
 12 วัน มหัศจรรยอ์ทุยานแห่งอเมรกิา 
เยลโลวส์โตน – แกรนด์ทตีนั - แอนทโีลป – แกรนดแ์คนยอน – โยเซมติ ิ

***บนิสู่อเมรกิาโดย...สายการบนิ EVA Air****

มกราคม - พฤษภาคม 2565

179,900 บาท 

ลอสแองเจลสิ (บนิภายใน 2 เที�ยว) – ลาสเวกสั – แกรนดแ์คนยอน – นั�ง 4WD แอนทโีลป

แคนยอน - ไบรซ์ แคนยอน – ซอลท์เลค ซติี� – แจค็สันโฮล – แกรนดท์ตีนั – อุทยานแห่งชาติ

เยลโลวส์โตน  น�าพรุอ้น – รโีน – เลค ทาโฮ – อุทยานแห่งชาตโิยเซมติ ิ– ซานฟรานซสิโก

 

14-24 ม.ค. 65 / 11-21 ก.พ. 65 / 18-28 มี.ค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65



วนัแรก กรุงเทพ – ไทเป
09.00 น. 
คณะฯพรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู
หมายเลข 7-8 เคาน์เตอร ์Q/R สายการบิน EVA Airways 

หมายเหตุ : ทา่นตอ้งแสดงวคัซนีพาสปอรต์การได้รบัวคัซนี Covid 19 ครบ 2

เขม็ ในขณะเชคอนิ พรอ้มผลการตรวจ RT-PCR Test มอีายไุมเ่กิน 72 ชั�วโมง

(แนะนําให้ทําการตรวจโควดิ 1 วนัลว่งหน้ากอ่นเดนิทาง) 

12.10 น.
ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอรเ์วย์ส เที�ยวบินที� BR212 (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3.35 ชั�วโมง) สายการบินมีบรกิารอาหารกลางวันบรกิารบนเครื�องบิน พรอ้ม
เพลิดเพลินกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีีส่วนตัวทกุที�นั�ง 
16.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�องสู่สนามบิน
ลอสแองเจลิส ประเทศสหรฐัอเมรกิา อิสระให้ทา่นได้ชอ้ปป�� งสินค้าปลอดภาษีภายใน
สนามบินตามอัธยาศัย

19.20 น.
ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที�ยวบิน
BR012 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชั�วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบินมบีรกิารอาหารค�า และ อาหารเช้าบนเครื�องบนิ

14.50 น. 
เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาตลิอสแองเจลสิ (LAX) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

นําทา่นเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมอืงที�ใหญท่ี�สดุ เป�นอนัดบัสอง ของ

สหรฐัอเมรกิาตั�งอยูใ่น รฐัแคลฟิอรเ์นีย ซึ�งเป�นเมอืงที�มคีวามหลากหลายทาง ดา้นวฒันธรรม

และศิลปกรรม นอกจากนี� ยังเป�นเมืองที�ม ีชื�อเสียงอยา่งมากของนักทอ่งเที�ยว เพราะเป�นที�ตั�งของ

ฮอลลวีดู (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรี�ฮิลล ์(Beverly Hills) ซึ�งเป�นที�พักของ เหลา่

ดาราดงัในวงการมายา นําทา่นเดินเลน่บนถนน ฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of

Fame) ถนนสายสําคัญของคนดงัฮอลลวีดู ประดบัดว้ยแผน่หินตบแตง่เป�นรูปดาวห้าแฉก จํานวน

เกือบ 5,000 ดวง จารกึชื�อของนักแสดง และบคุคลที�มชีื�อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ�ง

ถอืเป�นเกยีรติสูงสดุ สําหรบัผูไ้ด้รบัคัดเลอืกให้จารกึบนฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม แห่งนี�  อสิระ

ให้ทา่นได้เดินเล่นและเกบ็ภาพตามอธัยาศัย ได้เวลานําทา่นแวะถา่ยภาพกบัโรงภาพยนตรก์รอ

แมนไชนีส เธยีรเ์ตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre) ซึ�งเป�นโรงภาพยนตรใ์นแบบศิลปะจนีที�

เก่าแก่ที�สุดแห่งฮอลลวูีด ดา้นหน้ามรีอยจารกึฝ�ามอืของดาราฮอลลวีดูพรอ้มลายมอืชื�อมากมาย

อสิระให้ทา่นได้ค้นหาและเกบ็ภาพดาราที�ชื�นชอบตามอธัยาศัย 



ค�า รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคารจีน (พรอ้มเมนกูุง้มังกร)
นําทา่นเข้าสู่โรงแรมที�พัก Doubletree by Hilton Hotel หรอืเทยีบเทา่

วนัที�สอง แทนเจอร ์ช้อปป�� งเอาทเ์ลต -  ลาสเวกสั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นเดินทางสู่ เมืองบารส์โตว์ (Barstow) เมืองเล็กๆที�มีเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ให้ทา่นได้

ชอ้ปป�� ง อิสระให้ทา่นได้ชอ้ปป�� งสินค้า ณ แทนเจอร ์ชอ้ปป�� งเอาทเ์ลต (Tanger Barstow
Factory Outlet)  ชอ้ปป�� งเอาทเ์ลตที�ใหญ่ที�สุด และมีหลาหลายแบรนด์ดังให้ทา่นได้

เลือกซื�อ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Gap, Guess,
American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite
และอื�นๆ

กลางวัน อิสระให้ทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู่เมืองลาสเวกสั (Lasvegas) เป�นเมืองที�ตั�งอยูใ่นรฐัเนวาดา

สหรฐัอเมรกิา เป�นสถานที�ที�ชาวอเมรกินัและคนทั�วโลก ให้ฉายาวา่ "เมอืงแห่งบาป"

(Sin City) หรอื นักเขยีนบางคนให้ชื�อวา่เป�น "America's Playground" หรอืสนาม

เด็กเล่นของสหรฐัอเมรกิา ลาสเวกสัเป�นสถาณที�ที�มลัีกษณะพิเศษ เพราะเมอืงทั�ง

เมืองเจรญิเตบิโตขึ�นมาจากความก้าวหน้าของกจิการการพนัน เป�นแรงดงึดดูหลกั

ให้นักทอ่งเที�ยวหลั�งไหลเขา้มา ตอ่มากไ็ดพั้ฒนาไปสู่ ธุรกจิบรกิารใกลเ้คียง ไดแ้ก่

โรงแรม ศูนยแ์สดงสินค้า ศูนย์ประชมุ รา้นอาหาร ห้างสรรพสินค้าซึ�งลว้นแลว้แต่

มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ที�อื�นในโลก จะหาไดค่้อนขา้งยากที�จะ

มีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบรเิวณใกลเ้คียงกนั

เหมือนกบัเมืองลาสเวกสั แห่งนี�  โดยในที�สดุป�จจบุนันี�  คนไปเที�ยวลาสเวกสัไมไ่ด้

เป�นเพราะตอ้งการที�จะไปเลน่การพนันหรอืไปดื�มกินให้สนกุเป�นหลกัอกีตอ่ไป แต่

ไปเพื�อได้เห็นลกัษณะ อันพิเศษของเมืองนี�  เมืองนี�มแีหลง่ทอ่งเที�ยวแห่งใหมคื่อ

ไฮจ์ โรลเลอร ์ซึ�งเป�นชงิชา้สวรรค์ที�สงูที�สดุในโลก ตั�งแตเ่ดอืนมีนาคม ค.ศ. 2014 

ค�า รบัประทานอาหารค�า ณ ภตัตาคารไทย

นําทา่นเขา้สู่โรงแรมที�พัก Monte Carlo Resort and Casino หรอืเทยีบเทา่



วันที�สาม แกรนดแ์คนยอน – แอนทโีลปแคนยอน

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตั�งอยู่ในรฐัแอรโิซนา ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ความน่าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที�ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ที�ยิ�งใหญ่ โดยถือกําเนิดจากการกัดเซาะของกระแสน�า สายน�าโคโลราโด (Colorado) ที�มี

สภาพเป�นเพียงลําธารเล็กๆไหลคดเคี�ยวตามที�ราบกว้างใหญ่ที�อยู่ระดับเดียวกับน�าทะเล
ต่อมาพื�นโลกเริ�มยกตัวสูงขึ�นเนื�องมาจากแรงดันและความรอ้นอันมหาศาล ภายใต้พื�น
โลก ทําให้เกิดการเปลี�ยนรูปและกลายเป�นแนวหน้าผากว้างใหญ่ ซึ�งการยกตัวของแผน่
ดินทําให้ทางที�ลําธารไหลผา่นลาดชนัขึ�นและทําให้น�าไหลแรงมากขึ�น พัดเอาทรายและ
ตะกอนไปตามน�าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทลีะน้อยๆในเปลือกโลก การสึกกรอ่นพัง
ทลายของหิน บวกกับแรงลมและแสงแดดได้ดําเนินมานานหลายล้านป� จนเกิดเป�น “แก
รนด์แคนยอน” ดินแดนที�ถูกยกให้เป�นหนึ�งในเจ็ดสิ�งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น

บ่าย
นําทา่นตื�นตาตื�นใจกับ แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดิน
รูปเกือกม้ารมิหน้าผา ใต้พื�นทางเดินเป�นกระจกใส เห็นพื�นดินเบื�องล่างที�อยู่ใต้ลงไปถึง
1,450 เมตร หรอืเทยีบเทา่กับตึกที�สูงที�สุดในโลก 2 ตึกต่อกัน สรา้งความหวาดเสียวให้
กับผูเ้ดินไม่น้อย เพราะเสมือนเดินอยู่บนอากาศ สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู่แอนที

โลปแคนยอน (Antelope Canyon) อีกหนึ�งความอัศจรรย์ที�ธรรมชาติบันดาลให้ปรากฏ
หุบเขาพิศวง แห่งนี�  เกิดจากการพังทลายของชั�นหิน Navajo Sandstone ซึ�งถูกกัดเซาะ
อย่างฉับพลันจากกระแสน�าที�ซดัผา่น ผสานความแรงจากกระแสลม พายฝุน ผา่นฤดูกาล
ต่างๆ ต่อเนื�องจนถึงป�จจุบัน Antelope Canyon จึงกลายเป�นหุบเขาที�อันตรายที�สุด
เนื�องจากบรเิวณนั�นอาจเกิดน�าทว่มฉับพลันได้ตลอดเวลา 



เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นชมความมหัศจรรย์ของแอนทโีลปแคนยอน หุบเขาที�อันตรายที�สุดแห่งหนึ�งของ
โลก ซึ�งถือว่าเป�นสถานที�ทอ่งเที�ยวซึ�งดึงดูดใจชา่งภาพทั�วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติ
ซึ�งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทติย์ที�สาดส่องผา่นชอ่งแคบ สะทอ้นกับสีของชั�น
หิน Navajo Sandstone เกิดเป�นความสวยงามสุดประทบัใจแก่ทกุสายตา ด้วยความคด
เคี�ยวดุจเกลียวคลื�นเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันที�เห็นใน Antelope Canyon จึง
เปลี�ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เชน่ ฤดูรอ้น สีสันจะเป�นโทนสีแดง ส้ม
และ ม่วง ฤดูใบไม้รว่ง จะเป�นโทนสีอ่อน สบายตา  แม้ Antelope Canyon จะขึ�นชื�อว่าเป�น
หุบเขาที�อันตรายที�สุด ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป�น หุบเขาที�สวยที�สุด และเป�นหนึ�งในสถาน
ที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยมของนักทอ่งเที�ยวจากทั�วโลก และได้รบัความนิยมในการถ่ายรูปมาก
ที�สุดแห่งหนึ�งในอเมรกิา อิสระให้ทา่นเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

ค�า รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น

นําทา่นเขา้สู่โรงแรมที�พัก Antelope Lake Powell Resort หรอืเทยีบเทา่

วนัที�สี�

แอนทีโลป แคนยอน - อุทยานแห่งชาตไิบรซ์ แคนยอน 



กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น
บ่าย นําทา่นเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติไบรซ ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park)
ตั�งอยู่ในรฐัยทูาห์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใชว่่าจะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand
Canyon) เทา่นั�นที�เป�นธรรมชาติมหัศจรรย์ที�ถูกรงัสรรค์ขึ�นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เมื�อ 6 ล้านป�มาแล้วที�บรเิวณนี�อยู่ใต้ผนืน�าเมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงของเปลือกโลกผนื
แผน่ดินที�ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ�น และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบรเิวณชั�นหินจนก่อเกิด
เป�นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาที�สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน�าทะเลปานกลาง
เนื�องจากสถานที�นี�อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน  จึงถูกตั�งชื�อว่าไบรซแ์คนยอน
(Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซแ์คนยอนคือ แทง่หินยอดแหลมๆ ที�เรยีกว่า ฮูดู
(Hoodoos) ที�ขึ�นเรยีงกันเป�นแนว มีรูปรา่งรูปทรงแปลกประหลาด ตํานานของพวก
อินเดียนแดงกล่าวว่า แทง่หินเหล่านี� เกิดจากมนษุย์ที�ต้องคําสาปกลายเป�นหิน 

ค�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น

นําทา่นเขา้สู่โรงแรมที�พัก Courtyard by Marriott Provo หรอืเทยีบเทา่



วันที�ห้า ซอล์ทเลค ซิตี� – แจค็สันโฮล – อทุยานแห่งชาตแิกรนดที์ตนั 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นเดินทางสู่เมืองซอล์ทเลค ซติิ�  (Salt Lake City) นําทา่นแวะถ่ายรูปคู่กับที�ว่าทําการรฐั
ยทูา่ห์ (Utah State Capitol) ถูกสรา้งขึ�นในป�ค.ศ. 1912 ออกแบบโดย รชิารด์ เคล็ทติ�ง
สถาปนิกชาวยทูา่ห์ เป�นอาคารที�สูง 4 ชั�น ที�ดูหรูหราและตั�งเด่นเป�นสงา่อยู่บนเนินเขา หรอืที�

ชาวยทูา่ห์เรยีกว่า “แคป�ตอล ฮิลล์ (Capitol Hills)” ภายในนั�น ตกแต่งได้อย่างหรูหรา
ป�จจุบันถูกใชเ้ป�นที�ว่าการรฐัยทูา่ห์ ที�ประชุมสภารฐัยทูา่ห์ และศาลฏีกาสูงสุดของ รฐัยทูา่ห์
อีกด้วย นําทา่นชม Temple Square ศูนย์รวมจิตใจของชาวครสิต์ในรฐัยทูา่ห์ซึ�งตั�งอยู่ใน
เนื�อที� 10 เอเคอร ์หรอืประมาณ 25 ไรซ่ึ�งประกอบด้วย Salt Lake Temple, Salt Lake
Tabernacle, Salt Lake Assembly Hall, the Seagul Monument นําทา่นถ่ายรูปคู่กับ Salt
Lake Temple สรา้งขึ�นใน ป�ค.ศ. 1893 และใชเ้วลาถึง 40 ป�ในการก่อ สรา้งเป�นโบสถ์ที�ใหญ่

ที�สุดเป�นอันดับ 4 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและแคนาดา ป�จจุบันโบสถ์แห่งนี�ถูกใชใ้นการ
จัดพิธสํีาคัญทางศาสนาต่างๆ และเป�นสถานที�ทอ่งเที�ยวที�สําคัญของเมืองหลวงแห่งนี�อีกด้วย

11.30 น. นําทา่นเดินทางสู่สนามบินซอล์ทเลค ซติิ� เพื�อเชคอิน
อิสระให้ทา่นรบัประทานอาหารในสนามบินตามอัธยาศัย
13.45 น. ออกเดินทางจากซอล์ทเลค ซติี� (SLC) สู่สนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล (JAC) โดย
เที�ยวบิน DL2533
14.46 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล
นําทา่นเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทตีัน (Grand Teton National Park) ตั�งอยู่ในเขต
เทอืกเขาแกรนด์ทตีัน (Grand Teton) ทางตอนเหนือของ รฐัไวโอมิ�ง มียอดเขาทตีันที�มีความ
สูง 4,197 เมตรจากระดับน�าทะเลเป�นจุด ที�สูงที�สุดของเทอืกเขาและสูงเป�นอับดับสองของ
สหรฐัอเมรกิา ในอดีตนั�นเป�นสถานที�นิยมอย่างมากสําหรบั นักล่าสัตว์และหาของป�า จน
กระทั�งประธานาธบิดีแฟงคลิน รูสเวลทไ์ด้ตั�งให้เป�นอุทยานแห่งชาติในป� ค.ศ. 1923 เพื�อ
รกัษาพันธุไ์ม้ และพันธุสั์ตว์ป�าจํานวนมากระหว่างทางทา่นจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทวิทศัน์
อัน สวยงามของเทอืกเขาทตีันที�สลับไปด้วยทวิป�าสนทบึ อันเป�นเอกลักษณ์ของป�าไม้ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา นอกจากนี�หากทา่นโชคดีอาจจะได้พบเห็น สัตว์นานา ชนิดเชน่ หมีดํา
และกวาง เป�นต้น อิสระให้ทา่นได้สัมผสับรรยากาศ และเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

ค�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น

นําทา่นเขา้สู่โรงแรมที�พัก Grand Teton หรอืเทยีบเทา่



วันที�หก อทุยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตน

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตน (Yellow Stone National Park)

อุทยานแห่งชาตแิห่งแรก ของโลกที�ตั�งอยูต้่นสายของแมน่�าเยลโลวส์โตน หรอื

Hidatsa ที�แปลวา่หินสีเหลอืง ตามภาษาชาวอนิเดยีแดง เผา่ Minnetaree ที�พบหิน

สีเหลอืงอยูโ่ดยรอบแมน่�าสายนี�  และถูกนํามาใชเ้ป�นชื�อของอุทยานแห่งชาต ิในป� 

 1872 ป�จจุบนัมเีนื�อที�ครอบคลมุถงึ 3 รฐั (ไอดาโฮ, ไวโอมิ�ง และมอนทาน่า) บน

เนื�อที�ทั�งหมด 2,219,789 เอเคอร ์มีสัตวส์ายพันธุต์า่งๆมากกวา่ 400 สายพันธุ ์อาทิ

เชน่ กวางมูส หมี และหมาป�า เป�นต้น พันธุไ์ม้มากกวา่ 1,000 สายพันธุ ์นอกจากนี�

ยังตั�งอยูใ่นเขต Super volcano ที�เคยเกิดการปะทมุาแลว้ 3 ครั�ง (ครั�งสุดทา้ย

640,000 ป�กอ่น) จึงทําให้พื�นที�แห่งนี� เกดิความอุดมสมบรูณ์เนื�องจากการสะสมและ

ทบัซอ้นของลาวาและขี�เถา้จากการระเบดิของภเูขาไฟจงึทาํให้มีแรธ่าตทุี�เหมาะสมแก่

การเพาะปลกู และยังให้มีทศันียภาพที�งดงามอกีดว้ย จงึทาํให้อุทยานแห่งชาตแิห่งนี�

ได้รบัความนิยมอยา่งมากในหมู่นักทอ่งเที�ยว

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น



บ่าย นําทา่นชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร ์(Old Faithful Geyser) น�าพุรอ้นที�สามารถพุ่งสูง
ได้กว่า 100 – 200 เมตร และจะพุ่งออกมาทกุ 40 ถึง 120 นาท ีจากนั�นได้เวลานําทา่นชม
แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวที�เกิดจาก
การแยกตัวของพื�นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื�อนตัวของน�าแข็ง ในยคุที�

น�าแข็งละลาย จึงทําให้ป�จจุบันนี�แม่น�าเยลโล่ว์สโตนไหลผา่นกว่า 38 กิโลเมตรเลยทเีดียว
นําทา่นชมความงดงามของแม่น�าเยลโลว์สโตน(Yellow Stone River) เป�นหนึ�งในสาขาของ
แม่น�ามิสซูรี� มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี�ผวิน�าบรเิวณน�าตกนั�นจะถูก
เคลือบด้วยน�าแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน�าตาลที�เต็มไปด้วยสีขาว
ของหิมะที�ค้างอยู่ตามซอกชั�นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดําของป�าสน จึงทําให้นักทอ่ง
เที�ยวจํานวนมากเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติแห่งนี�อย่างไม่ขาดสาย จากนั�นนําทา่นชม
บ่อน�าพุรอ้นนอรสิ (Norris Geyser Basin) บ่อน�าพุรอ้นที�มีอุณหภูมิสูงที�สุดและ
เปลี�ยนแปลงบ่อยที�สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที�มีความยาวประมาณ 3.6
กิโลเมตรซึ�งทกุทา่นจะได้เดินชมบ่อน�าพุรอ้นPorcelian และบ่อน�าพุรอ้นBack ที�อยู่ในเขต
บ่อน�าพุรอ้นนอรสิซึ�งทา่นจะได้เห็นทศันียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที�ผสมผสานกัน
อย่างลงตัวของสีของธรรมชาติที�รายล้อมอยู่โดยรอบบ่อน�าพุรอ้นแห่งนี�

ค�า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น
นําทา่นเข้าสู่โรงแรมที�พัก Holiday Inn West Yellow Stone หรอืเทยีบเทา่

วันที�เจ็ด บ่อน�ารอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิ – รโีน

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

นําทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตนฝ�� งตะวนัตก (West Yellow Stone)

อีกด้านหนึ�งที�มสีถานที� ทอ่งเที�ยวที�สวยงามของอุทยานแห่งชาตแิห่งนี� ไมว่า่จะเป�น

บ่อน�าพรุอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิที�มขีนาดใหญ่ที�สดุเป�นอันดบั 3 ของโลกโดยมเีส้น

ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร นําทา่นชม บ่อน�า

รอ้นแกรนด์พรสิมาตคิ (Grand Prismatic Spring) บอ่น�ารอ้นที�ถูกค้นพบโดย

เฟอรดิ์นาน แวนเดอเวยีร ์เฮย์เดน้ นักธรณีวทิยาชาวอเมรกินัใน ป�ค.ศ. 1871 เป�น

บ่อน�ารอ้นรายลอ้มไปด้วยสีสันของสายรุง้รอบบอ่ซึ�งเกดิจากการทบัถมของ

แบคทเีรยีและพืชเซลลเ์ดียว 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น



บ่าย นําทา่นชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที�เกิดจากไอรอ้นที�เกิดจากแมกม่า
ในชั�นใต้ดินของผวิโลกที�ผสมผสานการดินโคลนในแถบนั�นจึงทําให้เกิดเป�นบ่อโคลน
เดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน�าตาลตามสีของชั�นดินในแถบนั�น

15.30 น. นําทา่นเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน (BZN)
17.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินรโีน โดยเที�ยวบิน DL4782//DL1399 ของสายบิน
เดลต้าแอรไ์ลน์ส แวะเปลี�ยนเครื�องบินที�เมือง ซอลทเ์ลค ซติี� 
อิสระอาหารค�าตามอัธยาศัย 
22.05 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองรโีน (RNO)

นําทา่นเข้าสู่โรงแรมที�พัก Harrah’s Casino Hotel Reno หรอืเทยีบเทา่



วนัที�แปด ทะเลสาบทาโฮ – อทุยานแห่งชาตโิยเซมติิ
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั�งอยู่ระหว่างมลรฐัแคลิฟอรเ์นียและ
มลรฐันาวาดา ถือเป�นพื�นที�ที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของสหรฐัฯ ที�นักทอ่งเที�ยวไม่ควรพลาด
เป�นทะเลสาบที�อยู่ในเทอืกเขาสูงที�สุด (Alpine Lake) ในเขตอเมรกิาเหนือ นอกจากนี�ยัง
เป�นทะเลสาบที�ได้รบัการยกย่องว่าเป�น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) และเป�น
ทะเลสาบที�มีความลึกเป�นอันดับ 2 ของทวีปอเมรกิาเหนือ แม้ว่าอุณหภูมิในเขตนี�จะต�า
มาก แต่น�าในทะเลสาบนี�ไม่เคยกลายเป�นน�าแข็ง ทั�งยังมีความใสสะอาดมองเห็นพื�นได้

ในระดับลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทาโฮโอบล้อมด้วยเทอืกเขาสูงที�ปกคลมุด้วยหิมะหนา
เหมาะแก่การผจญภัยด้วยสกี และยังเป�นที�ตั�งของสกีรสีอรต์หลายแห่ง นําทา่นถ่ายรูป
และสัมผสับรรยากาศของทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ทา่นเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานํา
ทา่นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park)

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น

บ่าย นําทา่นเข้าชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park)
อุทยานที�มีชื�อเสียงโด่งดังด้านภูเขาที�สูงชนั น�าตกที�สูงที�สุดในทวีปอเมรกิาเหนือ และ
ต้นสนขนาดยักษ์ ที�พบได้เฉพาะในเขตนี� เทา่นั�น นําทา่นถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (Half
Dome) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที�โดนผา่ครึ�ง เรยีกได้ว่าเป�นสัญลักษณ์ที�สําคัญที�สุดของ
โยเซมิติเลยทเีดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั�งหมด 8,842 ฟุต ความอัศจรรย์ของ
อุทยานแห่งชาติโยเซมิตินี� เองทําให้ได้รบัการขึ�นทะเบียนให้เป�นมรดกโลกทางธรรมชาติ
โดยองค์การยเูนสโก้เมื�อป� ค.ศ.1984 

ค�า รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น
นําท่านเข้าสู่โรงแรมที�พัก ระดับ 4 ดาว 



วันที�เกา้ ซานฟรานซิสโก – ช้อปป�� งเอาทเ์ลต
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม
นําทา่นเดินทางสู่   เมืองซานฟรานซสิโก (San Francisco) เมืองที�มีประชากรอาศัยอยู่

หนาแน่นเป�นอันดับ 2 ของประเทศ ตั�งอยู่ในมลรฐัแคลิฟอรเ์นียทา่มกลางสายน�าสาม
ด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซฟิ�ก ทศิเหนือ และทศิตะวันออก ติดกับอ่าว
ซานฟรานซสิโก แม้จะอยู่ติดชายฝ�� งทะเลมหาสมุทรแปซฟิ�ก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่น
น�าเพราะน�าเย็นจัด นอกจากนี�ยังมีชื�อเสียงเรื�องไรอ่งุน่และแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานา
ปา (Napa Valley) ซึ�งอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง นําทา่นเดินทางสู่ ซานฟรานซสิโก พรเีมี�

ยม เอาทเ์ลต (San Francisco Premium Outlet) ชอปป�� งเอาทเ์ลตที�ใหญ่ที�สุด และมี

หลากหลายแบรนด์ดังให้ทา่นได้เลือกซื�อ อาทเิชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray
Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland,
Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื�นๆอีกมากมาย

**** เพื�อให้ทา่นไดช้้อปป�� งแบบจดัเตม็

อสิระให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย ****

บ่าย นําทา่นแวะถ่ายรูปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที�ยาว
ที�สุดในโลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบรม์านน์สเตรา๊ซ ์ เป�นหนึ�งในทอ็ปเทน็ของ
สถานที�ทอ่งเที�ยวที� Must see เป�นสะพานที�ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมือง
ซานฟรานซสิโก  สรา้งในสมัยประธานาธบิดแีฟรงคลิน ดี. รูสเวลท ์เมื�อป� ค.ศ. 1933
เสรจ็สมบูรณ์ในป� ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่า
ระดับน�าทะเล 67 เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทกุ 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใชง้บ
ประมาณก่อสรา้งราว 35 ล้านดอลลารส์หรฐั อิสระให้ทา่นเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลา
นําทา่นเดินทางสู่  ทา่เรอืฟ�ชเชอรแ์มน (Fisherman’s Wharf) ตั�งอยู่ทางตอนเหนือของ
ซานฟรานซสิโกเป�นเหมือนสะพานปลา ทา่เรอื สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซสิโก และ
สะพานโกลเด้นเกท รา้นอาหารแถวนี�จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรบันักทอ่งเที�ยว
ใกล้ๆ กันคือ San Francisco Pier 39  หรอืที�รูจ้ักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยรา้นขายของ
รา้นอาหารขึ�นชื�อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ�งเป�นอีกหนึ�งจุดที�ดึงความสนใจ
ให้กับผูท้ี�มาเยือนทา่เรอืแห่งนี�  นอกจากนี�ยังมี สิงโตทะเล ที�มานอนอาบแดดกันนับรอ้ยตัว
ในชว่งฤดูหนาว อิสระให้ทา่นเก็บภาพความน่ารกัและความสวยงามบรเิวณทา่เรอืแห่งนี�

หรอืจะเลือกซื�อของที�ระลึกได้ตามอัธยาศัย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5._%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1933
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1937
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90


ค�า รบัประทานอาหารค�า ณ ภัตตาคารจีน (พรอ้มเมนกูุ้งมังกร)
21.00 นําทา่นเดินทางสู่ทา่อากาศยานนานาชาติซานฟรานซสิโก (SFO) 

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

********* บนิข้ามเส้นแบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารค�า และ อาหารเช้าระหวา่งเที�ยวบนิ

วนัที�สิบเอด็ กรุงเทพมหานคร

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน 
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบิน BR201 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.)
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)



**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคาน�ามนัที�ปรับขึ�นลง แตจ่ะปรบัตามความเป�นจรงิที�

สายการบินประกาศปรบั และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน 2564) **

ข้อแนะนําและแจง้เพื�อทราบ

ในอเมรกิาส่วนใหญ่ไม่มีบรกิารห้องพักแบบ 3 เตียง เนื�องจากเตียงในอเมรกิาจะเป�นเตียง
Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสรมิได้ กรณีเดินทางเป�นผูใ้หญ่ 3
ทา่น แนะนําให้ทา่น เป�ดห้องพัก เป�น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
กรณีเดินทางเป�นตั�วกรุป๊ หากออกตั�วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงนิได้ และไม่สามารถเปลี�ยน
วันเดินทางได้

กระเป�าเดินทางเพื�อโหลด ทา่นละ 1 ใบ น�าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. 
กระเป�าถือขึ�นเครื�อง (Hand carry) น�าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

โปรแกรมท่องเที�ยวอเมรกิา (ตามที�ระบไุว้ในรายการ) อตัรานี�รวมถึง

ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัชั�นนักทอ่งเที�ยวโดยสายการบนิ EVA Air (กระเป�าเดนิทางน�าหนัก ไมเ่กนิ 23

กก./ใบ)

ค่าภาษีสนามบนิ, ภาษีน�ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ

ค่าประกันภัยการเดนิทางอุบติัเหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงนิ 2,000,000 บาท 

ค่าที�พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหวา่งนําเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� ตามระบุ

เจา้หน้าที� (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมค่าทปิ เรยีบรอ้ยแลว้

      ค่ารกัษาพยาบาลหลังกลับจากตา่งประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่

      ครอบคลมุผูท้ี�อายเุกิน 85 ป�) และครอบคลมุการรกัษากรณีตดิเชื�อโควดิ



อัตรานี�ไม่รวมถึง

ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมินิบารแ์ละค่าใชจ้่า
ยอื�นๆที�มิได้ระบุ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%
ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที�สายการบินมีข้อกําหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
ค่าที�พักกักตัว 1 วัน พรอ้มตรวจ RT-PCR Test เมื�อกลับถึงเมืองไทย
ค่าเจ้าหน้าที�ยกกระเป�า ทา่นต้องดูแลกระเป�าด้วยตัวทา่นเองเพื�อป�องกันการสูญหาย
ค่าวีซา่อเมรกิา (ลกูค้าจะต้องยื�นวีซา่ และ สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเทา่นั�น)

สําหรบัการยื�นวีซา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดินทางจะต้องดําเนินการยื�นขอด้วยตัวเอง ซึ�งเป�น
กฎของทางสถานฑูต ทา่นสามารถเข้าไปทําการสมัครเพื�อขอยื�นวีซา่ได้ที�

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html 

การชาํระเงนิ งวดที� 1 : สํารองที�นั�งจ่าย 60,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลังการจอง
งวดที� 2 : ชาํระส่วนที�เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

กรณียกเลิก

- แจง้ยกเลิกเดนิทาง 30 วันล่วงหน้ากอ่นการเดนิทางหักค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ เชน่มดัจําตั�วเครื�อง

บนิ, วีซา่และค่าดําเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตั�วรถไฟ โดยจะมรีายละเอยีดแสดงให้แกล่กูค้าได้

รบัทราบ (หมายเหต:ุ ชว่ง Peak season สายการบนิให้มดัจําลว่งหน้า 2-3 เดอืน กอ่นการเดนิทาง) 

- แจง้ยกเลิกเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง หักค่าทวัร ์70% + ค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นจรงิ  

- แจง้ยกเลิกเดนิทาง 0-14 วันก่อนการเดนิทาง ยดึค่าทวัร ์100%

- ผูเ้ดินทางที�ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากการยื�นเอกสารปลอม หักค่าใชจ้า่ย 100% 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื�นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสิทธิ�ในการนํา

เล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิ   วีซา่ในทกุกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการยื�นวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการ

ทวัรก็์ตาม***



หมายเหตุ :
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดินทาง ต�ากวา่ 10 ทา่น โดย

จะแจง้ให้ผูเ้ดนิทางทราบลว่งหน้า อยา่งน้อย 20 วนั กอ่นการเดนิทาง

บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆที�ป�ดทาํการ โดยจะ

จดัหาสถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆเพื�อทดแทนเป�นลําดบัแรก หรอืคืนค่าเขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว กรณีที�เกดิเหตจํุาเป�นสุดวสัิย อาทิ

การล่าชา้ของสายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล 

 อุบัติเหตุ  ป�ญหาการจราจร ฯลฯ   ทั�งนี�จะคํานึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางไวใ้ห้ได้

มากที�สุด

เนื�องจากการทอ่งเที�ยวนี� เป�นการชาํระแบบเหมาจา่ยกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ  ทา่นไม่

สามารถที�จะเรยีกรอ้งเงนิคืน ในกรณีที�ทา่นปฎเิสธหรอืสละสิทธิ� ในการใชบ้รกิารที�ทางทวัรจ์ดั

ให้ ยกเว้นทา่นได้ทาํการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง

บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยที�เกดิขึ�น หากทา่นถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่

คืนเงนิค่าทวัรท์ี�ทา่นชาํระมาแลว้  หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนื�องจากการกระทาํที�ส่อ

ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนีเขา้เมอืง 

ในกรณีที�ทา่นจะใชห้นังสือเดนิทางราชการ (เลม่สีน�าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ  บรษัิทฯ สงวน

สิทธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบ หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ

โดยปกตินักทอ่งเที�ยวใชห้นังสือเดินทางบคุคลธรรมดา เลม่สีเลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลกูค้าจดัการตั�วเครื�องบินเอง (Land Only)

ในกรณีลกูค้าดําเนินการเรื�องตั�วเครื�องบนิเองและมาเที�ยวรว่มกับคณะ (Join Tour) ลกูค้าตอ้ง

ดําเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ย

ตัวเอง รวมถงึหากกรณีเที�ยวบนิของคณะ ใหญเ่กิดความลา่ชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบินอันดว้ยสาเห

ตุใดๆก็ตาม

ตั�วเครื�องบิน
ในการเดินทางเป�นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทาง

กลับ ทา่นจะต้องชาํระ ค่าใชจ้า่ยส่วนตา่งที�สายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป�นผูกํ้าหนด ซึ�ง

ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ และในกรณีที�ยกเลกิการเดนิทาง ถ้าทางบรษัิทไดอ้อก

ตั�วเครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น (ในกรณีที�ตั�ว

เครื�องบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ทา่นั�น)

ทา่นที�จะออกตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ�ายขาย

ก่อนเพื�อขอคํายืนยันว่าทวัรนั์�นๆ ยืนยันการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั�วภายในประเทศโดย

ไม่ไดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทวัรนั์�นยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆที�

เกี�ยวขอ้งกับตั�วเครื�องบนิภายในประเทศได้

เมื�อทา่นจองทวัรแ์ละชาํระมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษัิทฯแจง้

แล้วขา้งต้น



โรงแรมและห้อง

ห้องพักในโรงแรมเป�นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ทา่นมคีวามประสงค์จะพักแบบ

3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพัก

ของแต่ละโรงแรม ซึ�งมักมีความแตกตา่งกนั ซึ�งอาจจะทาํให้ทา่นไมไ่ดห้้องพักตดิกนัตามที�

ต้องการ หรอื อาจไม่สามารถจดัห้องที�พักแบบ 3 เตยีงได้

โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไมมี่เครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มอุีณหภมติ�า

เครื�องปรบัอากาศที�มีจะให้บรกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นั�น

ในกรณีที�มีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป�นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึ�น 3-4 เทา่ตวั

บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ�ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อให้เกดิความเหมาะสม

กระเป�าเล็กถือตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ

 กรุณางดนําของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป�าใบเลก็ที�จะถือขึ�นเครื�องบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกร

ตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป�นตน้ กรุณาใส่ในกระเป�าเดนิทางใบใหญห้่ามนําตดิตวัขึ�นบน

เครื�องบนิโดยเดด็ขาด

วตัถทุี�เป�นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชั�น น�าหอม ยาสีฟ�น เจล สเปรย ์และเหลา้ เป�นตน้

จะถกูทําการตรวจอย่างละเอยีดอกีครั�ง โดยจะอนญุาตให้ถือขึ�นเครื�องได้ไม่เกนิ 10 ชิ�น ใน

บรรจภุณัฑ์ละไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป�นที�เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที�จะสําแดงตอ่เจา้

หน้าที�รกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองค์การการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

หากทา่นซื�อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งป�ดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ

จงึสามารถนําขึ�นเครื�องได้ และห้ามมรีอ่งรอยการเป�ดปากถงุโดยเดด็ขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

สําหรบัน�าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตให้โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20-30

กิโลกรมั (สําหรบัผูโ้ดยสารชั�นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ�งขึ�นกบัแตล่ะสายการ

บนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน�าหนักเพิ�มเป�นสิทธิ�ของสายการบนิที�ทา่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก

น�าหนักกระเป�าเดนิทางเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด

สําหรบักระเป�าสัมภาระที�ทางสายการบนิอนญุาตให้นําขึ�นเครื�องได้ ตอ้งมนี�าหนักไมเ่กนิ 7

กิโลกรมัและมีสัดส่วนไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สําหรบัหน่วยวดั “นิ� ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x

55 สําหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter)

ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น�าหนักของกระเป�าอาจจะถกู

กําหนดให้ต�ากวา่มาตรฐานได้ ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวน

สิทธิ�ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน�าหนักส่วนที�เกิน

กระเป�าและสัมภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญเ่กินไป ไมเ่หมาะกบัการเป�นกระเป�าถือขึ�น

เครื�องบนิ (Hand carry)



การชดเชยค่ากระเป�าในกรณีเกดิการสญูหาย

ของมีค่าทกุชนิด ขอแนะนําไมค่วรใส่เขา้ไปในกระเป�าใบใหญท่ี�เชค็ไปกบัเครื�อง เพราะหาก

เกิดการสูญหาย สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นั�น ซึ�งจะชดใชใ้ห้ประมาณ

กิโลกรมัละ 20 USD คูณด้วยน�าหนักกระเป�าจรงิ ทั�งนี�จะชดเชยไมเ่กิน USD 400 กรณีเดนิ

ทางชั�นธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชั�นธุรกจิ (Business) ดงันั�นจงึไม่

แนะนําให้โหลดของมีค่าทกุประเภทลงกระเป�าใบใหญ่

กรณีกระเป�าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการทอ่งเที�ยว (ระหวา่งทวัร ์ไมใ่ชร่ะหวา่งบนิ)

โดยปกติประกันภัยการเดินทางที�บรษัิททวัรไ์ดจ้ดัทาํให้ลกูค้าจะไมค่รอบคลมุค่าชดเชยใน

กรณีกระเป�าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม บรษัิทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ทา่น โดย

ชดใชต้ามกฎของสายการบนิเทา่นั�น นั�นหมายถงึจะชดเชยตามน�าหนักกระเป�า คูณ ดว้ยค่า

ชดเชย USD 20 ต่อกโิลกรมัเทา่นั�น ดังนั�นทา่นจงึไมค่วรโหลดของมค่ีาทกุประเภทในกระเป�า

ใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ�การชดเชยค่าเสียหายตามรายระ

เอยีดขา้งต้นเทา่นั�น

กรณีกระเป�าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยค่า

เสียหายให้ทา่นได ้ดังนั�นทา่นต้องระวงัทรพัยสิ์นส่วนตัวของทา่น
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