซึงขึ Fนชือในการสร้ างบ้ านด้ วยไม้ ย่านนี Fจึง
กลายเป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียว ทังช็
F อป และ ชิมเลยทีเดียว

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พักเอียคุตส์ โรงแรม Courtyard by Marriott Irkutsk City Center

วันที2หกเมืองเอียคุตส์ –กรุ งเทพฯ
เช้ า
08.00 น.
10.45 น.
15.45 น.

รับประทานอาหารเช้ า ในโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพือเดินทางกลับประเทศไทย
นําท่านเหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯโดยไซบีเรี ยนแอร์ ไลน์ เที2ยวบินที2 S7761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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ขอบคุณท่ านที2ใช้ บริการ
กําหนดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
พ ักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ /ท่ าน

พักเดี2ยว

59,900 บาท

8,800 บาท

** หนังสือเดินทางไทย เข้ ารัสเซียได้ ไม่ ต้องยื2นวีซ่า **
ค่าตัว{ เครื องบินไปกลับ (ตัว{ กรุ๊ ป)
ค่านํ Fาหนักกระเป๋ าไม่เกินทีสายการบินกําหนด
ค่าทีพักโรงแรม (2ท่าน/ห้ อง)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
บัตรเข้ าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการ อาหารครบทุกมื Fอตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุทกุ ทีนังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
บริ การนํ Fาดืม วันละ 1 ขวด/ท่าน
อัตรานีไ8 ม่ รวม ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื องดืมนอกรายการ เป็ นต้ น.
ค่านํ Fาหนักเกิน ตามทีสายการบินกําหนด
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และ ภาษี นกั ท่องเทียว ( ถ้ ามี )
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้ องถิน (ตลอดทริ ปการเดินทางจ่าย1,200.บาท/ท่าน )
อัตรานีร8 วม

เงื2อนไขการให้ บริการ
F
ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 21 วัน
1. ในการจองครังF แรก มัดจําท่านละ 20,000 บาท หรื อทังหมด
2. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ• ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. กรณี ทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังF ทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ•ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
F Fน
4. การยกเลิก
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันขึ Fนไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง
4.2 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 21วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
F
100 % ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันF ตําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึนF ไป เที ยวบิ น, ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ•ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี F เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเทียวสามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวตั ิและอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ Fนทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
F Fนหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การ
ก่อจลาจล หรื อกรณีทีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าทีกรมแรงงาน
ทังจากไทย
F
และต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
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6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อนั เนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทังF สิ Fนแต่ทังF นีทF างบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ•การจัดหานี Fโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานีคF ิดตามราคาตัว{ เครื องบินในปั จจุบันหากราคาตัว{ เครื องบินปรั บสูงขึนF บริ ษัทฯสงวนสิทธิ• ทีจะปรั บราคาตัว{
เครื องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือ เดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือ น และบริ ษัท ฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื อ
ท่องเทียวเท่านันF
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
F Fน หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื Fอ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
F Fน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
11. เนืองจากตัว{ เครื องบินเป็ นตัว{ ราคาพิเศษ เมือออกตัว{ ไปแล้ วในกรณีทีท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว{ เครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมือท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่าทังF หมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
F
13.ในกรณีทีลูกค้ าต้ องออกตัว{ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯก่อนทุกครั งF มิฉะนันทางบริ
F
ษัท
ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
F Fน
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