
 

HTC-BR-12D-YELLOWSTONE 

11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตนั - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมติ ิ 

 

 
***บินสู่อเมริกาโดย...สายการบิน EVA Air**** 

มนีาคม - พฤษภาคม 2565     179,900 บาท  
ลอสแองเจลสิ (บนิภายใน 2 เที�ยว) – ลาสเวกสั – แกรนด์แคนยอน – นั�ง 4WD แอนทโีลป แคนยอน 

ไบร์ซ แคนยอน – ซอล์ทเลค ซิตี� – แจค็สันโฮล – แกรนด์ทีตนั – อุทยานแห่งชาตเิยลโลว์สโตน  

นํ�าพุร้อน – รีโน – เลค ทาโฮ – อุทยานแห่งชาตโิยเซมิต ิ– ซานฟรานซิสโก 
 

18-28 ม.ีค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65 
 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  
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1� วนั มหัศจรรย์อทุยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตนั - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมติ ิ 

 

วนัแรก กรุงเทพ – ไทเป 
 

09.00 น. คณะฯพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 

Q/R สายการบิน EVA Airways  

หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวคัซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเช็คอนิ พร้อมผลการ

ตรวจ RT-PCR Test มีอายุไม่เกนิ 72 ชั�วโมง (แนะนําให้ทาํการตรวจโควดิ 1 วนัล่วงหน้าก่อนเดินทาง)  

12.10 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เที�ยวบินที� BR212 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั�วโมง) 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเครื�องบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี

ส่วนตวัทุกที�นั�ง  

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิ� งสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที�ยวบิน BR012 

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชั�วโมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํ�า และ อาหารเช้าบนเครื�องบิน 

14.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

นาํท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที�ใหญ่ที�สุด เป็นอนัดบัสอง ของสหรัฐอเมริกาตั�งอยูใ่น 

รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ� งเป็นเมืองที�มีความหลากหลายทาง ดา้นวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจากนี� ยงัเป็นเมืองที�มี 

ชื�อเสียงอยา่งมากของนกัท่องเที�ยว เพราะเป็นที�ตั�งของฮอลลีวูด (Hollywood) และยา่นคนรวยอยา่งเบเวอรี� ฮิลล ์

(Beverly Hills) ซึ� งเป็นที�พกัของ เหล่าดาราดงัในวงการมายา นาํท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสําคญัของคนดงัฮอลลีวูด ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก 

จาํนวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกชื�อของนกัแสดง และบุคคลที�มีชื�อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ� งถือเป็น

เกียรติสูงสุด สําหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งนี�  อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและ

เก็บภาพตามอธัยาศยั ได้เวลานําท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s 
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Chinese Theatre) ซึ� งเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที�เก่าแก่ที�สุดแห่งฮอลลีวูด ดา้นหนา้มีรอยจารึกฝ่ามือ

ของดาราฮอลลีวดูพร้อมลายมือชื�อมากมาย อิสระใหท้่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราที�ชื�นชอบตามอธัยาศยั  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Doubletree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที�สอง แทนเจอร์ ช้อปปิ� งเอาท์เลต -  ลาสเวกสั  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว ์(Barstow) เมืองเล็กๆที�มีเอาท์เลตขนาดใหญ่ให้ท่านไดช้้อปปิ� ง อิสระให้ท่าน

ไดช้อ้ปปิ� งสินคา้ ณ แทนเจอร์ ชอ้ปปิ� งเอาทเ์ลต (Tanger Barstow Factory Outlet)  ชอ้ปปิ� งเอาทเ์ลตที�ใหญ่ที�สุด 

และมีหลาหลายแบรนด์ดงัให้ท่านไดเ้ลือกซื�อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 

GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื�นๆ 
 

กลางวนั อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (Lasvegas) เป็นเมืองที�ตั�งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที�ที�ชาว

อเมริกนัและคนทั�วโลก ให้ฉายาวา่ "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นกัเขียนบางคนให้ชื�อว่าเป็น "America's 

Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็นสถาณที�ที�มีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั�งเมือง

เจริญเติบโตขึ�นมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นักท่องเที�ยวหลั�งไหลเขา้มา 

ต่อมาก็ได้พ ัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 

หา้งสรรพสินคา้ซึ� งลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ที�อื�นในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากที�

จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั แห่ง

นี�  โดยในที�สุดปัจจุบนันี�  คนไปเที�ยวลาสเวกสัไม่ไดเ้ป็นเพราะตอ้งการที�จะไปเล่นการพนนัหรือไปดื�มกินให้

สนุกเป็นหลกัอีกต่อไป แต่ไปเพื�อไดเ้ห็นลกัษณะ อนัพิเศษของเมืองนี�  เมืองนี� มีแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่คือ ไฮจ ์

โรลเลอร์ ซึ� งเป็นชิงชา้สวรรคที์�สูงที�สุดในโลก ตั�งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014  
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Monte Carlo Resort and Casino หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สาม แกรนด์แคนยอน – แอนทโีลปแคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตั�งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่า

อศัจรรยข์องแกรนด์แคนยอนอยู่ที�ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที�ยิ�งใหญ่ โดยถือกาํเนิดจากการกดัเซาะของ

กระแสนํ� า สายนํ� าโคโลราโด (Colorado) ที�มีสภาพเป็นเพียงลาํธารเล็กๆไหลคดเคี�ยวตามที�ราบกวา้งใหญ่ที�อยู่

ระดบัเดียวกบันํ� าทะเล ต่อมาพื�นโลกเริ�มยกตวัสูงขึ�นเนื�องมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาล ภายใตพ้ื�น

โลก ทาํให้เกิดการเปลี�ยนรูปและกลายเป็นแนวหน้าผากวา้งใหญ่ ซึ� งการยกตวัของแผ่นดินทาํให้ทางที�ลาํธาร

ไหลผา่นลาดชนัขึ�นและทาํให้นํ� าไหลแรงมากขึ�น พดัเอาทรายและตะกอนไปตามนํ� าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปที

ละนอ้ยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพงัทลายของหิน บวกกบัแรงลมและแสงแดดไดด้าํเนินมานานหลายลา้นปี 

จนเกิดเป็น “แกรนดแ์คนยอน” ดินแดนที�ถูกยกใหเ้ป็นหนึ�งในเจด็สิ�งมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก   

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านตื�นตาตื�นใจกบั แกรนด์แคนยอนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดินรูปเกือกมา้ริมหนา้ผา ใต้

พื�นทางเดินเป็นกระจกใส เห็นพื�นดินเบื�องล่างที�อยูใ่ตล้งไปถึง 1,450 เมตร หรือเทียบเท่ากบัตึกที�สูงที�สุดในโลก 

2 ตึกต่อกนั สร้างความหวาดเสียวให้กบัผูเ้ดินไม่น้อย เพราะเสมือนเดินอยู่บนอากาศ สมควรแก่เวลานาํท่าน

เดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) อีกหนึ�งความอศัจรรยที์�ธรรมชาติบนัดาลให้ปรากฏ หุบเขา

พิศวง แห่งนี�  เกิดจากการพงัทลายของชั�นหิน Navajo Sandstone ซึ� งถูกกดัเซาะอยา่งฉบัพลนัจากกระแสนํ� าที�ซดั

ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั Antelope Canyon จึง

กลายเป็นหุบเขาที�อนัตรายที�สุด เนื�องจากบริเวณนั�นอาจเกิดนํ�าท่วมฉบัพลนัไดต้ลอดเวลา  
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คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Antelope Lake Powell Resort หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�สี�  แอนทโีลป แคนยอน - อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชมความมหัศจรรยข์องแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที�อนัตรายที�สุดแห่งหนึ� งของโลก ซึ� งถือว่าเป็น

สถานที�ท่องเที�ยวซึ� งดึงดูดใจช่างภาพทั�วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ� งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์

ที�สาดส่องผา่นช่องแคบ สะทอ้นกบัสีของชั�นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบัใจแก่ทุก

สายตา ด้วยความคดเคี� ยวดุจเกลียวคลื�นเวา้แหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันที�เห็นใน Antelope Canyon จึง

เปลี�ยนไปตามการหกัเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไมร่้วง 

จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึ�นชื�อวา่เป็น หุบเขาที�อนัตรายที�สุด ขณะเดียวกนัก็ถือวา่

เป็น หุบเขาที�สวยที�สุด และเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวยอดนิยมของนกัท่องเที�ยวจากทั�วโลก และไดรั้บความ

นิยมในการถ่ายรูปมากที�สุดแห่งหนึ�งในอเมริกา อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั�งอยูใ่นรัฐยูทาห์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ใช่วา่จะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand Canyon) เท่านั�นที�เป็นธรรมชาติมหศัจรรยที์�ถูกรังสรรค์

ขึ�นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื�อ 6 ลา้นปีมาแลว้ที�บริเวณนี�อยูใ่ตผ้นืนํ�าเมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงของเปลือกโลก

ผืนแผน่ดินที�ราบสูงก็ถูกยกตวัขึ�น และเกิดการกดัเซาะอยา่งรุนแรงบริเวณชั�นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหิน

มากมายในหุบเขาที�สูงถึง 2,800 เมตร จากระดบันํ� าทะเลปานกลาง เนื�องจากสถานที�นี� อยูต่อนปลายของแกรนด์
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แคนยอน  จึงถูกตั�งชื�อวา่ไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ 

ที�เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที�ขึ�นเรียงกนัเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ตาํนานของพวกอินเดียนแดง

กล่าววา่ แท่งหินเหล่านี� เกิดจากมนุษยที์�ตอ้งคาํสาปกลายเป็นหิน  

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Courtyard by Marriott Provo หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�ห้า ซอล์ทเลค ซิตี� – แจ็คสันโฮล – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทตีัน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่เมืองซอล์ทเลค ซิติ�  (Salt Lake City) นาํท่านแวะถ่ายรูปคู่กบัที�วา่ทาํการรัฐยูทาห์ (Utah State 

Capitol) ถูกสร้างขึ�นในปีค.ศ. ���� ออกแบบโดย ริชาร์ด เคล็ทติ�ง สถาปนิกชาวยูทาห์ เป็นอาคารที�สูง � ชั�น 

ที�ดูหรูหราและตั�งเด่นเป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา หรือที�ชาวยูทาห์เรียกวา่ “แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills)” ภายในนั�น 

ตกแต่งไดอ้ย่างหรูหรา ปัจจุบนัถูกใช้เป็นที�ว่าการรัฐยูทาห์ ที�ประชุมสภารัฐยูทาห์ และศาลฏีกาสูงสุดของ 

รัฐยทูาห์อีกดว้ย นาํท่านชม Temple Square ศูนยร์วมจิตใจของชาวคริสตใ์นรัฐยทูาห์ซึ� งตั�งอยูใ่นเนื�อที� 10 เอเคอร์ 

หรือประมาณ �� ไร่ซึ� งประกอบดว้ย Salt Lake Temple, Salt Lake Tabernacle, Salt Lake Assembly Hall, the 

Seagul Monument นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั Salt Lake Temple สร้างขึ�นใน ปีค.ศ. ���� และใชเ้วลาถึง �� ปีในการก่อ 

สร้างเป็นโบสถที์�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั 4 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งนี� ถูกใชใ้นการ 

จดัพิธีสาํคญัทางศาสนาต่างๆ และเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สาํคญัของเมืองหลวงแห่งนี� อีกดว้ย 

11.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินซอลท์เลค ซิติ� เพื�อเช็คอิน 

  อิสระใหท้่านรับประทานอาหารในสนามบินตามอธัยาศยั 

13.45 น. ออกเดินทางจากซอลท์เลค ซิตี�  (SLC) สู่สนามบินสนามบินแจค็สันโฮล (JAC) โดยเที�ยวบิน DL2533 

14.46 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินแจค็สันโฮล 

  นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตนั (Grand Teton National Park) ตั�งอยูใ่นเขตเทือกเขาแกรนด์ทีตนั 

(Grand Teton) ทางตอนเหนือของ รัฐไวโอมิง มียอดเขาทีตนัที�มีความสูง �,��� เมตรจากระดบันํ� าทะเลเป็นจุด 
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ที�สูงที�สุดของเทือกเขาและสูงเป็นอบัดบัสองของสหรัฐอเมริกา ในอดีตนั�นเป็นสถานที�นิยมอย่างมากสําหรับ 

นกัล่าสัตวแ์ละหาของป่า จนกระทั�งประธานาธิบดีแฟงคลิน รูสเวลท์ไดต้ั�งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 

1923 เพื�อรักษาพนัธ์ุไม ้และพนัธ์ุสัตวป่์าจาํนวนมากระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัวิวทิวทศัน์อนั 

สวยงามของเทือกเขาทีตนัที�สลบัไปด้วยทิวป่าสนทึบ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของป่าไมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี�หากท่านโชคดีอาจจะไดพ้บเห็น สัตวน์านา ชนิดเช่น หมีดาํ และกวาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดส้ัมผสั

บรรยากาศ และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Grand Teton หรือเทยีบเท่า  
 

 

วนัที�หก อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตน (Yellow Stone National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก 

ของโลกที�ตั�งอยูต่น้สายของแม่นํ�าเยลโลวส์โตน หรือ Hidatsa ที�แปลวา่หินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผา่ 

Minnetaree ที�พบหินสีเหลืองอยูโ่ดยรอบแม่นํ� าสายนี�  และถูกนาํมาใช้เป็นชื�อของอุทยานแห่งชาติ ในปี  ���� 

ปัจจุบนัมีเนื�อที�ครอบคลุมถึง � รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิง และมอนทาน่า) บนเนื�อที�ทั�งหมด �,���,��� เอเคอร์ มี

สัตวส์ายพนัธ์ุต่างๆมากกว่า ��� สายพนัธ์ุ อาทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นตน้ พนัธ์ุไมม้ากกว่า �,��� 

สายพนัธ์ุ นอกจากนี�ยงัตั�งอยูใ่นเขต Super volcano ที�เคยเกิดการปะทุมาแลว้ � ครั� ง (ครั� งสุดทา้ย ���,000 ปีก่อน) 

จึงทาํใหพ้ื�นที�แห่งนี� เกิดความอุดมสมบูรณ์เนื�องจากการสะสมและทบัซ้อนของลาวาและขี� เถา้จากการระเบิดของ

ภูเขาไฟจึงทาํให้มีแร่ธาตุที�เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัให้มีทศันียภาพที�งดงามอีกดว้ย จึงทาํให้อุทยาน

แห่งชาติแห่งนี�ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกัท่องเที�ยว 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
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บ่าย นาํท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกยเ์ซอร์ (Old Faithful Geyser) นํ� าพุร้อนที�สามารถพุ่งสูงไดก้วา่ ��� – ��� เมตร และ

จะพุ่งออกมาทุก �� ถึง ��� นาที จากนั�นไดเ้วลานาํท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน(Grand Canyon 

of Yellow Stone) หุบเหวที�เกิดจากการแยกตวัของพื�นโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขาไฟระเบิด การเคลื�อนตวัของ

นํ�าแขง็ ในยคุที�นํ�าแขง็ละลาย จึงทาํใหปั้จจุบนันี�แม่นํ�าเยลโล่วส์โตนไหลผา่นกวา่ �� กิโลเมตรเลยทีเดียว นาํท่าน

ชมความงดงามของแม่นํ� าเยลโลวส์โตน(Yellow Stone River) เป็นหนึ�งในสาขาของแม่นํ� ามิสซูรี�  มีความยาว

ประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี� ผิวนํ� าบริเวณนํ� าตกนั�นจะถูกเคลือบดว้ยนํ� าแข็ง สลบัไปดว้ยสีสันสวยงาม

ของผาหินสีแดงแกมนํ�าตาลที�เตม็ไปดว้ยสีขาวของหิมะที�คา้งอยูต่ามซอกชั�นหลืบผา และสีเขียวเขม้เกือบดาํของ

ป่าสน จึงทาํให้นกัท่องเที�ยวจาํนวนมากเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติแห่งนี�อยา่งไม่ขาดสาย จากนั�นนาํท่านชม 

บ่อนํ�าพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อนํ�าพุร้อนที�มีอุณหภูมิสูงที�สุดและเปลี�ยนแปลงบ่อยที�สุดในอุทยาน

แห่งชาติเยลโลวส์โตนที�มีความยาวประมาณ �.� กิโลเมตรซึ�งทุกท่านจะไดเ้ดินชมบ่อนํ� าพุร้อนPorcelian และบ่อ

นํ� าพุร้อนBack ที�อยูใ่นเขตบ่อนํ� าพุร้อนนอริสซึ� งท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงามทางธรรมชาติที�ผสมผสาน

กนัอยา่งลงตวัของสีของธรรมชาติที�รายลอ้มอยูโ่ดยรอบบ่อนํ�าพุร้อนแห่งนี�  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเท่า  
 

 

วนัที�เจ็ด   บ่อนํ�าร้อนแกรนด์พริสมาติค – รีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตนฝั�งตะวนัตก (West Yellow Stone) อีกดา้นหนึ� งที�มีสถานที� 

ท่องเที�ยวที�สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี�ไม่วา่จะเป็นบ่อนํ�าพุร้อนแกรนดพ์ริสมาติคที�มีขนาดใหญ่ที�สุดเป็น

อนัดบั � ของโลกโดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ��� เมตร ความลึกประมาณ �� เมตร นาํท่านชม บ่อนํ� าร้อน

แกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อนํ� าร้อนที�ถูกคน้พบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮยเ์ดน้ นกั

ธรณีวทิยาชาวอเมริกนัใน ปีค.ศ. ���� เป็นบ่อนํ� าร้อนรายลอ้มไปดว้ยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ� งเกิดจากการทบั

ถมของแบคทีเรียและพืชเซลลเ์ดียว  
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

บ่าย นาํท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที�เกิดจากไอร้อนที�เกิดจากแมกม่าในชั�นใตดิ้นของผวิโลกที�

ผสมผสานการดินโคลนในแถบนั�นจึงทาํใหเ้กิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีนํ�าตาลตามสี

ของชั�นดินในแถบนั�น 
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15.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน (BZN) 

17.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินรีโน โดยเที�ยวบิน DL4782//DL1399 ของสายบินเดลตา้แอร์ไลน์ส แวะเปลี�ยนเครื�องบิน

ที�เมือง ซอลทเ์ลค ซิตี�   

อสิระอาหารคํ�าตามอธัยาศัย  

22.05 น.         เดินทางถึงสนามบินเมืองรีโน (RNO) 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั Harrah’s Casino Hotel Reno หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที�แปด ทะเลสาบทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั�งอยูร่ะหวา่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื�นที�

ที�สวยที�สุดแห่งหนึ� งของสหรัฐฯ ที�นกัท่องเที�ยวไม่ควรพลาด เป็นทะเลสาบที�อยู่ในเทือกเขาสูงที�สุด (Alpine 

Lake) ในเขตอเมริกาเหนือ นอกจากนี�ยงัเป็นทะเลสาบที�ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) 

และเป็นทะเลสาบที�มีความลึกเป็นอนัดบั 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ แมว้า่อุณหภูมิในเขตนี� จะตํ�ามาก แต่นํ� าใน

ทะเลสาบนี� ไม่เคยกลายเป็นนํ� าแขง็ ทั�งยงัมีความใสสะอาดมองเห็นพื�นไดใ้นระดบัลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทา

โฮโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสูงที�ปกคลุมดว้ยหิมะหนา เหมาะแก่การผจญภยัดว้ยสกี และยงัเป็นที�ตั�งของสกีรีสอร์ต

หลายแห่ง นาํท่านถ่ายรูปและสัมผสับรรยากาศของทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลา

นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
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บ่าย นาํท่านเขา้ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) อุทยานที�มีชื�อเสียงโด่งดงัดา้น

ภูเขาที�สูงชนั นํ�าตกที�สูงที�สุดในทวปีอเมริกาเหนือ และตน้สนขนาดยกัษ ์ที�พบไดเ้ฉพาะในเขตนี� เท่านั�น นาํท่าน

ถ่ายรูปกบั ฮาล์ฟโดม (Half Dome) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที�โดนผา่ครึ� ง เรียกไดว้า่เป็นสัญลกัษณ์ที�สําคญัที�สุด

ของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั�งหมด 8,842 ฟุต ความอศัจรรยข์องอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ

นี� เองทาํใหไ้ดรั้บการขึ�นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองคก์ารยเูนสโกเ้มื�อปี ค.ศ.1984  
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พกั ระดับ 4 ดาว  
 

วนัที�เก้า ซานฟรานซิสโก – ช้อปปิ� งเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที�มีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่นเป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ ตั�งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายนํ� าสามด้าน ดา้นตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ 

และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวซานฟรานซิสโก แมจ้ะอยูติ่ดชายฝั�งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกบัการ

ลงเล่นนํ� าเพราะนํ� าเย็นจดั นอกจากนี� ยงัมีชื�อเสียงเรื� องไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาปา (Napa 

Valley) ซึ� งอยู่ไม่ไกลนักจากตวัเมือง นาํท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี�ยม เอาท์เลต (San Francisco 

Premium Outlet) ชอปปิ� งเอาท์เลตที�ใหญ่ที�สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดงัให้ท่านไดเ้ลือกซื�อ อาทิเช่น Polo 

Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, 

Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื�นๆอีกมากมาย 
 

**** เพื�อให้ท่านได้ช้อปปิ� งแบบจัดเต็ม อสิระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย **** 
 

บ่าย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที�ยาวที�สุดในโลก ออกแบบโดย 

นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหนึ�งในท็อปเท็นของสถานที�ท่องเที�ยวที� Must see เป็นสะพานที�ทอดยาว

ขา้มอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื�อปี ค.ศ. 
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1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กวา้ง 27 เมตร สูงกว่าระดบันํ� าทะเล 67 

เมตร มีทางรถยนต ์6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั�งอยูท่าง

ตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน

โกลเดน้เกท ร้านอาหารแถวนี� จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อตอ้นรับนกัท่องเที�ยว ใกล้ๆ  กนัคือ San Francisco Pier 

39  หรือที�รู้จกัในนาม Pier 39 เต็มไปดว้ยร้านขายของ ร้านอาหารขึ�นชื�อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงมา้หมุน 

ซึ� งเป็นอีกหนึ�งจุดที�ดึงความสนใจให้กบัผูที้�มาเยือนท่าเรือแห่งนี�  นอกจากนี� ยงัมี สิงโตทะเล ที�มานอนอาบแดด

กนันบัร้อยตวัในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี�  หรือจะ

เลือกซื�อของที�ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 

21.00 นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)  
 

 

วนัที�สิบ บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  
 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที�ยวบิน BR17 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.55 ชั�วโมง)  

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารคํ�า และ อาหารเชา้ระหวา่งเที�ยวบิน 

 

วนัที�สิบเอด็ กรุงเทพมหานคร 
 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  

09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน BR201 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตนั - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมติ ิ 

18-28 ม.ีค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65 
อตัราค่าบริการ  (บาท)  มีนาคม - พฤษภาคม 2565 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เด็ก 1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ 35,000 

เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 165,900 

ชั�นธุรกิจเพิ�มเงินจากราคาทวัร์ เริ�มต้นที�ท่านละ  

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเมื�อที�นั�ง confirm เท่านั�น) 

110,000 – 140,000 

ไมเ่อาตั�วเครื�องบิน EVA หกัคืน (BKK-TPE-LAX//SFO-TPE-BKK) 30,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวซ่ีาอเมริกา 8,500 

**ราคาอาจมีการปรับขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรับขึ�นลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงที� 

สายการบินประกาศปรับ และที�มีเอกสารยนืยนัเทา่นั�น (คิด ณ วนัที� 10 พฤศจิกายน 2564) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพื�อทราบ  

 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื�องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนาํใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

 กรณีเดินทางเป็นตั�วกรุ๊ป หากออกตั�วแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพื�อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) นํ�าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยวอเมริกา (ตามที�ระบุไวใ้นรายการ) อตัรานี� รวมถึง 

 ตั�วเครื�องบินไป-กลบัชั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทางนํ�าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีนํ�ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน �,5��,��� บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้�อายุเกิน 85 ปี) 

และครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื�อโควดิ 

 ค่าที�พกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทุกมื�อตามระบุ, คา่พาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� ตามระบุ 

 เจา้หนา้ที� (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
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อตัรานี�ไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเครื�องดื�มมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�มิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 

 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที�สายการบินมีขอ้กาํหนดใหมี้ผลตรวจแสดง ณ จุดเช็คอิน 

 ค่าที�พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื�อกลบัถึงเมืองไทย 

 ค่าเจา้หนา้ที�ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื�อป้องกนัการสูญหาย 

 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยื�นวซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั�น) 

สาํหรับการยื�นวซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งดาํเนินการยื�นขอดว้ยตวัเอง ซึ� งเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน

สามารถเขา้ไปทาํการสมคัรเพื�อขอยื�นวซ่ีาไดที้� http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การชาํระเงิน งวดที� 1 : สาํรองที�นั�งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

กรณยีกเลกิ  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วนัล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ� นจริง เช่นมดัจาํตั�วเครื� องบิน, วีซ่าและค่า

ดาํเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดรั้บทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak 

season สายการบินใหม้ดัจาํล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริง   

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่าทวัร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยื�นวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิ� ในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยื�นวซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 

 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทาง ตํ�ากว่า �0 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวใดๆที�ปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานที�ท่องเที�ยว

อื�นๆเพื�อทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี� จะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 
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 เนื�องจากการท่องเที�ยวนี� เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที�จะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีที�ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ�  ในการใชบ้ริการที�ทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ� าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ� ง เพราะโดยปกตินักท่องเที�ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรื�องตั�วเครื�องบินเองและมาเที�ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที�ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเที�ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

 

ตั�วเครื�องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึ� งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีที�ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตั�วเครื�องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านั�น (ในกรณีที�ตั�วเครื�องบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกตั�วเครื�องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัวา่

ทวัร์นั�นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั�วภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั�น

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัตั�วเครื�องบินภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื�อนไขที�บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ� งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ� งอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที�ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภมิตํ�า เครื�องปรับอากาศที�มีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั�น 

 ในกรณีที�มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ใน

การปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
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กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึ�นเครื�องบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที�จะถือขึ�นเครื�องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึ�นบนเครื�องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที�เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั�น นํ�าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั� ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ�น ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�

เดียวกนัในถุงใสพร้อมที�จะสําแดงต่อเจา้หนา้ที�รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที�ยวบิน จึงสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนํ�าหนกัของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั�น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึ� งขึ�นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนํ�าหนกัเพิ�มเป็นสิทธิ� ของสายการ

บินที�ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นํ�าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมีนํ�าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 

7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรับหน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สาํหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที�ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากวา่มาตรฐานได ้

ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วน

ที�เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที�มีลอ้เลื�อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ�นเครื�องบิน (Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนําไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกับเครื�อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั�น ซึ� งจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ� าหนกักระเป๋าจริง ทั�งนี� จะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั�นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั�นธุรกิจ (Business) ดงันั�นจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที�ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ

เดินทางที�บริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั�นท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มสํารองที�นั�ง  
11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  

เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตนั - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมติ ิ 

ราคาทัวร์ 179,900 บาท  18-28 มี.ค. 65   8-18 เม.ย. 65  

29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65 
 

ลาํดบัที� ชื�อ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขที� 

สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบ)ุ 
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