(JFNGO006)

รื่ นเริงหรรษานาโกย่ า 5 วัน 3 คืน
(นาโกย่ า – ชิราคาว่ าโกะ – กุโจฮาจิมงั )

จุดเด่นของทัวร์
 ชมเมืองกุโจฮาจิมงั เมืองเก่าแก่ที่ถกู ขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสายนํ ้า
 ชมปราสาทกุโจฮาจิมงั ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเขาราวกับล่องลอยอยูเ่ หนือม่านเมฆ
 ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
 อาบนํ ้าแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่

(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมงั ) 5D3N (JL)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – นาโกย่ า

22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร R ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์
ไลน์โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

นาโกย่ า – หมู่บ้านชิราคาว่ าโกะ – เมืองทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอทาคา
ยาม่ า – เมืองเก่ าซันมาชิซูจิ

00.55 น.
08.15 น.

เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านชิราคาว่ าโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับการตังให้
้
เป็ นมรดกโลกด้ วยบ้ านรู ปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนันก็
้ คือ บ้ านทรงแบบ “กัส โซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยูท่ ี่หลังคาของตัวบ้ านที่ออกแบบเป็ นทรงสามเหลี่ยมยาวปิ ดลงมาจนเกือบถึง พื ้น
เพื่อเป็ นการป้องกันตัวบ้ านที่อ าจจะพังได้ เมื่ อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็ นจํานวนมากในช่วงฤดู
หนาว อีกทังที
้ ่ตงของหมู
ั้
่บ้านแห่งนี ้ตังอยู
้ เ่ กือบบริ เวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภเู ขาล้ อมอยู่
โดยรอบ ทําให้ มีอากาศที่เย็นตลอดทังปี
้ และในฤดูหนาวนันจะเป็
้
นบริ เวณที่มีหิมะตกมากที่สดุ
อีกแห่งหนึง่ ของตัวเกาะ ให้ ทา่ นได้ ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่แฝงไปด้ วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ยงั คง
รูปแบบเดิมไว้ ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้ านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนขนาน
ุ่
แท้ ร้ านขายสาเกแบบญี่ปนที
ุ่ ่หาได้ ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบนั และลายบานหน้ าต่างที่เป็ น
เอกลักษณ์ วางตัวเรี ยงกันเป็ นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้ รับสมญา
นามว่า “ลิ ตเติล้ เกียวโต” และนําท่านชมที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้ เป็ นที่
บัญ ชาการของโชกุน โทกุ ก าว่ า ในสมัย ก่ อ นเป็ นสิ่ ง ปลูก สร้ างแบบเก่ า หลัง สุด ท้ า ยที่ ยัง คง
หลงเหลืออยูจ่ นถึงปั จจุบนั ในอดีตเป็ นสถานที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิ
ดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมั ยเอโดะ หรื อ 300 กว่า
ปี ที่แล้ ว สิง่ ปลูกสร้ างแบบเก่ายุคคานาโมริ หลังสุดท้ ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั
ตัวอาคารถูกล้ อมรอบด้ วยกําแพงแข็งแกร่ ง ส่วนบริ เวณภายในอาคารท่านจะได้ ชมห้ องต่างๆ
จากนัน้ นําท่านชมย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ ย่านที่อ นุรักษ์ บ้านเรื อนและสภาพแวดล้ อมใน
สมัยเอโดะรวมถึงการดําเนิน ชี วิตแบบดังเดิ
้ ม ไว้ ได้ เ ป็ นอย่า งดี ท่านสามารถเพลิด เพลินกับ

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

บรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรื อ ถ่า ยรู ปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยัง มี
สินค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนดั
ุ่ งเดิ
้ มให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกันอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hida Hotel Plaza หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ า
ในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

ตลาดเช้ าเมืองทาคายาม่ า – เมืองกุโจฮาจิมัง – ปราสาทกุโจฮาจิมัง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่านสูต่ ลาดเช้ าเมืองทาคายาม่ า ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้ า ริ ม
ฝั่ งแม่นํา้ มิ ยากาว่า พร้ อมกับ สัมผัสวิถีชีวิ ตยามเช้ าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่า น
สามารถเลือกซื ้อ เลือกชม ผัก ผลไม้ ขนมพื ้นเมือง
และของที่ระลึกต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ า
ท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมื องที่ตงอยู
ั้ ่
เกื อ บกึ่ ง กลางของจัง หวัด กิ ฟุ แ ละยัง เป็ นเมื อ งที่
หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมี
ทังเมื
้ องเก่าที่เรี ยงรายกัน และรางนํ ้าที่สวยงามที่
เต็มไปด้ วยกลิน่ อายวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมปราสาทกุโ จฮาจิ มัง เป็ นปราสาทที่
นอกจากจะตัง้ อยู่บ นภูเขาแล้ ว ยังเรี ยกได้ ว่า เป็ น
ปราสาทที่มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยที่สดุ ใน
ญี่ ปุ่ นเลยก็ ว่า ได้ ว่ า กั น ว่ า ในบรรดาปราสาทที่
ตังอยู
้ ่บนเขานัน้ “ปราสาทกุโจฮาจิมัง ” นับเป็ น
ปราสาทที่งดงามที่สดุ ในญี่ ปนุ่ นอกจากนี ้ท่านยังสามารถชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังที่มี
บ้ านเรื อนในสมัยอดีตเรี ยงรายอยู่ อีกทังเมื
้ องกุโจฮาจิมังเป็ นเมืองที่มีรางนํ ้าจํานวนมาก จนถูก
ขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสายนํ ้าเพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ ยินเสียงนํ ้าไหลสะท้ อน
ไปทัว่ ทังตั
้ วเมือง ดูแล้ วเป็ นบรรยากาศที่ทําให้ หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้ อนยุคทําให้

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

ทัง้ เมื องเสมื อนกับ เป็ นอี กโลกหนึ่งก็ ว่าได้ เพียงแค่เดิ นในเมื อ งแห่งนี ้ ก็ จะสามารถสัมผัส
บรรยากาศราวกับย้ อนเวลาไปอดีตได้ อย่างแน่นอน
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hotel Gujohachiman หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ า
ในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 4

เมืองนาโกย่ า – ศาลเจ้ าอั ตสึตะ – ย่ านโอสึ – ย่ านซาคาเอะ – มิตซุยเอ้ าท์
เลท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองนาโกย่ าเมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ ปนรองจากเมื
ุ่
องโอซาก้ า เป็ นเมืองที่
เจริ ญไปด้ วยแหล่ง ธุ รกิ จและโรงงานอุตสาหกรรมต่ าง ๆ จากนันนํ
้ าท่า นสู่ศาลเจ้ าอัตสึ ต ะ
ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของเมืองนาโงย่า เป็ นหนึ่งในศาลเจ้ าที่สําคัญที่สดุ ของศาสนาชินโต สร้ างแบบ
สถาปั ตยกรรมสไตล์ญี่ปนชิ
ุ่ นเมซูครุ ิ เป็ นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็ นที่ซึ่ง
เก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามของเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ประจําจักรพรรดิญี่ปุ่น
ซึง่ ในทุกปี จะมีผ้ มู าสักการะประมาณ 6,500,000 คน อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้งย่ านโอสึ ย่านช้ อป
ปิ ้ง ที่ ผ สมผสานกั น ระหว่ า งประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรมสมั ย ใหม่ มี ทัง้ ร้ านขายเสื อ้ ผ้ า
ร้ านอาหาร ร้ านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ ตนู เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ ทุกท่านได้ เลือกซื ้อ
เลือกชมอี กด้ วย ทําให้ ย่านนี ้เป็ นย่านท่อ งเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ ปุ่น
ที่มาเที่ยวแล้ ว ยังเป็ นที่ได้ รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน จากนันพา
้
ท่า นช้ อ ปปิ ้ง กั น ต่อ ที่ ย่ า นซาคาเอะ แหล่ง ช้ อ ปปิ ้ง ชื่ อ ดัง ของเมื อ งนาโกย่า เป็ นที ่ตั ้งของ
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ รวมไปถึง แบรนด์ เ นมมากมายที่ตงเรี
ั ้ ยงรายอยู่สองฝั่ งถนน เช่น
แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP,
ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ้งที่มิตซุยเอ้ าท์ เลท แหล่งเลือกซื ้อสิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ น
ร้ านค้ าต่างๆ มากมายมีสนิ ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสําอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั ้นนําให้ ทา่ นเลือกซื ้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
บ่าย

เย็น
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เข้ าพักโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5

นาโกย่ า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินนาโกย่ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JL737
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ( B / - / - )

10.20 น.
14.50 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

7 – 11 มิ.ย. 61
19 – 23 ก.ค. 61
6 – 10 ก.ย. 61
12 – 16 ต.ค. 61
15 – 19 พ.ย. 61
6 – 10 ธ.ค. 61

39,990

36,990

33,990

5,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 15 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมงั ) 5D3N (JL)
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7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 15 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่าการ
สํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมาใช้
บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทังในช่
้ วง
ฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํ าหรื อ ค่าทัวร์
ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ท่ ี ท่ า นถูก ปฏิ เ สธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ า ที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ย วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ ออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ ับสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
หลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ การ
นํา สิ่ง ของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่า งการเดิ นทาง เอกสารการเดิ น ทางไม่ ถูก ต้ อ ง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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