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Code: JHHK 1117_F 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

ซ่ึงพบเจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน 

23.55 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง็อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – 
 โซอนุเคยีว – น า้ตกกงิกะ – น า้ตกริวเซย์ 
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองท่ีใหญ่เป็น

 หิมะแรกของฮอกไกโด 

 เทีย่วชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าทีไ่ด้รับความนิยมสูงสุดในญีปุ่่น 

 ชิมราเม็งต้นต ารับทีห่มู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า 

 ชมโรงงานช็อกโกแลตทีขึ่น้ช่ือทีสุ่ดในเกาะฮอกไกโด 

 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ทีสุ่ดแสนโรแมนติก 

 ช้อปป้ิงจุใจทีย่่านซูซูกโินะ  

 อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 
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อนัดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมืองท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์และแวดลอ้มไปดว้ยขนุเขา พาท่านสู่หมู่บ้านราเมง็ 
อาซาฮิคาว่า ท่ีน่ีรวบรวมร้านราเม็งช่ือดงัของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยูร่วม  กนัเป็น
อาคารหลงัคาเดียว เปรียบเสมือนหมู่บา้นราเม็งท่ีรวบรวมร้านดงัไวใ้นท่ีเดียว นอกจากน้ียงั
มีห้องเล็กๆท่ีจดัแสดงประวติัความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งน้ี ให้ส าหรับผูท่ี้สนใจได้มา
ศึกษาอีกดว้ย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ Ramen Village ใหท้่านไดเ้ลือกชิมราเมง็ตน้ต ารับ 
บ่าย พาท่านสู่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่นในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชม

ความน่ารักของสัตวต่์างๆท่ีไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆไปถึง
กวา่ปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลกโดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิด ท่ีวา่สัตวต่์างๆควรท่ีจะ
อาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ ให้ทุกท่านสัมผสัถึง
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวนิสาย
พนัธ์ุต่างๆ และลิงอุรังอุตงัแสนรู้ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโซอุนเคียว เมือง
ท่ีตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซังเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากมีพื้นท่ีตั้งแต่ทางใตข้องเมืองอาซาฮิคาว่า เมืองคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมืองบิเอะ
จนถึงเมืองฟูราโน่ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูงปกคลุมดว้ยหิมะแทบตลอดทั้งปี ท าให้
โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามและตระการตาท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซงั 
มีทั้งน ้ าตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสูงชนัและมีธารน ้ าท่ามกลางป่าร่มคร้ึมลอ้มรอบอีก
ด้วย จากนั้นพาท่านชมน ้ าตกท่ีมีช่ือเสียงสองแห่ง คือ “น ้าตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) 
หรือน ้ าตกแม่น ้ าสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวไ้ปมาคลา้ยเส้นดา้ย และ 
“น ้าตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือน ้ าตกดาวตก ท่ีไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจาก
ซอกผาดูคลา้ยดาวตก ในฤดูหนาวน ้ าตกทั้งสองจะแข็งตวั เป็นทศันียภาพท่ีแปลกตาไปอีก
แบบหน่ึง 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เขา้พกัโรงแรม Sounkyo Kankou Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน 
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วนัที ่3 โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – เมืองซัปโปโร 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซ่ึงเป็นแห  ล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ี
พลาดไม่ไดเ้ลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ย
สวนดอกไมส้วยงามสไตล์ยุโรป  จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูก
ออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้
ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยโุรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนั  สวยงามน่าประทบัใจ

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทาง
ขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนน
ส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น  สัญลกัษณ์ของ
เมืองและไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่านชมพิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี 
ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูก
สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าท่านสู่พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ืองแกว้
ท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงานซ่ึงเกิดจากกกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึง
ท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความถนัดและความ
ช านาญของช่างเป่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ี
เติบโตและกลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่นผงัเมืองซัปโปโรมี
ลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศ
ญ่ีปุ่น การจดัการและการพฒันาไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัลกัษณะของผงั
เมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Grand หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
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วนัที ่4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกโินะ – มติซุย
เอาท์เลท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เชา้อนัสดใสน้ีพาท่านสู่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิม

มีช่ือวา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัไดมี้การ
เปล่ียนช่ือเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอก
ไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่น
ภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ิน
ไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจา้
แห่งน้ีเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป จากนั้นน า
ท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซ่ึงใน
อดีตเคยใช้เป็นกองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองโดยตวั
อาคารภายนอกนั้นไดใ้ชอิ้ฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแลว้สวยแปลกตา ปัจจุบนั
ภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวมรวบเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซปัโป
โรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย ผา่นชมหอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์
ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเท่ียงตรงแล้ว ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้าง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้ นน าท่านชมสวนโอโดริ ส  วนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวนัออกไป

ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจหรือจดั
งานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปป้ิงท่ี

แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆ
มากมาย มีทั้ งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดัง ร้านอาหาร
สไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้าน
ขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบ
ยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่นอีกแห่งหน่ึงด้วย 
ท่านสามารถเท่ียวชมไดอ้ยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบ่ือกนั

เลย เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วให้ท่านได้ช้อปป้ิงจุใจท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซ้ือ



      

  5 / 7 

ส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท 
อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่าน
เลือกซ้ือ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / -) 
 

วนัที ่5 ซัปโปโร – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเท่ียวบิน TG 671  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

17 – 21 พ.ย. 60 44,990 39,990 34,990 5,500 
 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบิน
ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
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9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษทัภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่
การส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
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มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือ
ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


