
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　

HÀNH TRÌNH - NHÀNH TRÌNH - NHÀNH TRÌNH - NHÀNH TRÌNH - NỘI DUNGI DUNGI DUNGI DUNG

XuXuXuXuất phát tháng 2t phát tháng 2t phát tháng 2t phát tháng 2（tr（tr（tr（trừ th th th thứ 3 và th 3 và th 3 và th 3 và thứ 5）：11,000円 5）：11,000円 5）：11,000円 5）：11,000円
XuXuXuXuất phát: 1/3, 7/3, 8/3, 14/3, 15/3, 21/3 22/3t phát: 1/3, 7/3, 8/3, 14/3, 15/3, 21/3 22/3t phát: 1/3, 7/3, 8/3, 14/3, 15/3, 21/3 22/3t phát: 1/3, 7/3, 8/3, 14/3, 15/3, 21/3 22/3 ：10,500円：10,500円：10,500円：10,500円

ĐĐĐĐịa đia đia đia điểm khm khm khm khởi hành :JRi hành :JRi hành :JRi hành :JR新宿駅西口工学院大学前（T新宿駅西口工学院大学前（T新宿駅西口工学院大学前（T新宿駅西口工学院大学前（Tập trung 7:20a.m）p trung 7:20a.m）p trung 7:20a.m）p trung 7:20a.m）
→C→C→C→Công viên trông viên trông viên trông viên trượt tuyt tuyt tuyt tuyết YETI（tt YETI（tt YETI（tt YETI（tầm 10:00a.m đm 10:00a.m đm 10:00a.m đm 10:00a.m đến nn nn nn nơi/Thi/Thi/Thi/Thời gian ti gian ti gian ti gian tự do/15:50p.m T do/15:50p.m T do/15:50p.m T do/15:50p.m Tập trung）p trung）p trung）p trung）
→JR新宿駅18:30p.m→JR新宿駅18:30p.m→JR新宿駅18:30p.m→JR新宿駅18:30p.m

SSSSố l l l lượng ngng ngng ngng người ti ti ti tối thii thii thii thiểu：2u：2u：2u：2

Tùy vào Tùy vào Tùy vào Tùy vào điđiđiđiều kiu kiu kiu kiện giao thông mà thn giao thông mà thn giao thông mà thn giao thông mà th ời gian vui chi gian vui chi gian vui chi gian vui chơi ti ti ti tự do s do s do s do sẽ có th có th có th có thể rút ng rút ng rút ng rút ngắn.n.n.n.

Giá đGiá đGiá đGiá đã bao gã bao gã bao gã bao gồm: bm: bm: bm: bộ tr tr tr trượt tuyt tuyt tuyt tuyết スキー hot スキー hot スキー hot スキー hoặc ván trc ván trc ván trc ván trượt tuyt tuyt tuyt tuyết スノーボード , vt スノーボード , vt スノーボード , vt スノーボード , vé cáp treoé cáp treoé cáp treoé cáp treo

trong bãi trtrong bãi trtrong bãi trtrong bãi trượt 1 ngày, vé xe buýt 2 chit 1 ngày, vé xe buýt 2 chit 1 ngày, vé xe buýt 2 chit 1 ngày, vé xe buýt 2 chi ều.u.u.u.
QuQuQuQuần áo, mn áo, mn áo, mn áo, mũ, gũ, gũ, gũ, găng tay, kính, tăng tay, kính, tăng tay, kính, tăng tay, kính, tất vui lòng tt vui lòng tt vui lòng tt vui lòng tự chu chu chu chuẩn bn bn bn bị ho ho ho hoặc thuê c thuê c thuê c thuê ở bãi tr bãi tr bãi tr bãi trượt.t.t.t.

GIÁGIÁGIÁGIÁ

MMMMỪNG TNG TNG TNG TẾT CANH TÝ!!T CANH TÝ!!T CANH TÝ!!T CANH TÝ!!
TTTTặng quà cho 50 bng quà cho 50 bng quà cho 50 bng quà cho 50 bạn đn đn đn đầu tiên cóu tiên cóu tiên cóu tiên có
ssssự quan tâm đ quan tâm đ quan tâm đ quan tâm đến qun qun qun quảng cáo này!!!ng cáo này!!!ng cáo này!!!ng cáo này!!!

Lên chLên chLên chLên chương trình/thng trình/thng trình/thng trình/thực hic hic hic hiện bn bn bn bởi：Yokoso Japan Touri：Yokoso Japan Touri：Yokoso Japan Touri：Yokoso Japan Tour

Liên hLiên hLiên hLiên hệ : : : :

　　　　

SEIKO TRAVEL SERVICESEIKO TRAVEL SERVICESEIKO TRAVEL SERVICESEIKO TRAVEL SERVICE
Phụ trách：HUONG TEL:080-7318-5023
Phụ trách：THU TEL:080-4280-6691
Giờ làm việc:thứ 2 đến thứ 6: 9:30～
18:00

Ảnh minh họa Ảnh minh họa


