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 ไฮไลท์...บินตรงสู่เมืองดาลัด ไป-กลับ
 ไฮไลท์...พักโรงแรมระดับ 4ดาว
 ไฮไลท์...สัมผัสเมืองตากอากาศของเวี ยดนาม สุดฟิ น!!!
วันแรก

กรุงเทพ – ดาลัด –ฟานเทียต – มุยเน่ – ลาธารนางฟ้ า – ทะเลทรายแดง

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โ ดยสารระหว่ างประเทศ เคาน์ เ ตอร์สายการบิ น
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ Thai Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อ นรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็ คอิน
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ดาลัด โดยเที่ยวบินที่ VZ940
เดินทางถึงเมืองดาลัด เมืองดาลัดตัง้ อยู่ในตลาดลามดง ทาง
ภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม ชื่อ ดาลัด มาจากคํา 2 คํา คือ ดา หมายถึง แหล่ ง กํา เนิ ดหรื อแม่นาํ ้ กามลี ส่ ว น
คําว่า ลัด เป็ นชื่อของชนกลุ่มน้อยเผ่าหนึ่งทีอ่ าศัยอยู่ทนี่ ี่ เมืองแห่งนี้ตงั้ อยู่ทา่ มกลางขุ นเขา ปกคลุ มไปดว้ ยทิว
สน ทะเลสาบ และป่ าไม ้บนทีร่ าบสู งลามเวียต ถัดจากแม่นาํ ้ กามลี มีความสู ง จากระดับนํา้ ทะเลปานกลาง
1,500 เมตร อุณหภูมเิ ฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส นับเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีโ่ รแมนติคของเวี ย ดนาม และ
ได ้รับการขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งฤดูใบไม ้ผลิชวั ่ นิรนั ดร์ จากความงดงามและเงียบสงบ ทําให ้ครั้ง หนึ่ ง ชนชั้น
ปกครองชาวฝรัง่ เศสเคยคิดจะสร้างให ้เป็ นเมืองหลวงของสมาพันธรัฐอินโดจีนที่เป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส ใน
ตอนปลายศตวรรษที่ 19 แต่หลังจากสํารวจพื้นทีแ่ ล้วก็ไม่ได ้จัดตัง้ ขึ้ น แต่ ส ร้า งเป็ นศู นย์วิ จ ัย ทางการเกษตร
และอุตุนิยมวิทยาขึ้นทีน่ ี่
บริการอาหารกลางวัน ++ เมนูเฝ๋อเวียดนาม (มื้ อที่ 1)
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดิ นทาง
ประมาณ 4 ชม.) เดินทางถึง เมืองฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่ า งการเดิ น ทางผ่ า น
ชมธรรมชาติและวิถชี ีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวเวี ยดนาม จากนั้น นํา ท่ า น
ชมแกรนด์แ คนย่ อ นแห่ ง เวี ย ดนาม ลํ า ธาร FAIRY STREAM ที่ เกิ ด
จากการกัดเซาะของนํา้ และลมเป็ นลําธารลึกกว่ า 20 เมตร เปิ ดให้เห็ น ชั้น
ของดินและทรายหลากสี ซึ่งทัง้ หมดล ้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควร
แก่เวลา จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของทรายสี ชมพู แ ดงจนเป็ น
ลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

11.10 น.
12.55 น.

บ่าย

เย็น
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หลังจากนัน้ นําท่านเข ้าสู่ที่พกั PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรื อ เที ย บเท่ า เชิ ญ ท่ า นพักผ่ อ นหรื อ ท่ อ งราตรี ต าม
อัธยาศัย
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วันที่สอง

เช้า

เที่ยง

มุยเน่ – ทะเลทรายขาว - ดาลัด – นั่งรถราง – นํ้ าตกดาทันลา - กระเช้าไฟฟ้ า – วัดจรุก๊ เลิม - วัดมังกร
ชอปปิ้ งถนนคนเดินเมืองดาลัด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหน
จะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้ าเท่านัน้ ไม่ไกลกัน มี แ หล่ง นํา้ จืด (โอเอซิ ส ) สํา หรับ ให้น ักท่ อ งเที่ ยวใช้
พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็ น เช่ า รถจี๊ ป หรื อ
รถ ATV ตะลุยเนิ นทราย หรือสนุ กสนานกับ การเล่ นแซนด์ดู นลื่ นไถลจากจากเนิ นทรายสู ง กว่ า 40
เมตร (ค่าใช้จ่ายในการนัง่ รถจิ๊บ 1คัน นัง่ ได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท)

จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง เมืองดาลัด อยู่ในจัง หวัด ลามดงดาลัด เป็ นอี กหนึ่ ง เมื อ งตากอากาศที่ มี
ชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวี ยดนามเนื่ อ งจากตั้ง อยู่ บ นที่ สู ง จากระดับ นํา้ ทะเลประมาณ
1,500 เมตร ทําให้อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ปี แม้กระทัง้ ในฤดูรอ้ น อุณหภูมิเฉลีย่ ประมาณ 15-25 องศา
เซสเซียส แวดล ้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้า นเรื อ นต่ า งๆปลู กสร้า งรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมฝรัง่ เศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และเห็ น ว่ า
บรรยากาศค่อนข ้างดี ทางฝรัง่ เศสจึงได้เข ้ามาพัฒนาและสร้า งเมื อ งดาลัด เพื่ อ ให้เป็ นเมื อ งตากอากาศ
สําหรับชาวฝรัง่ เศส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นําท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่า นผื นป่ าอันร่ มรื่ นเขี ย วชอุ่มลงสู ่
หุบเขาเบื้องล่าง เพือ่ ชมและสัมผัสกับความสวยงามของ นํ้ าตกดาทัน ลา (Thac
Datanla) นํา้ ตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มชี ื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานทีท่ ่องเที่ย วยอด
นิยมของดาลัดทีไ่ ม่ควรพลาด!! จากนัน้ นําท่านเดินทางสู ่ สถานี ก ระเช้ าไฟฟ้ า
เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้ าแห่งนี้เป็ นกระเช้าไฟฟ้ าทีท่ นั สมัยทีส่ ุ ดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัย สู ง
ที่สุ ดท่ า นจะได ้ ชมวิ ว ของ
เมืองดาลัด ที่มองเห็นได ้ ทัง้
เมือง ทีต่ งั้ อยู่ทา่ มกลางหุ บเขา
อันสวยงาม จากนั้นนํา ท่า น
ชม วัดจรุก๊ เลิม เป็ นวัดที่ส ร้า ง
อยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด ้วยใบไม ้ดอกไม ้ นานาพันธุ ์ กับทิวสนทีย่ ื นต้นตระหง่ า น
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ปกคลุ มทุ ก หุ บเขา จากนั้ น นํา ท่า นชม เจดี ย ์ มัง กร
(dragon pagoda) เป็ นวัดพุ ทธนิ ก ายเซนที่มีชื่ อเสี ย ง
ของเวียดนาม ภายในประกอบไปด ้วยหอระฆัง ที่สู ง ที่สุ ด
ในเวียดนามทีม่ คี วามสู งถึง 37 เมตร และผนัง ดา้ นบน
ภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสีส ันสดใส บอก
เล่าเรื่องราวพุทธประวัติตงั้ แต่ประสู ติ ตรัสรู ้ และปรินิ พ พาน นอกจากนี้ ผู ท้ ี่มาเยื อนยัง สามารถผ่ อนคลาย
อารมณ์ ได ้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม ้ได ้อีกด ้วย

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด ..

จากนัน้

นําท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้ งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อ สิ น ค้า นานาชนิ ด ตาม
อัธยาศัย
เข้าที่พกั LA SAPINETTE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
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วันที่สี่ สวนดอกไฮเดรนเยีย Garden Hydrangeas - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่า นชม สวนไฮเดรนเยี ย Garden Hydrangeas จะออกดอกไฮ
เดรนเยียตลอดทัง้ ปี เนื่องจากสภาพอากาศในดาลัดค่อนข ้างเย็น ภายใน
จะมีความเป็ นสวนขัน้ บันไดลดหลัน่ ของไปตามเขา ระหว่ า งพุ่ ม ก็ จะมี
ทางเดินเล็กๆ ที่เราสามารถเข ้าไปแล ว้ ถ่า ยรู ป ได้ หรื อ บางจุ ด เค้า มี เป็ น
บันไดสูงๆ ให้เราปี นขึ้นไปนัง่ ถ่า ยรู ป ได้ด ว้ ย จากตอนแรกที่ เป็ นสวน
ดอกไม้เพื่อขายดอกไม้ ตอนนี้กลายเป็ นสวนที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวไปในตัว แล ว้ ได้เ วลาอันสมควรนํ า ท่ า น
เดินทางสู่สนามบินดาลัด
13.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

วันปี ใหม่ 28 - 30 ธ.ค 2561

10,998

10,998

2,500

วันปี ใหม่ 31 ธ.ค – 2 ม.ค 2562

12,598

12,598

2,500

18 – 20 ม.ค 2562

9,598

9,598

2,500

1 – 3 ก.พ 2562

9,598

9,598

2,500

8 - 10 ก.พ 2562

9,598

9,598

2,500

8 – 10 มี .ค 2562

9,598

9,598

2,500

อัตรานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **** ไม่มีราคาเด็ก****
ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่นเมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์
ค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ :
1.อัตราค่าบริการเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินช่วงเทศกาล เมือ่ จองทัวร์ ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อนวันเดินทางได ้ และ/หรือ
ขอคืนเงินค่าทัวร์ ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ปออกเดินทางต้องมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 40 ท่านขึ้นไป
3.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริการ เนื่องจากค่าภาษี เซอร์ชาร์ทนํา้ มันสายการบินปรับขึ้น และ/หรือมีผลมาจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
4.กรณี ทที่ า่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจ้งบริษทั ฯก่อนทําการจอง มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
อัตรานี้ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ –ดาลัด - กรุงเทพ ชัน้ ประหยัด
• ค่านํา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ ดาลัด
• ค่าทีพ่ กั โรงแรม พักห ้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานทีท่ รี่ ะบุไวใ้ นรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงือนไขของบริษทั ประกันภัยทีบ่ ริษทั ใช้บริการ
อัตรานี้ ไม่รวม
• ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % , ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว ใ้ นรายการ,ค่าระวางนํา้ หนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไวใ้ นรายการ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น หัวหน้าทัวร์ไทย คนขับรถ ท่านละ 200 บาท / วัน / คน
(รวม 3 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน)
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่าง
ติดกันอย่างน้อย 2 หน้า / การจองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท ที่เหลือชํ าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได ้ทุก
กรณี และ กรณี ทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น รวมถึง เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัด
จาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น เนื่องจากรายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย
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หนังสือเดินทาง
*** กรุณาส่งสําเนาหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วัน เพื่อทางบริษัทฯ จะได้สง่ ให้ทางสายการบิ น เพื่ อออก
ตัว๋ เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้อ งเหลือ อายุ ก ารใช้ ง านมากกว่ า 6 เดื อ นขึ้ นไป (นั บจากวัน ออก
เดินทาง) และต้องเหลือหน้าว่างสําหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้าขึ้ นไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณี ท่ มี ีผรู ้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให ้ครบถ้วนจนเป็ นทีพ่ อใจก่อนชําระค่าบริการ ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นประโยชน์แก่
ตัวท่านและสมาชิกเอง และเมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ในบริษทั ฯ กําหนด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได ้รับการยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ ะบุในโปรแกรมได ้
8. การจัดการเรื่องห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเ่ ข้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ส้ ู บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ท้ พี่ กั ทัง้ นี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้อมให ้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้
9. กรณี ผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน้าได ้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู จ้ ดั ไม่มสี ิทธิในการให ้คําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิ้นแทนผู จ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู ม้ อี าํ นาจของผู จ้ ดั กํากับเท่านัน้
11. ผู จ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ทผี่ ู เ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อนื่ ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จํากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พ้นื ที)่
13. บริการนํา้ ดืม่ ท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
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14. ทางบริษทั ฯ ซึง่ ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิ การนัดหยุดงาน
จลาจล เหตุวุ่นวายหรือภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯ ซึง่ อาจจะทําให ้ทางสายการบินงดเวน้ การบินตามเวลาทีก่ าํ หนด
และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินทีใ่ ช้ในเทีย่ วบินนัน้ ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาทีก่ าํ หนด โดยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่
เกิดขึ้นจากทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ รวมถึงการ
ตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจากทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทัง้ นี้ทางบริษทั จะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสําคัญ

“ความสุขของท่าน คืองานบริการของเรา”

