สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ หรือ สนามบินโอซาก
า - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

พักที่ OSAKA BAY PLAZA
HOTEL หรือระดับใกลเคียง
กัน

2

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่ OSAKA BAY PLAZA
HOTEL หรือระดับใกลเคียง
กัน

3

วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ - เมืองอิเนะ - อาวอิเนะ เมืองโกเบ - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

พักที่ FRUIT &amp; PARK
HOTEL หรือระดับใกลเคียง
กัน

4

ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - สนามบินคันไซ หรือ
สนามบินโอซากา - สนามบินดอนเมือง

1

11 มี.ค. 61 - 14 มี.ค. 61

฿26,900

฿26,900

฿26,900

฿7,500

ชวงเชา
06.00 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน
้ 3 ประตู 6
เคานเตอร 7สายการบิน Scoot เจาหนาที่บริษท
ั ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติด
แท็กกระเป ากอนขึน
้ เครื่อง
09.25 น. นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญีป
่  ุน โดยสายการบิน SCOOT เทีย
่ วบินที่ TR298
** ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม) **
ชวงบาย-ชวงคํ่า
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว
่ โมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญีป
่  ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด
จําพวก เนื้ อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร รับกระเป าและสัมภาระเรียบรอย
จากนั้นนําทานขึน
้ รถปรับอากาศเดินทางไป ริงกุ พรีเมีย
่ ม เอาทเลท แหลงชอปปิ้ งชื่อดังอีกแหงหนึ่ งของโอ
ซากา ตั้งอยูท่เี มืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทา
ของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอรท ซึ่งภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่ง
อํานวยความสะดวกมากมาย และรานคาแบรนดเนมหลากหลายอันมีช่ อ
ื เสียงจากตางประเทศ
ใหทานชอปป้ิ งตามอัธยาศัย (อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่พ
ี ัก
ทีพ
่ ัก: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เท
อมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ น
สายการบินโลวคอสต

แหลงชอปปิ้ งชื่อดังอีกแหงหนึ่ งของโอซากา ตั้งอยูท่เี มืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญ่ป
ี  ุนมากมาย
พักที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว
่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญีป
่  ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา - ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
อิสระใหทานทองเทีย
่ วตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง หรือทานสามารถเลือกซื้อ บัตรยูนิเวอร
แซลเจแปน
**กรณี สง
ั ่ ซื้อกับบริษท
ั ราคาบัตรทานละ 2,800 บาท กรุณาสัง่ ซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดิน
ทาง10วันเทานัน
้ (ทางบริษท
ั จําหน ายเฉพาะบัตรสวนสนุก ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
**ทางบริษท
ั ขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน
้ ถาเงินเยนมีการปรับขึน
้ เรท100เยน=35บาท**
ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan
รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิ ดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ กับโลกภาพยนตรของ
ฮอลลิวูด เชน Hollywood Dream The Ride Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง Jurassic Park
นั่งเรือเพื่อพบกับความน าสะพรึงกลัวเหมือนอยู ภายในสวนสนุก บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ
Universal City walk Osaka เป็ นพื้นที่จําหน ายสินคาที่มีรานอาหารมากมาย
เลือกอิสระเทีย
่ วเอง ชอปป้ิ งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถบัสบริการ) ดวย
การนั่งรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆที่เป็ นไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรร
เป็ นสวรรคของคนชอบ กิน เที่ยว ชอป ไดแก
> ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เป็ นยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา เป็ นถนนคนเดินชินไซบาชิยาว
ประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยูประมาณ 180 ราน ทางฝั่ งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิ
จะมีปายทางเขาแถวป ายกูลิโกะ
> โดทงบุริ (Dotonburi) หนึ่ งในสถานบันเทิงยามคํ่ าคืนที่โดงดังของโอซากา แหลงรวมรานอาหารมากมายที่
เปิ ดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงนี้ จะเลียบริมคลองโดทงโบริ และยังมีท้งั รานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย
รวมไปถึงป ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิ โดราคุ (Kani Doraku crab sign) ที่เป็ น
สัญลักษณของเมืองโอซากาดวย
> สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถนั่งพักผอนในสวนแบบธรรมชาติ
ทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 120 ราน รวมทั้งโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ า
บนชั้น 6 มีรานอาหารจํานวนมากเปิ ดใหบริการ ไมวาจะเป็ น อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม
และอื่นๆ รานคาเปิ ดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปิ ดเวลา 11:00-23:00
> ยานเด็นเด็น Den Den Town ตั้งอยูในพื้นที่ Nipponbashi เป็ นยานขายสินคาอิเล็กทรอนิ กส คลายกับยาน
Akihabara ของโตเกียว นอกจากนี้ ยังมีการตูนมังงะ อนิ เมะ และคอสเพลยคาเฟ ตตางๆรวมอยูท่น
ี ่ี ดวย รานคา
เปิ ดเป็ น 2 ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00
**วันนี้ ไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารคํ่า **
ทีพ
่ ัก: OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตามอัธยาศัย
(ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน
อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่า
ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นําทานเดินทางสู เมืองมิยาสึ (Miyazu) ซึ่งอยูภายในอาณาเขตของทางตอนบนของจังหวัดเกียวโต (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
นําทานชมวัดชิออนจิ (Chionji Temple) เป็ น 1 ใน 3 วัด ของญี่ปุนที่มีรูปปั้ นสําคัญของเทพเจา Monju
Bosatsu ซึ่งเป็ นเทพแหงสติปัญญา นักเรียนและประชาชนทั่วไปจึงนิ ยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน ความสําเร็จ
ทางวิชาการตางๆ และยังนิ ยมซื้อเครื่องราง omikuji (มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว) แลวนําไปแขวนไวท่ต
ี นสน
สมควรแกเวลานําทานไปชม อามาโนะฮาชิดาเตะ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งวา สะพานสูสรวงสวรรค (bridge
in heaven) เนื่ องจากเป็ นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุน มองเห็นอาวมิยาสึ ยาวกวา
3 กิโลเมตร ที่มี ลักษณะเป็ นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมตอกัน สวนมุมที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุด คือบริเวณจุดชมวิวของ
ภูเขาทั้ง 2 ฝั่ ง ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเป็ นจุดที่สวยที่สุด จุดชมวิวที่ติดอันดับสวยที่สุด 1 ใน
3 ของประเทศญี่ปุน ไดแก 1.อาวมะทสึชิมา เมืองเซ็นได จ.มิยางิ 2.เกาะมิยะ จิมา จ.ฮิโระชิมา 3.อะมาโนะ ฮาชิ
ดาเตะ เมืองเกียวโต สะพานนี้ มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศที่หาพบไดยาก คือ มีตนสนขนาด
เล็กใหญราว 8,000 ตนขึน
้ อยูเรียงราย ลักษณะทางธรรมชาติท่ใี ชเวลาสรางหลายพันปี แหงนี้ เป็ นความ
มหัศจรรยของธรรมชาติท่ค
ี วรคาแกการชื่นชม ดวยทิวสนริมหาดทรายตัดผานอาวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะ
ทางตอนเหนื อของเกียวโต
นําทานขึน
้ กระเชาเคเบิ้ลคาร เพื่อนําทานขึน
้ สูจุดชมวิวดานบน ทานจะสามารถชมสุดยอดแหงความ
สวยงามที่นักทองเที่ยวตางชาตินอ
 ยคนนักที่จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ เปรียบดั่งภาพวาดสี
นํ้ามัน ทานสามารถสัมผัสไดถึงบรรยากาศของสายลม แสงแดด อันเป็ นพิเศษสุด ทานสามารถลองสิ่งที่นาสนใจ
คือ ทํามาตาโนโซกิ ในที่ท่ท
ี านยืนอยู ใหกมลงไประหวางขา 2 ขาง ซึ่งทานจะสามารถเห็นทัศนี ยภาพปรากฏ
ราวกับสวรรคยายมาอยูบนพื้นดิน และโลกอยูบนสรวงสวรรคตรงกันขาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชวงบาย
นําทานเดินทางไป เมืองอิเนะ (Ine) เป็ นเมืองทาประมง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทังโกะ ฝั่ ง
ทะเลญี่ปุน ในจังหวัดเกียวโต นําทานลงเรือลองไปในอาวอิเนะ ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหารนก
นางนวล และทานจะไดชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ แนวอาคารบานเรือน ฟุนายะ ที่ต้งั อยูเลียบ อาวอิเนะ ทอดยาว
เป็ นแนวเสนโคงสวยงาม โดยไดรับการขึน
้ ทะเบียนเป็ นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปั ตยกรรมดั้งเดิมของญี่ปุน
ปั จจุบัน ชาวประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น 2 ของบานไปเป็ นที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูโกเบ เพื่อนําทานเขาทีพ
่ ัก Fruit & Park Hotel Onsen โรงแรม
สวยงามสไตลยุโรปทีต
่ กแตงพรอมสวนสวยงามขนาดใหญ
ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า พรอมเมนูขาปูยักษไมอน
ั้
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบนํ้าแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแรใน
สไตลญ่ป
ี  ุนที่มีสีและแรธาตุท่แ
ี ตงตางกันไปในแตละพื้นที่ ใหทานไดลงไปแชในบอนํ้ารอนธรรมชาติดวยรางการ
เปลือยเปลา เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุงผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง เรียบเนี ยน และยังมีสวนชวย
ในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บป วยตางๆไดอีกดวย และที่โรงแรมแหงนี้ ยังมี Arima Onsen ออนเซ็นขึน
้ ชื่อ
ของเมืองโกเบ เป็ นนํ้าแรธรรมชาติสีทองเป็ นที่รูจักกันมากในญี่ปุน เนื่ องจากเคยมีจักรพรรดิอ
์ งคหนึ่ งของญี่ปุน
ไดลงมาแชออนเซ็นที่แหงนี้ จนเป็ นที่เลื่องลือและรูจักกันแพรหลาย
ทีพ
่ ัก: FRUIT & PARK HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

วัดชิออนจิ (Chionji Temple) เป็ น 1 ใน 3 วัด ของญี่ปุนที่มีรูปปั้ นสําคัญของ
เทพเจา Monju Bosatsu ซึ่งเป็ นเทพแหงสติปัญญา นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปจึงนิ ยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน ความสําเร็จทางวิชาการตางๆ และยัง
นิ ยมซื้อเครื่องราง omikuji (มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว) แลวนําไปแขวนไวท่ี
ตนสน

เป็ นหาดทรายแคบๆทอดยาวเป็ นทางเดินไปถึงเกาะ ในอาวมิยาสึในเกียวโต
ซึ่งนับวาเป็ นหนึ่ งในพื้นที่สุดสวยแหงญี่ปุน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองอิเนะ (Ine) เป็ นเมืองทาประมง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทัง
โกะ ฝั่ งทะเลญี่ปุน ในจังหวัดเกียวโต

ทานลงเรือลองไปใน อาวอิเนะ ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหารนก
นางนวล และทานจะไดชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ แนวอาคารบานเรือน ฟุนายะ
ที่ต้งั อยูเลียบ อาวอิเนะ ทอดยาวเป็ นแนวเสนโคงสวยงาม โดยไดรับการขึน
้
ทะเบียนเป็ นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปั ตยกรรมดั้งเดิมของญี่ปุน แตเดิม
แลว ฟุนายะ ใชเรียกรูปแบบที่อยูอาศัยแบบสรางพื้นที่เก็บเรือลําเล็กสําหรับ
หาปลาเอาไวท่ช
ี ้น
ั 1 ของบาน และเนื่ องจากทุกครัวเรือนมีบานตั้งอยูติดกับ
ทะเล จึงสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนี ยภาพแสนงดงามจากที่บานได ปั จจุบัน ชาว
ประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น 2 ของบานไปเป็ นที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

โคเบะหรือ โกเบ เป็ นเมืองเอกของจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุน เป็ นเมือง
ขนาดใหญอันดับที่ 5 และเป็ นเมืองทาที่สําคัญของญี่ปุน โคเบะเป็ นเมืองทาที่
สําคัญของญี่ปุนที่มีการคาขายกับทางประเทศตะวันตกนับตั้งแตการยกเลิก
นโยบายปิ ดประเทศ ในปี ค.ศ. 1995 เกิดเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญทําให
เมืองโคเบะไดรับความเสียหายอยางหนัก แตก็สามารถซอมแซมบูรณะจน
กลายมาเป็ นเมืองทาที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ งได บริษท
ั หลายๆแหงไดต้งั สํานักงาน
ใหญท่โี คเบะ และเมืองนี้ ยังขึน
้ ชื่อในเรื่องของเนื้ อโคเบะอีกดวย

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอ่ม
ิ
อรอยกันแบบไมอ้น
ั

การอาบนํ้าแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก ปวดกลามเนื้ อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขน
ึ้ ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

รับประทานอาหารคํ่ า พรอมเมนูขาปูยักษไมอ้น
ั
พักที่ FRUIT &amp; PARK HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน
ชื่อโรงแรมทีท
่ านพักทางบริษท
ั จะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็ นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึน
้ เป็ นครั้งแรกบน
บริเวณที่เคยเป็ นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับ
ได เมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็ นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา Tenshukakuแลวเสร็จลง
สองปี ตอมา แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ กอนจะทําการบูรณะขึน
้ มาใหมอีกครั้งและถูกประกาศใหเป็ นสมบัติของชาติ
อีกดวย ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปี จะมีนักทองเที่ยวจาก
ทั้งในและนอกประเทศมาเยือนปี ละราว 1-3 ลานคน (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
จนสมควรแกเวลานําทานไปชอปปิ้ งที่ Joy one Duty Free ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม
เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า โฟมลางหนาและยาสระผมถานหินภูเขาไฟ, ผลิตภัณฑยา อาหารเสริมคอลลาเจน
ของดร. โนงูจิ ฮิเดโยะบุคคลสําคัญคนหนึ่ งในประวัติศาสตรดานการแพทยของประเทศญี่ปุน หรือจะเป็ น
ผลิตภัณฑจากนํ้ามันมา อิสระใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั้นนําทานเดินทางสู EXPOCITY เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หาง
สรรพสินคา,ศูนยเรียนร,ู รานอาหารนานาชาติ รวมกันไวท่น
ี ่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและเรียนรูขนาดใหญ
ที่สุดในญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวไฮไลทท่ไี มแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนี ยแลนด โอซากาเคยเป็ นเจา
ภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพื้นที่จัดงานไดถูกเปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งอยู
หางจากใจกลางนครโอซากาไปเพียง 1ชั่วโมงกวา พื้นที่สวนหนึ่ งกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็ น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวในพื้นที่แบบ "วันเดียวเดินไมทว
ั่
ครัง
้ เดียวเทีย
่ วไมเต็มอิม
่ "
อาหารเทีย
่ งอิสระตามอัธยาศัย
ชวงบาย-ชวงคํ่า
จนสมควรแกเวลา นําทานเดินทางไป สนามบินคันไซ
18.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เทีย
่ วบินที่ TR297 ** ราคาทัวรยังไมรวม
คาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม) **
21.55 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึน
้ แทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้งั เมือง

EXPOCITY เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนร,ู รานอาหารนานาชาติ รวมกันไว
ที่น่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและเรียนรูขนาดใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน และเป็ น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทท่ไี มแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนี ยแลนด โอซากา
เคยเป็ นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั้นพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง 1ชั่วโมงกวา พื้นที่สวนหนึ่ งกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็ น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ "วันเดียวเดินไมท่ว
ั ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม" La La port
EXPOCITY ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ปุนและจาก
นานาชาติท่ว
ั โลก ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู แตยังมีท้งั ราน 100
เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน, ศูนยจําหน าย
เครื่องกีฬา, เครื่องไฟฟ า ,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เท
อมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ น
สายการบินโลวคอสต

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ส
ี ามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไม
วาจะเป็ นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีป
อเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใชเป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ ไดอยางดี
อาหารเทีย
่ งอิสระตามอัธยาศัย
ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง
้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษท
ั ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทง
ั ้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบ
ริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง
้ หมด
1. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณี ทม
ี่ ีผูรวมคณะไมถึง
30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่ องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบ
ริษท
ั ฯ
5. บริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้งั หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทางบริษท
ั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษท
ั ฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษท
ั ฯ อยางนอย 7วันกอนการ
เดินทาง มิฉะนั้น บริษท
ั ฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ี
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจ
ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอ
 ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิ
เชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษท
ั ฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทองเที่ยว ตามพ.ร.บ. การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษท
ั ฯได และทางบริษท
ั ฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษท
ั ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ี
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ น
ื ๆ
19. การเดินทางครัง
้ นี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึ้นไป กรณี ไมถึง30ทาน
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษท
ั ที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษท
ั จะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง 10 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ผ
ี ูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษท
ั จะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนทีเ่ หลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิม
่ เติมของลูกคา กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจําหรือพรอมยอดคงเหลือ**

1. คาตัว
๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ทีน
่ ัง่ เป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุท่น
ี ่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ง
ั จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร หรือกอนเดิน
ทาง15วันเทานั้น และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่น่ง
ั อัพเกรดเขาระบบไดเมื่อE-Ticket ทั้งกรุปออกมาแลว ประมาณ35วันกอนวันเดินทาง**
- ที่น่ัง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **หามเด็กตํ่ ากวา16ปี และผูสูงอายุ65ปี ขึน
้ ไปนั่ง
เนื่ องจากที่น่ังอยูบริเวณ Exit Seat
- ที่น่ังScoot Biz ตัว
๋ กรุปไมสามารถอัพเกรดได
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สามารถสัง่ ซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเนื่ องจากตัว
๋ กรุปไม
สามารถสัง่ จองลวงหนาได
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีเดินทาง3 ทานจะเป็ นหองTriple
จะเป็ นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพัก
คู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษท
ั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้าหนักกระเป า สัมภาระทีส
่ ายการบิน Scoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และคาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษท
ั ฯไดออกตัว
๋ เครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 3,500 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ ําใจจากทาน
**กรณี ทานมีความประสงคจะซื้อนํ้าหนักเพิม
่ กรุณาแจงพรอมจองทัวร พรอมชําระคานํ้าหนัก**
ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
ซื้อนํ้าหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท

รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป
่  ุนใหกับคนไทย (เอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป
่  ุนใหกับคนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะสัน
้ ในประเทศญีป
่  ุน
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้
ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว
๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั ฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด

บัตรเครดิต เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั จัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษท
ั ฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่  ุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญีป
่  ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา 6 เดือน
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.เป็ นผูท่ไี มมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติท่จ
ี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณี ทล
ี่ ูกคาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษท
ั ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษท
ั จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
รายการทัวรสามารถเปลีย
่ นแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึ งถึงผลประโยชนของทานเป็ นหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณี อัตราแลกเปลีย
่ นเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน
้ โดยจะแจงให
ทราบลวงหนา

1. การยกเลิกทัวร เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได45วันกอนเดินทาง
เทานัน
้ แตกรณี พีเรียดทีเ่ ดินทางนัน
้ ๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณี ยกเวนเปลีย
่ น
ผูเดินทางแทน และพีเรียดราคาโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี
2. กรณีท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จ
ี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับ
คณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถ
เรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

