
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter Illumination & Fairyland  

Surprise! 5 Days  

โดยสายการบินไทย (TG) 

เดินทาง 18 – 22 มกราคม 2563 



 

 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณเคาน์เตอร์สายการบินไทยอาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ชั้นท่ี 4 ประตูท่ี 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D เจ้าหน้าท่ี เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อม
อ านวยความสะดวก 

23.15 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG682 น าท่านเหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว 

เชิญท่านนอนหลบัพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

เชา้ อาหารเชา้ บริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 
06.55 น. ถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลงัพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากร พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระแลว้ น าท่านเดินทางสู่ ไซตามะ(Saitama) จงัหวดัทางเหนือท่ีตั้งอยู่ไม่ห่าง
จากโตเกียวมากนกั มีแหล่งท่องเท่ียวขึ้นช่ือมากมายไม่ว่าจะเป็น ย่านเมืองเก่า พิพิธภณัฑ์ หรือ
แหล่ง ชอ้ปป้ิงต่างๆ  
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ (The Railway Museum Saitama) ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ.2007 โดยบริษทัรถไฟ JR East เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเอาเร่ืองเก่ียวกับรถไฟของ
ญ่ีปุ่ นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันให้ผูท่ี้สนใจได้ศึกษาและเย่ียมชม ภายในน าเสนอข้อมูล
ประวติัศาสตร์ของรถไฟในประเทศญ่ีปุ่ น จดัแสดงนิทรรศการรถไฟท่ีเคยใช้งานจริงจ านวน
มาก ไดแ้ก่ รถไฟหวัรถจกัรไอน ้าและหวัรถจกัดีเซล ชินคนัเซ็นขบวนเก่า  
รถโดยสาร และรถบรรทุก ทั้งยงัมีการอธิบายถึงเทคโนโลยีรถไฟท่ีไดรั้บการพฒันามาอย่าง
ต่อเน่ือง และยงัสอนขบัรถไฟจ าลองให้แก่ผูเ้ขา้ชมอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

วันแรก 

18 มกราคม 2563 
กรุงเทพฯ – โตเกยีว 

 

วนัท่ีสอง 

19 มกราคม 2563 

โตเกยีว – ไซตามะ – พพิธิภณัฑ์รถไฟไซตามะ – คาวาโกเอะ – ศาลเจ้าฮิคาว่า – 

ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ชมงานประดับไฟ หยาดน ้าแข็งอาชิกาคุโบะ  

 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe) ชม ศาลเจ้าฮิคาว่า (Hikawa Shrine) 
หรือท่ีรู้จกัในช่ือศาลเจา้แห่งความรัก เป็นศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของจงัหวดัไซตะมะ 
ผูค้นนิยมเดินทางมาขอพรเร่ืองความรัก ณ ศาลเจา้แห่งน้ี โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ ศาลเจา้แห่งน้ีจะ
คึกคกัเป็นพิเศษ อีกทั้งยงัมีท าเนียมการเส่ียงทายโดยการอธิษฐาน และเส่ียงเซียมซีเลือกปลาสี
ชมพู ภายในจะมีขอ้ความเส่ียงทายเป็นภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาองักฤษอีกดว้ย 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารน าท่านชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านท่ีมีบา้นเรือนสมยัเอโดะตั้งเรียงรายอยู่
ตลอดแนวยาวสองขา้งทาง ในสมยัก่อนเมืองคาวาโกเอะ มีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้
เป็นอย่างมาก เปรียบไดก้บักรุงโตเกียวในปัจจุบนั เหล่าพ่อคา้แม่คา้ต่างมีฐานะร ่ ารวยจึงได้
สร้างอาคารต่างๆ ขึ้นมา ทั้งตึกรามบา้นช่อง รวมถึงโกดงัเก็บของ อาคารหลายหลงัมีอายเุก่าแก่
แต่ยงัคงเก็บรักษา สภาพความดั้งเดิมมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ยา่นน้ีจึงมีฉายาว่า Koedo Kawagoe 
หรือแปลไดว่้า Little Edo นัน่เอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

จากนั้นน าท่านชม หยาดน ้าแข็งอาชิกาคุโบะ (Icicles of Ashigakubo) ณ เมืองชิชิบุ จงัหวดั
ไซตะมะ เปิดให้เขา้ชมในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ ของทุกปี เป็นปรากฏการณ์น ้ าแข็ง
ย้อยท่ีเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ในช่วงกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับ (Light up) ให้
นักท่องเท่ียวไดช้มหยาดน ้ าแข็งท่ีประดบัไฟส่องสว่างในสีสันต่างๆ ให้บรรยากาศโรแมนติ
กอีกรูปแบบหน่ึง  อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินชมงานประดบัไฟไดต้ามอธัยาศยั
จนถึงเวลานดัหมาย 

  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Kyukamura Okumusashi หรือในระดบัเดียวกนั 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 

หลงัอาหารน ำท่ำนเดนิทำงสู่ จิจิบุ อกีเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงัของจงัหวดัไซตำมะ แล้วน ำท่ำน
สมัผสัประสบกำรณ์ กิจกรรมเกบ็สตอเบอรร่ี์ ใหท้่ำนไดเ้กบ็สตอเบอรร์ีส่ดๆจำกตน้ พรอ้ม
ทัง้ยงัสำมำรถรบัประทำนสตอเบอรร์ีห่วำนฉ ่ำไดแ้บบไม่อัน้ภำยในเวลำทีก่ ำหนดอกีดว้ย 

วันที่สาม 

20 มกราคม 2563 

จิจิบุ - กจิกรรมเกบ็สตอเบอร์ร่ี – โรงกลัน่สาเกบุโกะชูโซ – นางาโทโร่ -  

ล่องเรือแม่น ้าอาระคาว่า – โทชิง–ิ ชมงานประดับไฟ สวนดอกไม้อาชิ

คางะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แล้วน าท่านชม โรงกลั่นสาเกบุโกะชูโซ โรงกลัน่สาเกเก่าแก่ในเมืองจิจิบุ จังหวดัไซตามะมี
ช่ือเสียงไม่น้อยจากการกลัน่สาเกท่ีมีประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีอายุกว่า 190 ปีเลยทีเดียว โรงกลัน่
แห่งน้ีใชน้ ้ าบริสุทธ์ิซ่ึงไหลลงมาจากภูเขาบุโกะในการท าสาเก ให้ท่านไดช้มขั้นตอนการผลิต
สาเกและทดลองชิมสาเกรสเลิศของโรงกลัน่ อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือสาเกแบบต่าง ๆ เพื่อเป็น
ของท่ีระลึกไดอ้ีกดว้ย 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นางาโทโร่ เมืองช่ือดงัในเร่ืองความงดงามของธรรมชาติ ของจงัหวดั
ไซตามะ  

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านล่องเรือแม่น ้าอาระคาว่า เพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติสองขา้งทาง 
แม่น ้ าอาระคาว่า เป็นแม่น ้ าสายหลกัของย่านนางาโทโรแห่งน้ี เปรียบดงัเช่นแม่น ้ าสุมิดะใน
โตเกียว ซ่ึงมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร พร้อมรายลอ้มไปดว้ยแนวหนา้ผายาวตลอดทาง 



 

  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาชิคางะ (Ashikaga) จงัหวดัโทชิงิ แลว้น าท่านชม สวนดอกไม้อาชิคา
งะ (Ashikaga Flower Park) สวนท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาชนิด ในช่วงฤดูหนาวจะมีการ
ประดบัไฟในยามค ่าคืนในรูปแบบของ Ashikaga flower park illumination อิสระให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมงานประดบัไฟ ภายในสวนได้ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานัด
หมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า อาหารค ่า อิสระตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกทานอาหารจากร้านท่ีท่านช่ืนชอบไดต้าม

อธัยาศยั ซ่ึงทางบริษทัฯ จดัเตรียมค่าอาหารค ่าไวใ้หท้่านละ 2,000 เยน 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Daiwa Roynet Utsunomiya   หรือในระดบัเดียวกนั 



 

 
   
 

 

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแนววฒันธรรม ศาสนา แหล่งช็อปป้ิง หรืออาหาร 

กลางวนั อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหาร น าท่านสู่ ย่านกินซ่า ย่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงย่านน้ี มีราคาท่ีดินต่อ 1 

ตารางเมตรสูงกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ120,000 เหรียญสหรัฐ) นับเป็นย่านท่ีมีราคา

อสังหาริมทรัพยสู์งท่ีสุดแห่งหน่ึง ของญ่ีปุ่ น ซ่ึงตลอดทั้งถนนน้ีเต็มไปดว้ยห้างสรรพสินค้า 

ร้านเส้ือผา้ บาร์ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านทอยส์ปาร์คท่ีขายของเล่นเกมส์ ร้านของใช้ ของ

ตกแต่งบา้น และร้านสินคา้ต่าง ๆ 

วันที่ส่ี 

21 มกราคม 2563 

โทชิงิ – โตเกยีว - ย่านกนิซ่า 

 



 

 
 

ค ่า อาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
พกัคา้งแรม ณ โรงแรม Royal Park Shiodome หรือในระดบัเดียวกนั 

 
 

  



 

    

เชา้ อาหารเชา้ ณ ภตัตาคารภายในโรงแรม 
หลงัอาหาร น าท่านชม ย่านชิมาบาตะ ท่ียงัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณ์มาแต่โบราณไว ้น าท่าน
ชม ยามาโมโตะเท บา้นพกัในสวนแบบญ่ีปุ่ น เดิมทีเป็นบา้นพกัของพ่อคา้ในอดีต ออกแบบโดย
ใชส้ถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่ นผสมกบัแบบยโุรป  
พเิศษ ให้ท่านล้ิมรสขนมญ่ีปุ่ นพร้อมจิบชาชมสวนของยามาโมโตะเท 

 
 จากนั้น น าท่านชม วัดไทฉะคุเทน ท่ีมีช่ือเสียงมาจากการตกแต่งจากไมแ้กะสลกัอนัสวยงาม 

เป็นผลงานเดียวกบัผูแ้กะสลกัไม ้ณ ศาลเจา้โทโชกุในนิกโก ้ แต่ไม่มีการทาสีเน่ืองจากเป็น
การตั้งใจท่ีจะคงสภาพแบบเดิมไว ้และบริเวณหนา้อาคารหลกัยงัมีตน้สนท่ีอายกุว่า 500 ปี 
ท่ีเปรียบเสมือนมงักรเล้ือยผา่นบริเวณน้ี 

 
แลว้ให้ท่านเดินชม ไทฉะคุเทนซันโดะ หรือถนนคนเดินหนา้วดัไทฉะคุเทน  ท่ียงัคงสภาพเดิม
อยู ่โดยถนนสายน้ีมกัถูกใชเ้ป็นฉากในละครญ่ีปุ่ น โดยในช่วงปีค.ศ. 1969 – 1995 มีละครถึง 

48 เร่ืองท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นฉากหลงั โดยสองขา้งทางเป็นร้านคา้ท่ีมีอายุเก่าแก่ โดยขายสินคา้ ของ
ท่ีระลึก และขนมขบเคี้ยวแบบญ่ีปุ่ นให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปและชิมตามอธัยาศยั 

วันที่ห้า 

22 มกราคม 2563 

โตเกยีว – ชิบามาตะ – ยามาโมโตะเท – วัดไทฉะคุเทน – ไทฉะคุเทน

ซันโดะ – นาริตะ – กรุงเทพฯ 

 



 

 
กลางวนั อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย เมนู ฮิซึมาบุชิปลาไหล ภายในภตัตาคารท้องถ่ินท่ีมีความ

เป็นมาอยา่งยาวนาน 

 
หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ  

17.30 น. โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย  
ค ่า อาหารบริการบนเคร่ืองบินพร้อมเคร่ืองด่ืม 
22.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 

ขอได้รับความขอบคุณ 

จาก 

 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยค านึงถึง

ประโยชน์ และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

*  รูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างในการน าเสนอเท่านัน้  

 
 

 



 

อตัราค่าบริการ ส าหรับรายการ 

Winter Illumination & Fairyland Surprise! 5 วนั  

โดยสายการบินไทย (TG)  
 

 

 

อตัราค่าบริการทัวร์ โดยสายการบินไทย (TG) 

ออกเดินทางวันที่  เดินทาง 18 – 22 มกราคม 2663 

ผู้ใหญ่ พกัคู่ ท่านละ  77,900 บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน  77,900 บาท 

เด็กอายุ 5-11 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 72,500 บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 5 ปี พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 51,900 บาท 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 18,900 บาท 

 

หมายเหต ุ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจ านวนผู้ใหญ่เดินทางต า่กว่า 15 ท่าน 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลกั  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเน่ืองจากข้อผิดพลาดทางการพมิพ์ 

อัตราค่าบริการรวม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินไทย ชั้นทศันาจร เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
• ค่าภาษีน ้ามัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน ้ามนัโลกซ่ึงประกาศโดยสายการบนิ  

ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 

• ค่าขนกระเป๋า น ้าหนกัไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม 



 

• ค่าห้องพกั สองท่านต่อหน่ึงห้อง ในโรงแรมท่ีระบุ หรือในระดบัเดียวกนั 
• บริการจดัส่งกระเป๋าถึงห้องพกัทกุคืน 
• ค่าอาหาร ตามรายการ 
• ค่ารถรับส่งตามรายการ 
• ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
• ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

• มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกภายในต่างประเทศ 
• ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ 

 

ค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (คิดค านวณจากค่าบริการ) 
• ค่าตดับตัรเครดิต 3%  
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่น ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าเคร่ืองด่ืม 

 

ระเบียบการ และเง่ือนไข :  

1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงก าหนดการเดินทาง กรณีท่ีมีผูส้ ารองการ เดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนด (ผูใ้หญจ่ านวน 15 ท่านขึ้นไป) 

2. การส ารองท่ีนัง่: บริษทัฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการจองท่านละ 40,000 บาท โดยกรุณาน าเงินเขา้บญัชีธนาคารแลว้ส่ง

ส าเนาใบน าฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณีช าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษทัไดรั้บเงินจากการ

ส่ังจ่ายนั้นแลว้ ส่วนท่ีเหลือโปรดช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาปาโซ่ ทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 

ช่ือบัญชี นายภษูณุ โลกาศิริวัตร    เลขที่บัญชี   245-2-03349-9 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขาสุรวงศ์  ออมทรัพย์ 

ช่ือบัญชี นายภษูณุ โลกาศิริวัตร เลขที่บัญชี   125-4-08510-0 

 

 **กรณีส ารองที่นั่งหลัง 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอรับช าระค่าทัวร์ยอดเต็มทั้งหมด** 

  



 

3. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ิ  

4. การยกเลิก 

o กรณียกเลกิการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดนิทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิมัดจ าทั้งหมด 
o กรณแีจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าบริการทัวร์ 50% ของราคาทัวร์ 
o กรณแีจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

5. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้ ้

      เดินทางออกหรือเขา้ประเทศ บริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัร์ให ้

6. ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากทา่นไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถขอคืน

ค่าบริการได ้ 

7.  หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืน (Refund) ได ้

 

หมายเหต ุ 

o บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
o บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุ

งาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเขา้ประเทศ เป็นตน้  
o บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะของสายการบิน 

โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเขา้ประเทศ การน าส่ิงของผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่

ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  

 


