
79,900.-ก.ค.  11-17, 18-24, 
          19-25, 25-31

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง โรงแรมมื้ออาหาร
เชา กลางวัน เย็น

อาหาร
รวม 12  มื้อ
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บุฟเฟต
ขาปูยักษ

ออนเซ็น
WIFI HOTEL

FREE ใกลแหลง
ชอปปง

ใกลแหลง
ทองเที่ยว

ใกลสถานี
รถไฟ

สัญลักษณ
หมายถึง

APPLE SAPPORO HAKODATE LAVENDER 7D4N (CHERRY PICKING)

โอตารุ ฟุราโน บิเอะ ซัปโปโร โนโบริเบทสึ โทยะ ฮาโกดาเตะ 

ไมพลาดเมนูเด็ด!

สุกี้ยากี้น้ำดำ
ตนตำหรับ

บุฟเฟตนานาชนิด
ปูยักษ 3 ชนิด

ปงยาง

Buffet Crab
บุฟเฟตขาปูยักษ 

Recommended

พิเศษยิ่งกวา

พักโรงแรม
ออนเซ็น 2 คืน

J13_4

กรุงเทพ - ฮาเนดะ โดย JL 034 (22.05-06.10) เเวะเปลี่ยนเครื่อง

JL 509 (09.45-11.20) ฮาเนดะ - ชิโตเซ - โอตารุ - คลองโอตารุ - หอนาิกา - 
พิพิธภัณฑกลองดนตรี - ซาไกมาจิ - ฟุราโน - ออนเซ็น  

ฟุราโน - โทมิตะฟารม - บิเอะ - สวนชิกิไซโนะโอกะ - บอนํ้าสีฟา - ซัปโปโร 

โทยะ - เนินแหงพระพุทธเจา+รูปปนหินโมอาย - โรงงานช็อคโกแลต (ดานนอก) - 
รัฐบาลเกาฮอกไกโด - ผานชมหอนาิกา - ทานุกิชอปปง  

โนโบริเบทสึ - หุบเขาจิโกกุดานิ - โทยะ - สวนเชอรี่ - กระเชาอุสุซัง+ ฟารมหมี - ฮาโกดาเตะ - 
นั่งกระเชาลอยฟาฮาโกดาเตะ - ออนเซ็น 

หรือเทียบเทาNew Furano Prince Hotel 
https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/
**โรงเเรมออนเซ็น

หรือเทียบเทา

หรือเทียบเทา

ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ โดย JL 033 (00.45-05.00)

Hakodate Yunokawa Onsen Umi to Akari Hewitt 
https://hewitt-resort.com/hakodate-yunokawa/
**โรงเเรมออนเซ็น

ผูชวยที่ดีที่สุด ดานการทองเที่ยว
www.siamorchardgroup.com
http://antjourneyhouse.com

@siamorchardgroup

@antjourneyhouse

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-676-3200
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-285-2400

License 11/10538License 11/10964
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Keio Plaza Sapporo Hotel 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

หรือเทียบเทา

Keio Plaza Sapporo Hotel 
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
**โรงเเรมใจกลางเมือง

6
ตลาดเชาฮาโกดาเตะ - หอคอยโกะเรียวคะคุ - โกดังอิฐแดง - เนินถนนยานโมโตะมาจิ - 
หางอิออน - สนามบินฮาโกดาเตะ - ฮาเนดะ JL 588 (19.50-21.20) 

ตองไปกับเรา ?
ทำไม

ครบ 15 ทาน
ออกเดินทางแนนอน

โรงแรมทําเลดี
ไดมาตรฐาน 4 ดาว /
ออนเซ็น 2 คืน

สายการบินระดับชาติ

ราคารวมทุกอยาง
ไมตองจายเพิ่ม

บัตรเครดิตผอน 0%

ฟรี Wifi On Bus

บริการนํ้าดื่ม
ทุกวัน

กรุป 20 ทาน รถคันใหญ
50 ที่นั่ง สะดวกสบาย

ขาไปกรุงเทพฯ
BKK HND

JL 034 (22.05)

5.35 ชั่วโมง

JL 034 (06.10)

ขาไปฮาเนดะ
HND CTS

JL 509 (09.45)

ชิโตเซ1.30 ชั่วโมง

JL 509 (11.20)

ฮาเนดะ

ขากลับ
1.25 ชั่วโมงHKD

JL 588 (19.50)

HND
JL 588 (21.20)

ฮาโกดาเตะ

ขากลับฮาเนดะ
6.55 ชั่วโมงHND

JL 033 (00.45)

BKK
กรุงเทพฯ

JL 033 (05.00)

ฮาเนดะ
โตเกียวโตเกียว

ขา
ไป

ขา
ไป

ขา
กล

ับ
ขา

กล
ับ

ซัปโปโรซัปโปโร

ฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

ชิโตเซชิโตเซ

ทะเลสาบโทยะทะเลสาบโทยะ

ฟุราโนฟุราโน
โอตารุโอตารุ

ฮาโกดาเตะฮาโกดาเตะ

ซัปโปโรซัปโปโร

เที่ยว
ไมยอนเสนทาง
ไมเสียเวลา

นั่งรถ
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    คลองโอตารุ  แลนดมารกสําคัญของเมือง และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
    นาิกาไอนํ้าโบราณ เปนอีกหนึ่งไฮไลทสําคัญ ตั้งอยูดานหนาพิพิธภัณฑกลองดนตรี เปนนาิกาไอนํ้าเกาแกที่เมืองแวนคูเวอร
   พิิพิธภัณฑกลองดนตรี หนึ่งในพิพิธภัณฑที่มีชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในเรื่องกลองดนตรีมากที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน
   ถนนซาไกมาจิ เปนจุดที่หามพลาดถามาที่โอตารุ อาหารทะเลสด รานขายเครื่องแกว รานของหวานสุดอรอย นําทานสู เมืองฟุราโน
   

Keio Plaza Sapporo Hotel   หรือเทียบเทา 

-เชา ณ ภัตตาคาร กลางวัน
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Usuzan RopewayUsuzan Ropeway นาิกาไอน้ำโบราณนาิกาไอน้ำโบราณ  ถนนซาไกมาจิ ถนนซาไกมาจิ

ฟารมโทมิตะ โทมิตะฟารม ทุงดอกลาเวนเดอร แหงจังหวัดฮอกไกโด ทุงดอกไมที่เปนระเบียบเรียบรอยและโดงดัง
สวนชิคิไซ โนะ โอคะ เปนสวนดอกไมบนเนินที่มีพรมดอกไมบานตั้งแตเดือนเมษายนถึงตุลาคม อาหารตาเหลานี้มีทั้งดอกทิวลิป 
ลูพิน ลาเวนเดอร
บอนํ้าสีฟา ปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่มีสีฟาสดใส เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงที่นาสนใจสําหรับผูชื่นชอบธรรมชาติ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ซัปโปโร 
    

New Furano Prince Hotel  หรือเทียบเทา ** ผอนคลายกับออนเซ็น    

หองอาหารของโรงแรมเชา ณ ภัตตาคารกลางวัน ณ ภัตตาคารเย็น

หองอาหารของโรงแรมเย็น
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 ฟารมโทมิตะ ฟารมโทมิตะ สวนชิคิไซ โนะ โอคะสวนชิคิไซ โนะ โอคะ บอน้ำสีฟาบอน้ำสีฟา

หมายเหตุ :   * ควรเผื่อเวลามาเช็คอินที่เคาเตอรเนื่องจากการเดินทางออกนอกประเทศในชวงนี้มีการตรวจสอบเอกสารและ
    การลงทะเบียนคอนขางใชเวลานาน
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คลองโอตารุคลองโอตารุ

19.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 
 เคานเตอร สายการบินเจเเปนเเอรไลน เจาหนาที่ทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดาน
 เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

06.10 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ  โตเกียว ประเทศญี่ปุน เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง
09.45 น. ออกเดินทางสู สนามบินชิโตเซ  ซัปโปโร ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน  เที่ยวบินที่ JL 509
11.20 น. ถึง สนามบินชิโตเซ  ซัปโปโร ประเทศญี่ปุน จากนั้นนําทานสู โอตารุ  

22.05 น.             ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ  โตเกียว ประเทศญี่ปุนโดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน  เที่ยวบินที่ JL034



เนินพระพุทธเจา  ตั้งอยูไมไกลจากตัวเมืองซัปโปโร ที่นี่เปนจุดถายรูปที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
รูปปนหินโมอาย เปนหนึ่งในสถานที่อันงดงาม มีมนตขลังและทรงพลังมากแหงหนึ่ง
โรงงานช็อคโกเเลต (ดานนอก)ตนตํารับจากฮอกไกโด ขึ้นชื่ออยางขนม Shiroi Koibitoที่นักทองเที่ยวตางแหแหนกันเขามาชมโรงงาน
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด  เปนอาคารวาการเกาของเกาะฮอกไกโดในสมัยจักรวรรดิญี่ปุน 
หอนาิกาซัปโปโร นับเปนสัญลักษณของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาิกาสรางขึ้นตนสมัยพัฒนาซัปโปโร ในป 1878
ยานทานุกิ เปนยานชอปปงชื่อดังของเมืองซัปโปโร เปนแหลงชอปปงในรมที่มีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร
 

Keio Plaza Hotel Sapporo  หรือเทียบเทา 

Hakodate Yunokawa Onsen Umi to Akari Hewitt Resort หรือเทียบเทา ***ผอนคลายกับการเเชออนเซ็น *** 

หองอาหารของโรงแรม ณ ภัตตาคาร 

ณ ภัตตาคาร

เชา กลางวัน ณ ภัตตาคาร เย็น
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เนินพระพุทธเจาเนินพระพุทธเจา รูปปนหินโมอายรูปปนหินโมอาย โรงงานช็อคโกแลตโรงงานช็อคโกแลต

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ปนปากปลองภูเขาไฟที่มีไอนํ้าพวยพุง ตั้งอยูในหุบเขาใกลๆแถบโนโบริเบทสึอันเลื่องชื่อของฮอกไกโด
สวนเชอรรี่  เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอรรี่สดๆจากตน 
นั่งกระเชาอุสึซัง ชมวิวที่สามารถมองเห็น เมืองโทยะออนเซน ทะเลสาบโทยะ และภูเขาโชวะชินซังอยางชัดเจน 
ฟารมหมีโชวะชินซัง เปนฟารมหมีสีนํ้าตาลตั้งอยูใกลกับสถานีรถกระเชาภูเขา Usu สถานที่เพาะพันธุหมีสีนํ้าตาลขนาดยอม
กระเชาลอยฟาฮาโกดาเตะ นั่งกระเชาลอยฟาชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ ภูเขาฮาโกดาเตะ มีความสูงมากกวา 334 เมตร

หองอาหารของโรงแรมเชา กลางวัน
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หุบเขานรกจิโกกุดานิหุบเขานรกจิโกกุดานิ สวนเชอรรี่สวนเชอรรี่ นั่งกระเชาอุสึซัง นั่งกระเชาอุสึซัง 
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ณ หองอาหารของโรงเเรมเย็น

W E  C A R E

A L L  A B O U T  Y O U
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ตลาดเชาฮาโกดาเตะตลาดเชาฮาโกดาเตะ หอคอยโกะเรียวคาคุหอคอยโกะเรียวคาคุ โกดังอิฐแดงโกดังอิฐแดง

ตลาดเชาฮาโกดาเตะ มีรานคากวา250รานคอยใหบริการของฝากกลับบาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารทะเล
หอคอยโกะเรียวคาคุ ปอมปราการโกะเรียวคะคุตั้งอยูใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ชมวิวมุมสูงของปอมดาวโกเรียวคาคุ
โกดังอิฐแดง โกดังอิฐแดงของที่นี่นั้นเรียกไดวาศูนยรวมแหลงชอปปง รานอาหาร และสถานบันเทิงที่ใหบรรยากาศเกาๆ 
เนินถนนยานโมโตะมาจิ  ตั้งอยูบนเนินลาดดานลางภูเขาฮาโกะดาเตะ และมองลงไปเห็นอาวฮาโกะดาเตะ
หางอิออน เปนศูนยการคายอดฮิตทั่วญี่ปุน นอกจากจะจัดจําหนายสินคาทุกประเภท เชน ของใชในชีวิตประจําวัน เครื่องสําอาง แฟชั่น

กลางวันหองอาหารของโรงแรมเชา อิสระตามอัธยาศัยเย็นอิสระตามอัธยาศัย

17.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮาโกดาเตะ
19.50 น.  ออกเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ โดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน เที่ยวบิน JL 588
21.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุน เพื่อเเวะเปลี่ยนเครื่อง
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00.45 น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินเจเเปนเเอรไลน เที่ยวบิน JL 033
05.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
 



กําหนดเดินทาง

ก.ค.  11-17, 18-24, 
          19-25, 25-31

อัตราคาบริการ

79,900 +22,900

59,500 59,500 47,900 +22,900

เดินทางวันที่ ผูใหญ
(หองละ 2-3 ทาน)

พักเตียงเดี่ยว
เด็กตํ่ากวา 12 ป

พรอมเตียง
พักรวมกับผูใหญ

เด็กตํ่ากวา 12 ป
ไมมีเตียง

พักรวมกับผูใหญ

ไม
รว

มต
ั๋ว

รว
มต

ั๋ว

1. การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทาง 15 ทานขึ้นไป 

2. โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกพีเรียดมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรแตกตางกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาว 

    เทศกาลสําคัญทั้งของไทยและญี่ปุน ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกวาปกติ                              

3. เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงแฝด (TWIN) ลูกคาที่ตองการพักเปนเตียงคู (DOUBLE) บางโรงแรมอาจมีคาใชจายเพิ่ม 

   และแปลนโรงแรมสวนใหญหองพักที่ประเภทหองตางกันจะไมอยูใกลกัน    

4. ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง Long leg ลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนาเคาเตอรเช็คอินดวยตัวทานเอง

5. ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อผูเดินทางทุกกรณี และทางบริษัทฯ 

    ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชําระคาโรงแรม คาเครื่องบิน ยานพาหนะ และ อาหารไปลวงหนาแลว

6. นับตั้งแตวันที่ 7 ก.ย. 2565 เปนตนไป ผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน โรคโควิด-19 ครบ 3 เข็มแลว สามารถ เดินทางเขาประเทศญี่ปุน ไดโดยไมตองทําการ

    ตรวจหาเชื้อกอนเดินทางทั้งนี้ การฉีดวัคซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) กรณียังฉีดไมครบตามที่กําหนด ตองตรวจโควิดโดยวิธิ RT-PCR ภายใน 72 ชม. 

     กอนเดินทาง (คาใชจายยังไมไดรวมในรายการทัวร)

อัตรานี้ไมรวม

79,900 67,900
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1. คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้น Economy (ทานตองเดินทางไปกลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน 

    และเสนทางตามระบุในรายการเทานั้น

2. คาภาษีสนามบินและคาภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 09 ก.พ. 66 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

   เพิ่มจากวันดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง  

3. คาพาหนะรับสง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุเทานั้น

4. คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทาน

5. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเทานั้น

6. นํ้าหนักกระเปาเดินทาง นํ้าหนักกระเปา 23 กก. จน. 2 ใบ ตอทาน สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเอง นํ้าหนักไมเกิน 7 กก.

7. คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศเงื่อนไขตามกรมธรรม  

8. หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ทาน

9. นํ้าดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

 

      

บริษัทฯ เรียกเก็บคามัดจํา 50% ของราคาทัวร / ทาน ภายใน 3 วันหลังจากการจอง สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนการเดินทาง 30 วัน หรือตาม

เงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนที่เหลือทั้งหมดกอน 30 วัน อันเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนั้นถูกจองเต็ม

เร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกต๋ัวเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บสวนคาธรรมเนียมเชื้อเพลิง และคาภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการ

เปลี่ยนแปลงโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา)

1. คาทําหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต

2. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ

    จัดใหเปนตน

3. คานํ้าหนักกระเปาเดินทางในกรณีนํ้าหนักเกินกวาสายการบินกําหนดคือ 23 กก. จน. 2 ใบ ตอทาน 

4. ยังไมรวมคาตรวจโควิค 72 ชม. (ตามวิธีที่กระทรวงสาธารณะสุขญี่ปุนกําหนด) กอนเดินทางในรายการทัวร  

5. คาภาษีทองเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

6. คาวีซาทองเที่ยวญี่ปุน กรณีผูเดินทางตางชาติตองขอวีซาญี่ปุน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดโดยไมเสียคาใชจาย ตามเงื่อนไข ดังนี้

- ลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน ในชวงปกติ

- ลวงหนากอนการเดินทาง 45 วัน กอนการเดินทางในชวงเทศกาลหรือ HIGH SEASON 

- (เทศกาลปใหม, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)

อัตรานี้รวม

เงื่อนไขการจอง

อัตรานี้ไมรวม

เงือนไขการเดินทาง
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1. ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป - กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่

สาย  

    การบินเรียกเก็บ 

2. การจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

3. กรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

    และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยัน ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่  

    ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ

คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ลาสุดที่มีการปรับคาธรรมเนียมหากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเปนคา

ทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

1. นํ้าหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 23 กก. จน. 2 ใบ (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy

    Class Passenger) หากสัมภาระมีนํ้าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคาระวางนํ้าหนักเพิ่มได

2. กระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และ มีความกวาง+ยาว+สูง  ไมเกิน 25 เซนติเมตร

    (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

3. ในบางรายการทัวรที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้าหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่า 

    หรือสูงกวา มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานขายดวยตัวเอง

 

ตั๋วเครื่องบิน

คาธรรมเนียมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ

กระเปาและสัมภาระเดินทาง
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