
  



  



 

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่น (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

20.30 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
คอยให้การตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ  

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG 670 

  

วนัท่ี โปรแกรมทวัร์ อาหาร โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เยน็ 

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญ่ีปุ่ น (มีบริการอาหารร้อนบน
เคร่ือง) 

  
 

 

2. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอ์าซาฮิยาม่า - 
เทศกาลน ้าแขง็ โซอุนเคียว แช่ออนเซ็น 

   

Mount View Hotel หรือ
เทียบเท่า 

★★★ 
3. เมืองมอมเบท็สึ ล่องเรือตดัน ้าแขง็ - เมืองอาซาฮิคาวา หมู่บา้นราเมง็ ถนนชอ้ปป้ิงอา

ซาฮิคาว่าเฮวะโดริ แช่ออนเซ็น 
   

Art Hotel Asahikawa 
หรือเทียบเท่า  

★★★ 
4. เมืองฟุราโน่ หมูบ่า้นเทพนิยายนิงเกิลเทอเรส สุนขัลากเล่ือน - เมืองซปัโปโร โรงงาน

ช็อกโกแลต - สกีรีสอร์ทคิโรโระ กิจกรรมลานหิมะ แช่ออนเซ็น บฟุเฟตข์าปู  
  

บุฟเฟตข์าปู Kiroro Ski Resort หรือ
เทียบเท่า  

★★★★ 
5. คลองโอตารุ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮลัโหลคิตต้ี ร้านขนม LeTAO 

– ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี ถ่ายรูปหอนาฬิกาซปัโปโร ซปัโปโรทีวีทาวเวอร์ ยา่นซูซูกิโนะ ถนน
คนเดินทานุกิโคจิ 

  แนะน า!!
บุฟเฟต์

อาหารทะเล 
Nanda 

Air Terminal Hotel 
หรือ เทียบเท่า 

★★★ 

6. ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง)     

ขาไป TG 670 BKK - CTS เวลา 23.55น. – 08.20น. 
ขากลบั TG 671 CTS - BKK เวลา 10.00น. – 15.50น. 

สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 20 KG. ถือขึน้เคร่ือง 7 KG. (อาจมกีารเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับสายการบิน) 
หากต้องการซ้ือน ้าหนักเพิม่กรุณาแจ้งในวันจอง 

เร่ิม 300 บาท/1 kg. 



Day 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - เทศกาลน ้าแข็ง โซอุนเคียว  

 แช่ออนเซ็น 

08.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.) 

เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใชเ้วลาประมาณ 2.20 นาที)  

สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) เรียกไดว่้าเป็นสวนสัตวท่ี์มีช่ือเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาว่า ส่ิงท่ีท าให้สวนสัตวแ์ห่งน้ีมี

ช่ือเสียงมากๆ ตรงท่ีทางสวนสัตวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชมสัตวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเวลาใคร

คิดถึงจะตอ้งนึกถึงท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกว่าท่ีอ่ืน ส่ิงท่ีถือไดว่้าเป็นไฮไลทเ์ดด็ของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงคแ์กว้เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงค์

ท่ีจะผา่นบริเวณสระว่ายน ้าของเจา้ฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าให้เราเหมือนไดเ้ขา้ไปใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินได ้อีกส่วนหน่ึงก็คือ “โดมแกว้ขนาด

เลก็” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า จึงท าใหเ้ราไดเ้ห็นเจา้สัตวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆ อยา่งหมีขั้นโลกและหมาป่ากนัแบบ

ระยะใกล้ๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เทศกาลน ้าแข็ง โซอุนเคียว หรือเทศกาลน ้าแขง็ประจ าแหล่งน ้าพุร้อนโซอุนเคียวคือเทศกาลน ้าแขง็ชั้นน าของฮอกไกโด บนพ้ืนท่ีกวา้ง 10,000 

ตร.ม. นกัท่องเท่ียวจะไดพ้บประติมากรรมและสถาปัตยกรรมจากน ้าแขง็ขนาดเลก็ใหญ่กว่า 30 ช้ินตั้งเรียงราย และในช่วงกลางคืน น ้าแขง็

เหล่าน้ีจะสะทอ้นแสงไฟสีรุ้งราวกบัโลกแห่งจินตนาการ 



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Mount View Hotel หรือเทียบเท่า  

  



 Day 3 เมืองมอมเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน ้าแข็ง - เมืองอาซาฮิคาวา หมู่บ้านราเม็ง ถนนช้อปป้ิงอาซาฮิคาว่าเฮวะโดริ แช่ออนเซ็น 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองมอมเบ็ทสึ (ใชเ้วลาประมาณ 1.50 ชม.) 

น าท่านสัมผสัประสบการณ์ ล่องเรือตัดน ้าแข็ง เป็นกิจกรรมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก แผน่น ้าแขง็ขนาดใหญ่จะลอยมาตามทะเลจากฝ่ัง

ประเทศรัสเซีย และเรือล ายกัษก็์จะว่ิงผา่แผน่น ้าแขง็ยกัษเ์หล่าน้ีไป เป็นภาพท่ีมหศัจรรยม์ากๆ ท่านจะไดล่้องเรือสัมผสัอากาศท่ีหนาวเยน็ พร้อม

ชมทศันียภาพของทะเลโอคอทสกแ์ละไดเ้ห็นชีวิตของสัตวโ์ลกในเขตหนาวเช่น นกอินทรียท์ะเลหางขาว แมวน ้าเป็นตน้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    



เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) น าท่านสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ท่ีราเมง็ของท่ีน่ีมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์และไดรั้บ

การกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้นราเมง็อาซาฮิคาว่าไดถื้อก าเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมง็ช่ือดงัของเมือง

อาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วมกนัเป็นอาคารหลงัคาเดียว หมู่บา้นราเมง็ท่ีรวบรวมร้านดงัขั้นเทพไวใ้นท่ีเดียวและยงัมีหอ้งเลก็ๆ ท่ีจดัแสดง

ประวติัความเป็นมาขอหมู่บา้นแห่งน้ีให้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดม้าศึกษาอีกดว้ย  

น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนช้อปป้ิงอาซาฮิคาว่าเฮวะโดริ เป็นถนนท่ีสายชอ้ปตวัจริงจะตอ้งมาแวะให้ได ้เพราะของท่ีน่ีเยอะแยะแถมน่าซ้ือมากๆ ท่ีน่ี

นั้นเร่ิมเปิดตั้งแตปี่ 1972 นบัเป็นแห่งแรกของญ่ีปุ่ นท่ีจดัให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นน้ีจะเป็นเป็นถนนคนเดินหลกัของเมืองอะ

ซาฮิกาว่า  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Art hotel Asahikawa หรือเทียบเท่า 



Day 4 เมืองฟุราโน่ หมู่บ้านเทพนิยายนิงเกลิเทอเรส สุนัขลากเล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) - 

เมืองซัปโปโร โรงงานช็อกโกแลต - สกรีีสอร์ทคิโรโระ กจิกรรมลานหิมะ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น)   แช่ออนเซ็น 

บุฟเฟต์ขาปู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรุาโน่ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.) 

หมู่บ้านนงิเกิลเทอเรส เป็นหมบูา้นขนาดเลก็ๆท่ีบอกเลยว่าของน่าชอ้ปป้ิงเยอะมากมาย ความดีงามของท่ีน่ีท่ีเห็นเดน่ๆ เลยก็ตรงการออกแบบ 

เพราะรูปแบบของจะท าเป็นกระท่อมไมเ้ลก็ๆ ท่ามกลางป่าท่ีร่มร่ืน เช่ือมต่อดว้ยสะพานไม ้โดยท่ีน่ีเนน้ไปที่สินคา้จ าพวกงานฝีมือแฮนดเ์มด

และสินคา้พ้ืนเมืองจ าพวกงานฝีมือต่างๆ  

แนะน าสัมผสัประสบการณ์ สุนัขลากเล่ือน (ไม่รวมบตัร 1,499 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง) **ขอสงวนสิทธ์ิในวนัท่ีไม่สามารถ

ท ากิจกรรมไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.) เพื่อชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอบิิโตะ โรงงานช็อคโกแลตแห่งน้ี เป็นโรงงานของบริษทั 

Ishiya บริษทัช็อกโกแลตของทอ้งถ่ิน ผลิตภณัฑท่ี์ขึ้นช่ือของบริษทั คือ คุก้ก้ี Shiroi Koibio คุก้ก้ีเนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวท่ีกินไปทีแทบ

ละลายกบัความอร่อย ซ่ึงถือเป็นของฝากท่ีนิยมของฮอกไกโด ย่ิงช่วงฤดูหนาวจะย่ิงสวยมากกว่าปกติหลายเท่า เพราะในช่วงหนา้หนาวนั้นท่ี

โรงงานแห่งน้ีจะมีการเปิดไฟ Illumination ดว้ยตึกเป็นอาคารสไตลย์โุรปจึงท าให้บรรยากาศนั้นเหมือนหลุดไปเดินอยูใ่นเมืองโรแมนติคของ

ยโุรปเลยทีเดียว  

สกีรีสอร์ทคิโรโระ แน่นอนว่าถา้จะมาฟินกบัท่ีน่ีก็ตอ้งมาในช่วงฤดูหนาว บอกเลยว่าสายสปอร์ตน่ีย่ิงอินกบัท่ีน่ีเป็นพิเศษ เพราะในฤดูหนาว

พ้ืนท่ีรอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานท่ีเล่นสกีท่ีมีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่ น ลอ้มรอบดว้ยทศันียภาพอนังดงามของเทือกเขาสูง

ต ่าสลบักนัไป ท าให้ถึงแมจ้ะไม่ไดม้าเล่นสกี ก็ยงัมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีอยูเ่ป็นจ านวนมาก  



กิจกรรมลานสกี ในช่วงฤดูหนาวท่ีปกคลุมดว้ยหิมะแสนนุ่มราวกบัปุยฝ้าย และสนุกสนานกบักิจกรรมกลางแจง้ ณ ลานสกี เพลิดเพลินกบั

กิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนวบ์อร์ด , กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และเคร่ืองเล่น) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ขาปู (เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่บัโรงแรม) 

หลงัรับประทานอาหารให้ท่านได ้ แช่ออนเซ็น  เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ จะท าให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่คร้ังละ

ประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

พกั Kiroro Ski Resort หรือเทียบเท่า  



Day 5 คลองโอตารุ พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน ้า คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี ้ร้านขนม LeTAO – ช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี ถ่ายรูปหอ

นาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ ย่านซูซูกโินะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือ ไม่ว่าจะดว้ย

บรรยากาศท่ีให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองท่ียงัคงอนุรักษตึ์กอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งน้ีมีความยาวถึง 1,140 เมตร

ประดบัตกแต่งดว้ยโคมไฟสไตลวิ์คตอเรียนอยูท่ั้งสองฝ่ังของถนน  

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของเมืองโอตารุจากการท่ีถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจดัแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตลก์ว่า 25,000 ช้ิน อีกทั้งยงัมีส่วนจดัแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อนัเป็นตุ๊กตาแบบ

ดั้งเดิมของยคุศตวรรษท่ี 17 ถึงศตวรรษท่ี 19 ท่ีหาดูไดย้ากมากๆใหไ้ดช้มอีกดว้ย  



ส่ิงท่ีสะดุดตาคือดา้นหนา้พิพิธภณัฑย์งัมี นาฬิกาไอน ้าโบราณ ท่ียงัคงใชง้านไดม้าถึงปัจจบุนัและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น 

เพลิดเพลินกบั คาเฟ่ฮลัโหลคิตตี ้ส าหรับท่านท่ีชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลบัของ Hello Kitty ร้านน้ีไม่ควรพลาด เน่ืองจากร้านน้ีมีถว้ยกาแฟ

ลาย Hello Kitty จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

  



ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมช่ือดงัของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านชอ้ปท่ี DUTY FREE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพท่ีร้านคา้ปลอดภาษี มีสินคา้ปลอดภาษีใหเ้ลือกซ้ือมากมาย 

น าท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลกัษณ์ของเมืองซปัโปโร ตวัอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นตน้สมยัพฒันาซปัโปโร ในปี 1878 ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขต

พ้ืนท่ีของวิทยาลยัเกษตรซปัโปโร ตวัเรือนนาฬิกาซ้ือมาจากกรุงบอสตนั โดยปัจจบุนันั้นหอนาฬิกาแห่งน้ีไดมี้การปรับปรุงจนกลายมาเป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เปิดใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมกนั ภายในนั้นมีการจดัแสดงเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของส่ิงก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเขา้) 



ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซ่ึงดา้นบนมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวท่ีสวยงามของสวนสาธารณะแห่งน้ีและ

เมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยูท่ี่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตวัทาวเวอร์จะเปิดไฟประดบัประดาเพื่อ

ความสวยงาม นบัเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจอีกแห่งหน่ึงของซปัโปโร 

ย่านซูซูกิโนะ นบัเป็นยา่นท่ีเตม็ไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโปโร อีกทั้งยงัเรียกไดว่้าเป็นยา่นบนัเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทาง

ตอนเหนือของญ่ีปุ่ น บอกเลยว่าอยากมาบนัเทิงเริงใจยามค ่าคืนสัมผสัไลฟ์สไตลแ์บบคนญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ตอ้งมาท่ีน่ีให้ได ้เพราะเตม็ไปดว้ยร้านคา้ 

บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน 



ค ่า แนะน า!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA 

(จ่ายเพ่ิม 2,999 บาท/ท่าน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจง้ในวนัจอง)  

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นยา่นช็อปป้ิงช่ือดงัของเมืองซปัโปโร ท่ีชอบสุดๆ ก็ตรงการท่ีเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงในร่มแบบว่าจะ

แดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวัน่ช็อปป้ิงไดแ้บบไม่มีถอย เพราะท่ีน่ีนั้นมีหลงัคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถา้นบัง่ายๆ ก็

ประมาณ 7-8 บลอ็ก จนถึงแม่น ้า Sosei  

พกั Air Terminal Hotel หรือเทียบเท่า 

  



Day 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารร้อนบนเคร่ือง)  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกได ้

ภายในสนามบิน 

10.00 น.       เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 671 

15.50 น.       เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจ าสุดประทบัใจ 

 

อตัราค่าบริการ                                                                           

 

  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกั2-3ท่าน/ห้อง 
(ราคาต่อท่าน) 

เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
ไม่มีเตียง 

(ราคาต่อท่าน) 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
(ราคาต่อท่าน) 

10 - 15 กุมภาพนัธ์ 66 
(วันวาเลนไทน์) 

57,977.- 55,977.- 11,977.- 

11 - 16 กุมภาพนัธ์ 66 
(วันวาเลนไทน์) 

57,977.- 55,977.- 11,977.- 

04 – 09 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

52,977.- 50,977.- 11,977.- 

05 -10 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

52,977.- 50,977.- 11,977.- 

06 – 11 มีนาคม 66 
(วันมาฆบูชา) 

49,977.- 49,977.- 11,977.- 

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ โรงแรม ร้านอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสายการบิน สภาพ
อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทาง ท้ังนีเ้ราจะค านึงถึงลกูค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก  

หากลูกค้าท่านใดท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟท์ หรือ เวลาบิน 

 



  



  



 



 





  



  



 

 


