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HILIGHT  
 
ชอ้ปป้ิง 2 เมอืงดงั ชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปป้ิงของโตเกยีว 
และ ชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงของโอซากา้ หรอื 

เลอืกสนุกไปกบั 2 สวนสนกุดงั TOKYO DISNEY 
LAND และ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

ชมภเูขาไฟฟฟจู ิช ัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) 
ชมซากรุะ รมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ  
(ตามสภาพอากาศ) 

สนกุสนานกบักจิกรรมเก็บสตอเบอรี ่
ทดลองน ัง่รถไฟชนิคนัเซน ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีย่ 

240 กม./ชม 
เทีย่วเมอืงเกา่เกยีวโต ชมศาลเจา้ฟจูมิ ิอนิาร ิ
ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัดบั

หนึง่ของเมอืงโอซากา้ 
ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาต ิ
บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด  

Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ 

TG640 22.10-06.20+1 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ - อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

วนัที ่3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – 

ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – ชมซากรุะ ทะเลสาบ 

คาวากจูโิกะ (ตามสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา 

– ฟารม์สตอเบอรี ่– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่4 ทะเลสาบฮามานะ – น ัง่รถไฟชนิคนัเซน –  

ชอ้ปป้ิงสถานนีาโกยา่ – เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟจู ิ

มอินิาร ิ– เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-  

ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้ 

หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

วนัที ่6 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – หา้งจสัโก ้

ออิอน - สนามบนิคนัไซ 

TG673 17.35-21.25 

TOKYO OSAKA 

ดบัเบิล้ ฟนั 

6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: เมษายน 62 

ราคาเพยีง 59,900.- 
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วนัที ่13 – 18 เมษายน 62 [สงกรานต]์ 59,900.- 

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ***  เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ 
[TG640 22.10-06.20+1]    

 

2 
สนามบนินารติะ - อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืก

ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ ✈ อสิระ อสิระ 
TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  
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3 

ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ําลอง

แผน่ดนิไหว – ชมซากรุะ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (ตาม
สภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา – ฟารม์สตอเบอรี ่–  
แชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ

�  �  �  

HAMAMATSU 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  
[♨] 

4 

ทะเลสาบฮามานะ – น ัง่รถไฟชนิคนัเซน – ชอ้ปป้ิงสถานี

นาโกยา่ – เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ–  
เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

�  อสิระ อสิระ 

OSAKA 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้ หรอืซือ้
ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN �  อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – หา้งจสัโก ้ออิอน - 

สนามบนิคนัไซ 

[TG673 17.35-21.25] 
�  อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภูม-ิสนามบนินารติะ [TG640 22.10-06.20+1] 

20.00 น คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

22.10 น ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ - อสิระชอ้ปป้ิงเมอืงโตเกยีว หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีว
ดสินยีแ์ลนด ์

06.20 น. 

 
 

 
 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว ใหท้่าน

ไดเ้ลอืกอสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆใน เมอืงโตเกยีว โดยมีไกดค์่อยใหค้ําแนะนําท่าน

ในการเดนิทาง เชน่ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) แหลง่บันเทงิและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ

กลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ มีสถานี

รถไฟชนิจูกทุีเ่ป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี้ ซ ึง่เป็นหนึง่ในสถานีทีค่กึคักทีส่ดุในญี่ปุ่ น 

ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทีใ่ชบ้รกิารสถานีแห่งนี้ ทางดา้นตะวันตกย่านนี้

ทีเ่ต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้นํา และในสว่นทางดา้นตะวันออกนัน้คอื 

คาบูกโิจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่

อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีีม่รีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากา

ยะ (Izakaya) เป็นตน้และยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัๆตา่งๆมากมาย เชน่ 

ยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ ยา่นอากฮิาบาระ 

ไดเวอรว์ติ ีโ้อไดบะ ตลาดอาเมโยโกะ ตลาดปลาสคึจิ ิ

ศาลเจา้เมยจ์ ิ Tokyo Sky Tree 

หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิ

ทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใช ้

ทนุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเล่นในหลาย

รูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั 

JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมีพูห,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่3 ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์าํลองแผน่ดนิไหว –  
ชมซากุระ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (ตามสภาพอากาศ) – กจิกรรมชงชา –  

ฟารม์สตอเบอรี ่– แช่นํา้แรธ่รรมชาต ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ  ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับน้ําทะเล นําท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ข ึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึกบัภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามีสดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่ังดับ

ไม่สนทิ และมคีวามสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

หมายเหต:ุ ในกรณีที ่ภเูขาไฟฟจูไิมส่ามารถขึน้ไดเ้นือ่งจากสภาพอากาศ ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความ

เป็นมาของภเูขาไฟฟจูแิละเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึเกีย่วกบัภเูขาไฟฟูจไิด ้และยังเป็นจุดถ่ายรูป

กบัภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามในชว่งฤดหูนาว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทขุอง

ภเูขาไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืน

ในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ 

หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆมากมายทีเ่ป็น

โปรดกัสข์องญีปุ่่ น  

 

ชมซากรุะ ทะเลสาบคาวากจุโิกะ (ตามสภาพอากาศ) ทีเ่ป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบ

ภูเขาไฟฟูจ ิซ ึง่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่ นหรือ

ต่างชาตกิ็ตามมักจะมาหาที่พักผ่อนในบรเิวณนี้มากกว่าทะเลสาบทีเ่หลอือีกสีแ่ห่ง ดังนั้น

รอบๆ บรเิวณนี้จงึเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร,และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมาย  

 

จากนัน้นําทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่่ น โดยการชงชา

ตามแบบฉบับของญีปุ่่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา 

ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรมในการชงชา นี้อีกดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้่านอสิระเลอืกซื้อของทีฝ่ากของทีร่ะลกึ

ตามอัธยาศยั 
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ฟารม์สตอเบอรี ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี่ ของชาวญี่ปุ่ นที่มี

การปลกูอย่างพถิพีถิันและไดร้ับการดูแลเอาใจใสทุ่กกระบวนการทุกขัน้ตอน ทําใหผ้ลของ

สตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาดใหญ ่สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเทา่ทา่นจะไดช้มถงึ

วธิีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชมิสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได ้และท่านยัง

สามารถซกืลบัมาเป็นของฝากแก่คนทีบ่า้นไดไ้ม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอรร์ีสดๆ ขนมต่างๆ ที่

แปรรูปจากสตรอเบอรี ่

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HAMAMATSU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ทะเลสาบฮามานะ – น ัง่รถไฟชนิคนัเซน – ชอ้ปป้ิงสถานนีาโกยา่ –  
เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ– เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ-  

ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่ป็นแหลง่เพาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิและ

มสีวนซากรุะนับรอ้ยตน้ ตัง้อยู่เรยีงรายรมิทะเลสาบพรอ้มภตัตาคารหรูและศนูยจําหน่าย

สนิคา้ อาหารพืน้เมอืง เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ ทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของฝาก และ 

สตารบ์ัคสดุชลิ 

 

เดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพือ่ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น ัง่รถไฟชนิคนัเซน 

หรอื รถไฟหัวกระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีย่ 240 กม./ชม. ถอืเป็นรถไฟทีม่คีวามปลอดภยั

ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กบัย่านชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโกย่า เชน่ สถานเีจอารน์าโกยา่ 

สถานีรถไฟหลกัของเมอืงนาโกย่า ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย รวมถงึแหลง่

สนิคา้แบรนดเ์นม ยีห่อ้ตา่งๆ อกีดว้ย 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

บา่ย 

 

เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต ซ ึง่ในอดตีเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น และยาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมืองทีม่ีสถานที่

สาํคญัๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดงัเดมิของญีปุ่่ น 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรือ ศาลเจา้พ่อจ ิง้จอกขาว ทีส่รา้งข ึน้ในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตสง่สาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาล

เจา้มีเสาโทรอิจํิานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิี่มีความยาวประมาณ 4 

กโิลเมตร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TOKYO OSAKAดบัเบิล้ ฟัน6D4N (TG) 

          หน้า 7 จาก 13 

 
 

 

ชอ้ปป้ิง ยา่นโดตงโบร ิ(Dotombori) หนึง่ในย่านบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอซากา้ 

เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโด

ตงโบร ิและยังมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอีกมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับ

ประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิ่งกูลโิกะ (Glico Running Man sign) 

และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ แถมยัง

เชือ่มต่อกับ ย่านชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและ

ต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่

ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

คํา่  อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TOKYO OSAKAดบัเบิล้ ฟัน6D4N (TG) 

          หน้า 8 จาก 13 

 
 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้ หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกดค์่อยให ้

คําแนะนําทา่นในการเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ

แบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, 

Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอืน่ๆ เรยีกไดว้่าเป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ

ยี่หอ้ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมีสนิคา้จําพวกอาหารและเครื่องดืม่หรือตุ๊กตา

น่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่

ชนิไซบาชยิังมี Shopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดยีวกันมี

เสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดัง้เดมิ

,อัญมณีเครื่องประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้

มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ และยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัๆตา่งๆมากมาย เชน่ 

วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณั์สตัวนํ์า้ไคยูกงั ศาลเจา้เฮอนั 

ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์

หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 

หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่าน

ทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมินําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลาก 

หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่า

สะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 

(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่าน

พสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวก

ของแฮร์รี่พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่

ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสยีวสดุๆ 

และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ด ิง่สงูสดุ

ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืง

สดุกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซ ึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me 

Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์่างๆ 

มากมาย รวมทัง้ยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่

ทีส่ดุอกีทัง้สาํหรับทา่นทีช่ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีนยูนเิวอรแ์ซล ญี่ปุ่ น ตอ้ง

นํากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตามดว้ย 

Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะไดด้ืม่

ดํา่กบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TOKYO OSAKAดบัเบิล้ ฟัน6D4N (TG) 

          หน้า 9 จาก 13 

 
 

วนัที ่6 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) – หา้งจสัโก ้ออิอน - สนามบนิคนัไซ 
[TG673 17.35-21.25] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ชมบรเิวณดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ ซ ึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัส

ความยิง่ใหญ่ของยุคสมัยทีโ่ชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกคําสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี ้

 

หา้งจสัโกอ้อิอน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทีม่สีาขาอยู่ทัว่ประเทศญีปุ่่ น มี

รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom 

games arcade , รา้นขายเครือ่งกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้กบ็จัดการ

ลสิตข์องฝากมาจากคนทีบ่า้นไดอ้ยา่งครบครันเต็มที ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ 

17.35 น.  นําทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TOKYO OSAKAดบัเบิล้ ฟัน6D4N (TG) 

          หน้า 10 จาก 13 

 
 

 

โปรแกรม : TOKYO OSAKA ดบัเบิล้ ฟนั 6D4N  

โดยสายการบนิไทย 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

13 – 18 เมษายน 2562 59,900 59,900 59,900 58,900 33,100 8,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิททําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


