
#15390 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว โอซากา 6 วัน 4 คืน วัดอาซะกุสะ
ปราสาทโอซากา บิน TG
ทัวรญี่ปุน โตเกียว เกียวโต โอซากา ชินจูกุ โอชิโนะฮักไก สวนสตรอเบอรรี่ สวน
โอคาซากิ ยานซาคาเอะ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ฮิกาชิยามา ชินไซบาชิ หา
งอิออน ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ยานชินจูกุ -
ยามานาชิ - ออนเซ็น   

Fuji Matsuzono Hotel
หรือเทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ไรสตรอเบอรร่ีญ่ีป ุน - สวนโอคาซากิ - นาโกยา -
ยานซาคาเอะ   

Castle Plaza Hotel หรือ
เทียบเทา

4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิยามา - โอซากา -
ยานชินไซบาชิ   

Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65 ฿56,900 ฿51,900 ฿45,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) -
ยานชินจูกุ - ยามานะชิ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.30 น. นําคณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น. นําทานออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.10 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีป ุน หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร

นําทานเดินทางสู มหานครโตเกียว เพ่ือเขาชม วัดอาซะกุสะ ซ่ีงเป็นวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองคเจาแม
กวนอิมทองคําประดิษฐานอยู นอกจากน้ีทานจะไดเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหงานอยูกลาง
ลานวัด โดยมีถนนนาคามิเสะ เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลน โบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุนซ่ึงมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทุกทานไปยัง ยานชินจูกุ เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคานานา
ชนิดไมวาจะเป็นรานรอยเยน สินคาแบรนดเนม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซานริโอช็อป เสื้อผานําสมัย กระเปา รองเทาวัยรุนอยาง
โอนิทสึกะ ไทเกอร รวมไปถึงเครื่องสําอางคยอดนิยมอยาง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ยามานาชิ

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอ่ิมหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญ่ีป ุน

พักท่ี Fuji Matsuzono Hotel หรือเทียบเทา

** หลังรับประทานอาหารค่ํา ขอเชิญทานสัมผัสกับ การแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานได
ผอนคลายความเมื่อยลาจากการ เดินทาง และชาวญ่ีป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย **

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ

ยามานาชิ

 บาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ไรสตรอเบอรร่ีญี่ปุน - สวนโอคาซากิ -
นาโกยา - ยานซาคาเอะ

** หลังรับประทานอาหารค่ํา ขอเชิญทานสัมผัสกับ การแชน้ําแรสไตลญ่ีป ุน หรือท่ีเรียกกันวา การอาบออนเซ็น ใหทานได
ผอนคลายความเมื่อยลาจากการ เดินทาง และชาวญ่ีป ุนยังเชื่อกันวาการอาบน้ําแรนั้นจะทําใหผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกดวย **

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตอาหารสไตลญ่ีป ุน

 Fuji Matsuzono Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู โอชิโนะ ฮักไก ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีสุดอีกจุดหน่ึงท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวชาว
ญ่ีป ุนเป็นอยางมาก และท่ีน่ียังมีบอน้ําศักดิส์ิทธิอั์นแสนบริสุทธิซ่ึ์งเกิดจากน้ําฝนไหลผานดานบนภูเขาไฟฟูจิและผานเขามา
ภายใน และสุดทายไหลลงสูดานลางใชเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซ่ึงน้ําในบอน้ีชาวบานเชื่อกันวาถานํามาด่ืมนอกจากจะไดความ
สดชื่นจากการล้ิมรสน้ําอันบริสุทธิ ์ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางสู สวนสตรอเบอรรี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและล้ิมรสสตรอเบอรรี่จากตนสดๆไดตามอัธยาศัยพิเศษสุดอ่ิม
อรอยไมอ้ัน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

นําทานไปยัง สวนโอคาซากิ เป็นสถานท่ีชมซากุระชื่อดังท่ีไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในรอยสถานท่ีชมซากุระในประเทศญ่ีป ุน มี
ตนซากุระโซเมะโยชิโนะราว 1,000 ตน บานสะพรั่งอยูท่ีเขื่อนกั้นแมน้ําอิกะเป็นแนวยาว โดยเทศกาลซากุระจะมีรานคากวา 140
รานเรียงอยูอยางมากมาย ทําใหมีผูคนจํานวนมากมาท่ีน่ีในทุกๆ ปี สมควรแกเวลา

นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เพ่ือเดินทางไปยัง ยานซาคาเอะ เป็นยานชอปป้ิงชื่อดังของเมืองนาโกยา โดยทานจะไดพบกับ
แหลงความบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญพรอมกับชิงชาสวรรคขนาดความสูง 52 เมตร นอกจากน้ีภายในหางสรรพสินคา
ยังเป็นท่ีตั้งของโรงภาพยนตรอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Castle Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิยามา -
โอซากา - ยานชินไซบาชิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ท

ไรสตรอเบอรรี่ญี่ปุน

สวนโอคาซากิ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

ไรสตรอเบอรรี่ของชาวญ่ีป ุนท่ีมีการปลูกอยางพิถีพิถัน และไดรับการดูแลเอาใจใสทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ทําใหผลของสตรอเบอรรี่นั้นมีขนาดใหญ สีแดงสด และรสชาติ
หวานกวาในประเทศไทย ทานจะไดชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรรี่และสามารถชิมสตรอ
เบอรรี่ในไรน้ีได โดยสามารถเด็ดจากตนดวยตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกคนท่ี
บานได

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสถานท่ีชมซากุระชื่อดังในจังหวัดไอจิ ท่ีไดรับเลือกใหเป็นหน่ึงในรอย
สถานท่ีชมซากุระในประเทศญ่ีป ุน มีตนซากุระโซเมะโยชิโนะราว 1,000 ตน บานสะพรั่ง
อยูท่ีเขื่อนกั้นแมน้ําอิกะเป็นแนวยาว ท่ีเทศกาลซากุระจะมีรานคากวา 140 รานเรียงอยู
อยางมากมาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Castle Plaza Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต เพ่ือเขาชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ใหทานสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุมประตูสีสม)
นับหมื่น ท่ีเรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลายอุโมงคท่ีมีความงดงาม ท่ีน่ียังเป็นศาลเจาท่ีมีผูคนจํานวนมากมา
สักการะขอพร มีความเชื่อวารูปป้ันสุนัขจ้ิงจอกท่ีศาลเจาแหงน้ี คือผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํามาเป็น
ฉากหน่ึงของภาพยนตรชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเขาชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุน สรางขึ้นในปีค.ศ.780 มีน้ําท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะไหลผานทําใหเป็นท่ีมาของชื่อวัดน้ําใส และทางยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงน้ีขึ้นเป็นมรดก
โลกอีกดวย อาคารท่ีมีชื่อเสียงของวัดแหงน้ีก็คืออาคารไมขนาดใหญ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร และโถงอาคารถูกสราง
ใหย่ืนออกไปภายนอกทําใหบริเวณน้ีเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม

*** ตั้งแตเดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020 ***

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับ ยานฮิกาชิยามา เป็นแหลงเดินเลนชอปป้ิงท่ีสองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขนมมากมาย
เสนหของยานน้ีคือรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาท่ียังคงความเกาแก เป็นถนนทางเดินท่ีสองขางทางจะมีอาคารไมทรงโบราณ
แบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ใหความรูสึกถึงเมืองเกาท่ียังคงมีความเป็นเอกลักษของเกียวโตในสมัยกอน

นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา เพ่ือชอปป้ิงกันอยางจุใจท่ี ยานชินไซบาชิ เป็นถนนสายชอปป้ิงท่ีมีความยาวมากถึง 600
เมตร ตลอดทางเต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเสื้อผาแฟชั่นชั้นนํา รวมถึงรานอาหารและรานขนมดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟตป้ิงยาง ) ใหทานไดเลือกสรรอยางเต็มท่ีไมวาจะเป็นเน้ือสันใน เน้ือสันนอก เน้ือ
หมูสไลด

พักท่ี Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ตอาหารญ่ีป ุน

 บาย



วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

 หมายเหตุ *** ตั้งแตเดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020 ***

วัดคิโยมิสึ

ยานฮิกาชิยามา

โอซากา

ยานชินไซบาชิ

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

ยานฮิกาชิยามา ยานชุมชนเกาเเกของเมืองเกียวโตท่ีมีมาตั้งเเตยุคเอโดะ สองขางทางเต็ม
ไปดวย อาคารบานเรือน อาคารไมทรงโบราณแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม รานคา รานกาแฟ ราน
อาหาร ท่ีมีการตกแตงรานไวอยางสวยงาม นอกจากนั้นแถบน้ียังมีรานขายเครื่องถวยชาม
และของฝากอ่ืนๆ ท่ีหาไดยาก สามารถซ้ือกลับไปเป็นขอฝากได

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง

 Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงใจกลางเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมสวนสนุก ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผูใหญชําระเพ่ิมทาน
ละ 3,000 บาท, เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปีชําระเพ่ิมทานละ 2,400 บาท) เป็นสวนสนุกท่ีสรางความบันเทิงใหกับผูคนแถบภูมิภาค
คันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของบริษัทสรางภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดังน่ันคือ

UNIVERSAL STUDIO ภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก
ภาพยนตรเรื่องแรกท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับอีที และเดินทางขาม
จักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้นไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อาร
โนล ชวาสเซเน็กเกอร

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผูใหญชําระเพ่ิมทานละ 3,000 บาท, เด็กอายุตํ่ากวา 12 ปีชําระเพ่ิมทานละ 2,400 บาท

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแมนหรือไอแมงมุมผูโดงดัง เมื่อไดมาดูแบบ
การฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แลว ทําใหเหมือนกับตัวละครมาอยูตรงหนาเราจริงๆ ย่ิงตื่นตาตื่นใจกวาเดิมหลาย
เทา ตอดวยเครื่องเลนท่ีสรางขึ้นเพ่ือทดสอบความกลา น่ันคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนําเพลงแนว HIP
HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใชเป็น BGM

UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูน สุดนารักชื่อดังของ
ญ่ีป ุนHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

นําทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงใจกลางเมืองโอซากา หรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดใน
สวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิโอ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทโอซากา (เขาชมดานใน) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากาท่ีใครมาเท่ียวโอซากาก็ตอง
เดินทางมาท่ีน่ี ภายในหอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และ
สวนนิชิโนมารุ

อิสระใหทานไดชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคาชื่อดัง หางอิออน เป็นแหลงรวบรวมสินคาหลากหลายชนิดใหทานเลือกซ้ือ อาทิ
เสื้อผาแฟชั่นนําสมัย กระเปา รองเทา เครื่องสําอางค ของท่ีระลึก เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็คทรอนิกส เป็นตน

บาย

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

17.35 น. นําทานออกเดินทางเพ่ือกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673

ค่ํา

21.25 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ปราสาทโอซากา

อิออนมอลลโอซากา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ทาอากาศยานคันไซ บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดิน

ทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียว
บิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- สายการบินไทยสามารถสํารองท่ีน่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาท่ี
ประสงคน่ังตรงน้ีสามารถแจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทางได

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืนๆในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

20,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 45 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

้ ่ ่



- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

- คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

- บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯ
จัดให เป็นตน

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน

- คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วัน เก็บคาทัวร  50%

16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด
่ ่ ่



หมายเหตุ ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน
โรงแรม รานอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ี
ระบุไวท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


