
 

 

 

 ทวาย เย ตนับซูายดั มะละแหมง่ 
4 วนั 3 คนื 

“เที;ยวเขตตะนาวศร ีสขุใีจในรฐัมอญ” 
 
Go Southern Myanmar ขอนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหลวงของเขตตะนาวศร ีณ ทวายหรอืทะแว 
ดนิแดนประวตัศิาสตรย์อ้นไปถงึสมยัทวารด ี
สมัผัสวถิชีวีติชาวทวายทีFกําลงัจะเปลีFยนแปลงไปตามการพัฒนาทีFไหลบา่เขา้มาอยา่งมากมาย 
จากทวายเราจะออกเดนิทางสูรั่ฐมอญอนัแสนยิFงใหญ ่สขุใีจไปยงัดนิแดนแหง่มนตข์ลงั ทอ่งไปในเมอืงเย 
สกัการะวดัโกหยิFนเลพญา มุง่หนา้สูเ่มอืงตนับซูายดั 
สมัผัสเรืFองราวเสน้ทางรถไฟสายมรณะและความมหศัจรรยแ์หง่พระธาตกุลางมหาสมทุรนาม 
‘ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา” กอ่นพาทา่นไปพบกบัดนิแดนแหง่รักอมตะทีFเมอืงมะละแหมง่ 
และตืFนตาตืFนใจกบัองคพ์ระนอนทีFใหญท่ีFสดุในประเทศพมา่ ณ วดัป่าวนิเสง่ตอยะ 
แหง่เมอืงมเูดงิ…”เที;ยวเขตตะนาวศร ีสขุใีจในรฐัมอญ”… 
 
โปรแกรมการเดนิทาง       

                                                                                                                         

วนัแรก: ดา่นพนํุ \ารอ้น – ทวาย – ไหวพ้ระชมเมอืง            
 
08.00  น. คณะพรอ้มกนัทีF ดา่นบา้นพนํุ \ารอ้น อ.เมอืง จ. กาญจนบรุ ีหลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

นําทา่นขึVนรถตูท้อ้งถิFนกวา้งขวาง นัFงสบาย เดนิทางสูเ่มอืงทวาย เมอืงหลวงของเขตตะนาวศร ี
(Tanintharyi Division) ซึFงเป็นเมอืงเศรษฐกจิทีFสําคญัอกีแหง่ในอนาคต 
นัFงรถเลาะเลยีบไปตามแมนํ่Vาตะนาวศร ีหรอื“ ตะหนิ;นตะย”ี ในภาษาพมา่ ซึFงมสีายแรท่องคํา 
และจะเห็นชาวบา้นรอ่นทองกนัอยูใ่นนํVา ผา่นหมูบ่า้นชาวกะเหรีFยง เขาชา้งรอ้ง 
สะพานรอ้ยปีซึFงสรา้งขึVนในปี ค.ศ. 1915 สมยัทีFพมา่ยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ 
กอ่นนําทา่นเขา้สู ่หมูบ่า้นภเูขาสามลกู หรอื หมูบ่า้นตอ่งโตงโลง 
เพืFอพักรับประทานอาหารกลางวนั หมูบ่า้นแหง่นีVในอดตีเคยเป็นเหมอืงแรเ่กา่ 

 
เที;ยง                      บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หลงัจากนัVน นําทา่นออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืง                       
                   ทวาย 
 
บา่ย           เดนิทางถงึเมอืงทวายหรอืทีFชาวทอ้งถิFนออกเสยีงวา่ ‘ทะแว’ หรอื ‘ดะแว’  ซึFงเป็นเมอืงเล็กๆ อยู ่
                   ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องพมา่ กอ่นเขา้สูเ่มอืงทวายนําทา่นแวะชม อนสุาวรยีน์ายพลออูอ่ง 



 

 

                    ซาน สรา้งขึVนเพืFอระลกึถงึนายพล ออ่งซาน ซึFงเป็นวรีะบรุษุและผูนํ้าในการเรยีกรอ้งเอกราชของ 
 
                    
                    
                   พมา่ จากนัVนนําทา่นเชค็อนิทีFโรงแรม Golden Guest Hotel หรอืเทยีบเทา่ ซึFงเป็นโรงแรมใหม ่
                   และตั Vงอยูใ่จกลางเมอืงทวาย 
 
15.00  น. นําทา่นชมและนมสัการ  วดัเจดยีช์นิโมทพิญา  ซึFงเป็นหนึFงในวดัทีFประดษิฐานพระพทุธรปู 
                   ทีFทําจากปนูผสมกบัชิVนสว่นของไมศ้รมีหาโพธิo ตน้ทีFพระองคท์รงประทบับําเพ็ญเพยีรอยูจ่นตรัสรู ้
                   กลา่วกนัวา่ม ี4 องค ์มผีูนํ้ามาประดษิฐานบนแพลอยมาจากลงักา องคห์นึFงลอยมาทีFเมอืงพะสมิ  
                   (Pathein) องคห์นึFงมาตดิทีFวดัไจทป์อลอในเมอืงไจทโ์ถ ่(Kyaikhto) องคห์นึFงมาตดิทีFวดัไจทค์า 
                   ม ิณ เมอืงตนับซูายดั (Thanbyuzayat) และอกีองคห์นึFงลอยนํVามาถงึเมอืงทวายและแมช่สีงูอาย ุ
                   ผูห้นึFงไดอ้ญัเชญิมาประดษิฐานไวท้ีFวดัแหง่นีV และถอืวา่เป็นวดัทีFเกา่แกอ่กีแหง่ในเมอืงทวาย  
                   จากนัVนนําทา่นไปกราบไหวข้อพร ‘เทพทนัใจ’ หรอื ‘นตัโบโบจ’ี ซึFงชาวพมา่และชาวมอญเชืFอวา่ 
                   อธษิฐานขอสิFงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ ณ วดัพระนอนชเวธาลยงั ดอม ู  
                    (Shwethalyaung Daw Mu) ซึFงเป็นวดัทีFประดษิฐานพระนอน โลกะตระภ ูมคีวามยาว 74  
                   เมตร สงู 21 เมตร และเป็นองคพ์ระนอนทีFใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศพมา่ 
 
16.00  น.      นําทา่นเดนิทางตอ่ไป เมอืงโบราณทาการา่ (Thagara) หรอืเมอืงสาคร ทีFแหง่นีVมกีารขดุพบ 
                    ซากโบราณสถานทีFชาวบา้นเรยีกกนัวา่ ‘โนน’ หรอื ‘วงั’ ทางฝัFงทศิเหนอืทําใหเ้ห็นอาคารใน 
                    รปูแบบศาสนสถานชดุหนึFงนักวชิาการบางทา่นจัดอยูใ่นชว่งยคุผิFวหรอืพยู ่(Pyu) นอกจากนัVนยงั 
                    มกีารขดุพบโบราณวตัถหุลายชิVนทีFตอ่เนืFองกบัสมยักอ่นประวตัศิาสตร ์เชน่ ขวานหนิขดัตา่งๆ  
                    ลกูปัดแกว้หลายส ีและพระพทุธรปูนัFงปางประทานอภยัขนาดเล็ก และมแีนวคนัดนิอยูบ่รเิวณ 
                    โดยรอบ จากนัVนนําทา่นสกัการะ เจดยีช์นิซาโลน’ (Shin Za Lun) บนพืVนทีFเมอืงโบราณทากา 
                    รา่ เจดยีแ์หง่นีVบรรจพุระเกศาธาตมุลีกัษณะเป็นเจดยีท์รงมอญบนลานรอบเจดยีม์รีปูประตมิากรรม 
                    หลายรปูทีFเกีFยวเนืFองกบัตํานานการสรา้งเมอืง เชน่ รปู ฤาษีโควนินันทะ รปูเทพนัตงาโกมะรวมทั Vง 
                    ช ิVนสว่นโบราณสถานทีFเป็นศลิาแลงหลายชิVน 
  
18.30  น.      นําทา่นชมและสกัการะ พระเจดยีช์เวตองจา (Shwe Taung Sar Zedi) ซึFงมอีงคพ์ระเจดยีท์ีF 
                    ใหญท่ีFสดุในเมอืงทวายภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิปางมารวชิยั อาย ุ 
                    141 ปีในชว่งปีพ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืงมณัฑะเลยเ์พืFอขอ 
                    พระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพืFอนํามาประดษิฐานทีFเมอืงทวาย พระเจา้มนิดงจงึ 
                    พระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ีVให ้วดันีVกอ่สรา้งเมืFอ พ.ศ. 2304 มอีายมุากกวา่  
                    250 ปี ณ วดัแหง่นีVมพีพิธิภณัฑแ์สดงวตัถโุบราณตา่งๆ มากมาย อาท ิหนิทะนาคาอายรุอ้ยปี ปืน 
                    ใหญส่มยักรงุศรอียธุยา พระพทุธรปูสําลดิศลิปะแบบไทยและดาบสมยัโบราณ เป็นตน้   

19.00  น.              บรกิารอาหารคํ;า ณ หอ้งอาหาร 
จากนัVนนําทา่นกลบัเขา้ทีFพักและพักผอ่นตามอธัยาศยั 

 
วนัที;สอง: ทวาย – เย – ตนับซูายดั – มะละแหมง่ – วดัเณรนอ้ย – พพิธิภณัฑท์างรถไฟสายมรณะ 

ไจทค์ามเิหยแ่ลพญา (วดัเจดยีก์ลางทะเล) – ไจทต์ะลาน 

 
07.00 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ซึFงมองเห็นววิทวิทศันข์องเมอืงทวายทีFสวยงาม 
 
08.00 น.      นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืFอเดนิทางสูรั่ฐมอญ รถวิFงไปบนถนนสาย 8 หรอืสายเอเชยี  
                   AH112 ผา่นทุง่นา ภเูขา และแมนํ่Vา สมัผัสกบัธรรมชาตทิีFสดชืFนของเชา้วนัใหมบ่นพืVนทีFเขตป่า 
                   สงวนตะนาวศร ี(The Tanintharyi Nature Reserve) และผา่นแมนํ่Vาเย (Ye River) ซึFงมตีน้ 
                   กําเนดิจากเทอืกเขาตะนาวศรแีละไหลลงสูท่ะเลอนัดามนัทีFอา่วเมาะตะมะ 
  



 

 

 
เที;ยง                   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  
 
 
 
บา่ย             นําทา่นชมและนมสัการ วดัโกหยิ;นเลพญา (Koyinlay Paya) หรอืวดัเณรนอ้ย ซึFงเป็นวดัทีF 
                   ชาวมอญเคารพศรัทธามากอกีแหง่หนึFงในรัฐมอญ สรา้งโดยหลวงพอ่เณรนอ้ย พระอาจารยช์ืFอดงั 
                   แหง่เมอืงเย วดัโกหยิFนเลพญาแหง่นีVประดษิฐานพระพทุธรปูสีFทศิองคใ์หญแ่ละมอีงคพ์ระพทุธ 
                   ไสยาสน ์(Shwethalyaung Buddha) ขนาดใหญป่ระดษิฐานอยูใ่กลก้นั บรเิวณเดยีวกนันีV ยงัม ี
                   องคพ์ระเจดยีท์รงปราสาททีFมคีวามสวยงามโดดเดน่แตกตา่งจากเจดยีพ์มา่ทัFวไปตั Vงอยูด่ว้ย 
                   สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัเมอืง ตนับซูายดั (Thanbyuzayad) ซึFงเป็นเมอืง 
                   ทีFมเีรืFองราวรอ่งรอยประวตัศิาสตรใ์นสมยัสงครามโลกครัVงทีF 2 นําทา่นชม พพิธิภณัฑท์างรถไฟ 
                    สายมรณะ (Death Railway) ซึFงถกูสรา้งขึVนจากแรงงานของกรรมกร และเชลยศกึทีFควบคมุ 
                   โดยกองทพัญีFปุ่ นระหวา่งปี 2485 - 2486 เพืFอเป็นเสน้ทางลําเลยีงอาวธุยทุโธปกรณ ์รวมทั Vงกําลงั 
                   พลจากไทยไปยงัพมา่ และถกูฝ่ายสมัพันธมติรทิVงระเบดิทําลายลงในปี 2488 เชลยศกึกวา่  
                   13,000 คน ทีFถกูเกณฑไ์ปสรา้งทางรถไฟความยาว 415 กม. ตลอดระยะเวลา 15 เดอืน ตอ้ง 
                   เสยีชวีติลงเพราะทารณุกรรมขาดอาหารและโรคภยัไขเ้จ็บ ผา่นป่าหนาทบึและภเูขาคาดวา่ยงัม ี
                   พลเรอืนชาวเอเชยีทีFถกูบงัคบัใชแ้รงงานอกีราว 80,000- 100,000 คน เสยีชวีติลงในการกอ่สรา้ง 
                   เสน้ทางรถไฟสายนีV นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั วดัไจทค์าม ิเหยแ่ลพญา (Kyaikkami Yele  
                    Pagoda) ซึFงประดษิฐานพระเจดยีก์ลางทะเลถอืเป็นเจดยีใ์นนํVาแหง่ทีFสองของพมา่ ซึFงแหง่แรก 
                   นัVนอยูท่ีFเมอืงสเิรยีมและมตํีานานเกีFยวพันกบัวดัเจดยีช์นิโมทพิะยาทีFเมอืงทวาย สมควรแกเ่วลา นํา 
                   ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมะละแหมง่  
 
เย็น              เดนิทางถงึ เมอืงมะละแหมง่ เมอืงหลวงของรัฐมอญ ซึFงใหญเ่ป็นอนัดบัสามของประเทศพมา่และ 
                   ตั Vงอยูต่รงปากแมนํ่Vาใหญส่ามสายไดแ้กส่าละวนิ (Thanlwin) แมนํ่Vาไจ (Kyaik) และแมนํ่Vาอตัตรัน  
                   (Attran) ชมพระอาทติยอ์สัดงพรอ้มนมสัการสิFงศกัดิoสทิธิoคูบ่า้นคูเ่มอืงของมะละแหมง่ ณ  
                    เจดยีไ์จท๊ต์าลาน (Kyaikthanlan) ตั Vงโดดเดน่อยูบ่นเนนิเขาทีFมองเห็นววิทวิทศันข์อง 
                   เมอืงมะละแหมง่ได ้360 องศาทีFสวยงาม เจดยีแ์หง่นีVสรา้งขึVนในปี พ.ศ.1418 เป็นสถานทีFบรรจ ุ
                   พระเกศาธาตแุละพระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามตํานานเลา่วา่เดมิเจดยีน์ีVชืFอ  
                   ‘เจดยีไ์จช๊านลาน’ แปลวา่ ‘เจดยีส์ยามพา่ย’ เนืFองมาจากในครั VงทีFสยามไปตพีมา่แลว้เกดิทา้ 
                   ทายใหส้รา้งเจดยีแ์ขง่กนั พมา่ใชโ้ครงไมไ้ผหุ่ม้ผา้ขาวหลอกทหารไทยจนทหารไทยพา่ยแพต้อ้ง 
                   ถอยทพักลบัเมอืงไทย เจดยีท์ีFกองทพัไทยสรา้งคา้งเอาไวแ้คค่รึFงองคนั์Vนตอ่มาพมา่ไดก้ลบัมา 
                   บรูณะจนเสร็จสมบรูณเ์หมอืนในปัจจบุนั  
 
19.00 น. ä บรกิารอาหารคํ;า ณ หอ้งอาหาร  

หลงัรับประทานอาหารนําคณะเขา้กลบัสูท่ีFพักและพักผอ่นตามอธัยาศยั 
                     
                    พักทีF ã โรงแรม Ngyo Moe Hotel หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที;สาม: ตลาดเมอืงมะละแหมง่ – โบสถ ์St. Patrick’s – พระนอนวนิเสง่ตอยะ – ทวาย  
 
07.00 น. มงิกะลาบา่ยามเชา้...บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
08:00 น.      นําทา่นไปชอ้ปปิVงและสมัผัสวถิชีวีติของชาวมะละแหมง่ ณ ตลาดเซจ ีหรอืตลาดใหญ ่ซึFงมกีาร 
                   ปรับปรงุตวัอาคารขึVนมาใหมใ่นปี ค.ศ. 2009 หลงัจากเกดิไฟไหมต้ลาดครัVงใหญใ่นปี ค.ศ. 2008  
                   ตลาดแหง่นีVเป็นศนูยก์ลางคา้ขายขนาดใหญข่องเมอืงมะละแหมง่ มทีั Vงของสดและของแหง้ 



 

 

                   จําหน่ายมากมาย ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิVงตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นชม โบสถ ์St.  
                    Patrick’s ซึFงตั Vงอยูใ่จกลางเมอืงมะละแหมง่และเป็นโรงเรยีนทีFเจา้นอ้ยศขุเกษมเคยมาเลา่เรยีน 
                    
                 
                   ศกึษากอ่นจะพบรักกบัสาวแมค่า้ชาวพมา่นามมะเมี�ยะจนเกดิเป็นตํานานรักและจรัล มโนเพชร ก ็
                   นํามาแตง่เป็นบทเพลงขบัรอ้งจนโดง่ดงัไปทัFว จากนัVนนําคณะฯ ออกเดนิทางสูเ่มอืง มเูดงิ  
                    (Mudon) เพืFอชมและสกัการะ องคพ์ระพทุธไสยาสนว์นิเสง่ตอยะ (Win Sein Taw Ya) ซึFง 
                   ประดษิฐานพระนอนทีFใหญท่ีFสดุในโลก องคพ์ระนอนมคีวามยาว 180 เมตร ความสงูราวตกึ 5 ชั Vน 
                   หรอืสงูประมาณ 110 ฟตุ ภายในแบง่เป็นชั Vนๆ ถงึ 8 ชั Vนแตล่ะชั Vนมหีอ้งตา่งๆ ทีFประกอบดว้ยรปูปนู 
                   ปัVนแสดงถงึพทุธประวตั ิและคําสอนตา่งๆ ในพทุธศาสนาเชน่เรืFองนรกสวรรคแ์ละผลแหง่กรรม  
 
เที;ยง                     บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  รา้นอาหาร  
 
บา่ย          ออกเดนิทางสู ่เมอืงทวาย ผา่นเมอืงเย (รัฐมอญ) และเขา้สูเ่ขตตะนาวศร ี(Tanintharyi Division)  
                   เพลดิเพลนิไปกบัทศันยีภาพสองขา้งทางทีFยงัคงความเป็นชนบทไวอ้ยา่งมาก เดนิทางถงึ      
                   เมอืงกะเลออ่ง (Kaleinaung) นําทา่นขึVนไปสกัการะ เจดยีก์ะเลออ่งซานดอฉิ;น  
                   ซึFงเป็น 1 ใน 9 เจดยีศ์กัดิoสทิธิoของเมอืงทวายทีFเรยีกกนัวา่ ‘ชนิโกชนิ’ เจดยีแ์หง่นีVประดษิฐานพระ 
                   เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ในอดตีสีFพระองค ์รํFาลอืกนัวา่เวลามงีานทําบญุประจําปีทกุเดอืน 
                   มนีาคมจะมแีสงฉัพพรรณรังส ี(สทีีFแผอ่อกจากพระวรกายขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ ม ี 
                   6 ส)ี ปรากฏใหเ้ห็นทกุปี และบนยอดเจดยีนั์Vนบรรจแุกว้แหวนเงนิทองและเพชรนลิจนิดามนํีVาหนัก 
                   รวมทั VงสิVน 33 กโิลกรัมกบั 2 ขดี บนเจดยีแ์หง่นีVทา่นสามารถชมทศันยีภาพของเมอืงกะเลออ่งทีF 
                   สวยงาม มองเห็นแมนํ่VาทวายทีFไหลเลีVยวเคีVยวคดอยูเ่บืVองลา่งและผนืป่าตะนาวศรอีนัอดุมสมบรูณ ์ 
                   สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงทวาย 
 
เย็น             ä บรกิารอาหารมื\อคํ;า ณ รา้นอาหาร ในเมอืงทวาย 
 
คํ;า              นําทา่นเชค็อนิเขา้ทีFพักในเมอืงทวายและพักผอ่นตามอธัยาศยั  
  
  
วนัที;ส ี;: เจดยีช์เวตองจา – ตลาดรอ้ยปี – ทวาย – ดา่นพนุํ \ารอ้น                                                                                                             
 
07.00  น.           บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
08.00 น. เชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมเพืFอนําทา่นไปสกัการะ เจดยีช์เวตองจา (ShweTaungSarZedi)  
                   ซึFงมอีงคพ์ระเจดยีท์ีFใหญท่ีFสดุในเมอืงทวายภายในพระวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูโลกะมารชนิ 
                   ปางมารวชิยั อาย ุ141 ปีในชว่งปีพ.ศ. 2417 มกีลุม่ผูเ้ผยแผศ่าสนาชาวทวายเดนิทางไปเมอืง 
                   มณัฑะเลยเ์พืFอขอพระราชทานพระพทุธรปูจากพระเจา้มนิดงเพืFอนํามาประดษิฐานทีFเมอืงทวาย  
                   พระเจา้มนิดงจงึพระราชทานพระพทุธรปูทองเหลอืงเกา่แกอ่งคน์ีVให ้วดันีVกอ่สรา้งเมืFอ พ.ศ. 2304  
                   มอีายมุากกวา่ 250 ปี จากนัVนนําทา่นไปชอ้ปปิVงซืVอของฝาก ณ ตลาดรอ้ยปี หรอื ตลาดเซจ ีซ ึFง 
                   เป็นตลาดใหญต่ั Vงแตย่คุสมยัอาณานคิมองักฤษ ใหท้กุทา่นอสิระในการเดนิชอ็ปปิVงพรอ้มสมัผัสวถิ ี
                   ชวีติของชาวทวายและบรรยากาศของตลาดทีFยงัคงความเป็นอดตีไวอ้ยา่งมาก ภาพวถิชีวีติเหลา่นีV 
                   คงจะหมดไปในอกีไมน่านเพราะการพัฒนาทีFมาพรอ้มกบัสิFงอํานวยความสะดวกสมยัใหม ่กอ่น 
                   เดนิทางกลบัดา่นบา้นพนํุVารอ้น  

 
10.00 น.      เดนิทางออกจากเมอืงทวาย เพืFอกลบัสูด่า่นบา้นพนํุVารอ้น จ.กาญจนบรุ ี



 

 

 
เที;ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 
 
บา่ย เดนิทางถงึดา่นบา้นพนํุVารอ้น นําทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดนออกจากพมา่ เขา้สูป่ระเทศไทย 

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูป่ระเทศไทยโดยสวสัดภิาพและประทบัใจ 
 
 
 

ขอบพระคุณทุกท่านที0ใช้บริการ  
 
 
 

 
 

โปรแกรมทกุอยา่งจ
ะอยูค่รบแตอ่าจปรบัเพื;อความเหมาะสมและเพื;อผลประโยชน์

ของลกูทวัร ์
 
 


