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Code: JHNO 0412 _L 
 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ     
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตผ้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
                                   

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมอืงทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – 
เมอืงเก่าซันมาชิซูจ ิ– หมู่บ้านชิราคาว่า  

00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 

 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ทีน่่าหลงใหล 

 กโุจฮาจิมัง เมืองแห่งสายน ้า ท่ามกลางหุบเขา 

 ชมซากรุะที่ สวนผลไม้โทโงขุซัง จุดชมซากรุะ 
      ซ่ึงเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่ น 

 ชมปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม 

 ช้อปป้ิงจุใจที่มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่ น 
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08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ นาํท่านสู่เมืองทาคายาม่าเมืองเก่าที่แฝงไปดว้ยมนตเ์สน่ห์อนัน่า
หลงใหลด้วยถนนภายในเมืองที่ยงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ย่างไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก 
รวมถึงบา้นคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท ้ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่ นที่หาได้ยากตาม
เมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบานหนา้ต่างที่เป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยูภ่ายใน
ตวัเมืองเก่าข  องเมืองทาคายาม่า จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนั้นนาํท่านชมที่ว่า
การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใชเ้ป็นที่บญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าใน
สมยัก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่าหลงัสุดทา้ยที่ยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็น
สถานที่ทาํงานและที่อยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกุนตระกูลโทกุกาวา่ในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แลว้ ส่ิงปลูกสร้างแบบเก่ายคุคานา
โมริหลงัสุดทา้ยที่สมบูรณ์และยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั ตวัอาคารถูกลอ้มรอบด้วยกาํแพง
แขง็แกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) 

ยา่นที่อนุรักษบ์า้นเรือนและสภาพแวดลอ้มในสมยั    เอ
โดะ รวมถึงการดาํเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
ท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสน
คลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั นอกจากน้ี
ยงัมีสินคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นดั้งเดิมให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย เม่ือไดเ้วลาอันสมควรแล้ว
นาํท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บา้นที่ไดรั้บ
การตั้งให้เป็นมรดกโลกดว้ยบา้นรูปทรงที่แปลกตาไม่
เหมือนใครนั้ นก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมี
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เอกลกัษณ์อยูท่ี่หลงัคาของตวับา้นที่ออกแบบเป็นทรงสามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น 
เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้นที่อาจจะพงัได้เม่ือเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจาํนวนมากในช่วงฤดู
หนาว อีกทั้งที่ต ั้งของหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูเ่กือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยู่
โดยรอบ ทาํใหมี้อากาศที่เยน็ตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุด
อีกแห่งหน่ึงของตวัเกาะ ใหท้่านไดช้มความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในนํ้ าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 

วนัที ่3 กโุจฮาจมิงั – เมอืงนาโกย่า – สวนผลไม้ โทโงขุซัง – มติซุยเอาท์เลท แจสดรีม 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เชา้อนัสดใสน้ีนาํท่านเดินทางสู่ กุโจฮาจิมัง เป็นเมืองที่ยงัหลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยคุใน
สมยัอดีต และมีรางนํ้ าจาํนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมืองแห่งสายนํ้ า ซ่ึงจะไดย้นิเสียงนํ้ าไหล
สะทอ้นไปทั่วทั้ งตัวเมือง ด้วยบรรยากาศที่ทาํให้หวนนึกถึงอดีตนั้ น เต็มไปด้วยกล่ินอาย
วฒันธรรมแบบญี่ปุ่ น จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของญี่ปุ่ น
รองจากโอซากา้ เป็นเมืองที่เจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านสู่ สวนผลไม้โทโงขุซัง  เป็นสวนที่มีตน้ “ชิดาเระซากุระ” อยูถึ่ง 1,000 ตน้ 

ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีการจดังานเทศกาลชมดอกชิดาเระซากุระ แต่ไม่ใช่แค่ดอก
ซากุระเท่านั้น ที่น่ีท่านจะไดช้มตน้ผลไมน้านาชนิด สมกบัช่ือสวนในช่วงเวลาเดียวกบัที่ซากุระ
ผลิดอก ท่านจะไดเ้ห็นดอกของแอ๊ปเป้ิลสาล่ี และทอ้ที่บานในเวลาเดียวกนั ให้ท่านไดถ่้ายรูป
เป็นที่ระลึก เพื่อเก็บภาพความประทบัใจ เม่ือได้เวลาอนัสมควรแลว้ให้ท่านได้ชอ้ปป้ิงจุใจที่ 
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มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองสาํอางค ์เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนดช์ั้นนาํใหท้่านเลือกซ้ือ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Cypress Garden Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที ่4  เมอืงเกยีวโต – ปราสาททอง – เมอืงโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   

เชา้อนัสดใสน้ีนําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญี่ปุ่ นมี
จาํนวนประชากรประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ นในช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงมาที่เมืองเอโดะหรือเมือง
โตเกียวในปัจจุบนัน้ี เมืองเกียวโตจาํลองแบบผงัเมืองมาจากนครฉางอนั เมืองหลวงของจีนใน
สมยัราชวงศ์ถงั ซ่ึงปัจจุบนัคือเมืองซีอาน ลกัษณะผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมตดักบัถนนเป็นรูป

ตารางซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูม่าจนถึงปัจจุบนั จากนั้นนาํ
ท่านชม ปราสาททองหรือ “วัดคินคาคุจิ” เร่ิมสร้าง
ตั้งแต่ปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลงัน้ี
มีทั้ ง หม ด  3 ชั้ น โด ยแ ต่ล ะ ชั้ น จะ มี รู ป แ บบ ข อ ง
สถาปัตยกรรมที่ต่างกนัคือชั้นที่ 1 เป็นแบบพระราชวงั 
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ชั้นที่ 2 เป็นแบบบา้นซามูไรและชั้นที่ 3 เป็นแบบวดัเซนโดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะปิดดว้ยทองคาํ
แผน่ทั้งหมด บนหลงัคาจะมีรูปป้ันนกฟีนิกซ์แบบจีนประดบัอยู ่โดยตวัปราสาทมีลกัษณะเด่น
คือถูกแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ ตั้งอยูบ่ริเวณริมสระนํ้ าทาํให้เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอยา่งยิง่ 
นอกจากน้ีในสมยัโบราณยงัเคยเป็นสถานที่ถกปัญหาของท่านโชกุนและเณรน้อยอิกคิวซังที่
เป็นที่รู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย ซ่ึงที่น่ีไดถู้กขึ้นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 1994 ดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือวา่เป็นเมืองทีส่าํคญัไม่นอ้ยไปกวา่มหานคร

โตเกียว อีกทั้งเมืองโอซากา้ยงัไดรั้บสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคู
คลองมากมายตดัผ่านตวัเมืองและยา่นสาํคญัๆ นั่นเอง เม่ือไดเ้วลาอันสมควรแล้วนาํท่านชม
ปราสาทโอซาก้า (ชมดา้นนอก) หน่ึงในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น สร้างขึ้นโดยโชกุนโตโย
โตมิ ฮิเดโยชิ ผูร้วบรวมดินแดนญี่ปุ่ นให้เป็นปึกแผ่น
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันปราสาทแห่งน้ีได้
กลายเป็นพิพิธภณัฑ์และมีการจดัแสดงประวตัิความ
เป็นมาของปราสาท การบูรณะปราสาท ตั้ งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั รวมไปถึงชีวติความเป็นอยูข่องชาวเมือง
โอซาก้าด้วย อิสระให้ท่านเดินชมความงามของ
ปราสาทและถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Osaka Daiichi  Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

วนัที ่5 ชินไซบาชิ – โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
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เชา้น้ีพาทุกท่านเขา้สู่ยา่นแห่งการจบัจ่ายใชส้อยของชาวเมืองโอซากา้คือ ย่านชินไซบาชิ ยา่นที่
มีสินคา้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เส้ือผา้, ร้านหนังสือและร้าน 100 เยน ร้านที่มี
สินคา้แทบทุกแบบขายในราคาเพยีง 100 เยน เท่านั้น นอกจากน้ียงัมีหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่ง
ห้างไดมารูอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าได้ตาม
อธัยาศยั  ( เพื่อ ไม่ ใ ห้ เ ป็นการเ สีย เวลาอันมีค่าของท่านในการเลือ กซื้อ สินค้าอิสระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทาง 
สู่สนามบินโอซากา้ เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ  ( B / - / - ) 

17.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ: 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 15 เม.ย. 61 59,990 54,990 49,990 10,000 
 

 กรุ๊ปออกเดนิทางขั้นต ่า 25 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาํหรับผูท้ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 

อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
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3. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญี่ปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมา
ใชบ้ริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านทาํความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินไดร้วมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 
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5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ
นําส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน ้ามนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


