
  
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนท่องเที่ยวประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
  กวำงเจำ – ซัวเถำ - เซ่ียเหมิน  6 วนั 5 คนื   ( TG ) 

จัดพเิศษเฉพำะกรุ๊ปมำดำม และ เพือ่น ๆ   

ก ำหนดกำรเดนิทำง   18 – 23  กุมภำพนัธ์  2563 
 

1)  วนัองัคำรที ่ 18  กุมภำพนัธ์ 2563           กรุงเทพฯ – กวำงเจำ –  

07.00 น.  พร้อมกนัทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน4  ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 แถว D    
    เคำน์เตอร 12 - 17 สำยกำรบินไทย กรุณำน ำกระเป๋ำเดินทำงของท่ำนผ่ำนเคร่ือง X-RAY ก่อนขึน้

เคร่ืองบิน 
09.50 น. ออกเดินทำงสู่ กวำงเจำ โดยเทีย่วบินที ่ TG 668 

13.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองกวำงเจำ เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุง้ มีช่ือเสียง 
                           ทางดา้นวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของจีนและเป็นศูนยก์ลางทาง 
                           เศรษฐกิจในภาคใตข้องจีนหลงัผา่นการตรวจเอกสารและสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่าน ช้อปป้ิงถนนคนเดินปักกิง่ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในกวางเจา มีสินคา้

มากมายอาทิเช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋าและของท่ีระลึกอีกมากมาย ท่ีน่ีมีสินคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลือก
ซ้ือ บริเวณถนนจะมีตรอก ซอก ซอย ใหท้่านไดเ้ลือกเดินซ้ือหาสินคา้ราคาถูกหรือจะเป็นสินคา้แบรนด์
เนม และยงัมีหา้งต่างๆใหท้่านไดเ้ขา้ไปเดินเล่น ท่านสามารถหาของอร่อย ของข้ึนช่ือของเมืองกวางเจา
ทานไดอี้กดว้ย 

18.30 น. อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ( อำหำรมือ้พเิศษ ห่ำนย่ำง ) 
  พกัที ่  HOLLIDAY INN SHI FU HOTEL  ( 020 ) 81380088 
 
 



 

2)  วนัพุธที ่ 19  กุมภำพนัธ์ 2563       กวำงเจำ –วดัหวงัต้ำเซียน- วดัลิว่หยง – วดักวงเซ่ียว - พนัหย ี( เหลยีนฮัวซัน ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
หลงัอาหารจากนั้นน าท่านนมสัการ วดัหวงัต้ำเซียน หรือ วดัหว่องไทซิน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1921 เพื่อ
อุทิศใหก้บั Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผูริ้เร่ิมในการศึกษาลทัธิเต๋าจนกลายเป็นผูมี้พลงัวเิศษและกลายเป็น
เทพเจา้หวงัตา้เซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบนัถือเป็นวดัของลทัธิเต๋าท่ีมีคนมากราบไหวม้ากท่ีสุด 
สถาปัตยกรรมภายในมีลกัษณะคลา้ยวดัจีนสมยัโบราณ ท่ีมีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลงัคาสีทองเหลือง
อร่าม ภายในมีสวนท่ีจดัเลียนแบบสวนในปักก่ิง และยงัมีความแม่นย  าในเร่ืองของการเส่ียงเซียมซีอีก
ดว้ย….น าท่านเดินทาง สู่ วดัลิว่หยง เป็นวดัเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมยัถงัเดิมไม่ไดใ้ชช่ื้อน้ี จนมาถึงราชวงศ์
ซ่ง จึงไดมี้การเปล่ียนช่ือมาเป็น วดัล่ิวหยงซ่ือ โดยกวท่ีีมีช่ือเสียงโด่งดงัในสมยัซ่ง ท่านไดม้าเท่ียวท่ีวดั
แห่งน้ี มีเจดียเ์กา้ชั้น สร้างข้ึนมาพร้อม ๆ กบัวดัเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ ท่ีเก่าและสูง เลยเป็น
ส่ิงก่อสร้างโบราณท่ีมีความสูงท่ีสุดในกวางเจา เจดียน้ี์เรียกวา่เจดียด์อกไมข้าววา่กนัวา่มองเหมือน
ดอกไมห้ลงัคาสีแดงของเจดียเ์ป็นลอนโคง้เป็นกลีบดอก ยอดของเจดียเ์ป็นเกสร 
จากนั้นเดินทาง สู่วดักวงเซ่ียว เป็นวดัเซน วดัท่ีสมเด็จพระสังฆราชองคท่ี์ 6 ของจีน ใชเ้ป็นสถานท่ี
อบรมศิษยานุศิษยใ์นศตวรรษท่ี 7 น าท่านไหวพ้ระขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย                     เดินทำง สู่ เมืองพนัหย ีสู่ เขำเหลยีนฮัวซำน หรือ(ภูเขำดอกบัว)เพือ่นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอมิเขำเหลียน 

                            ฮัวซำนตั้งอยูท่ี่ทางทิศตะวนัออกของเมืองพนัหยรีายลอ้มดว้ยยอด
  เขาและหนา้ผาสูงชนับนยอดเขาหลกัมีเจดียเ์หลียนฮวัถ่า(เจดีย์
  ดอกบวั)ซ่ึงสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง สูง 50 เมตร ทรงแปด
  เหล่ียมเกา้ชั้น ยนืเด่นตระหง่านอยูบ่นยอดเขา เหลียนฮวัซานมีรูป
  หล่อเจา้แม่กวนอิมสูง 41 เมตร หล่อดว้ยทองเหลือง หนกั 120 ตนั 
  และทองค าหนกั 180 ต าลึง โดยชาวจีนโพน้ทะเลหน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทัว่ไปไดร่้วมแรง 
  ร่วมใจกนับริจาคและปัจจยัอ่ืนๆนบัเป็นเจา้แม่กวนอิมท่ีสูงท่ีสุดองคห์น่ึงในโลก  
ค ่า  อาหารค ่า ณ ภตัตคาร  ( อำหำรมือ้พเิศษหมูหัน ) 
  พกัที ่  HOLLIDAY INN SHI FU HOTEL ( 020 ) 81380088  
 
 
 
 
 
 



3)  วนัพฤหัสบดีที ่ 20  กุมภำพนัธ์ 2563                   กวำงเจำ –  ซัวเถำ - เฮียงบูซัว  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 หลงัอาหาร เดินทางสู่เมืองซัวเถำ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถ่ินก าเนิดชาวแตจ๋ิ้ว                        

ท่ีมีอาศยัอยูท่ ัว่โลก ซวัเถา เป็นหน่ึงในจงัหวดัของจีนท่ีตั้งอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหน่ึงในถ่ินฐานของจีนแตจ๋ิ้ว ท่ีพดูภาษาแตจ๋ิ้ว เมือง
ซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติใน 
ศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาว
จีนโพน้ทะเลท่ีอพยพไปตั้งถ่ินฐานยงัประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศทัว่โลกปัจจุบนัลูกหลานชาวจีน
โพน้ทะเลเป็นก าลงัส าคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถาพฒันา  

                           จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เฮียงบูซัว  
คณะเดินทางถึง เฮียงบูซัว น าท่านนมสัการเทพเจา้เฮ้ียงเทียนเซ่ียงต่ี (ตัว่เล่าเอ๊ียกง) ซึงไดเ้ร่ิมสร้างใน
ราชวงศซ่์ง เป็นอารามหลวงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองแตจ๋ิ้ว จน
มาถึงราชวงศห์มิงเป็นพระพุทธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ไดมี้การ
ซ่อมแซมและ บูรณะอารามแห่งน้ีใหส้มบูรณ์ข้ึนจนมาปี 
1891 รัฐบาลไดท้  าการบูรณะซ่อมแซมคร้ังใหญ่ แต่ยงัคงไว้
ซ่ึงศิลปกรรมของราชวงศซ่์ง   และหมิงปลายปี 1984 ทาง
รัฐบาลจึงประกาศเป็นทางการ 
ใหน้กัทศันาจรไดเ้ขา้ชมและกราบไหวข้อพรเพื่อเป็นสิริมงคล  

12.30 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองซวัเถา จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั 
18.00 น. อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  ( อำหำรมือ้พเิศษ กุ้งมังกร ) 
 พกัที ่MERITUS   HOTEL    โรงแรมกุงฮ้ัว  ( 0754 ) 8819188  
                                              

4)  วนัศุกร์ที ่ 21  กุมภำพนัธ์ 2563                   ซัวเถำ - ไต้ฮงกง –แปะฮวยเจียม –  เกำะมำสือ - โล้วกงึม่ำ –  
                      เล่งซัวยี ่– ถนนคนเดินฮัวเฉียว 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
   หลงัอาหาร  เดินทางสู่ศำลเจ้ำแปะฮวยเจียม หรือวดัดอกไมข้าว ซ่ึงมีการสร้างศาลเจา้ใหญ่โต ภายในตั้ง 
  องคเ์ทวรูปต่างๆ ตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อ้ีหวางฮ่องเต ้กษตัริยสู์งสุดบนสวรรค ์พระเจา้หยก และ  
  เทวรูปต่างๆ ของจีนโบราณ 
  จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้ำนฮ่ัวเพ้งเพื่อชมสุสานและศำลเจ้ำไต่ฮงกงซ่ึงอยูท่างดา้นเหนือของเมืองเฉาหยาง 
  แต่เดิมเป็นสุสานของซ่งไต่ฮงกงโจวซือและไดมี้การปฏิสังขรณ์ใหมี้อาณาบริเวณกวา้งข้ึนกวา่เดิม 



ส่ิงท่ีดึงดูดใจผูค้นมากท่ีสุดคือศาลาไต่ฮงกงใชเ้สาหินขนาด
ยกัษ1์6ตนัค ้าไวภ้ายในศาลามีรูปแกะสลกัของท่านไต่ฮงกง
ประดิษฐานอยูโ่ดยใชห้ยกขาวท่ีน าเขา้มาจากประเทศพม่ามา
แกะสลกัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในพื้นท่ีและชาวจีนโพน้ทะเล
และชาวจีนในประเทศไทยไดร้วบรวมกนับริจาคเงินในการ
ซ่อมแซมบูรณะสุสานแห่งน้ีจนใหญ่โตสวยงามดงัท่ีไดเ้ห็นใน
ปัจจุบนัซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของปอเตก็ต้ึงในประเทศไทยดว้ย  

12.30 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย       หลงัอาหาร น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ “เกำะมำสือ ” เพือ่นมัสกำรองค์ม่ำโจ้วหรือไฮตังม่ำหรือท่ีชาว 
  ไทยรู้จกัในนามเจา้แม่ทบัทิมองคเ์ทพผูค้อยปกป้องชาวเรือและนกัเดินทางต่างๆท่ีชาวเลเคารพนบัถือ 

น าท่านนมัสกำรศำลเจ้ำแม่โล้วกงึม่ำ ใหท้่านไดข้อพรเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่วดัเล่งซัวยี่
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความเป็นสิริมงคล 
ส่งทา้ยดว้ยการน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนคนเดินฮัวเฉียว ท่ีมีเส้ือผา้ กระเป๋า และของพื้นเมืองใหเ้ลือกซ้ือ
มากมายจนถึงเวลานดัหมาย สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัซวัเถา  

19.00 น. อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   ( อำหำรมือ้พเิศษ อำหำรทะเล ) 
 พกัที ่  MERITUS   HOTEL    โรงแรมกุงฮ้ัว  ( 0754 ) 8819188 
                                                                                             
 

5)  วนัเสำร์ที ่ 22  กุมภำพนัธ์ 2563       ซัวเถำ – แต้จ่ิว –  สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน -  วดัไคง้วน – เซ่ียเหมิน                                                    

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
หลงัอาหารเชา้  เดินทาง สู่”เมืองแต้จ๋ิว” ผา่นชมสะพานเซียงจือท่ีมีความยาว 500 เมตร และเป็นสะพาน 
โบราณหน่ึงในส่ีของประเทศจีน  
น าท่านเดินทางสู่ “ เมืองเถ่งไฮ่ ”น าท่านสู่สุสำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน
มหำรำช ท่ีตั้งของสุสานน้ีมีแม่น ้า  และคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือน 
และหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบฮวงซุย้ มีป้าย
หินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลอง
พระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 
แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจาก
สมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา  
2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติท่ีหมู่บา้นหวัฝู่ น้ี พวกพระญาติ
จึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ 



จากนั้นแวะนมสัการพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ พร้อมทั้งชมต าหนกัเจา้
แม่กวนอิมพนัมือและเจา้แม่กวนอิมปางต่าง ๆ ท่ี “วดัไคง้วน “ 
เพื่อใหท้่านไดข้อพรใหก้บัตนเองและครอบครัว 

12.30 น. อำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร   
บ่าย เดินทางสู่เซ่ียเหมิน มณฑลฝเูจ้ียนสัญลกัษณ์ของเมืองคือนกกระยาง

ขาวไข่มุกแห่งทอ้งทะเลเป็นเมืองศูนยก์ลางของการพาณิชย ์หน่ึงในหา้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน 
19.00 น. อำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร   

 พกัที่  LANGHAM PLACE XIMEN HOTEL  ( 0592)  6029999 
 

6)  วนัอำทติย์ที ่ 23  กุมภำพนัธ์ 2563                     เซ่ียเหมิน –หนำนผู่โถว – ถนนรอบเกำะ - กรุงเทพ ฯ 

07.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 หลงัอาหาร น าท่านชมวดัหนำนผู่โถว ซ่ึงตั้งอยูตี่นเขาอู่เหล่า

ซานใจกลางเมืองเซ่ียะเหมินสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงของพุทธศาสนา ในหม่ินหนาน 
ภายในมีหอราชาสวรรคป์ระดิษฐานพระสังกจัจายน์และ
ราชาสวรรค ์4 องค ์หอตา้สงป่าวเต้ียน ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 3 องค ์คือ พระพุทธเจา้องคใ์นอดีต ปัจจุบนั 
และ อนาคต ท่ีฐานดอกบวัสลกัเป็นเร่ืองราวพุทธประวติั 
และการเดินทางไปอญัเชิญพระไตรปิฎกของพระถงัซ าจัง๋ จากนั้น  
น าท่านนัง่รถผา่นชมถนนรอบเกำะซ่ึงเป็นถนนลอ้มรอบเกาะมีความร่มร่ืนเม่ือนัง่รถผา่นสามารถให้
ท่านไดช้มววิบนเกาะและนอกเกาะไดอ้ยา่งชดัเจนสร้างเม่ือปี 1987 

12.00 น. อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อำหำรมือ้พเิศษ พระกระโดดก ำแพง ) 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 16.10 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 611  กลบัสู่ กรุงเทพฯ  
 18.30 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพทุกๆ ท่ำน 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
หมำยเหตุ รำยกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ และควำมเหมำะสม 
 
 



อตัรำค่ำบริกำร 
ผู้ใหญ่ท่ำนละ   45,900.- บำท  
พกัเดี่ยวเพิม่    8,000.- บำท 
ตั๋วช้ันธุรกจิ เพิม่ท่ำนละ  20,000.-บำท (กรณช้ัีนธุรกจิ 5 ท่ำนขึน้ไป) 
ตั๋วช้ันธุรกจิเพิม่ท่ำนละ  23,000.-บำท (กรณช้ัีนธุรกจิไม่ถึง 5 ท่ำน) 
มีตั๋วเองหักเงินคืน ท่ำนละ  9,000.-บำท    

อตัรำนีร้วม 
   ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ช้ันทศันำจร ( Economy class )          ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
   ค่ำทีพ่กัโรงแรมตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร ( พกั 2 ท่ำนต่อห้อง )         ค่ำวซ่ีำ 
    ค่ำพำหนะบริกำรน ำเที่ยว และค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ำมทีร่ำยกำรระบุ     
   ค่ำสัมภำระเดินทำง น ำ้หนักไม่เกนิท่ำนละ 30  กก.              
    ค่ำประกนัอุบัติเหตุกำรเดินทำง วงเงินประกันไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ( ตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์ ) 
อตัรำนีไ้ม่รวม 
   ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรส ำหรับผู้ถือหนังสือส ำคัญต่ำงด้ำว      
   ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็นต้น 
    ค่ำพำหนะ รำยกำรท่องเทีย่ว และ อำหำร พเิศษทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 
   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%   (กรณต้ีองกำรใบก ำกบัภำษี)    และค่ำภำษีบริกำรหัก ณ ทีจ่่ำย 3  % 
หมำยเหตุ 

 บริษัท ๆ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวัติ และอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษัท ๆ หรือ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติมทีเ่กดิขึน้ทำงตรง หรือทำงอ้อม เช่นกำรเจ็บป่วย กำรถูกท ำ
ร้ำยควำมล่ำช้ำ หรือ จำกอุบัติเหตุต่ำง ๆ  

 หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเทีย่วส้ินสุดลง ทำงบริษัท ๆ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบ
ค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ช ำระไว้แล้ว ไม่ว่ำกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 บริษัท ๆ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรห้ำมอออกนอกประเทศ หรือ ห้ำมเข้ำประเทศ อนัเน่ืองจำกมีส่ิงผดิกฎหมำย 
หรือ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณอีืน่  

 รำยกำรนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยนืยนัจำกบริษัท  ๆ อกีคร้ังหน่ึง หลงัจำกได้ส ำรองที่น่ังบนเคร่ือง 
                และโรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรกต็ำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงได้ตำมควำม  
                เหมำะสมทั้งนีขึ้น้อยู่กบั องค์กำรท่องเทีย่ว, สภำวะทำงกำรเมือง, สภำพอำกำศ โดยทั้งนีจ้ะ  ยดึถือ 
                ผลประโยชน์ของท่ำนเป็นหลกั 

 รำคำนีค้ิดตำมรำคำตั๋วเคร่ืองบิน  ค่ำภำษีน ำ้มัน  ค่ำประกนัวนิำศภัย ในปัจจุบัน หำกรำคำดังกล่ำวปรับ 
                 สูงขึน้  บริษัท ๆ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะปรับรำคำตำมควำมเป็นจริง   ทีท่ำงสำยกำรบินน้ัน ๆ ได้ 


