รื่นเริงหรรษานาโกย่ า 5 วัน 3 คืน
(นาโกย่ า – ทาคายาม่ า – หมู่บ้านชิราคาว่ า – โทยาม่ า)
โดยสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
เดินทาง 16 – 20 พฤษภาคม 2562

จุดเด่ นของทัวร์






ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
ชมความมหัศจรรย์ของกาแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1 ปี มีครัง้ เดียวเท่านัน้
ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ
ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทาลาย
ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซาคาเอะและอิออน พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – สิงคโปร์

17.30 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภูมิ ประตูห มายเลข 5 เคาน์ เตอร์ K โดยสายการบิ น
สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและ
สัมภาระแก่ทา่ น
ออกเดินทางสูเ่ มืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ด้ วย
เที่ยวบินที่ SQ 983
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรื อ ประมาณ 500 บาท เป็ น
อภินนั ทนาการจากสายการบินให้ แก่ทุกท่านฟรี เพื่อใช้ สาหรับใช้ จ่ายกับร้ านค้ าที่ร่วมรายการ
ภายในอาคารผู้โดยสารทุกแห่งของสนามบินชางกี)

20.05 น.
23.30 น.

วันที่ 2

สิงคโปร์ – นาโกย่ า – เมืองทาคายาม่ า – ย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้าน
ชิราคาว่ า – เมืองโทยาม่ า

01.20 น.

ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ 672
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองของประเทศญี่ปนุ่ แล้ ว นาทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่แฝงไปด้ วยมนต์
เสน่ห์อนั น่าหลงใหลที่ยงั คงรู ปแบบเดิมไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้ านคฤหบดี
ที่สวยงามสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้ ร้ านขายสาเกแบบญี่ปนุ่ ที่หาได้ ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบนั
และลายบานหน้ าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์ วางตัวเรี ยง
กันเป็ นแถวอยู่ภายในตัวเมื อ งเก่าของเมื อ งทาคา
ยาม่าจึงได้ รับ สมญานามว่า “ลิ ตเติล้ เกียวโต”
จากนันน
้ าท่านชมย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิยา่ นที่
อนุรักษ์ บ้านเรื อนและสภาพแวดล้ อมในสมัยเอโดะ
รวมถึงการดาเนินชีวิตแบบดังเดิ
้ มไว้ ได้ เป็ นอย่างดี
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สดุ แสนคลาสสิคหรื อถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกตาม

09.05 น.

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

อัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมีสนิ ค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่ ดังเดิ
้ มให้ ท่านได้ เลือกซื ้อกัน
อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่ า หมู่บ้านที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒ นธรรมเมื่ อปี ค.ศ. 1995 โดยองค์ การยูเนสโก ท่านสามารถชมความสวยงามของบ้ าน
ญี่ปนแบบโบราณที
ุ่
่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร
เป็ นบ้ านที่มีหลังคาทรงสามเหลี่ยมหน้ าจั่วทาจาก
หญ้ าหนาๆ เรี ยกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้ วคล้ าย
กับ การพนมมื อ เพื่ อ เป็ น การป้อ งกัน ตัวบ้ านจาก
การปกคลุม ของหิ ม ะที่ ต กลงมาเป็ น จ านวนมาก
ในช่วงฤดูหนาวและให้ หิมะไหลลงมาได้ ง่ายนัน่ เอง
ให้ ทา่ นเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้ อมกับถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนันน
้ า
ท่านเดินทางสูเ่ มืองโทยาม่ า เมืองขนาดเล็กที่ถกู โอบล้ อมไปด้ วยภูเขาสูงทังสามด้
้
านเป็ นเมือง
เลียบชายฝั่งทะเลญี่ ปนครอบคลุ
ุ่
มพื ้นที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ ญี่ ปนุ่ ทาให้ เมืองโทยาม่า
แห่งนี ้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม ANA Crowne Plaza Toyama หรื อเทียบเท่า (- / L / D)

วันที่ 3

เจแปน แอลป์ (กาแพงหิมะ) – เมืองมัตสึโมโต้

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุกท่านสู่สถานี ท าเทะยาม่ า เพื่อ ชมทิวทัศ น์
ความสวยงามของเทื อ กเขาเจแปน แอลป์ ให้
ท่ า นเปลี่ ย นยานพาหนะเป็ นกระเช้ าไฟฟ้ า เพื่ อ
เดิ น ทางขึน้ สู่ท่ ี ร าบสู ง บิ โ จไดระ ผ่า นชมน า้ ตก
เมี ย วโจ ซึ่ ง เป็ นน า้ ตกสู ง ที่ สุ ด ในญี่ ปุ่ น พร้ อม
ประทับใจไปกับ บรรยากาศที่รายล้ อมด้ วยทิวเขา

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

สลับซับซ้ อน ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ และทุง่ ราบที่อุดมสมบูรณ์ ชวนให้ นกั ท่องเที่ยวมาสัมผัส
ได้ ทุกฤดูกาล นาท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางท่าน
จะได้ สมั ผัสความงามด้ วยการลัดเลาะซอกกาแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร ด้ วยความสูงถึง
3,015 เมตร ภูเขานี ้จึงมีความสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสถานี
น าท่ า นขึ ้น กระเช้ าพ าโน ราม่ า ข้ ามเหวลึ ก
ระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็ นกระเช้ าไฟฟ้าที่ใช้
ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา โดยไม่มีเสาค ้ายัน
แม้ แต่ต้ นเดี ยว จากนัน้ เปลี่ยนเป็ น รถโค้ ช ปลอด
สารพิษเดินทางสูเ่ ขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ ที่
มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว้ าง
ของตัวเขื่อน 492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญ่โต
นี ท้ าให้ การสร้ างเขื่ อ นใช้ เวลาถึ ง 45 ปี แล้ ว รถจะแล่น ผ่า นอุ โมงค์ ใต้ ภู เขาเป็ น ระยะทาง
ประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสูส่ ถานีโอกิซาว่ า จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองมัตสึโมโต้ เมือง
ที่ได้ ชื่อว่าประตูสเู่ ทือกเขาแจแปนแอลป์ ถูกห้ อมล้ อมด้ วยขุนเขาสูงใหญ่ ทาให้ ได้ เปรี ยบในด้ าน
การเพาะปลูก น ้าบริ สทุ ธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชัน้ หินมากมายทาให้ สามารถปลูกไร่ วาซาบิได้ ดี
ที่สุดในประเทศญี่ ปุ่นและยังมี ชื่อเสียงในการทาเส้ นโซบะได้ อ ร่ อยอันดับต้ นๆในประเทศอี ก
ด้ วย ปั จจุบนั มีประชากรประมาณ 227,000 คน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Matsumoto Hotel Kagetsu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 4

ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนาโกย่ า – ย่ านซาคาเอะ – อิออน พลาซ่ า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านชมปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็ นปราสาทที่
สร้ างอยู่บนที่ราบโดยตัวปราสาทและกาแพงเป็ นสี
ดาทะมึน ซึ่งแตกต่างจากปราสาทอื่ น ๆในญี่ ปุ่ นที่

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)

เที่ยง
บ่าย

นิยมสร้ างเป็ นสีขาวและสร้ างบนเนินเขาหรื อกลางแม่น ้าจนเป็ นที่มาของคาว่า “ปราสาทอีกา”
อีกทังปราสาทแห่
้
งนี ้ยังเป็ นปราสาทที่ไม่เคยถูกทาลาย จึงได้ รับให้ เป็ นมรดกโลกจนถึงปั จจุบนั
อิสระให้ ทา่ นถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองนาโกย่ า เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ ปนุ่ รองจากเมืองโอซาก้ าและ
ยังเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญทางด้ านธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย จากนันพา
้
ทุก ท่า นช้ อ ปปิ ง้ กัน ที่ ย่ า นซาคาเอะ แหล่ง ช้ อ ปปิ ง้ ชื่ อ ดังของเมื อ งนาโกย่า เป็ น ที ่ตั ้งของ
ห้ างสรรพสินค้ า ขนาดใหญ่ รวมไปถึง แบรนด์ เนมมากมายที่ตงเรี
ั ้ ยงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่น
แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP,
ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ ทุกท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
จากนันพาท่
้
านช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ อิออน พลาซ่ า ศูนย์รวมสินค้ าชันน
้ านานาชนิด อาทิ นาฬิกา,
กล้ อง, กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพจากประเทศ
ญี่ปนุ่ แต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ าได้ ตาม
อัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า
อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )
เข้ าพักโรงแรม Centrair Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

วันที่ 5

นาโกย่ า – สิงคโปร์ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาท่านสูส่ นามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( B / - / -)
**เนื่องจากมีทางเชื่อมจากโรงแรมไปยังสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้ บริ การ**
ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ด้ วยเที่ยวบินที่ SQ 671
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
16.20 น.
17.30 น.
19.00 น.

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

16 – 20 พ.ค. 62

39,999

36,999

33,999

5,500



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมี บริ การสาหรับ กระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่ เกิ น 30 กิ โลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิ นท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 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
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลือ่ น
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษั ทฯ ขอรับ ค่ามัดจ าสาหรั บการสารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยัน จากทาง
บริ ษัทภายใน 30 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้
อว่า
การสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปุ่ น
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมา
ใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยว
จะมีการแจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้
เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทั ้งสิ น้ หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่าใช้ จ่ ายใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุสุด วิส ัย เช่น อุ บัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อ การจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
การนาสิ่งของผิดกฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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