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รายละเอียดโปรแกรม 

 

 

.  น. พร้อมกนั ณ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ชนั  อาคารผูโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ ใช้

ประตทูางเขา้หมายเลข  –  เจา้หนา้ทีบริษทัฯคอยตอ้นรับเพอือาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน 

 

 

.  น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภุมิ โดยเทียวบิน TG  

.  น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญีปุ่น ตามเวลาทอ้งถินซึงเร็วกวา่ประเทศไทย  ชัวโมง 

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนันนาํท่านเทียวชมจังหวัดฟุกุโอะกะ 

(Fukuoka) เป็นเขตเมืองหลกัในภูมิภาคคิวชู มีเมืองฮะกะตะ (Hakata) เป็นเมืองหลกัของ

จังหวัด ได้รับการจัดอันดับให้เ ป็นเมืองทีน่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก เนืองจ ากมี

สาธารณูปโภคต่างๆ ทีพร้อมและครบครัน อีกทงัเป็นเมืองใหญ่อนัดบั  ของประเทศญีปุ่น 

แตมี่ประชากรไมห่นาแน่นมากอยา่งกบัทีโตเกียว หรือโอซากา้ บา้นเมืองไดรั้บการวางผงัและ

ถูกจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ สะอาดสะอา้น น่าอยู ่และน่าเทียวชม ในดา้นประวติัศาสตร์ฟุกุโอะ

กะเป็นเมืองเดินทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) แห่งนีมีชือเสียงมากๆ เก่าแก่ 

เดิมเป็นเพียงเมืองท่า หรือเมืองทางผา่นสําหรับโดยเฉพาะในหมู่เด็กนักเรียน ทีกาํลังจะสอบ

เ ข้ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ า ล เ จ้ า ด า ไ ซ ฟุ  (Dazaifu 

Tenmangu) นันสร้างขึนเพือเป็นเกียรติสําหรับ

ท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะ (Sugawara Michizane) 

ผูที้มีอจัฉริยภาพทางการเรียนรู้และมีความสามารถ

ต่างๆ มากมายตงัแต่วัยเยาว์ เป็นทีเลืองลือโด่งดัง

มากท่านมิชิซะเนะ เกิดทีกรุงเกียวโตเป็นนักวิชาการและนักการเมืองในยุคเฮอนั หลงัจากที

ท่านไดเ้สียชีวิตลง ชาวบา้นกย็กย่องท่านในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้หรือ Tenjin นันเอง

แตชี่วิตของท่านมิชิซะเนะไม่ไดร้าบรืนอย่างทีคิด อจัฉริยภาพของท่านฉายแววมาตงัแต่อายุ

ได้เพียง 11 ปี ท่านสามารถแต่งกลอนได้เอง และความสามารถอันโดดเด่นของท่านเริม

แพร่หลายไปอยา่งกวา้งขวาง เมือท่านโตเป็นหนุ่มยงัแสดงความสามารถในการยิงธนูอีกด้วย 

ท่านไดเ้ป็นคนโปรดของจกัรพรรดิ และไดรั้บมอบตาํแหน่งสําคญัๆ มากมาย ทงัทางการทูต

กบัจีนและยงัเป็นผูป้กครองเมืองซะนุกิ เหล่าขนุนางในสมยัก่อนจึงพาลกนัอิจฉาไม่ชอบหน้า 

วนัแรก กรุงเทพฯ / สุวรรณภูม ิ                          

วนัทีสอง สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – เรือสําราญ Costa neoRomantica               

            ( ) 



  

 

เลยไดใ้ห้ร้ายท่าน สมคบคิดกบัตระกุลฟูจิวะระ ทีกุมอาํนาจอยู่ในยุคนัน และขบัไล่ให้ออก

จากกรุงเกียวโตไปยงัดินแดนไกลโพน้ ซึงกค็ือทีดาไซ

ฟุแห่งนี การเดินทางระหวา่งจาก เกียวโต มายงั ดาไซ

ฟุ นันไกลแสนไกลหลังจากท่านเดินทางมาถึงด้วย

ความยากลําบาก ท่านต้องใช้ชีวิตบันปลายอันโดด

เดียวทีๆแห่งนีและสินลงดว้ยวยัเพียง 59 ปี เมือปี 903 

เหล่าชาวบา้นทีรักใคร่เเละเคารพท่านต่างก็เสียใจและหลงัจากทีท่านสินก็เกิดภยัพิบัติต่างๆ

มากมายทีกรุงเกียวโตตระกูลฟุจิวะระทีคิดร้ายต่อท่าน ก็เริมลม้หายตายจากไปทีละคน เหล่า

ขนุนางในวงัตา่งกลวัเกรงและคิดวา่นีเป็นความอาฆาตแคน้ของดวงวิญญาณท่านมิชิซะเนะจึง

ได้ทาํการสร้างศาลเจา้ เพือเป็นการไถ่โทษและยกยอ่งท่านมิชิซะเนะในฐานะ Tenjin ขึนที

กรุงเกียวโตและ เมืองดาไซฟุ แห่งนี ดงันนัทีเกียว

โตจึงมีศาลเจา้อีกแห่งทีอุทิศให้ท่านมิชิซะเนะชือ

วา่ศาลเจา้ Kitano Tenmangu  ตวัอาคารหลกัของ

ศาลเจ้าที เห็นนันเป็นงานทีสร้างขึนเมือปี1591 

ส่วนของดังเดิมทีสร้างขึนเมือปี 919 ได้ถูกเผา

ทําลายไปในช่วงสงครามเดินผ่านเสาโทริอิที

ดา้นหน้าทางเขา้จะพบกับสะพานสีแดงทีมีชือเรียกว่า Taikobashi ขา้มผ่านสระ Taijiike 

สะพานนีสร้างขึนทงัหมด 3 ส่วน โดยเป็นตวัแทนของ อดีต, ปัจจุบนั และ อนาคต สอดคลอ้ง

กบัหลกัของพระพุทธศาสนาทีว่าหนึงความคิดควรเก็บไวใ้นช่วงเวลานัน คือ ให้ปล่อยวาง 

นนัเอง และสระนาํถา้ดูดีๆกจ็ะเห็นวา่เป็นรูปทรงหวัใจ หลงัจากเดินเขา้มาในศาลเจ้าจะพบกบั

รูปปันววัสีทอง ววัตวันีกม็ีตาํนาน ในพิธีศพของท่านใชว้วัในการลากเคลือนขบวนทนัใดนัน

เจ้าววักห็ยุดอยูก่ ับที ไม่ยอมไปไหน ทุกคนจึงไดต้ดัสินใจ หยุดจดังานพิธีเผาศพกนัทีตรงนี

และต่อมาบริเวณนีก็คือทีตงัของศาลเจ้า ดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu) ในปัจจุบนันันเอง 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ขณะทีรถแล่นเลียบอ่าวฮากาตะ จะผา่นอาคาร ฟุกุโอะกะโดม 

หรือ Yahoo! Dome Japan ซึงเป็นสนามกีฬาของทีมเบสบอลฟุกุโอะกะ ไดเอะ ฮอวก์ส์ หาก

วนัไหนทีมชนะหลงัคาโดมก็จะเปิดออกเป็นการประกาศชัยชนะ รอบสนามเบสบอลยงัมี ช้

อปปิงเซ็นเตอร์ ร้านอาหาร ภตัตาคาร ร้านขายของทีระลึก 

.  น. นาํท่านเช็คอินเพือขึนเรือสําราญ Costa neoRomantica ทีหรูหราในสไตล์ยุโรป พร้อมการ

บริการในระดบัสากล บนเรือสาํราญท่านจะไดพ้บกบัความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เตม็อิม

กบัอาหารสไตล์ยุโรป และ อาหารเอเชีย  มือต่อวนั ชมการแสดงแสนอลงัการทุกคืนหลัง



  

 

อาหาร รืนเริงกบัการร้องเพลงและเตน้รํา **ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรม

ตา่งๆ ทีเรือสาํราญ Costa neoRomatica จะจดัขึนในวนัถดัไปได้จากเอกสาร Today ทีจะส่ง

ถึงหอ้งพกัของท่านทุกคืน** 

 

  

 

 

*** ก่อนทีเรือสําราญจะทาํการถอนสมอออกเดนิทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลกัสากล (Muster Drill)

โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยงัจุดทีกําหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ทีแผ่นป้าย

ด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

.  น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองฟุกุโอะกะ  

คํา รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ทีไดรั้บ

การคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

 อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัเคบินของท่าน หรือเลือกทีจะไปออกกาํลัง

กายรับอรุณดว้ยการจ็อกกิงบนชันดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านสามารถเลือกใช้

บริการของหอ้ง Fitness Center ส่วนท่านทีชืนชอบการช้อปปิง ก็สามารถเพลิดเพลินไปกบั

การเลือกชม เลือกซือ สินคา้ทีระลึก สินคา้แบรนด์ต่างๆ ทีร้าน Duty Free บนเรือสําราญ 

สาํหรับท่านทีชอบการเสียงดวงหอ้ง Casino บนเรือสาํราญสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

.  น. เรือ Costa neoRoamantica เขา้เทียบท่าเมืองมะอิซุรุ ประเทศญีปุ่น ตงัอยูใ่นจงัหวดัเกียวโต 

วนัทีสาม มะอิซุรุ (เกยีวโต) ประเทศญปุ่ีน (อสิระทวัร์เสริมบนฝัง)                         



  

 

ซึงกล่าวได้ว่าเป็นท่าเรือทีเป็นประตูเปิดสู่อนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ของเมืองมรดก

โลกเกียวโต มะอิซุรุ แปลความหมายว่า “นกกระเรียนกระพอืปีก”  

 อสิระเลือกซือทัวร์เสริม ตามอธัยาศัย 

คํา  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

.  น. เรือ Costa neoRomantica ออกจากท่าเมืองมะอิซูรุ  

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

.  น.  เรือสําราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองคะนาซาวะ (Kanazawa)  เมืองหลวงของ

จงัหวดัอิชิกาวะ เมืองทีมีชือเสียงดา้นอาหารทะเลเนืองจากอยูติ่ดทะเลทางตะวนัตกของญีปุ่ น 

อสิระเลือกซือทัวร์เสริม ตามอธัยาศัย 

คํา  รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

18:00 น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองคะนาซาวะ 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

.  น.  เรือสําราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่า เมืองซะคาอิมินะโตะ(Sakaiminato) เป็นเมือง

ในจงัหวดัทตโทริ มีชือเสียงดา้นทีพกัตากอากาศ ออน

เซนติดทะเล และอาหารทะเลสดๆ สีสันทีสําคญัของ

เมืองนีคือถนน Mizuki Shigeru ซึงไดน้าํรูปปันตวั

การ์ตูนเหล่าผีๆ จากหนังสือการ์ตูนเรืองคิทะโระ

ทงัหลายมาประดับประดาบนบาทวิถี ตวัทีโดดเด่น

ทีสุดคือ เจ้าผน้ีอยคิทะโระ (Kitaro)  

  อสิระเลือกซือทัวร์เสริม ตามอธัยาศัย 

.  น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica ออกจากเมืองซะคาอิมินะโตะ 

คํา รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่าง ๆ ทีไดรั้บ

การคดัสรรไวบ้นเรือสาํราญ Costa neoRomantica 

 

 

วนัทีสี คะนาซะวะ ประเทศญปุ่ีน (อสิระทวัร์เสริมบนฝัง)        

วนัทีห้า ซะคาอมิินะโตะ ประเทศญีปุ่น  (อสิระทวัร์เสริมบนฝัง)            



  

 

 

 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

.  น.  เรือสาํราญ Costa neoRomantica เขา้เทียบท่าเมืองปูซาน หรือ พูซาน (Pusan) เมืองท่าทีใหญ่

ทีสุดในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ .  ลา้นคน และปูซานยงัคงเป็นเมืองทีใหญ่

อนัดบั  ของประเทศรองจากกรุงโซล  

  อสิระเลือกซือทัวร์เสริม ตามอธัยาศัย 

19.00 น.   เรือสาํราญ Costa neoRomantica ออกจากเมืองปูซาน 

คํา รับประทานอาหารคาํ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ 

หมายเหตุ 

ในเยน็วนันีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซึงเป็นตวักาํหนดลาํดบัการนาํกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดั

กระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเครืองใช้ทีจาํเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าที

ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตังแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน

ตรวจเช็คก่อนทาํการชําระในวนัรุ่งขึน สําหรับท่านทีตอ้งการชําระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จ

คา่ใชจ้่ายผา่นบตัรเครดิตทีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัทีท่านเช็คอินโดยอตัโนมตั ิ

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ  

.  น.   เรือสาํราญ Costa neoRomatica เขา้เทียบท่าเมืองฟุกุโอะกะ 

 นาํท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสําราญ และนําท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพือเดิน

ทางเขา้เมืองฟุกุโอกะ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึงทุกท่านจะตอ้งมายืนยนั

ระบุรับดว้ยตนเอง  จากนนันาํท่านเดินไปยงัสนามบินฟุกุโอกะ เพือเดินทางกลบัประเทศไทย 

.  น.  ออกเดินทางจากฟุกุโอะกะโดยเทียวบินที TG  

.  น.  ถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

 

วนัทหีก   ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้  (อสิระทวัร์เสริมบนฝัง)            

วนัทีเจ็ด   ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ                                   

      



  

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
 

ช่วงเวลาเดินทาง 

 –  ก.ย.  

 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที  และ ) 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที  และ ) 

เดก็ตาํกว่า  ปี 

พักกับผู้ใหญ่  ท่าน 
พักเดยีว 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง ,  - - ,  
 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงราคา ทงันีขึนอยูก่บัระยะเวลาในการจอง,จาํนวนห้องพกับนเรือทียงัวา่งอยู ่
เงือนไขการชาํระเงิน : ชาํระเตม็จาํนวนภายใน  –  วนั หลงัจากทีไดรั้บการยืนยนัห้องพกั 
เงือนไขการยกเลิก : ยกเลิกภายหลงัการชาํระ เกบ็เต็ม  % 
 
หมายเหตุ 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย  ท่านและทางบริษทัต้องขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือ 

เลือนหรือเปลียนแปลงการเดินทาง ในกรณีทีสมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีทีมีการขึนราคาคา่ตวัเครืองบิน หรือมี

การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลียนไดป้รับขึนในช่วงใกลว้นัทีจะเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครืองบินชันประหยดัสายการบินไทยไป-กลบั กรุงเทพฯ-ฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ ตอ้ง

เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านนั 

2. หอ้งพกับนเรือสาํราญ  คืน, ทวัร์ตามโปรแกรมทีระบุ  

3. รถรับส่งจากสนามบินและท่าเรือ 

4. อาหารบนเรือสาํราญ (ยกเวน้หอ้งอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือสาํราญ 

5. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพือดูแลคณะ 

6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีนาํมันสายการบิน 

7. คา่ขนกระเป๋าซึงสายการบินมีบริการ  สาํหรับกระเป๋าท่านละ  ใบ นาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัมต่อใบ 

หากนาํหนกัหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกวา่ทีกาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการ

บินทีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

8. คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ , ,  บาท ในกรณีทีเสียชีวิต (สําหรับผูที้อายุไม่

เกิน  ปี) 

9. คา่รักษาพยาบาลเนืองจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ ,  บาท (สาํหรับผูท้ีอายุไม่เกิน  ปี) 



  

 

 

 

 

อตัรานีไม่รวม 

1.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม  เปอร์เซ็นต ์ในกรณีออกใบกาํกบัภาษี  

2. ทวัร์เสริมบนฝัง (shore excursion) ,ค่าเขา้ชมสถานทีตา่งๆ 

3. คา่ทิปพนกังานบนเรือ USD 67.50 ตอ่ท่าน ,คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์ 

4.  ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

5.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์คา่เครืองดืม ฯลฯ 

 

การสํารองการเดนิทาง 

1. บริษทัฯ ขอรับคา่มดัจาํสาํหรับการสํารองท่านละ 20,  บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั

ภายใน 2 วนั 

2. ส่วนทีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนันจะถือว่า

การสาํรองการเดินทางนนัถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธิในการยดึบางส่วนเป็นคา่ดาํเนินการ 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วนั หักคา่บริการ ยดึค่ามดัจาํ 20,000 บาท 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึนไป เก็บคา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึนไป เกบ็ค่าใชจ้่ายทงัหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 

หมายเหตุ: 

1. กรณีทีเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหผู้เ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ

คืนคา่ทวัร์ใหไ้ด ้

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเทียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือ

วา่ท่านสละสิทธิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ชน้นั ไม่สามารถขอคืนเงินได ้

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือ

ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 



  

 

 

 

 

5. บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยูก่บัสภาวะ

ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้

เดินทางเป็นหลกับริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลทีเกิดขึนจากการออกนอกประเทศไทย การนาํสิงของ

ผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติทีส่อ

ไปในทางเสือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตวัโดยสารเครืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตวัและภาษีนํามัน และอนืๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง 


