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ชูราอุมอิะควาเรีย่ม เรอืทอ้งกระจก เทศกาลซากรุะบาน
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง     29 มกรำคม – 3 กุมภำพันธ์ 2566 
        5 – 10 กุมภำพันธ์ 2566 
           
วันแรก  1 
                    กรุงเทพฯ สนำมบนิสุวรรณภมูิ – ไทเป ประเทศไต้หวนั–  ซีเหมินติง 

08.30 น.     คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ  อาคารผู้โดยสารขาออกตา่งประเทศชัน้ 4 เคาน์เตอร์ 
เคำน์เตอร์ S สำยกำรบิน CHINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

10.55 น. ออกเดินทางสูก่รุงไทเปโดยสายการบินไชน่ำ แอร์ไลน์ เที่ยวบนิที่ CI834  

ใช้เวลาบิน 3.30 ชัว่โมง  อิสระพกัผอ่นบนเคร่ือง 
  เวลาท่ีประเทศไทย ช้ากวา่ไต้หวนั 1 ชัว่โมง 
   บริการอาหารกลางวนั บนเคร่ือง 

BLOSSOM OKINAWA 6วนั5คืน 
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15.25 น.  ถึงทา่อากาศยานนานานชาติเถาหยวน เมืองไทเป  เมืองหลวงของไต้หวนัเป็นศนูย์รวมทางด้านตา่งๆของ
ไต้หวนั หลงัน าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสมัภาระแล้วน าทา่นเท่ียวชมและช้อปปิง้ซีเหมนิตงิ  หรือ
สยามสแควร์ไต้หวนั อิสระช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายรวมทัง้สนิค้าแฟชัน่เทรนด์ใหม่ๆ มากมาย 
อาทิ Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาท่ีประเทศ ไต้หวนั ถือวา่ถกูท่ีสดุในโลก  

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Black Momo  เมนซูีฟู๊ ด 
 
 
 
 
 
 

พกัเถาหยวน เมืองไทเป  MONARCH SKYLINE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 

 
 
วันที่สอง 2 
         ไทเป ไต้หวนั – โอกนิำว่ำประเทศญี่ปุ่ น – เมืองนำฮำ– ปรำสำทชูริ– สวนชิคนิะเอ็น  
06.00 น.  Check-Out คืนกญุแจห้อง แล้วน าทา่นเดินทางสูส่นามบินเถาหยวน 
08.15 น.  โดยเท่ียวบินท่ี CI120 สูเ่มืองนาฮา โอกินาวา่ เมืองท่ีได้รับฉายา “เกาะฮาวายแหง่ญ่ีปุ่ น”  
   บริการอาหารเช้า บนเคร่ือง 
   เวลาท่ีไต้หวนั  ช้ากวา่ญ่ีปุ่ น 1 ชัว่โมง 
10.45 น.  เดินทางถึงสนามบินนาฮะ เกาะโอกินาวา่ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ

ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนำฮำ ของจังหวดัโอกินาว่าซึ่งเป็นจังหวดัท่ีอยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศญ่ีปุ่ น 

ประกอบด้วยหมู่เกาะเลก็ๆ กวา่ 12 เกาะ โอกินาวา่นีต้ัง้อยูก่ึ่งกลางระหวา่งเกาะคิวชูกบัเกาะไต้หวนั ในอดีต
เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรริวกิว แตถ่กูญ่ีปุ่ นยดึเอามาผนวกเข้ากนั ปัจจุบนัเป็นเมืองพกัตากอากาศ และ
เป็นต้นก าเนิดศิลปะการต่อสู้ อย่างคาราเต้ มีหาดทรายขาวสวย น า้ทะเลสีครามและปะการังท่ียัง
สมบูรณ์  ท าให้จงัหวดัโอกินาวา่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวพกัร้อนในฝันของนกัทอ่งเท่ียว 
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น าท่านเท่ียวชมปรำสำทชูริ สร้างขึน้ราวปลาย
ศตวรรษท่ี 14 อดีตเมืองหลวงของราชอาณาจกัรริว
คิว ท่ีศิลปวฒันธรรมในสมัยอาณาจักรเก่ายงัคงอยู่ 
ปราสาทนี เ้ป็นทั ง้สัญลักษณ์  ศูนย์กลางทาง
การเมือง การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมใน
สมยัอาณาจกัรริวกิว ซึง่ตวัปราสาทนัน้ถกูท าลายลง
ในช่วงยุทธการโอกินาว่าจนเหลือเพียงก าแพง หลงัจากนัน้ได้มีการสร้างอาคารหลกัและประตูชูเรม่อน
ขึน้มาใหม่ โดยใช้ลกัษณะสถาปัตยกรรมผสมผสาน ระหวา่งญ่ีปุ่ น และจีน 

 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเท่ียวชมสวนชิคินะเอ็น   เป็นท่ีพกัอาศยัหลงั

ใหญ่ท่ีสุดของราชวงศ์ริวกิวท่ี ถูกสร้างขึน้ประมาณปลาย
ศตวรรษท่ี 18 เคยถกูใช้เป็นสถานท่ีต้อนรับทูตจากตา่งประเทศ
และบ้านพกัตากอากาศของกษัตริย์  ซึง่เป็นอาคารไม้ท่ีมีหลงัคา
มงุกระเบือ้งสแีดง ท าให้เราสามารถเพลดิเพลนิกบัอาคารของโอ
กินาวาสไตล์ดัง้เดิม นอกจากนี ้ท่ีบริเวณ” โระคาคโุดว” ท่ีมีเกาะ
เล็กๆ อยูก่ลางบอ่น า้ และสะพานหินท่ีทอดข้ามไปยงัเกาะดงักลา่วถูกสร้างขึน้มาในสไตล์แบบจีน โดยเรา
สามารถชมศิลปะการจดัสวนท่ีมีลกัษณะเฉพาะของริวกิว รวมถึงการอยู่ร่วมกันของสิ่งปลกูสร้างแบบจีน
และริวกิวได้  

 
 
 
 
 
 
ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    Ryumi 

เมน ูชาบูหมหูม้อไฟ 

      พกัเมืองนาฮา   Southern Beach Hotel & Resort Okinawa  
ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเทา่ 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสูช่ม หน้ำผำมันซำ

โมะ  เป็นจุดชมวิวธรรมชาติท่ี
งดงาม ตัง้อยูใ่นหมู่บ้านอนนะ ทาง
ตะวนัตกของโอกินาวา่ มีไฮไลท์อยู่
ตรงหน้าผาสงูราว 20 เมตรท่ีถกูน า้ทะเลกกั
กร่อนจนมีรูปร่างคล้ายกบังวงช้าง ดงึดดู
ให้นกัทอ่งเท่ียวเดินทางมาชมความงาม
ของทศันียภาพท่ีน่ี โดยเฉพาะในเวลาพระอาทิตย์ตกดินท่ีได้รับความนิยมเป็นพิเศษ นอกจากนีท่ี้น่ีได้รับ
เลอืกให้เป็นมรดกทางธรรมชาติระดบัจงัหวดัอีกด้วย 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโมโตบ ุ 

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ในพิพิธภณัฑ์ Inoh Restaurant   แบบบฟุเฟ่ต์  28 อยา่ง+ซอฟดร๊ิง+ขนม 
หลงัอาหารน าทา่น   เท่ียวชม พิพิธภณัฑ์สัตว์น ำ้ชูรำอุมิ เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ท่ีดีท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
เปิดให้เข้าชมตัง้แตปี่ 2002 ตัง้อยูใ่น OCEAN 
EXPO PARK ท่ีเคยจดัแสดงงานนานาชาติ
เอ็กซ์โปในปี 1975ไฮไลท์ของการเยี่ยมชม
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้แหง่นีคื้อแท็งก์น า้คโุรชิโอะ 
ซึง่เป็น 1 ในแท็งก์น า้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของโลก ซึง่
ภายในนัน้เต็มไปด้วยสิง่มีชีวิตในทะเลแถบโอ
กินาวา่ท่ีหลากหลาย สตัว์น า้ท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือฉลามวาฬยกัษ์ และกระเบนราห ูนกัทอ่งเท่ียวจะพบกบั
บอ่น า้ท่ีอนญุาตให้ทดลองสมัผสัปลาดาว และหอยชนิดตา่งๆได้ ถดัไปเป็นแท็งก์น า้ท่ีจดัแสดงโลกของ
สตัว์น า้ท่ีอาศยัอยูต่ามแนวปะการัง เม่ือเดินผา่นตู้ปลามาแล้วจะเป็นแท็งก์คโุรชิโอะ โดยการให้อาหาร
สตัว์น า้จะมีวนัละ 2 ครัง้ นกัทอ่งเท่ียวสว่นใหญ่จะใช้เวลาชม ณ จุดนีน้านท่ีสดุ ด้านข้างแท็งก์เป็นโรง
ภาพยนตร์ท่ีฉายวีดีโอเก่ียวกบัสิง่มีชีวิตทางทะเลของโอกินาวา่ แท็งก์ถดัมาเป็นท่ีอยูอ่าศยัของฉลาม 

วันที่สำม     3 
        หน้ำผำมนัซำโมะ  - พิพิธภณัฑ์สัตว์น ำ้ชูรำอูม-ิ ชมดอกซำกุระที่ปรำสำทอิวะมูระ               
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ฉลามเสอื และฉลามววั ตอ่จากนัน้เป็นสิง่มีชีวิตในนา่นน า้ท่ีอาศยัลกึลงไปอีก รวมถึงปลาท่ีเรืองแสงได้ 
นอกจากนีย้งัมีสระน า้กลางแจ้งท่ีตัง้อยูใ่กล้ริมน า้ซึง่เป็นท่ีจดัการแสดงของโลมาแสนรู้ เตา่ทะเล และ
พะยนู ท่ีจดัขึน้เพียงไม่ก่ีครัง้ตอ่วนั 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางเท่ียวชมดอกซากรุะท่ี ซำกปรักหักพังแห่ง
ปรำสำทอิวะมูระ เป็นหนึง่ใน 3 ปราสาทใหญ่บนภเูขาของญ่ีปุ่ นใน
เมืองในเมืองเอะนะ จงัหวดักิฟุปราสาทอิวะมรูะเป็นปราสาทท่ีสงูท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ น โดยสร้างบนยอดเขาสงู 717 เมตร โดยใช้ประโยชน์จากความสงู
ชนัของภเูขาท่ีมีความแตกตา่งในความสงูถึง 180 เมตร ปราสาทแหง่นีมี้
อายุ  กวา่ 700 ปีซึง่หาได้ยากในประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่ น และยงัเป็นท่ี
รู้จกัในนาม “ปราสาทแหง่เมฆหมอก” เพราะแม้แตส่ภาพอากาศก็ยงัเป็น
ใจแก่ปราสาทแหง่นีใ้นการแผป่กคลมุซอ่นไม่ให้ข้าศกึเห็นปราสาท  ทา่น
สามารถชม ซากรุะสชีมพสูดใสจะออกดอกบานสะพร่ังไปตลอดระยะ
ทางเดิน   

 
 
 
 
 
 
ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม   

พกัท่ี เมืองออนนะ  Resonex Nago  ระดบั4 ดาว  หรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.resonex.jp/nago/
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เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางเท่ียวชมดอกซากรุะท่ี สวนนำโกะ จากจุด
ชมววิของซากปราสาทนาโกะ จะได้เห็นการผสมผสานกนั
ระหวา่งทะเลจีนตะวนัออกท่ีมีน า้ทะเลสอ่งประกายสเีขียว
มรกตและซากรุะอนังดงาม ส าหรับท่ีสวนนาโกะเซนทรัล
ปาร์ค ซากรุะสชีมพสูดใสจะออกดอกบานสะพร่ังไปตลอด
ระยะทางเดินประมาณ 2 กิโลเมตร นอกจากนี ้ในสว่นของ
ขบวนพาเหรดของชาวเมืองก็จะมีทัง้การแสดงกลองเอซาและการแสดงริวกิวบุโยด้วย จงึสามารถรับชมการ
แสดงพืน้เมืองของโอกินาวาได้ 

 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นถ่ายรูปชมวิวท่ี "ไคจู โดโระ" (Kaichuu Douro) เป็นถนน
ท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งคาบสมทุรโยคตัส ึ  บนเกาะหลกัโอกินาวา 
และเกาะเฮ็นซา รวมระยะทางทัง้หมดประมาณ 4.7 กิโลเมตร
ท่ีน่ีเป็นจุดท่ีเหมาะตอ่การชมวิวซึง่สามารถเดินทางผา่นทะเลได้
โดยตรง โดยตรงบริเวณช่วงกลางของถนนเส้นนีจ้ะมีทัง้แหลง่
รวมของฝาก, ร้านอาหาร และชายหาดท่ีมีน า้ทะเลใส สามารถ
เดินทางได้ทัง้ทางรถบสัและรถเช่า  

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ส่ี       4     
        สวนนำโกะ 名護城公園 – ไคจู โดโระ海中道路 –  ซำกปรำสำทคัตสึเรน世界遺産勝連城跡           

https://www.nangusuku-osi.jp/
https://uruma-ru.jp/see/sea-road/
https://uruma-ru.jp/see/katsurenjo/
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นชมซำกปรำสำทคัตสึเรน เป็นปราสาทท่ีมี

ลกัษณะอาณาบริเวณเรียวยาวในแนวตะ วนัออก
ตะวนัตก ตัง้อยูใ่นอ าเภออุรุมะ( Uruma-shi) จงัหวดัโอกิ
นาวา่ แม้วา่ตวัปราสาทจะไม่มีหลงเหลอืให้เห็น แตค่ณุก็
สามารถช่ืนชมวา่ในสมยัก่อนปราสาทมีสภาพเป็นอยา่งไร
ได้ผา่นทางสิง่ตา่งๆอยา่งเช่นประตปูราสาทและบอ่น า้ท่ี
ถกูบูรณะขึน้ใหม่ให้เหมือนของเดิม จากจุดสงูสดุของปราสาทคณุสามารถเห็นภเูขา ทะเล คาบสมทุร 
และปราสาทอ่ืนๆได้ ถือเป็นปราสาทท่ีมีความเป็นจุด
ชมวิวชัน้น าแหง่โอกินาวา่ไปในตวัเลยก็วา่ได้  

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  
ร้ำน Yotsutake เมนูไคเซกิ แบบริวกิว 

                         พกัเมืองนาฮา   Southern Beach Hotel & Resort 
Okinawa ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าทา่นสู ่บุเซนะ มำรีน ปำร์ค  ภายในมีหอชมววิใต้ท้องทะเล 

Underwater Observatory ซึง่เม่ือเดินลงบนัไดไปจะพบกบั

หน้าตา่งกระจกจ านวนมาก ให้ได้ช่ืนชมปลาเขตร้อนสสีนัสดใส

สวยงามซึง่อาศยัอยูท่ี่ระดบัความลกึ 5 เมตรใต้ท้องทะเลได้

อยา่งใกล้ชิด  น าทา่นนัง่เรือท้องกระจก ชมแนวปะการัง เตา่

ทะเล และบรรดาปลาหลากสสีนั กลางทะเลโดยไม่ต้องด าน า้เพียงแคก้่มลงมองเทา่นัน้   

 

วันที่ห้ำ       5     
       บเุซนะ มำรีน ปำร์ค   –  เรือท้องกระจก – บ้ำนนำกำมรูะ  –ปรำสำทนำกำงสึุคุ  
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เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ชม บ้ำนนำกำมูระ สถาปัตยกรรมรูปแบบดัง้เดิมของ คามา

คุระและมุโรมาจิ ในช่วงศตวรรษท่ี 18  หลังคามุงด้วย
กระเบือ้งสีแดง ก าแพงหินท าจากหินปนูริวกิว บ้านนากามู
ระเป็นบ้านทรงคุณค่าท่ีรอดพ้นจากการท าลายล้างของ
ยทุธการโอกินาวา่ และถูกขึน้เป็นทรัพย์สนิทางวฒันธรรมท่ี
ส าคญัของชาติเม่ือปี ค.ศ.1956 ( โชวะ31)  
จากนัน้น าทา่นชม ปรำสำทนำกำงุสึค ุNakagusuku Castle เป็นปราสาทท่ีสร้างขึน้ในสมยัอาณาจกัรริว
กิว แตถ่กูท าลายลงจนเหลอืเพยีงก าแพงหินเทา่นัน้ ปัจจบุนักลายเป็นแหลง่เรียนรู้ด้านวฒันธรรมการสร้าง
ก าแพงปราสาท ซึง่มีการผสมผสานระหวา่งก าแพงแบบใหม่และแบบโบราณเข้าด้วยกนัคะ่ ด้วยเหตนีุ ้ท่ีน่ี
จึงได้รับการขึน้ทะเบียนจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกท่ีสวยงาม  

 

 

 

 

 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม แบบบฟุเฟ่ต์    
                         พกัเมืองนาฮา   Southern Beach Hotel & Resort Okinawa ระดบั 4ดาว  หรือเทียบเทา่ 

 
 
 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นสูส่นามบิน นาอะ เกาะโอกินาวา่ 
11.55 น        เหิรฟ้ากลบัสู ่ไทเป ไต้หวนั โดยเท่ียวบินท่ี CI 121 
12.35 น.  ถึงทา่อากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวนั  น าทา่นเปลีย่นเคร่ือง 
13.50  น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Airlines เท่ียวบินท่ี CI 835 
16.45 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

วันทหีก        6 
      โอกินำว่ำ – ไทเป – กรุงเทพฯ 
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อัตรำค่ำบริกำร   มกรำคม – กุมภำพันธ์ 6622 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2 ท่ำน 

พักเดี่ยว 

29 มกรำคม – 3กุมภำพันธ์ 2566 64,800 บำท 12,800 บำท 

5 – 10 กุมภำพันธ์ 2566 59,800 บำท 12,800 บำท 

หมำยเหตุ    รำคำทวัร์ ณ วันที่ 16 ธันวำคม  
รำคำทวัร์อำจมีกำรปรับหำกตั๋วเคร่ืองบินเตม็ กรุณำเช็คกับเจ้ำหน้ำที่เพื่อท ำกำรจอง 

ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั    

 คา่น า้หนกักระเป๋า ทา่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัไม่เกิน 23กก. 
  คา่ท่ีพกัโรงแรม       คา่รถทศันาจรท้องถ่ิน 

   คา่อาหารตามระบุในรายการ    คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
  คา่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ และสขุภาพ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม   คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่ตรวจ ATK  และ RT-PCR  กรณีมีการเรียกตรวจจากประเทศต้นทางและปลายทาง 
   คา่ธรรมเนียมวซีา่ ( หนงัสอืเดินทางไทยไม่ต้องวีซา่ ) 
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 16 ท่านขึน้ไป ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, 

ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด  

 

 

 


