
 

 
   

 
 
 

รสัเซีย มอสโคว ์6 วนั 3 คืน  
จตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลิน  

ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์รสัเซ่ียนเซอรค์สั 
ชมฟตุบอล ทีมชาติโปรตเุกส และ ทีมชาติโมรอ็กโก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัท่ี 17 มิถนุายน 61      กรงุเทพฯ – สนามบินสวุรรณภมิู – ดไูบ – มอสโก 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หน้าทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบรกิารตดิป้ายชื่อพรอ้มรบิบิน้ใหก้บักระเป๋าทุกท่าน 
 
วนัท่ี 18 มิถนุายน 61   ดไูบ – มอสโคว ์– ถนนอารบทั 
01.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เที่ยวบนิที่ EK385    

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
04.45 น. ถงึสนามบนิ เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมเิรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133(บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ) 
13.45 น.       เดนิทางถงึ สนามบินโดโมเดโดโว สหพนัธรฐัรสัเซยี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

สู่  ถนนอารบทั ย่านถนนคนเดนิทีจ่ะมากมายไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหาร ถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 
ในประวตัิเมอืงมอสโก บนัทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครัง้หนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมยัศตวรรษที่ 16 ในรชัสมยั



 

กษตัรยิอ์วีานจอมโหด ถนนสายนี้เป็นทีอ่ยู่อาศยัของต ารวจลบั ต่อมาในสมยัศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชน
ชัน้ขุนนางและศิลปินที่มผีู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มกีารสร้างตึก 2 ชัน้และ 3 ชัน้ดงัที่เห็นได้ใน
ปัจจุบนั ปี 1917 ตกึเหล่านี้ใช้เป็นอพารท์เมนทท์ี่อยู่ร่วมกนัหลายครอบครวัของชนชัน้กรรมกร แต่พอมาถงึ
สมยัสหภาพโซเวียต ถนนอารบตัเป็นที่ย่านพกัของเกิดมชีนชัน้ใหม่ นัน่ก็คือ สมาชิกระดบัสูงของพรรค
คอมมวินิสต ์ประมาณปี 1985 ถนนอารบตัไดก้ลายเป็นถนนคนเดนิ ต่อมากเ็ป็นถนนทีใ่ครๆกร็ูจ้กั และคกึคกั
ทีสุ่ด เพราะเป็นแหล่งชุมนุมศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ ในย่านนี้เราจะไดเ้หน็ศลิปินพรอ้มงานศลิปะ
สวยๆ มากมายใหช้มและเลอืกซือ้ และของทีร่ะลกึหลากหลายแบบกม็ใีหเ้ช่นกนั     

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่ทีพ่กั ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัท่ี 19 มิถนุายน 61   พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ – โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์ 

    ระฆงัพระเจ้าซาร ์- ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ภตัตาคาร น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน จุดก าเนิดแห่ง

ประวตัศิาสตรร์สัเซยีทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยู่บนเนินสูงถงึ 40 เมตร รมิแม่น ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑ์

อารเ์มอรร์ี ่เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรสัเซยี ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี ทัง้เครื่องประดบั

ทีท่ าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของกษตัรยิส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษตัรยิแ์ละพระราชนิี ชม 

โบสถอ์สัสมัชญั เป็นโบสถ์ที่ส าคญัใช้ในงานพธิกีรรม ที่ส าคญั สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน ชม ปืนใหญ่

พระเจ้าซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อต้องการสรา้งปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลกและยงัไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ย

บรอนซ ์และมลีกูกระสุน น ้าหนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นับว่าเป็นของสะสมในยุคนัน้ ชม  หอระฆงัพระเจ้าอีวาน 

มคีวามสูง 81 เมตร ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในยุคนัน้ และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิง่ใดๆ สูงเกินหอ

ระฆงันี้ ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเครมลนิ เรยีกว่า ระฆงัพระเจ้าซาร ์สรา้งในสมยั

พระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เนื่องจากมคีวามผดิพลาจงึท าใหร้ะฆงัแตกออก 

(กรณุาเตรยีมกระเป๋าสะพายใบเลก็) 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านสู่  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the 
Saviour) ที่สรา้งขึ้นโดย “พระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1” ในปี 1839 
และก็ด าเนินการสร้างกนันานถึง 45 ปีสวยงามอลงัการตัง้แต่แรกเห็น 
ตวัอาคารสขีาวสะอาด ตดักนัดว้ยยอดโดมสทีอง เป็นอนุสรณ์ แห่งชยั
ชนะและถวายแด่พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากทีร่สัเซยีรอดพน้จากสงครามนโป
เลยีนแห่งฝรัง่เศสมาได้ จากนัน้น าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสั
บรรยากาศยามค ่าคืนของเมอืงหลวงมอสโคว์ ที่มกีารตกแต่งไฟตาม
อาคารและสถานทีส่ าคญัอยา่งสวยงาม** 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  น าท่านสู่ทีพ่กัณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 
 



 

วนัท่ี 20 มิถนุายน 61  สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสก้ี – ชมการแข่งขนัมหกรรมฟตุบอล 2018  

    ทีมชาติโปรตเุกส VS ทีมชาติโมรอ็กโก - สแปรโ์รว ์ฮิลล ์ 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจุดหมายแรกของวนันี้คือ สถานีรถไฟใต้ดินแห่งมอสโก 
(Moscow Metro) แมจ้ะเหมอืนไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เมื่อมาก็ต้องมาชมความงามของสถานีรถไฟสวยๆ 
และลองนัง่ดซูกัครัง้ แต่ก่อนเคยเป็นสถานทีห่ลบภยัจากกองก าลงัทหารนาซใีนช่วงสงครามครัง้ที ่2 หากนับรวม
ความยาวของเส้นทางเดนิรถไฟใต้ดนิทัว่มอสโกจะมคีวามยาวถงึ 260 กโิลเมตร และที ่สถานีคอมโซโมลสกา
ยา (Komsomolskaya) กโ็ดดเด่นดว้ยการตกแต่งในสไตลบ์ารอก และกม็ภีาพโมเสกสวยๆ ประดบัประดาไวท้ัว่
ทัง้สถานี พร้อมขอบเพดานอาคารโค้งสวยงามที่อลงัการยิง่ใหญ่ด้วยชานเดอเลยีร์เรยีงตลอดความยาวของ
ทางเดนิภายในสถานี มเีสาหนิอ่อน งานจติรกรรมเลอค่าแฝงไวใ้นทุกซอกทุกมุม แลว้ไปเดนิเทีย่วชม ตลาดอิส
มายลอฟสก้ี (Izmailovsky Market) ซึง่เป็นตลาดหนึ่งในมอสโกทีพ่่อคา้แมค่า้พดูภาษาไทยได ้สนิคา้ส่วนใหญ่ใน
ตลาดอสิมลัลอฟสกีจ้ะเป็นแนวพืน้เมอืงทอ้งถิน่ มเีสือ้ผา้ เครื่องกนัหนาว กระเป๋า หมวก และสนิคา้ทีร่ะลกึสุดฮติ
อยา่ง ตุ๊กตาแมล่กูดก หรอื มาทอสกา้ เอกลกัษณ์ของรสัเซยี  

 

   
 
11.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
12.30 น.        น าท่านเดนิทางสู่ “Luzhniki Stadium” สนามแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 และนัดชงิชนะเลศิรวมทัง้จดัพธิี

ปิดการแขง่ขนั เป็นสนามทีม่คีวามจุ 81,000 ทีน่ัง่ สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1955 ใชเ้วลาสรา้งรวม 450 วนัและเปิดใช้
อย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.1956 หรอืเมื่อ 62 ปีที่ผ่านมา  หมายเหตุ : ควรเดินทางถึง
สนามก่อนการแข่งขนั 2 ชัว่โมง   ชมฟตุบอล คู่ระหว่าง  โปรตุเกส VS โมรอ็กโก เวลา 15.00 น. ตามเวลา
ท้องถ่ิน  

                       พิเศษ !! ค่าตัว๋เข้าชมการแข่งขนัฟตุบอล  เป็น ID CARD FOOTBALL  เป็นตัว๋ชัน้ Match Club ซ่ึงรวม
บริการพิเศษดงัน้ี * ตัว๋ท่ีนัง่ชมในชัน้ CAT 1แบบติดขอบสนาม *เคาน์เตอร์อาหารบุฟเฟ่ต์ Highest 
Standards ก่อนและหลังเกมส์การแข่งขัน Premium Bar 
บริการเคร่ืองด่ืมนานาชนิด ก่อนและหลงัเกมส์การแข่งขนั
พื้นท่ีส าหรบัจดัการต้อนรบัการเข้าชมเกมส์ รบัของท่ีระลึก
แบบ Commemorative Gifts   หลังจากจบเกมส์การแข่งขัน 
น าพาท่านสู่จดุชมววิเมอืงทีส่วยงามทีสุ่ดในมอสโก สแปรโ์รว ์ฮิลล ์
(Sparrow Hills) หรอือกีชื่อคอื เลนินฮิลส์ เนื่องจากเป็นท าเลที่
มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโกและ บรรยากาศของสนาม 
Luzhniki Stadium  ทีใ่ชจ้ดัการแขง่ขนัมหกรรมฟุตบอลโลก 2018 จากมุมสูงไดอ้ย่างชดัเจน และเป็นอกีมุมหนึ่ง
ทีเ่ลนินชื่นชอบมาก จงึเลอืกจดุนี้เป็นทีต่ ัง้ของบา้นพกัส่วนตวั ปัจจบุนันอกจากจะเปิดรบันักท่องเทีย่วขึน้มาชมววิ
จดุเดยีวกบัเลนินใน อดตีแลว้ ยงัเป็นทีน่ิยมในการใชเ้ป็นมมุถ่ายภาพแต่งงานยอดนิยมของชาวรสัเซยีอกีดว้ย 



 

ค า่                 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน   สู่ทีพ่กั ณ IZMAILOVO DELTA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัท่ี 21มิถนุายน 61 จตัรุสัแดง – รสัเซียนเซอรค์สั – ดไูบ  
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านจตัุรสัแดง (Red Square) จตุัรสัที่สวยงามที่สุดใน

โลกเพราะสรา้งดว้ยการน าหนิแกรนิตและหนิอ่อนจ านวนนับลา้นชิน้ตอก
ฝังลงบนพืน้ทัว่จตุัรสัทีม่คีวามกวา้ง 695 เมตรและยาว 130 เมตร ท าให้
กลายเป็นจตุัรสัโมเสกที่ยิง่ใหญ่อลงัการมาก เป็นที่ตัง้ของกิโลเมตรที่
ศูนย์ของรัสเซีย โดยรอบจตุัรสัแดงจะล้อมรอบไปด้วยสถานที่ส าคัญ
หลายแห่ง ม ีหอนาฬิกาซาวิเออร ์(Savior Tower) ทีต่ ัง้อยู่บนป้อมส
ปาสสกายา ถ้าแหงนหน้าขึน้ไปชมบนยอดหอเราจะเหน็ไดว้่าออกแบบ
ดว้ยศลิปะแบบโกธกิ ประดบัดว้ยดาวแดง 5 แฉกซึ่งเป็นทบัทมิน ้าหนัก
ถงึ 20 ตนั ม ีวิหารเซนต์บาซิล (St. Basil's Cathedral) กถ็อืว่ายงัไป

ไม่ถึง นี่คอืสิง่ก่อสรา้งที่ได้รบัการยอมรบัว่ายิง่ใหญ่ที่สุดของ
รสัเซยีในยุคศตวรรษที่ 16 วหิารเซนต์บาซลิสร้างขึ้นอย่าง
สวยงามและมสีสีนัแปลกตาแหวกแนวเมื่อปี 1555 มโีดมถงึ 9 
ยอดที่สูงลดหลัน่กนัไป ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum) อยู่ไม่
ใกลจากจตุัรสัแดง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่เก่าแก่และมชีื่อเสยีง
มากทีสุ่ดของรสัเซยีซึง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปี 1895 ตวัอาคารนัน้
สงู 3 ชัน้ ภายในสวยงามโอ่อ่าอลงัการ และรา้นคา้จ านวนกว่า 
200 ร้าน อดัแน่นไปด้วยสนิค้ามากมาย โดยเฉพาะแบรนด์
เนมชื่อดงัระดบัโลก  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัจากนัน้น าท่านชม ชมการแสดง รสัเซียนเซอร์คสั ละครสตัว์รสัเซียมี  
ชื่อเสยีงมากตัง้แต่สมยัก่อน ในประเทศไทยกเ็คยมคีณะละครสตัวจ์ากรสัเซยี
มาแสดงนะ การแสดงละครสัตว์ได้รบัความสนใจจากผู้ชมมากมาย ด้วย
เพราะความมหศัจรรยข์องนักแสดงและความสามารถของผูก้ ากบั ท าใหค้ณะ
ละครสตัวข์องรสัเซยีไดร้บัการตอบรบัทีด่เีสมอ นอกจากความน่าสนใจในการ
แสดงน่าหวาดเสียวแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ชมแม้กระทัง่ชาวรสัเซียให้
ความสนใจ คือ การแสดงของนักแสดงนานาชาติที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่  การ
แสดงมหีลายชุดที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของสตัว์ต่างๆ กายกรรมและ

มายากล ทีท่ ัง้สนุกและตื่นตา เป็นโชวท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้ 
  ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินมอสโคว ์
23.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เทีย่วบนิที ่EK 132 แวะเปลีย่นเครื่อง (บรกิารอาหาร

และเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ)  
11.45 น. เดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยเทีย่วบนิที ่EK 370  

(บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ) 
 
 



 

วนัท่ี 22 มิถนุายน 61  กรงุเทพฯ 
20.50 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจ  

****************************** 
 
ก าหนดการเดินทาง  
 
 
 

 
 
**แบง่ช าระ 2 งวด** 
ครัง้ท่ี 1   ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัท าการจอง                       50,000 บาท 
ครัง้ท่ี 2   ช าระก่อนเดินทาง 30 วนั    49,900 บาท 

 
อตัราน้ีรวม 
 
  ค่าตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 
 ค่าทีพ่กั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการ 
          อตัรานี้ รวมตัว๋ชมฟุตบอล แบบ Match Club  

    - เป็นตัว๋ทีน่ัง่ชมใน CAT 1 แบบตดิขอบสนาม 
    - บรกิารเคาน์เตอรอ์าหารแบบบุฟเฟ่ต์ 
    - บรกิารบารเ์ครือ่งดื่มนานาชนิด ก่อนเกมสแ์ละหลงัจบเกมส์ 
    - ของทีร่ะลกึแบบ Commemorative Gifts 

 ค่ารถปรบัอากาศ และบรกิารน าเทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบุในรายการ 

วนัเดินทาง   ราคา 

มิถนุายน  17-22 มิถนุายน 99,900 



 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการใบเสรจ็ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณเีกนิกว่าสายการบนิก าหนดให ้30 กโิลกรมัต่อหนึ่งคน 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี และค่าเครือ่งดื่มในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกดท้์องถ่ินและคนขบัรถท้องถ่ิน ท่านละ 5 ยเูอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (20 ยเูอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 4 วนั) 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
1. ส าหรบัการจอง กรณุาช าระเงินมดัจ าท่านละ 50,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 
2. กรณไีมเ่ขา้ชมการแขง่ขนัฟุตบอลหกัค่าเขา้ชม 850 USD   
3. ช าระยอดทัง้หมดก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั  
4. หากไมช่ าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 
1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ้า่ยเบือ้งตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั เกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-25 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้าในกรณทีีผู่เ้ดนิไมถ่งึ 30 ท่าน และทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิโดยหกั 

เฉพาะค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 
2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยั และไมร่บัผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสยีหรอืได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหา
การเมอืง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ 
ไมว่่ากรณใีดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี

4. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมดไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทั  
จะถอืว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 


