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CODE:T93 Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

Tokyo Ski โตเกียว ฟูจิ สกี ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน

แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ BBQ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
สุดคุ้ม!!! ราคาเริ่ม 22,900 บาท พักฟูจอ
ิ อนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
Hilight โปรแกรม
 นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุํนกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น
 ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 พิพิธภัณฑ์แผํนดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์
เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลําใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ําหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม /
ที่นั่ง
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

10 – 14 ม.ค.
17-21 ม.ค.
20 – 24 ม.ค.
27 – 31 ม.ค.
31 ม.ค. – 4 ก.พ.
3 – 7 ก.พ.

22,900
23,900
23,900
23,900
23,900
22,900
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*Infant 7,000 บาท
(*อายุไม่เกิน 2 ปี)

หมายเหตุ

เดินทางท่านเดียว

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
https://goo.gl/hAQV73
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7 – 11 ก.พ.
10 – 14 ก.พ.
14 – 18 ก.พ.
21- 25 ก.พ.
24 – 28 ก.พ.
28ก.พ. – 4มี.ค.
3 – 7 มี.ค.
7-11 มี.ค.
10 – 14 มี.ค.
14 – 18 มี.ค.
17 -21 มี.ค.
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23,900
24,900
24,900
23,900
24,900
26,900
25,900
25,900
25,900
25,900
27,900

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

วันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

21.00น.

พร๎อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้ น

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

3 ประตู6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน SCOOT มีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยอํานวย
ความสะดวกด๎านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า lตรวจเช็

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – คาวากูจิโกะ
 อาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU) ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

00.30 น.

นําทํานเดินทางสูํ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
** ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง(บนเครื่องมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)

08.00 น.

เที่ยง

บ่าย

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกวําเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของ
ทํานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นํา
อาหารสด จํ าพวก เนื้อสั ตว์ พื ช ผัก ผลไม้ เข้า ประเทศ หากฝ่าฝื นจะมี โทษจั บ
และปรับ จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู๎จักมากที่สุด
ในภูมิภาคคันโต ถือวําเป็นวัดที่โดํงดังที่สุดในแถบชิบะ และจํานวนผู๎มาเยี่ยมชมก็เป็น
รองเพียงศาลเจ๎าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันได
ขึ้นสูํอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทํานสามรถบันทึกภาพเจดีย์
ห๎าชั้ นหนึ่ งคูํ สวนหยํอ มที่มี สระน้ําขนาดใหญํ นํา ทํานกราบนมั สการขอพรพระเพื่อสิ ริ
มงคล ให๎ มี ชีวิ ต ที่ ดี แ ละยื น ยาว พร๎ อ มเลื อ กชมและซื้ อ เครื่ อ งรางของขลั ง และสิ น ค๎ า
พื้นเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนู บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU

หลั ง อาหารกลางวั น นํ า ทํ า นเดิ น ทางเข๎ า สูํ โ ตเกี ย วเมื อ งหลวง นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ วั ด อาซากุ ส ะ SENSOJI
TEMPLE กราบนมั สการขอพรจากองค์ เจ้ า แม่ กวนอิ ม ทองคํ า ที่ เ ป็ น ทองสั ม ฤทธิ์ มี ข นาดเล็ ก เพี ย ง 5.5
เซนติเมตร วัดพุทธที่เกําแกํที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู๎คนนิยมมากราบไหว๎ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอด
ทั้งปี ถํายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5
เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด ในโลก แขวนอยูํ เลือ กชมและเชํา เครื่อ งรางของขลั งอั น ศักดิ์สิทธิ์ข องวั ดแหํ งนี้ห รื
เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช๎อปปิ้งที่ มีชื่อ เสียงของวัด มี ร๎านขายของที่ร ะลึกมากมายไมํวํ าจะเป็ น
เครื่องรางของขลัง ของเลํนโบราณ และตบท๎ายด๎วยร๎านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแหํงนี้ต๎องมาตํอคิวกัน ทําน
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ค่ํา

จะได๎ เพลิ ดเพลิ น กั บการช๎อปปิ้งของฝากที่เ ป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ ปุ่น Made In Japan แท๎ๆ รวมทั้ งข๎า วของ
เครื่องใช๎คุณภาพดี มากมาย อาทิ รํม, หมวก, รองเท๎า, กระเป๋า , เสื้อผ๎า เป็นต๎น ได๎ที่นี่ หากมีเวลาทํานสามารถ
เดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหมํของมหา
นครโตเกี ย ว ที่ ทํ า นสามารถถํ า ยรู ป ได๎ ง ดงามจากบ ริ เ วณใกล๎ กั บ วั ด อาซากุ ซ ะ สํ า หรั บ โตเกี ย วสกายที เปิ ด
ให๎บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เกําคือหอคอยแคนตันทาว น์เวอร์ที่
นครกวํางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา จากนั้นนําทํานเดินทางไป โอไดบะ
ยํานเมืองใหมํที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งสินคําหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้
ซึ่งภายในมีร๎านค๎า ร๎านอาหาร และแหลํงบันเทิงมากมาย และถํายรูปกับ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาด
เทําของจริ งโดยสร๎างขึ้นมาตามอั ตราสํวน 1:1 เหมื อนตั วเดิม ทําให๎มีความสูง ถึง 19.7 เมตร (ตั วเดิม สูง 18
เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่พัก จังหวัด
ยามานาชิ ย่านทะเลสาบคาวากูจิโกะ
 รั บประทานอาหารค่ํ า (มื้ อ ที่ 2 ) พร้ อ มขาปู ยั ก ษ์ ไ ม่ อั้ น !!!
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ
เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่าน
ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มี
ส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ทีพ่ กั : Route Inn Kawagujiko // Fuji Premium Resort หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 3-5 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า

คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ
 อาหารเช้า,เที่ยง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่3)
นําทํานไปลานสกี ฟูจิเ ท็นสกีรีสอร์ ท
(Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่
พัก ที่ ตั้ ง อยูํบ ริ เ วณภูเ ขาไฟฟูจิ ทํ า นจะ
ได๎สัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระให๎ทําน
ได๎ เ ลื อ กสั ม ผั สประสบการณ์ ใ หมํ อาทิ
ตื่นเต๎นกับการลื่นไถลด๎วยสกีเลือกสนุก
กั บ สโนว์ บ อร์ ด หรื อ เลื อ กเพลิ ด เพลิ น
กับการ นั่งเลื่อนหิมะที่ทํานจะสามารถ
นั่ง ดื่ม ด่ํา กับ ทั ศนี ย์ภ าพที่ถู ก ปก คลุ ม
ด๎ ว ยหิ ม ะที่ ดู แ ล๎ ว สะอาดตายิ่ ง นั ก หรื อ
ทํา นจะสามารถเลื อ ก ถํ า ยรู ป บริ เ วณ
ร อ บ ห รื อ ซื้ อ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก จ า ก ร๎ า น
souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารได๎ตามอัธยาศัย (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตรา
เช่า อุปกรณ์สกีแ ละชุด สํา หรั บเล่นสกี ราคาประมาณท่า นละ 4,500 เยน,กระดานเลื่ อน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมํพร๎อมให๎บริการ
ตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมํเอื้ออํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน๎อยอยูํ
โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมูํบ๎านน้ําใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไมํ

สามารถคาดการณ์

เที่ยง

โอชิโนะฮัคไค หรือหมู่บ้านน้ําใส บํอน้ําที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจาก
การละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวํา 1,200 ปี ที่ใช๎
เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูํพื้นดินและซึมซาบไปยังบํอน้ําแตํ
ละบํอน้ํา ดังนั้นน้ําที่อยูํในบํอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี
1985 สถานที่แหํงนี้ยังได๎ถูกเลือกให๎เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลํงน้ํา
จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด๎วย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถ
ชมดอกไม๎ และวิวของภูเขาไฟฟูจิได๎ ในวันที่อากาศแจํมใส ให๎ทํานได๎
เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร๎อม ชม และเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
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บ่าย

นําทํานเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมํที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทําน
จะได๎ทดสอบในห๎ องจํา ลองแผํนดิ นไหวรับ การสั่น สะเทื อนจากขั้น ต่ํา สุด สูํขั้ นสู งสุด และสนุ กสานในการเรี ยนรู๎
ประสบการณ์ ในห๎อ งจํ าลองแบบตํ างๆ จากนั้น ให๎ ทํา นเลือ กซื้ อของฝากราคาถูก อาทิ เชํ น ขนม เครื่อ งสํ าอาง
เครื่ องไฟฟ้ า ผลิต ภัณฑ์ จากน้ํา มันม๎ า โฟมล๎างหน๎ าถํา นหิ นภูเ ขาไฟ ผลิต ภัณ ฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิ ตามินบํ ารุ ง
รํา งกาย และยาของดร.โนงู จิ ซึ่ ง เป็น นั ก วิจั ย ชื่ อ ดัง ของชาวญี่ ปุ่น จากนั้ นนํา ท่ า นเดิ นทางเข้ า สู่โตเกีย ว นํ า
ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ยํานช๎อปปิ้งชั้นนําของชาวญี่ปุ่นที่ถือวําเป็นแหลํงอัพเดทเทรนด์ ใหมํๆ เป็น ยํานความ
เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให๎ทํานเลือก ชมและซื้อ สินค๎ามากมาย อาทิเชํน เครื่องใช๎ไฟฟ้า ,
กล๎องถํายรูป , MP-3, คอมพิวเตอร์ , Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ๎า และเครื่องสําอาง KOSE , SHISEDO ,
KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาคํอนข๎างถูกกวําเมืองไทย และที่จะขาดไมํได๎เลยก็ คือ ร้าน 100
เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค๎าทุกอยํางภายในร๎านจะราคา 100 เยน เทํากันหมด ที่ทํานสามารถเลือกซื้อเป็น
ของฝากกลับบ๎านได๎ ในราคาที่สบายกระเป๋า
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยตํางๆ
จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ

ทีพ่ กั : Hedistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สี่
เช้า

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (บัตร 2,700บาท)
 อาหาร เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 5)
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน ไม่มีรถบัสบริการ ไกด์แนะนําการเดินทาง
ให๎ทํานช๎อปปิ้งหรือเดินทางสูํสถานที่ทํองเที่ยวอื่น ๆ เชํน อากิฮาบารํา , ฮาราจุกุ หรือ ชินจูกุ หรือ ช๎อปปิ้งที่ชิซุย
เอ๎าท์เล็ท ทํองเที่ยวโดยตัวทํานเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนียแ
์ ลนด์ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟ
ราคาบัตรดิสนีย์ท่านละ 2,700.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง)
(กรณีที่ท่านต้ องการซื้อบัต รเที่ยวTokyo Disneyland กรุณาแจ้ง ความประสงค์ก่อนเดินทาง7วัน พร้อ ม
ชําระเงินเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท)
-

-

ดิสนีย์แลนด์ โลกแหํงจินตนาการของราชาการ์ตูน ญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนี ย์
แลนด์แหํงแรกที่สร๎างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร๎างขึ้นในปี พ.ศ.
2526 จากการถมทะเลและใช๎ ทุ น สร๎ า งกวํ า 600 ล๎ า นบาท ให๎ ทํ า น
สนุกสนานกับเครื่องเลํนนานาชนิด ( ไมํจํากัดจํานวนการเลํน ) ผจญภัย
ในดินแดนตํางๆ ให๎ทํานเลํนเครื่องเลํนตัวใหมํจากภาพยนตร์การตูนเรื่อง
ดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยําขวัญกับบ๎านผีสิงใน
Haunted Mantion สัมผัสความนํารักของตุ๏กตาเด็กนานาชาติในโลก
ใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให๎ทํานได๎สนุกสนานพร๎อมกับการ
จับจํายเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกนํารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได๎สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อยําง มิกกี้
เม๎าส์ มินนี่เม๎าส์ พร๎อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจําย
ซื้อของที่ระลึกนํารักในดิสนีย์แลนด์
SHISUI OUTLET สามารถช๎อปได๎ตั้งแตํเวลา 10:00 - 20:00 น. ช๎
อปปิ้งอยํางจุใจกับสินค๎าแบรนด์เนมที่แหลํงรวมสินค๎านําเข๎าและสินค๎า
แบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย
เดินทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet
Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรง
ไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช๎เวลาประมาณ 15 นาที ห รือจะ
เลือก
เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี
JR Shisui Station แล๎วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว

จากโรงแรมย่านนาริ ตะ เราสามารถนั่ง รถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่ สนามบินนาริตะเข้า สู่
กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทําได๎หลายวิธี อยํางเชํน รถไฟ รถโดยสารประจําทาง และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธี
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ที่กําลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟ ดังนั้น ขอแนะนําการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคํานวณระยะเวลาและ
จัดสรรตารางเดินทาง ทํามกลางรถไฟที่มีอยูํหลายสาย รถไฟฟ้าที่ให๎บริการจากสนามบินนาริตะเข๎าเมืองโตเกียว
มีอยูํหลักๆ 5 สายด๎วยกัน ได๎แกํ
1) Narita Express (N'EX) – เส๎นสีแดงตามรูป
เดิ น ทางเข๎ า โตเกี ย วจากทางทิ ศ ใต๎ ผํ า นจิ บ ะเข๎ า
สถานีโตเกียว ใช๎เวลา 53 นาที แล๎วขบวนรถจะแยก
เป็ น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ สํ ว นแรกวิ่ ง ขึ้น ไป
ทางเหนือผําน Shinjuku , Omiya สํวนหลังวิ่งไป
ทางYokohama, Totsuka, Ofuna คํ า รถอยูํ ที่
2,940เยน – 4,180เยนรถไฟขบวน Narita Express
วิ่ ง ด๎ ว ยความเร็ ว สู ง สุ ด 130 กิ โ ลเมตรตํ อ ชั่ ว โมง
ให๎บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล
ทุ ก ขบวนจะวิ่ ง ผํ า นสถานี โ ตเกี ย ว ซึ่ ง เป็ น สถานี ที่
ขบวนรถจะเชื่ อ มตํ อ กั น หรื อ แยกจากกั น ปกติ แ ล๎ ว
ขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมตํอ
กั บ ขบวนที่ ม าจากชิ น จุ กุ อิ เ คะบุ คุ โ ระ หรื อ โอมิ ย ะ
กลายเป็ น ขบวนเดี ย วกั น วิ่ ง ตํ อ ไปจนถึ ง ทํ า อากาศ
ยานนะริตะ (ผํานทาง Sōbu Main Line และ สายนะ
ริตะ)
2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส๎นสีเขียว ใช๎
เวลา 80 นาที เดิ น ทางไปสถานี Tokyo ราคา
ประมาณ 1,280เยน
3) Keisei Skyliner – เส๎นสีน้ําเงิน รถดํวนของฝั่ง
Keisei เดิน ทางจากสนามบิน นานาชาติน าริตะ ผํา น
สถานี นิ ปโปริ สุด ปลายทางที่ อุเ อโนะ ใช๎ เ วลาเพี ย ง
41 นาที คํ า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei
Skyliner วิ่ง ด๎ว ยความเร็ วสู งสุ ด 160 กิ โลเมตรตํ อ
ชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน
ระหวํ างชํ วงเวลา 14.00-16.00 มี รถวิ่ ง 3 เที่ ยวตํ อ
ชั่วโมง กรณีใช๎บริการ Keisei Line จะต๎องลงที่สถานี
นิปโปริ (Nippori) หรือไมํก็สถานีอุเอโนํ (Ueno) ซึ่ง
ทั้ง 2 สถานี นี้ จะสามารถสามารถตํ อรถไฟ JR (JR
Yamanote Line ) ไปยังสถานีตํางๆในโตเกียวได๎
อยํางสะดวกสบาย ไมํวําจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro
4) Access Express – เส๎นสีส๎ม เป็นรถดํวนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยูํที่สถานีอุเอโนะ ใช๎เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง คําโดยสารประมาณ1,240 เยน
5) Keisei main line – เส๎นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบดํวน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอ
โนะ ใช๎เวลาตั้งแตํ 60 – 90 นาที คําโดยสารประมาณ 1,030 เยน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ทีพ่ กั : Hedistar Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่หา
้

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
 อาหาร เช้า

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที6
่ )
สมควรแกํเวลาเดินทางสูํสนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.35น. เหินฟ้าสูํ สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR869
** ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง (บนเครือ
่ งมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)
14.55น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
*******************************************
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หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการ
บิ น การจราจรช่ ว งเทศกาลหรื อ วั น หยุ ด ของญี่ ปุ่ น เป็ น ต้ น โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยทางผู้ จั ด จะ
ปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด
และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญี่ปุ่น) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไมํถึง30ทําน
- ขอสํงจอยทัวร์ให๎กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล๎เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง30ทํานและทํานยังประสงค์เดินทางตํอ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาจองตั๋วเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4ชั่วโมง ก่อนเวลาบิน
3.การชําระค่าบริการ ชําระเงินคําจองทัวร์ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20 วันกํอนวันเดินทาง
**สําเนาหน๎าพาสปอร์ตผู๎เดินทาง (*จะต๎องมีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือนกํอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกํอนสํงให๎บริษั ทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิด ชอบกรณีพ าสปอร์ตหมดอายุและดํานตรวจปฏิเสธการออกและเข๎าเมือ ง
ทําน**กรุณาสํงพร๎อมพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสํงพร๎อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อ จองทัว ร์และชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ ว สามารถยกเลิกได๎4 5วันกํอนเดินทางเทํ านั้น แตํกรณีพีเรียดที่
เดินทางนั้นๆเต็มแล๎วไมํสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได๎ทุกกรณียกเว๎นเปลี่ยนผู๎เดินทางแทน
และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์และชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได๎ทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงด
การใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ไมํสามารถเรียกร๎องคําบริการและเงินคําทัวร์
คืนไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต๎องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุป
๏ หรือริมหน๎าตํางหรือริมทางเดิน แจ๎งหน๎าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จะต๎องดําเนินการแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ หรือกํอนเดินทาง15วันเทํานั้น **
- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห๎ามเด็กต่ํากวํา16ปีและผู๎สูงอายุ65ปีขึ้นไปนัง่ เนือ
่ งจาก
ที่นั่งอยูบ
ํ ริเวณ Exit Seat
- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถอัพเกรดได๎
** คําทัวร์ไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเลํมเมนูบนเครื่องได๎เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถสั่งจองลํวงหน๎าได๎
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2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีเดินทาง3 ทํานจะเป็นห๎องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญํ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมํสามารถระบุได๎

กรณีโรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว
โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และคําประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทํานมีความประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ พร๎อมชําระคําน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท์เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ําใจจากท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่ อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.
สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้นในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํน เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต๎น)
3.
ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.
กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.
เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณ าอ่ านศึกษารายละเอีย ดทั้ งหมดก่ อนทํา การจอง เพื่อ ความถู กต้ องและความเข้า ใจตรงกั น
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน
, การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได๎สํารองโรงแรมที่พักในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
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8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎ กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะ
ขอความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มท่านในวันทําทัวร์เต็มวันวันละ1ขวด ตํอคนตํอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางและวันที่3ของการเดินทาง
รวมจํานวน2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ 10ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาพการจราจรในวันเดิน ทางนั้ นๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ย นเวลาทํองเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทํองเที่ยว เทํานั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได๎ และทางบริษัทฯถือวําทํานได๎เข๎าใจและยอมรับข๎อตกลงแล๎วเมื่อทํานชําระเงินคําทัวร์ (ทํานสามารถซื้อประกัน
สุ ข ภาพ ในระหวํ า งการเดิ น ทางได๎ จากบริ ษั ท ประกั น ทั่ ว ไป และควรศึ ก ษาเงื่ อ นไขความคุ๎ ม ครองให๎ ละเอี ย ด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Ski Fuji 5D3N Jan - Mar 2018

https://goo.gl/hAQV73

8

