ข้อมูลพืน้ ฐานของจังหวัดราชบุรี
คาขวัญประจาจังหวัดราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร
วัดขนอนหนังใหญ่ ตืน
่ ใจถ้างาม ตลาดน้าด้าเนิน
เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยีส
่ กปลาดี

ตราประจาจังหวัดราชบุรี
รูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของพระมหากษัตริย์ 2 สิ่ง คือ
1. พระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว
2. ฉลองพระบาทคู่ประดิษฐานอยู่บนพานทอง
หมายถึง เครื่องแสดงถึงความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

ดอกไม้ประจาจังหวัดราชบุรี
ชื่อดอกไม้ ดอกกัลปพฤกษ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Cassia bakeriana)

ต้นไม้ประจาจังหวัดราชบุรี
ชื่อพรรณไม้ โมกมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Wrightia tomentosa)

ผูบ้ ริหารจังหวัดราชบุรี
นายสุรพล แสวงศักดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นายณรงค์ ไพศาลทักษิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

นางณิทฐา แสวงทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
ดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

 ทีต่ งั้ และขนาด
จัง หวัด ราชบุรีตั้ง อยู่ใ นพื ้น ที่ภ าคกลางด้า นทิศ ตะวัน ตก ห่า งจากกรุง เทพมหานครประมาณ
100 กิโ ลเมตร มีพื้น ที่ 3,247 ล้า นไร่ หรือ 5,196 ตารางกิโ ลเมตร คิด เป็น ร้อ ยละ 11.27 ของเนื้อ ที่
ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
เป็นแนวพรมแดนสันปันน้า ระยะความยาว 73 กิโ ลเมตร มีแ ม่น้าแม่ก ลองเป็น แม่น้าสายหลัก ไหลผ่า น
จัง หวัดราชบุรีในเขตพื้นที่อาเภอบ้านโป่ ง โพธาราม และอาเภอเมืองราชบุรี เป็นระยะทาง 67 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม,จังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับประเทศพม่า มีแนวชายแดนยาวประมาณ 73 กม.
 สภาพภูมปิ ระเทศ
1.พื้นที่ราบสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า มีเทือกเขาตะนาวศรีและภูเขาน้อยใหญ่
สลับซับซ้อนในเขตพื้นที่อาเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากท่อ และ อาเภอบ้านคา
2.พื้ น ที่ ร าบลุ่ ม ได้ แ ก่ บริ เ วณพื้ น ที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ าแม่ ก ลอง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ เ หมาะสม
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองราชบุรี โพธาราม
และบ้านโป่ง
3.พื้นที่ราบต่า ได้แก่ บริเวณตอนปลายของแม่น้าแม่กลอง คลองดาเนินสะดวก และแม่น้าอ้อมด้าน
จัง หวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นที่อาเภอบางแพ อาเภอวัดเพลง และอาเภอดาเนินสะดวก ซึ่ง มีคูคลอง
เชื่อมโยงถึงกันกว่า 200 สาย
4.พื้นที่ภูเขาสูง ได้แก่ บริเวณชายแดนด้านตะวัน ตกติดกับสหภาพพม่า และเขตแดนด้านใต้ติดกั บ
จังหวัดเพชรบุรี มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง อุดมด้วยป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ ในระดับ
ความสูง ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร ในเขตอาเภอสวนผึ้ง กิ่งอาเภอบ้านคา และอาเภอปากท่อด้านตะวันตก
 สภาพภูมอิ ากาศ
จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แต่การที่มีเทือกเขาตะนาวศรี
บังไว้อยู่ ทําให้เป็นที่อับฝน คือ อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบ้านคา และอําเภอจอมบึง ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไป
ตกในแถบ ลุ่มแม่น้ําแม่กลอง และด้านตะวันออกของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 13-38 องศาเซลเซียส แต่ในฤดู
หนาวบริเวณเชิง เขาหรอหุบเขาในพื้นที่อําเภอสวนผึ้งและอําเภอบ้านคาจะมีสภาพอากาศหนาวมากอุณหภูมิ
เฉลี่ย 8-15 องศาเซลเซียส
 เขตการปกครอง
จังหวัดราชบุรีแบ่งการปกครองออกเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้
การปกครองส่ วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอโพธาราม
อาเภอบ้านโป่ง อาเภอดาเนินสะดวก อาเภอบางแพ อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง
และอาเภอบ้านคา 104 ตาบล 975 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งการปกครองออกเป็น 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 25 เทศบาล ตาบล และ 83 องค์การบริหารส่วน
 ประชากร
จังหวัดราชบุรี มีประชากรทั้งสิ้น จานวน 909,711 คน

 เศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี สามารถพิจารณาได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดราชบุรี ณ ราคาประจาปี 5222 ประกอบด้วย การผลิตภาคเกษตรร้อยละ 57.6 และภาคนอก
เกษตรร้อยละ 75.4 ซึ่งสาขาการผลิตที่มีสัดส่วน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 56.7
สาขาไฟฟ้าฯ ร้อยละ 50.3 และสาขาอุตสาหกรรมร้อยละ 10.4 ตามลาดับ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทานาข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้าแม่กลองมีการ
ปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง สับปะรด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการทาสวนผลไม้
หลายชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว องุ่นและชมพู่ มีการทาปศุสัตว์ที่สาคัญ คือ สุกร ไก่ เป็ด โคเนื้อและโค
นม นอกจากนั้นยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดประเภท กุ้ง ก้ามกราม กุ้ง ขาว อุตสาหกรรมที่สาคัญ และมี
ชื่อเสียงของจังหวัด คือ อุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผา การทอผ้า อุตสาหกรรมอาหาร การประกอบ
ตัวถังรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก และอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ
 การอุตสาหกรรม
โรงงานอุ ต สาหกรรมในจั ง หวั ด ราชบุ รี อุ ต สาหกรรมหลั ก ของจั ง หวั ด ส วนใหญ จะอยู ในดาน
อุ ต สาหกรรมการเกษตร ผลผลิ ต ที่ ไ ด ไม คงที่ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพตามฤดู ก าล ท าให้ ร ะดั บ รายได ไม
แน นอน ซึ่ ง ส วนใหญ จะเป นโรงสี ข าว ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ จะอยู ใน
เขต อ าเภอบ านโป ง และอ าเภอโพธาราม ได แก โรงงานผลิ ต ภั ณ ฑ เซรามิ ค โรงงานน้าตาลและ
ผงชู ร ส โรงงานแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร โรงงานผลิ ตกระดาษ อู ต อรถยนตเป็นต้ น
 การเกษตรกรรม
สาหรับสินค้าเกษตรสาคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสาปะหลัง สับปะรด อ้อยโรงงาน ไก่เนื้ อ สุกร
น้ามันดิบ และกุ้งขาว ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องพิจารณา
ความต้ องการของตลาดต่างประเทศเป็นส่วนสาคัญ ด้วย ขณะที่ผลผลิตข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี
5227 จากการที่ไม่มีโครงการแทรกแซงราคาข้าว ประกอบกับนโยบายการปรับ โครงสร้างการผลิตโดยการ
ปรั บเปลี่ ยนการปลู กข้ า วในพื้ นที่ เ หมาะสมน้อ ยหรื อไม่เ หมาะสมไปปลู กพื ชอื่ นหรื อกิ จกรรมอื่น ที่มี ความ
เหมาะสม และให้ผลตอบแทนสูงกว่า
 ภาวะการค้าทั่วไป
ภาวะเศรษฐกิจโดย รวมของจังหวัด มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ลดลงร้อยละ 7.14 เมื่อเทียบกับเดือน
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก , ธุรกิจบริการ และธุรกิจก่อสร้าง อัตราเงินเฟ้อ
ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค.52 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 51 ลดลงร้อยละ 0.3 เป็นการลดลงของดัชนีราคาหมวด
อืน่ ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 4.6 สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวและ
ปริมาณมีเพียงสาหรับผู้บริโภค
 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี
The Resort Water Park มหัศจรรย์สวนน้ากลางหุบเขาในอาเภอสวนผึ้ง แห่งแรกและแห่งเดียวใน
ราชบุรี โอบล้อมด้วยทิวเขาบรรยากาศสวยงาม ท่ามกลางธรรมชาติป่าตะวันตกสุดเขตประเทศไทย สดชื่น
เย็นฉ่ากับสวนน้าและเครื่องเล่นสไลเดอร์ ตกแต่งเนรมิตรสวนน้าเป็นป้อมปราสาทนครเมืองแห่งความสนุก
ค่าบัตรผ่านเข้าสวนน้าเพียง 120 บ. สาหรับผู้ใหญ่ และ 80 บ. สาหรับเด็ก ภายในสวนน้าเปิดบริการที่พัก
ออกแบบเป็นบ้านเมืองในนิยาย ตกแต่งภายในสวยงาม สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน คุ้มค่าสูงสุดสาหรับ
วันหยุดพักผ่อนของคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร.081- 763 9336

New land ดินแดนแห่งความสนุกใจกลางสวนผึ้ง สถานที่รวมกิจกรรมหลากหลายสาหรับนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟเล็ก การเลี้ยงแกะ ยิง ธนู ยิง หน้าไม้ สปาปลา ป้อนนมปลาคราฟ ขับรถ ATV มี
ร้านอาหาร ร้านของฝากของที่ระลึก โดยเฉพาะน้าสับปะรดสด 100 แช่เย็นจนเป็นวุ้น(ไม่ต้องใส่น้าแข็ง )
อร่อยมากมายถ้ามาต้องสั่งครับ ปัจจุบัน New Land เปิดให้เข้าฟรี แต่จะเสียเฉพาะค่ากิจกจรรมเท่านั้นเป็น
จุดๆไป(รับเฉพาะคูปอง) หรือจะเลือกซื้อคูปองแบบเหมาเล่นทุกอย่างในราคา 500 บาท ก็จะประหยัดไปได้
150 บาท สาหรับคนที่อยากเล่นทุกอย่างนะครับคุ้มแน่นอน
ธารน้าร้อนบ่อคลึง ธารน้าร้อนเล็กๆ ที่ธรรมชาติให้มา ถือว่าเป็นธารน้าร้อนที่ใกล้กรุงมากที่สุด อยู่ใน
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขับรถจากกรุงเทพฯ มาประมาณ 2 ชม. ธารน้าร้อนกาเนิดจากน้าแร่ไหลซึมจากน้าใต้ดิน
ผ่านซอกหินจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลลงมาไม่ขาดสายตามลาธารเล็กๆ ผ่านก้อนหินกรวดทรายและป่าไม้
เบญจพรรณ เป็นระยะทางประมาณ 150 เมตร ลงมายังบ่อน้าร้อนด้านล่าง บ่อน้าแร่ร้อนที่นี่มีบรรยากาศ
แบบไทยๆ อย่าคาดหวังถึงความสวยงามเหมือนออนเซนของญี่ปุ่น แต่ประโยชน์ที่ได้จากวารีบาบัดถือว่า
คุ้มค่ากับการเดินทางมา
ตลาดน้าดาเนินสะดวก ตั้งอยู่ใน จังหวัดราชบุรี และยังเชื่อมไปถึง จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงครามเข้าด้วยกันตลาดน้าดาเนินสะดวกจะเริ่มค้าขายกันตั้งแต่ 05.00-12.00 น. สินค้าที่มีให้เลือกซื้อ
ก็จะมีทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึกมากมาย รวมถึงสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ
อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้า แห่งแรกและแห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของไทย ดินแดนอันแสนสวยงามซึ่ง
เต็มไปด้วยอัลปาก้า ขนปุย วิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่ง หญ้าสีเขียวกว่า 250 ไร่ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น
ป้อน กอด และหยอกล้อกับสัตว์ที่เป็นมิตรอันหลากหลาย ทั้ง อัลปาก้า จิงโจ้แคระ กระต่ายยักษ์ หนูตะเภา
และอื่น ๆ อีกมากมาย อ๊ะ ๆ แต่เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมน้องอัลปาก้าเป็นจานวนมาก เกินกว่าที่
กาหนดไว้ต่อวัน (เพียง 200 ท่าน/วัน) อัลปาก้าฮิลล์จึงจะรับลูกค้าผ่านระบบทางการจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
เท่านั้น (สอบถามรายละเอียดได้ที่ 08 0821 2108/08 1145 9565)
ตลาดน้าสวนผึ้ง Veneto พร้อมแล้วที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งผู้ที่กาลังมองหาสถานที่พักผ่อน
อันแสนโรแมนติก และศูนย์การค้าสุดอลังการกับรูปแบบของอาคารและร้านค้าที่ออกแบบมาอย่างลงตัว เพื่อ
ความสนุกสนานในการจับจ่าย และเลือกซื้อสินค้า โดยร้านค้าตลาดน้า Veneto ถูกออกแบบอย่างมีสไตล์และ
มีเอกลักษณ์ ภายใต้กลิ่นอายอันแสนโรแมนติกของ Santorin ด้วยความโดดเด่นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา
ตัดกับสีน้าเงินสด ท่ามกลางเทือกเขาที่เขียวขจีจนมีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังได้ตื่นตา
และเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจของลานน้าพุ หอระฆัง และสวนหย่อม โดยจะเริ่มเปิดให้
ท่องเที่ยวเดือนตุลาคม 2556
น้าตกเก้าชั้น หรือเก้าโจน (เก้ากระโจน) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยผาก หมู่ 7 ตาบลผาผึ้ง เลยจากธารน้าร้อน
บ่อคลึงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นน้าตกขนาดกลาง มีความสูง 9 ชั้น ตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขา มีน้า
ตลอดปีปริมาณน้าจะมากในชั้นบน ๆ หินบริเวณน้าตกเป็นหิ นแกรนิต แต่เดิมน้าตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่ม
ชาวกะเหรี่ยง ต่อมาบริษัทต่างชาติเข้ามารับสัมปทานเหมืองแร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2484 จากนั้นเมื่อหมด
สัมปทานทางอาเภอและกลุ่มองค์กรท้องถิ่นจึงได้เข้ามาดูแลพื้นที่ ซึ่งการเดินไปชมน้าตกจากลานจอดรถเดิน
เท้าต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงบริเวณน้าตกชั้นล่าง ซึ่งสามารถเดินเท้าขึ้นไปถึงชั้นสุดท้ายได้ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง

เขากระโจม ห่ างจาก อ.สวนผึ้งประมาณ 40 กม. และห่างจาก จ.ราชบุรี ประมาณ 100 กม.
เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี คือจุดชมวิวเขา
กระโจม ซึ่ง สามารถ มองเห็นทั้งประเทศไทยและประเทศพม่า มีไม้ป่านานาชาติ อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ
หนาวเย็นทั้งปี เหมาะ สาหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติป่าเขาและรักการผจญภัย เป็นขุดชมทะเลหมอก
และ พระอาทิตย์ขึ้นและ พระอาทิตย์ตกที่สวยงามของสวนผึ้ง หากวันไหนฟ้าฝนเป็นใจในยามเช้าก็จะได้เห็น
ทะเลหมอกงดงามาก
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ พลับพลาที่
ประทับ สร้างเพื่อเตรียมรับเสด็จในหลวง (สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555)โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขา
ชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลเขาชะงุ้ม อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เดิมพื้นที่โครงการเป็น
ฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ มีการใช้ดินอย่างผิดวิธี ทาให้หน้าดินเสียหาย ดินขาดความอุดมสมบู รณ์เกิด
ความแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือปลูกได้แต่ผลผลิตลดลงมาก พื้นที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง บางส่วนมีการขุด
ลูกรังไปขาย ดินสวนใหญ่เป็นดินตื้น เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายและปนกรวด มีชั้นดานแข็งอยู่ข้างล่างลึก
ประมาณ 40 เซนติเมตร จากผิวดินบนพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตร
โครงการศึก ษาวิ ธี การฟื้ น ฟูที่ ดิ นเสื่อ มโทรมเขาชะงุ้ ม ฯ ครั้ ง แรก เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิก ายน 2529 ได้ มี
พระราชดาริ “ให้ดาเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้
โดยการทดสอบวางแผน และจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม”
 สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

 ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดราชบุรี

แหล่งทีม่ าของข้อมูล
เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th
เว็บไซต์เทศบาลเมืองราชบุรี http://www.rbm.go.th
เว็บไซต์วิกิพีเดีย จังหวัดราชบุรี http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี
เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมจังหวัด http://www.ftiprovince.or.th/province/province.aspx?id=52
เว็บไซต์ร้านของฝากของที่ระลึกจังหวัดราชบุรี
http://www.xn-72cg2czalc9dzb4amr1g.com/index.php/travel/souvineer
เว็บไซต์ประชากร http://reviewhotel1.blogspot.com/2013/12/77-2557.html
เว็บไซต์ข้อมูลทั่วไปราชบุรี http://www.ratchaburi.go.th/data/storyofratchaburi.pdf
สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี http://www.bkkfly.com/travel/thailand/ratchaburi.html
เว็บไซต์เที่ยวราชบุรี http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/

