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เดนิทางวนัที่ 27 ก.ย. – 5 ต.ค. 2558 
พกับนเรือส ำรำญล ำหรู NORWEGIAN SUN 4 คืน 
ชมดอกไม้นำนำพนัธ์ุที ่“บุทชำร์ท กำร์เด้นท์” 

ชมโชว์สัตว์น ้ำแสนรู้ทีส่วนน ้ำ SEA WORLD ที ่ซำนดิเอโก 
ช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมในรำคำแสนถูกที ่CITADEL OUTLETS 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์     (- / - / D) 

08.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร M ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคาน์เตอร์สาย
การบิน Cathay Pacific โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีคอยบริการตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน  

11.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯสู่ สนามบินฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX750 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
16.20 น. เหินฟ้าต่อสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยเท่ียวบินท่ี CX838 

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวนัสากล **** 
13.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท่ีแวนคูเวอร์ช้ากว่าประเทศ

ไทย 14 ชัว่โมง) หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่สะพานแขวน
คาปิลาโน่ สะพานแขวนท่ีมีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดบัของแม่น ้าคาพิลาโน่ ท่ี
อยูเ่บ้ืองล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งน้ีแข็งแรงมากสามารถรองรับเคร่ืองบินรบจ านวน 10 
ล าไดใ้นคราวเดียวกนั ขณะท่ีท่านเดินขา้มเหวลึกนั้นจะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนก าลงับินร่อนอยู่
กลางหุบเขา เม่ือท่านเดินขา้มสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกบัป่าไมแ้บบเขตร้อนช้ืนซ่ึงมี
แม่น ้า “คาปิลาโน่” ไหลเช่ียวกราดอยูเ่บ้ืองล่างท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  น าท่านเขา้สู่โรงแรม Empire Landmark หรือเทียบเท่า  



 

 

 

วนัที ่2 แวนคูเวอร์        (B / L / D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าทุกท่าน ชม ย่านไชน่าทาวน์ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศแคนาดา ชม“เเกสทาวน์” (Gas Town) 
ศูนยก์ลางการซ้ือขายแห่งแรกของนครแวนคูเวอร์เม่ือตน้ปี ค.ศ. 1900 ชมนาฬิกาพลังไอน ้าแห่ง
แรกของโลก ท่ีมีน ้าหนกักวา่ 2 ตนั และบอกเวลาทุกชัว่โมง เป็นเสียงนกหวีดตามจงัหวะท านอง
ซ่ึงเหลือเพียง 2 เรือนในโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เพื่อข้ึนเรือส าราญ Norwegian Sun เรือส าราญสัญชาติ

อเมริกนัท่ีพร้อมบริการในระดบัสากล และเม่ือข้ึนมาบนเรือส าราญแลว้ (หากเวลาเอ้ืออ านวย) 
เจา้หน้าท่ีจะพาท่านเดินชมภายในเรือส าราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานท่ีต่างๆบน
เรือส าราญ ก่อนรับประทานอาหารค ่า รบกวนทุกท่านเข้าร่วมสาธิตเพื่อการโดยสารเรือด้วย
ความปลอดภยั 

16.00 น. เรือส าราญ Norwegian Sun ล่องออกจากท่าเรือแวนคูเวอร์ เพื่อมุ่งหนา้สู่วคิตอเรีย 
*** ก่อนทีเ่รือส าราญจะท าการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล 
(Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยงัจุดทีก่ าหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพล
ของแต่ล่ะท่านได้ ทีแ่ผ่นป้ายด้านหลงัประตูห้องพกัของท่าน*** 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 
หลงัรับประทานอาหารค ่า อิสระท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้อง
กิจกรรมต่างๆ ภายในเรือส าราญ ไม่วา่จะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต ์, ร้านขายสินคา้
ปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ อีกมากมาย  
***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือส าราญ  Norwegian Sun จะจัด
ขึน้ในวนัถัดไปได้จากเอกสารประจ าวนัทีจ่ะส่งถึงห้องพกัของท่านทุกคืน***   

วนัที ่3 วคิตอเรีย – บุทชาร์ท การ์เดนท์     (B / L / D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ  
07.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ เมืองวิคตอเรีย 



 

 

น าท่านชม สวนพฤกษชาติ “บุทชาร์ท” (The Butchart Gardens) ท่ีไดรั้บการยกย่องว่าเป็นสวน
ดอกไม้ท่ีงดงามแห่งหน่ึงของโลก ชมซันเค้นการ์เด้น สวนกุหลาบจากทั่วทุกมุมโลก สวน
อิตาเล่ียนและสวนญ่ีปุ่น สวนดอกไมท่ี้รวมบุปผาชาตินานาพนัธ์ุทัว่ทุกมุมโลก น ามาตกแต่ง
สวนหลากหลายสไตล์ บนเน้ือท่ีกวา่ 50 เอเคอร์หรือประมาณ 13 ไร่ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขาซัน
เคน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่าเรือ 

15.00 น. เรือส าราญออกจาท่าเรือวคิตอเรีย สู่ซานดิเอโก ้
อิสระให้ท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยัในห้องพกัของท่าน หรือเลือกท่ีจะไปออกก าลงักายด้วย
การ   จอ็กก้ิงบนชั้นดาดฟ้า หรือหากตอ้งการฟิตร่างกายท่านควรเลือกใชบ้ริการของห้อง Spa & 
Fitness Center ส่วนท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิง ก็สามารถพลิดเพลินไปกบัการเลือกชม เลือกซ้ือ 
สินคา้ท่ีระลึก สินคา้แบรนด์ต่าง ๆ ท่ีร้าน Duty Free บนเรือส าราญ ส าหรับท่านท่ีชอบการเส่ียง
ดวงหอ้ง Casino บนเรือส าราญฯสามารถตอบสนองความตอ้งการของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
หลงัอาหารค ่า ชมการแสดงท่ีโรงละคร ก่อนกลบัไปพกัผอ่น ณ หอ้งพกัส่วนตวัของท่าน 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4-5 ล่องน่านน า้        (B / L / D) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่น บนเรือส าราญหรูตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือ
นั่งเล่นใน คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะ
เป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆอีกมากมาย 
กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ีท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room   : บาร์และเลาจน์ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เนต 



 

 

Entertainment   : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง คาสิโน ดิสโกเ้ธค หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา หอ้งสตรีม บิวต้ี ซาลอน โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
  หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือ 
หลงัอาหารอิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัหรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือ 
หมายเหตุ      ก่อนเรือกลบัเทียบท่าในค ่าวนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน า
กระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้นา้หอ้ง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋า 
 
เดินทางใบเล็ก เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่าย
ต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทาง
บริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
 

วนัที ่6 ซานดิเอโก้ – สวนสนุกซีเวลิด์ – ลอสแองเจลสิ   (B / -  / D) 

08.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือซานดิเอโก ้ น าท่านเช็คเอาทอ์อกจากเรือส าราญ Norwegian Sun 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม สวนสนุกซีเวิลด์ ริมฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก สวนน ้ าขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองซานดิเอโก ้ซ่ึงมีอยู่เพียง 3 แห่งในอเมริกาเท่านั้น ท่านจะได้เห็นพนัธ์ุสัตวน์้อยใหญ่แห่ง
โลกใตท้อ้งทะเลท่ีหาชมไดย้าก รวมไปถึงการแสดงโชวข์องฝงูปลาโลมาและสิงโตทะเล ชมการ
แสดงโชวอ์นัตระการตาอีกมากมาย และเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นทางน ้ าท่ีน่าหวาดเสียวอาทิเช่น 
Journey to Atlantis, Wild Arctic Ride เป็นตน้ 

เท่ียง  อิสระรับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย น าทุกท่ าน เดินทางสู่  เมืองลอสแองเจลิส  หรือท่ี รู้จักใน ช่ือ  แอลเอ  (L.A.) ตั้ งอยู่ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็น
หน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นวฒันธรรม และการบนัเทิง  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั โรงแรม Pacific Palms หรือ เทียบเท่า 
 



 

 

วนัที ่7  ลอสแองเจลสิ – Griffith Park – Hollywood – Citadel Outlets  (B / L / D) 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตั้งอยูท่างตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ และ

ดว้ยพื้นท่ีมากกว่า 8,800 ไร่ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้กริฟฟิธพาร์ค ไดช่ื้อวา่เป็นสวนสาธารณะท่ี
เหมาะส าหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิคนิค และยงัสามารถท ากิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง 
เช่น การปีนเขา ข่ีมา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีหอดูดาวให้ไดข้ึ้นไปส ารวจอีกดว้ย จากนั้นน าท่าน
สู่ย่านฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาท่ีได้สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้
ชาวโลกไดช้มมากมายนบัไม่ถว้น ท่านจะไดช้ม ไชนีส เธียเตอร์  (Chinese Theatre) โรงหนัง
แบบจีนประยกุต ์และชม ฮอลลวีูด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซ่ึงเป็นถนนท่ี
ดาราระดบัฮอลลีวูดเป็นจ านวนมาก ได้ประทบัรอยมือและรอยเทา้ไวต้ามทอ้งถนนแห่งน้ีซ่ึง
ท่านจะไดถ่้ายรูปกบัรอยมือ รอยเทา้ ของเหล่าดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของดารา
ตุก๊ตาทองบนถนนฮอลลีวดู เช่น ทอม แฮงค,์ แบรทพิท, แองเจลิน่า โจล่ี, ทอม ครูซ เป็นตน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านช้อปป้ิงท่ี CITADEL OUTLETS ท่ีซ่ึงรวบรวมสินคา้ชั้นน ายี่หอ้ต่างๆมากมาย  อาทิ 

เ ช่ น  Adidas, Billabong , Disney, Gap Factory, Guess, H&M, DKNY, Banana Republic, 
American Eagle, Coach, Fossil เป็นตน้ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน ลอสแองเจลิสเพื่อเดินทำงกลบัสู่กรุงเทพ 

23.55  เหินฟ้าจากลอสแองเจลิสสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific เท่ียวบินท่ี CX 883 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที ่8 ลอสแองเจลลสิ – ฮ่องกง 

  บินขา้มเส้นแบ่งเขตวนัสากล 

วนัที ่9 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

05.45 น. เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.15 น. ออกเดินจากสนามบินฮ่องกงทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Cathay Pacific ดว้ยเท่ียวบินท่ี  

CX 705 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 

ช่วงเวลาเดินทาง 
27 ก.ย. – 5 ต.ค. 58 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที1่ และ 2) 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่พกัห้องคู่ 

(คนที3่ และ 4) 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ห้องแบบไม่มีหน้าต่าง 89,990 - - 22,500 

ห้องแบบมีหน้าต่าง 92,990 - - 24,500 

ห้องแบบมีระเบียง 95,990 - - 26,500 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม: 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค 
2. ค่าหอ้งพกั INSIDE CABIN บนเรือส าราญ NORWEGIAN SUN 4 คืน  
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
4. ทวัร์เสริมบนฝ่ังเม่ือเรือส าราญเขา้เทียบท่าเรือเมืองต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
5. อาหารทุกม้ือ, กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรือส าราญ 
6. หวัหนา้ทวัร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่ออ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน ้ามนัสายการบิน 
8. ทิปพนกังานบนเรือ 
9. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาแคนาดา 
10. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

11. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม: 
1.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณอีอกใบก ากบัภาษี 
2.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาอเมริกา 
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการปรับอตัราค่าบริการ 
หรือยกเลิก หรือ เล่ือน หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าท่านละ 30,000บาท ส าหรับการส ารองท่ีนัง่สายการบิน และห้องพกัฯ ภายหลงั
จากมีการยนืยนัจากทางบริษทัภายใน 3 วนั 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั หกัค่าบริการ ยดึค่ามดัจ า 30,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 
หมายเหตุ: 
1. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้ผูเ้ดินทางเขา้หรือออกประเทศ ทางบริษทัฯไม่สามารถคืน
 ค่าบริการใหท้่านได ้
2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ทางบริษทัฯจะถือวา่
 ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้
3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้



 

 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 
 การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ 
 เป็นตน้ 
5. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของสาย
 การบิน โรงแรม เรือส าราญ และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
 เป็นหลกั 
บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การน าส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลบั
ระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตัว๋และภาษีน า้มนั และอืน่ๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


