
 

 

FTT2540  TOKYO FUJI SHOPPING DAY 

สบาย สบาย  5 วนั 3 คนื 

 

พักออนเซน็ 1 คนื โตเกยีว 1 คนื เลน่สกหีมิะทีฟ่จูเิทน  

ชอ้ปปิง้ชลิๆ ทีโ่กเทมบะ เดนิเลน่ทีห่มูบ่า้นนำ้ใส 



 

 

พเิศษสดุๆ อิม่หนำไปกบัมือ้สดุพเิศษบฟุเฟต่ป์ิง้ยา่ง Rokkasen  

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทุกวัน  พักออนเซ็น 1 คืน พักใจกลางโตเกียว 1 คืน 

Free wifi on bus ** น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด 

วนัทีเ่ดินทาง ราคา ราคาไมเ่อาตัว๋ พกัเดีย่ว 

20-24 มกราคม 2566 38,999.- 26,999.- 9,000.- 

27-31 มกราคม2566 38,999.- 26,999.- 9,000.- 

*ไม่มีราคาเดก็  

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 1,200 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

วัน รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 20.30) -/-/- x 

2 สนามบนินาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ -  Gotemba premium 

outlet 

เที่ยง : JPN SET    เย็น : บุฟเฟต์่อาหารเย็นที่โรงแรม+ขาปูยักษ์ 

-/L/D  Dadu Fuji Resort 

Hotel หรือเทียบเทา่ 

3 ลานสกีฟูจิเทน - หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - ชินจูก ุ

เที่ยง : JPN SET    เย็น : บุฟเฟต์่พรีเมี่ยม ROKKASEN + 

SOFTDRINK 

B/L/D Shinjuku 

washington Hotel  

หรือเทียบเท่า 

4 ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปป้ิงอะเมโยโกะ - อิออนพลาซ่า - นารติะ B/-/- Narita Hotel 



 

 

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น หรือเทียบเท่า 

5 สนามบนินาริตะ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 

DAY1  กรงุเทพฯ   

 

 20.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

DAY2 สนามบนินารติะ - วดัอาสากสุะ - ถนนนากามเิสะ - โกเทมบะ เอา้ทเ์ลท - โรงแรม 

 

 01.15 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ600 

>>>รวมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง ทา่นละ 1 เซต<<< 

 08.00 น.  เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรฐับาลญี่ปุ่น  

 

           จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกยีว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น  

 
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้ำประเทศ 

หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจิ หรือทีค่นไทยรู้จักกันในช่ือ วดัอาซากสุะ 

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหน่ึงของเมืองโตเกียว มีถนนนากามเิสะ 

ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พ้ืนที่ภายในวัดทีจ่ะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยสัญลกัษณ์ของวดัแห่งนี้ก็คือ 

โคมสีแดงอันใหญ่ยักษ์ตรงประตูคามินาริมงจึงมีอีกช่ือเรียกว่า วดัโคมแดง ดว้ยนั่นเอง 

 วัดอาซากุสะขึ้นช่ือว่าเกา่แก่มากที่สุดของเมืองโตเกียว ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 

645 ตามตำนานเล่าว่าเมื่อประมาณป ี 628 สองพ่ีน้องได้ออกเรอืไปตกปลา 

และตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิได้ที่แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) 

และแม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แมน่้ำเท่าไหร่ก็ตาม 

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 

จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 

และได้กลายมาเป็นวัดที่ฮอตฮอตอันดับหน่ึงของเมืองโตเกียวอยา่งในปัจจุบนัน่ีเอง 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

นำท่านเดินทางสู่ Gotemba premium outlet 

เอ้าท์เลตแห่งน้ีจะมีบรรยากาศแบบเอา้ท์ดอร์ ภายในมีร้านค้ากวา่ 200 ร้าน และศูนย์อาหาร 



 

 

รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตรที่ทำให้เราสามารถชมวิวมุมสูงกันได้แบบเพลินๆ 

จิรงๆแม้จะบอกว่าพอจะมีสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปที่แบรนด์ต่างประเทศมากกว่า 

โดยร้านค้าต่างๆ เหล่าานี้ล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไมว่่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟช่ัน 

อุปกรณก์ีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ก็จะมีทั้ง Abercrombie & Fitch 

,Adidas, Alexander McQueen, Alexander Wang, Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, 

Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, 

Issey Miyake, Kate Spade New York, Lacoste, Levi’s, Marc Jacobs, Nike, Oakley, Paul 

Smith, Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอื่นๆอกีมากมาย 

 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ! เมนซูกิเนเจอรบ์ฟุเฟต่ข์าปยูกัษ*์* 

 ทีพ่กั Dadu Fuji Resort Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมการแช่ออนเซ็นของญี่ปุ่น 

 



 

 

DAY3     ลานสกฟีจูเิทน - หมูบ่า้นนำ้ใส โอชโินะฮคัไค - โตเกยีว - ชนิจกู ุ

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Fujiten Snow resort  

เป็นสกีรีสอร์ตทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ 

เป็นทำเลที่เยี่ยมสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบือ้งล่าง 

คุณสามารถเล่นสกี สโนวบ์อร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่ จุดสนใจของ Fujiten Snow Resort 

ก็คือภูเขาฟูจิที่สวยงามที่คณุสามารถชมไดใ้นขณะที่ทำกิจกรรมท่ามกลางหิมะ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากระเบียงบ้านช้ัน 2F ของ Center House 

และภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากดา้นบนสุดของทางลาดลงเนินนั้นดูทรงพลังและความสวยงามเป็นอย่า

งยิ่ง (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี) 

 

หากลานสกีฟูจิเทนมีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ บริษัทจะพาท่านไปที่ลานสก ีFujiyama Snow Resort 

Yeti (Snow Town Yeti) แทน 



 

 

Oshino Hakkai (忍野八海) หรือที่คนไทยเรียกกันติดปากวา่ หมูบ่า้นนำ้ใส 

นั้นต้ังอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ในเขตพ้ืนที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 

ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิเอาไว้นั่นเอง 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิจึงนิยมเดินทางมาที่หมู่บ้านน้ำใสแห่งน้ีด้วย 

ที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 

และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในป ี ค.ศ. 1985 

อีกด้วยที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เล่าขานกันมาว่าแต่เดิมเป็นพ้ืนที่ของทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจ ิ

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปทำให้ทะเลสาบเหล่านั้นมีการเหือดแห้งไปตามธรรมชาติเมื่อเวลากว่าหลายร้

อยปีที่ผ่านมา และส่ิงที่เหลืออยู่ก็คอืบ่อนำ้ทั้ง 8 บ่อที่บรรจุน้ำที่ใสสมช่ือหมู่บ้านเอาไว้เต็มเปี่ยม 

ซึ่งน้ำใสในบ่อทั้ง 8 นี้คือนำ้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟในช่วงฤดูร้อน 

ไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้น้ำนั้นใสแจ๋วอย่างที่เราเห็น 

คนญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าน้ำใน 8 บ่อนี้ไม่ใช่แคน่้ำที่ใสสะอาดและเย็นฉ่ำเท่านั้น 

แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มกินจะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ 

ซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราสามารถวกัน้ำจากในบ่อขึ้นมาดื่มได้ 

หรือถ้าหากอยากเก็บกลับไปเป็นที่ระลึกหรือของฝากก็สามารถซื้อขวดจากร้านค้าบริเวณนั้นแล้วกร

อกน้ำไส่ขวดกลับไปได ้

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร  

 

เดินทางสู่ กรงุโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 



 

 

นำท่านเดินทางสู่ ชนิจกู ุย่านช้อปปิ้ง ของกิน สถานที่เที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่น 

อสิระเดนิชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ พเิศษ บฟุเฟต่อ์าหารเยน็สดุพรเีมีย่ม ROKKASEN +SOFT DRINK 

 

 ทีพ่กั Tokyo Prince Hotel, Shinjuku prince hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY4    ศาลเจา้เมจ ิ- ชอ้ปปิง้อะเมโยโกะ - ออิอนพลาซา่ - นารติะ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้เมจ ิ (Meiji Jingu) เป็นศาลเจา้แบบชนิโต ซึง่มคีวามเชื่อว่าจกัรพรรดเิป็นประมุขของศาสนา 

สบืสายเลอืดมาจากเทพ การสรา้งศาลเจา้ก็เพื่ออุทศิใหก้บัจกัรพรรดเิมจ ิ (Emperor Meiji) และ พระราชนิีโชเคง (Empress 

Shōken)  ทีต่ ัง้ของศาลเจา้ฯ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโตเกยีว ในย่านฮาราจุคุ แต่พระศพของจกัรพรรดไิม่ไดอ้ยูท่ีศ่าลเจา้นี้ กลบัอยู่ทีเ่มอืงเกยีวโต 

ศาลเจา้เมจสิรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1915 ภายหลงัทีจ่กัรพรรดเิมจ ิไดเ้สยีชวีติลง การสรา้งศาลเจา้แห่งนี้เป็นงานยิง่ใหญ่ระดบัชาต ิมกีารออกแบบ 



 

 

และ สรา้งโดยนักออกแบบชัน้น า และ ช่างฝีมอื ชาวญี่ปุ่ นไดม้สี่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจา้เมจิ 

ดว้ยการบรจิาคตน้ไมเ้พือ่ปลูกเป็นป่ารอบๆ ศาลเจา้ มตีน้ไมถู้กส่งมาจากทัว่ญี่ปุ่ นถงึ 100,000 ตน้ มากเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้ป็นป่ากลางเมอืง 

บนพืน้ที ่ 170 เอเคอร ์ (ประมาณ 430.1 ไร่) ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 มกีารโจมตทีางอากาศโดยเครื่องบนิรบของสหรฐัอเมรกิา 

มผีลท าใหศ้าลเจา้ไดร้บัความเสยีหาย หลงัจากสงครามเสรจ็สิน้จงึมกีารสรา้งขึน้ใหม่ และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1958 ศาลเจา้เมจ ิ

เป็นศาลเจา้ที่มคีวามส าคญัมากในประเทศญี่ปุ่ น มกัจะมกีารจดังานแต่งงานทีน่ี่อยู่บ่อยๆ ในวนัปีใหม่จะมชีาวญี่ปุ่ น และ 

นักท่องเทีย่วมาขอพรทีศ่าลเจา้แห่งนี้ถงึ 3 ลา้นคน คนญี่ปุ่ นจะไม่นิยมการ Countdown หรอืเฉลมิฉลอง 

แต่จะนิยมเขา้วดัหรอืศาลเจา้ในช่วงวนัสุดทา้ยของปี หรอืวนัขึน้ปีใหม่ บุคคลส าคญัทีม่าเยอืนศาลเจา้นี้ได้แก่ประธานาธปิด ี George W. 

Bush, Hillary Clinton และรฐัมนตรตี่างประเทศของเยอรมนั Guido Westerwelle

 

 อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง 

ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko market) เป็นแหล่งชอปปิ้งในย่าน Ueno (อูเอโนะ) 

ที่ละลายทรัพย์นักท่องเที่ยวได้ดี มีของขายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า ร้านเครื่องสำอาง 

ขนม อาหารแห้ง ของสด อาหารทะเล ฯลฯ ลักษณะร้านในตลาด Ameyoko 

จะเป็นตึกแถวสองข้างทางเดิน ขนานคู่ไปกบัรางรถไฟ JR สาย Yamanote Line ยาวไปประมาณ 

500 เมตร รวมร้านค้ากว่า 400 ร้าน สิทธิพิเศษของนักท่องเที่ยวที่มาซือ้ของ ที่มาของช่ือตลาด 

Ameyoko มาจากคำวา่ Ameya +Yokocho คำวา่ Ame หมายถึง American 

เน่ืองจากบริเวณนี้เคยมีสินค้าของอเมริกามาขายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

หรืออีกความหมายหน่ึง Ame แปลว่า  ขนมหวานซึ่งมีขายมากในย่านน้ี 

ร้านที่คนไทยนิยมไปช๊อปปิ้งก็มีร้านรองเท้า ABC Mart กับร้านขายเป้ anello ช่ือร้าน Magazines, 

ร้านเครปช่ือดัง Marion Crepes เจ้าเดยีวกับที่ฮาราจูก ุ



 

 

 

ออิอนมอล (AEON Mall) ห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน 

มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น 

และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่เส้ือผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) 

เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร 

จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของช้ินใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ 

บางสาขาจะมีบรกิารเคานเ์ตอร์คืนภาษีที่พนักงานพูดภาษาต่างประเทศได้ 

และมีบริการกลอ่งสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย 

เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

 



 

 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็  

 ทีพ่กั Asia Narita Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

DAY5    โรงแรม - สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

09.15  น.  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ601 

>>>รวมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง ทา่นละ 1 เซต<<< 

 

14.00 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

************************************

 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเ

ดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ 

วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 

ท้ังน้ี 

บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่

วนใหญ่เป็นส าคัญ 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 



 

 

2. ทวัร์นีเ้ปน็ทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัร ์

ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ 

ทางบรษิทัจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 

30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะชำระค่าบรกิารเพ่ิมจากการที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทา

งยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 

คำนำหน้าช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน 

ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษทัพร้อมการชำระเงิ

นมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมอิากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 



 

 

ความล่าช้าของสายการบนิ เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบนิ 

และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราคา่บริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน 

ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภัยสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 


