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 12 วัน เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 

(เส้นทางเทียวชมอุทยานแห่งชาติทีสวยทสุีดในอเมริกา) 

 

 

โปรโมชัน... สายการบิน อวีีเอ แอร์ไลน์ส (EVA Air) 

15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./  12-23 ต.ค. 2019 

เริมต้น...175,000 บาท  

ซานฟรานซิสโก  – อทุยานแห่งชาตเิยลโลวสโตน – เมาท์รัชมอร์ – เครซี ฮอร์ส เมมโมเรียล – ป่าไวท์ริเวอร์     

โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาตเิมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา 

หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อทุยานแห่งชาติแอนทีโลป แคนยอน – ลาสเวกสั – ช้อปปิง

ลอสแองเจลิส เอาท์เลต (บนิภายใน 4 เทยีว) 
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12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 

 (เส้นทางเทยีวชมอุทยานแห่งชาติทีสวยทีสุดในอเมริกา) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ไทเป 
 

22.30 น. คณะฯพร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 

Q/R สายการบิน EVA Airways  
 

วนัทสีอง ไทเป – ซานฟรานซิสโก – บอสแมน – อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์ สโตน 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เทียวบินที BR206 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัวโมง) 

สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเครืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี

ส่วนตวัทุกทีนงั  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพือแวะเปลียนเครืองสู่สนามบินซานฟรานซิสโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินซานฟรานซิสโก (SFO) โดยเทียวบิน BR008   

 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชวัโมง) 
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 

สายการบินมีบริการอาหารคํา และ อาหารเช้าบนเครืองบิน 

06.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร  
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09.00 น. นาํท่านเชคอินสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ 

 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

12.52 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโก สู่สนามบิน บอสแมน โดยเทียวบิน UA1489 (ใชเ้วลาบิน 2.16 ช.ม.) 

16.09 น. เดินทางถึงสนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน 
 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก 

ของโลกทีตงัอยูต่น้สายของแม่นาํเยลโลวส์โตน หรือ Hidatsa ทีแปลวา่หินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผ่า 

Minnetaree ทีพบหินสีเหลืองอยู่โดยรอบแม่นาํสายนี และถูกนาํมาใช้เป็นชือของอุทยานแห่งชาติ ในปี   

ปัจจุบนัมีเนือทีครอบคลุมถึง  รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิง และมอนทาน่า) บนเนือทีทงัหมด , 9,789 เอเคอร์ มี

สัตวส์ายพนัธุ์ต่างๆมากกว่า  สายพนัธุ์ อาทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นต้น พนัธุ์ไมม้ากกว่า ,  

สายพนัธุ์ นอกจากนียงัตงัอยู่ในเขต Super volcano ทีเคยเกิดการปะทุมาแล้ว  ครัง (ครังสุดท้าย ,000 ปี

ก่อน) จึงทาํให้พืนทีแห่งนีเกิดความอุดมสมบูรณ์เนืองจากการสะสมและทบัซ้อนของลาวาและขีเถา้จากการ

ระเบิดของภูเขาไฟจึงทาํใหมี้แร่ธาตุทีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัให้มีทศันียภาพทีงดงามอีกดว้ย จึงทาํให้

อุทยานแห่งชาติแห่งนีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่นกัท่องเทียว  
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า (คืนที 1) 

 

วนัทสีาม   อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นาํท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวทีเกิดจากการแยกตวั

ของพืนโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขา้ไฟระเบิด การเคลือนตวัของนาํแข็ง ในยุคทีนาํแข็งละลาย จึงทาํให้ปัจจุบนันี

แม่นําเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า  กิโลเมตรเลยทีเดียว นําท่านชมความงดงามของแม่นําเยลโลว์สโตน

(Yellow Stone River) เป็นหนึงในสาขาของแม่นาํมิสซูรี มีความยาวประมาณ ,114 กิโลเมตร นอกจากนีผิวนาํ

บริเวณนาํตกนนัจะถูกเคลือบดว้ยนาํแข็ง สลบัไปดว้ยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมนาํตาลทีเต็มไปดว้ยสี

ขาวของหิมะทีคา้งอยู่ตามซอกชนัหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดาํของป่าสน จึงทาํให้นกัท่องเทียวจาํนวนมาก

เดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติแห่งนีอย่างไม่ขาดสาย นาํท่านชม แมมมอธ ฮอตสปริง (Mammoth Hot Springs) 

บ่อนําพุร้อนอนัสุดแสนสลับซับซ้อนทีตังอยู่บนเนินเขา เป็นบ่อนาํพุร้อนธรรมชาติทีมีมานานนับพนัปี ซึง

นกัท่องเทียวทีมาเยือนจะไดชื้นชมในทศันียภาพอนัแปลกตาของแมมมอธ ฮอตสปริง โดยเฉพาะภาพของตน้ไม้

ทีตายยืนต้นตามชันหินทีเกิดจากการสะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเข้มข้น ก่อเกิดเป็นทศันียภาพอนั

งดงามมากแห่งหนึงในอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ซึงจะมีจาํหน่ายทีศูนยน์กัท่องเทียว ทางทวัร์จดัค่าอาหาร ท่านละ 20 USD 
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บ่าย นาํท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกยเ์ซอร์ (Old Faithful Geyser) นาํพุร้อนทีสามารถพุ่งสูงไดก้ว่า  –  เมตร และ

จะพุ่งออกมาทุก  ถึง  นาที จากนนันาํท่านชม บ่อนาํพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อนาํพุร้อนทีมี

อุณหภูมิสูงทีสุดและเปลียนแปลงบ่อยทีสุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตนทีมีความยาวประมาณ .  กิโลเมตร

ซึงทุกท่านจะไดเ้ดินชมบ่อนาํพุร้อนPorcelian และบ่อนาํพุร้อนBack ทีอยู่ในเขตบ่อนาํพุร้อนนอริสซึงท่านจะได้

เห็นทศันียภาพอนังดงามทางธรรมชาติทีผสมผสานกนัอย่างลงตวัของสีของธรรมชาติทีรายลอ้มอยู่โดยรอบบ่อ

นาํพุร้อนแห่งนี นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตนฝังตะวนัตก (West Yellow Stone) อีกดา้นหนึง

ทีมีสถานทีท่องเทียวทีสวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนีไม่ว่าจะเป็นบ่อนาํพุร้อนแกรนดพ์ริสมาติคทีมีขนาด

ใหญ่ทีสุดเป็นอนัดบั  ของโลกโดยมีเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ  เมตร ความลึกประมาณ  เมตร นาํท่านชม 

บ่อนาํร้อนแกรนดพ์ริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อนาํร้อนทีถูกคน้พบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์

เดน้ นกัธรณีวิทยาชาวอเมริกนัใน ปีค.ศ.  เป็นบ่อนาํร้อนรายลอ้มไปดว้ยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึงเกิดจาก

การทบัถมของแบคทีเรียและพืชเซลลเ์ดียว  
 

 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า (คืนที 2) 

 

วนัทสีี อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน – แรพติซิต ี(พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นาํท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเยลโลวส์โตน (Yellowstone Lake) ทะเลสาบนาํจืดทีใหญ่ทีสุดในทวีป

อเมริกาเหนือ มีพืนทีครอบคลุม 136 ตารางไมล ์โดยทะเลสาบนนัตงัอยูบ่นความสูงเหนือระดบันาํทะเล 

ประมาณ 7,732 ฟตุ จากนนันาํท่านชมนาํตกเยลโลวส์โตนประกอบไปดว้ยนาํตกจาํนวน 2 นาํตก คือนาํตกโลว์

เวอร์เยลโลวส์โตน (Upper Yellowstone Falls) และ นาํตกอพัเปอร์เยลโลวส์โตน ( Lower Yellowstone Falls) 

แลว้ไหลเขา้สู่ แกรนด ์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน ไดเ้วลานาํท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดทีเกิด

จากไอร้อนทีเกิดจากแมกม่าในชนัใตดิ้นของผิวโลกทีผสมผสานการดินโคลนในแถบนนัจึงทาํใหเ้กิดเป็นบ่อ

โคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีนาํตาลตามสีของชนัดินในแถบนนั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย ท่านเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตนเพือเชคอิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแรพิต ซิตี เพอืเชคอิน 

17.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน สู่สนามบินแรพิต ซิตี โดยเทียวบิน UA5931/UA4598 

 แวะเปลียนเทียวบิน ณ สนามบินเดนเวอร์ 

 ****** อสิระอาหารคาํ ในสนามบินตามอธัยาศัย***** 

21.44 น. เดินทางถึงสนามบินแรพติ ซิตี 

 นาํท่านเดินทางสู่โรงแรมทีพกั 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท ี1) 
 

 

วนัทห้ีา อนุสรณ์สถานแห่งชาติเมาท์รัชมอร์ – เครซี ฮอร์ส เมมโมเรียล 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นประติมากรรมแกะ สลกับนหนา้ผาของภูเขาหินแกรนิต ชือเขารัชมอร์ ซึงชือในภาษาลา

โกตา ซู แปลว่า ปู่หกคน ใกลเ้มืองคียส์โตนรัฐเซาทด์าโกตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะสลกัโดยชาวเดนมาร์ก-

อเมริกัน ชื อ Gutzon Borglum และลูกชายขอ งเขาชื อ ลินคอล์น  ป ระติมากรรมเป็น ใบ หน้าข องอดีต

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ไดแ้ก่ จอร์จ วอชิงตนั (1732-1799) โทมสั เจฟ

เฟ อ ร์สั น  (1743-1826)  ที โอ ด อ ร์  รูส เวล  (1858-1919) แ ล ะ  อับ ราฮัม  ลิ น ค อ ล์น  (1809-1865) ซึ ง เป็ น

ประติมากรรมทีตงัตระหง่านบนหนา้ผาทีสูงชันบนเทือกเขา แบล็คฮิลส์ เซาธ์ดาโกตา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูป

กบัประติมากรรมหนา้ผาหินของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทงั 4 คน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เครซี ฮอร์ส (Crazy Horse Memorial) เพือชมความยิงใหญ่ของอนุสาวรียส์ลกัจากภูเขา "เครซี 

ฮอร์ส" ไดรั้บยกย่องวา่เป็นวีรบุรุษทีปกป้องดินแดนของตนในการสู้รบกบัทหารอเมริกา จนไดรั้บการยกย่องว่า

เป็นนักรบผูก้ลา้หาญแลว้ และยงัได้รับเกิยรติตีพิมพ์รูปในสแตมป์ของสหรัฐอเมริกา และทีสําคญัคือ "เครซี 

ฮอร์ส" คือนกัรบอินเดียนคนสุดทา้ยทีถูกบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์อเมริกา ปัจจุบนัชนเผ่าอินเดียนอยู่ในพืนที

เขตสงวนทีรัฐบาลอเมริกนัจดัสรรไว ้โดยยกพืนทีใหเ้ป็นเขตปกครองพิเศษของพวกเขาเอง และในส่วนของหิน

ผาแกะสลัก Crazy Horse  นี  ปัจจุบันยังสร้างไม่ เส ร็จ ใช้เวลานานมากตังแต่ ปี  ค.ศ.1948 โดย Korczak 

Ziolkoqski  แต่ถา้สร้างเสร็จเมือไร ทีนีจะกลายเป็นภูผาแกะสลกัทีใหญ่ทีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ทุกท่าน

เยยีมชมพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนท ี2) 
 
 

วนัทหีก แรพิตซิต ี– เดนเวอร์ – อุทยานแห่งชาติไวท์ ริเวอร์ – โคโรลาโด แคนยอน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินแรพิด ซิตี 

08.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินแรพดิ ซิตี สู่ สนามบินเดนเวอร์ 

09.50 น. เดินทางถึงสนามบินเดนเวอร์ 

 นาํท่านเดินทางสู่ป่าไวทริ์เวอร์ หรือ ป่าแห่งแม่นาํสีขาว (White River National Forest) อนัเป็นทีตงัของ Maroon 

Bells อันงดงาม ซึงเป็นยอดเขายาวต่อกันทีโผล่ขึนมาเหนือทะเลสาบนําใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความ

สวยงามของเทือกเขายอดสูงทีปกคลุมดว้ยหิมะ สะทอ้นกับผืนนาํใส เรียกไดว้่าเป็นฉากหลงัทีสวยงามไม่แพ้

เทือกเขาร๊อกกี  
 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 

ชวัโมง) ซึงไดรั้บการจดัอนัดบัและขึนทะเบียนเป็นแกรนดแ์ลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวนัตก 

นาํท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนไดส้วยทีสุด นาํท่านชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระ

ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโด ไดต้ามอธัยาศยั  
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วนัทเีจด็ โคโรลาโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาตเิมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (Arches National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง) หรือ 

อุทยานแห่งชาติหินโคง้ ซึงมีเนือที 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้ง

แลนด์สเคป ยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโคง้ทียาวทีสุดในโลก แมจ้ะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนือทีไม่มาก  แต่

ทีนีเป็นบนัทึกหนา้สําคญัทางธรณีวิทยา  เป็นทีชุมนุมของหินโคง้หรือทบัศพัทจ์ากภาษาองักฤษว่าอาร์ช (arch) 

ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2000 พนัชิน  มีขนาดนอ้ยใหญ่  รูปร่างแตกต่างกนั  และ มีสะพานหินโคง้เด

ลิเคต ซึงสะพานแห่งนีสูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชัน เป็นจุดเด่นของ

อุทยานแห่งนี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของอุทยานหินโคง้ตามอธัยาศยั 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box (อาหารไทย) 
 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (Mesa Verde National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 

ชวัโมง) เป็นอุทยานทีตงัอยู่ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหนา้ผา 

ซึงคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนทีอยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานทีสําคัญอีกแห่งหนึงของ

สหรัฐอเมริกา สําหรับ เมซาเวอร์เด ยงัถือว่าเป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัว

โบล (Pueblos) เนืองจากบริเวณนีเต็มไปด้วยชะง่อนผาทียืนออกไป  ทําให้ข้างใต้เกิดเป็นลักษณะเหมือน

ถาํ   ชาวอินเดียนแดงโบราณเผ่าปัวโบล (Pueblos)  จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งกาํบังทางธรรมชาติโดยสร้าง

บ้านเรือนอยู่ใต้ชะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่านีตังอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ ซึงมีความสูงถึง 3,650 เมตร 
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ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและได้สร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กบ้างใหญ่บ้างใต้ชะง่อนผานับได้กว่า 600 

แห่ง   แต่แห่งทีมีขนาดใหญ่ทีสุด มีชือวา่คลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมือนอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม 

มี 6 ชนั มีจาํนวนห้องถึง 217 หอ้ง  และมีความยาวถึง 88 เมตร  อยู่ไดถึ้ง  600 คน สาํหรับอุทยานแห่งชาติเมซา 

เวอร์เด ปัจจุบนัไดร้ับการขึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเ้พืออนุรักษโ์บราณสถานแห่งนีใหเ้ป็น

สมบติัของมวลมนุษยชาติสืบไป อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเมืองโบราณใตช้ะง่อนผาตามอธัยาศยั 
 

 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํในโรงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Holiday Inn Express Mesa Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทแีปด เมซา เวอร์เด – หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – แอนทีโลป แคนยอน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่โฟร์คอร์เนอร์ โมนูเมนต ์โดยมีบริเวณทีเป็นจุดเชือม 4 รัฐทีเรียกวา่ โฟร์คอร์เนอร์ (4 corners) 

อนัประกอบดว้ยรัฐยูทาห์ โคโลราโด นิวเม็กซิโก และ อริโซนา เป็นสญัลกัษณ์หรือหลกักิโลเมตรที 0 ของทงั 4 

รฐั อิสระใหท่้านไดเ้ก็บภาพหรือถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั จากนนันาํท่านเดินทางต่อสู่หุบเขาโมนูเมนต ์
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่หุบเขาโมนูเมนต ์(Monument of Valley Navajo Tribal Park) นาํท่านเทียวชมและถ่ายรูปกบัหุบ

เขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ซึงตงัอยู่ทีเส้นเขตแดนระหวา่งรัฐยทูาห์กบัรัฐแอริโซนาทางตะวนัตกเฉียงใต้

ของสหรัฐอเมริกา ชือหุบเขามีทีมาจากแท่งหินคาํขนาดมหึมา ซึงกระจดักระจายอยู่บนทีราบไมพุ่้มอนัแหง้แลง้ 

ภูมิภาคแถบนีเต็มไปดว้ยแท่งหินหรือซากหินทีหลงเหลือจากการสึกกร่อน นกัธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลกัษณะ

ดงักล่าวนีว่าโมนูเมนต ์ซึงมีลกัษณะคลา้ยสิงก่อสร้างจากฝีมือมนุษยเ์ช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจาํนวน

มากเหล่านีถูกเรียกขานว่า "หินรูปประสาท" ซึงเป็นแท่งหินทีมีลกัษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เม

ซา"(mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนียงัมี "หินรูปถุงมือ" ซึงมี

ลกัษณะเป็นเนินยอดป้านดูคลา้ยนิวมือทงัสี นอกจากนียงัมีหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย ในกลุ่มแท่งหิน สูง

กว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนียังเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวู ้ดหลายต่อหลายเรืองไม่ว่าจะเป็น Mission 
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Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future and etc. อิส ระ ให้ ท่ าน ได้เก็บ ภาพ ค วามน่า

อศัจรรยแ์ละสวยงามของหุบเขาโมนูเมนต์ตามอธัยาศยั ไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope 

Canyon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัวโมง) อีกหนึงความอศัจรรยที์ธรรมชาติบันดาลให้ปรากฏ หุบเขา

พิศวง แห่งนี เกิดจากการพงัทลายของชนัหิน Navajo Sandstone ซึงถูกกดัเซาะอยา่งฉบัพลนัจากกระแสนาํทีซัด

ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเนืองจนถึงปัจจุบัน Antelope Canyon จึง

กลายเป็นหุบเขาทีอนัตรายทีสุด เนืองจากบริเวณนนัอาจเกิดนาํท่วมฉบัพลนัไดต้ลอดเวลา และระดบันาํสามารถ

สูงถึง 10 เมตร  
 

 
 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Antelope Lake Powell Resort / Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 

วนัทเีก้า แอนทีโลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point – ลาสเวกสั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน (Lower Antelope) หุบเขาทีอันตรายทีสุดแห่งหนึง

ของโลก ซึงถือว่าเป็นสถานทีท่องเทียวซึงดึงดูดใจช่างภาพทวัโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึงเกิดจากการตก

กระทบของแสงอาทิตย์ทีสาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชันหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความ

สวยงามสุดประทบัใจแก่ทุกสายตา ดว้ยความคดเคียวดุจเกลียวคลืนเวา้แหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันทีเห็น

ใน Antelope Canyon จึงเปลียนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง 

ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไมร่้วง จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึนชือว่าเป็น หุบเขาทีอนัตราย

ทีสุด ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็น หุบเขาทีสวยทีสุด และเป็นหนึงในสถานทีท่องเทียวยอดนิยมของนกัท่องเทียว

จากทวัโลก และไดรั้บความนิยมในการถ่ายรูปมากทีสุดแห่งหนึงในอเมริกา อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงาม

ตามอธัยาศยั 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 
 

บ่าย นาํท่านท่านชม ฮอสชูเบน (Horse Shoe Ben Point) จุดชมโค้งแม่นาํโคโรลาโดรูปเกือกมา้บนหน้าผาสูงกว่า 

1,000 ฟุต นับเป็นอีกหนึงทัศนียภาพทีสวยงาม โคง้นําสีเขียวมรกตตัดกับหินทรายแดงของแคนยอนแห่งนี 

นบัเป็นอีกหนึงทศันียภาพทีสวยงามยงิ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) ระหวา่งทาง

ใหท่้านไดแ้วะพกัผอ่นคลายอิริยาบถ ตลอดจนชอ้ปปิงสินคา้ราคาถูกในระหวา่งการเดินทางสู่นครลาสเวกสั  
  

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภคัตาคารจีน 

 หลงัอาหารคาํ อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกลโ้รงแรม 
 

นําท่านเข้าสู่โรงแรมทีพกั Park MGM Las Vegas หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 

วนัทสิีบ ลาสเวกสั – ลอสแองเจลิส 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.30 น. นาํท่านสู่สนามบินลาสเวกสั เพือเชคอิน 
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11.09 น. ออกเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส โดยเทียวบิน UA2218 

12.33 น. เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส 

 นาํท่านสู่ ซิทาเดล เอาท์เลต (Citadel Outlet) ซึงเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในลอสแองเจลิสมีร้านคา้เอาท์เลตกว่า 

130 ร้ าน  ทัง  Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, 

Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อนืๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปปิงตามอธัยาศยั 
 

 ***** อสิระอาหารกลางวนั ในเอาท์เลตตามอธัยาศัย เพอืให้ท่านได้มเีวลาช้อปปิงเต็มท*ี**** 

 
 

20.00 น. รับประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคารไทย 

21.30 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส เพือเชคอิน 

 

วันทีสิบเอ็ด ลอสแองเจลลสิ 
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเทียวบิน BR15 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.55 ชวัโมง)  

 

********* บนิข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครืองบนิ 

 

 

วันทีสิบสอง กรุงเทพมหานคร 
 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  

08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเทียวบิน BR211 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 

11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 

 (เส้นทางเทยีวชมอุทยานแห่งชาตทีิสวยทสุีดในอเมริกา) 

 

15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./  12-23 ต.ค. 2019 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. - ต.ค. 2019 

ราคาผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่หรือ เดก็ 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 175,000 

พกัเดียวเพิมท่านละ 30,000 

เด็กอายุ  - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ ่  ท่าน) 170,000 

เดก็อายตุาํกวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 21,500 

ชนัธุรกิจเพิมเงินจากราคาทวัร์ เริมต้นทีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมือทีนงั confirm เท่านนั) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตวัเครืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าใช้จ่าย – BKK-LAX//SEA-BKK 30,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าดาํเนินการวซ่ีาอเมริกา 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับขึน – ลง ตามราคานาํมนัทีปรับขึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที 

สายการบินประกาศปรับ และทีมีเอกสารยืนยนัเท่านนั (คิด ณ วนัที 18 เม.ย. 2562) ** 

ข้อแนะนําและแจ้งเพือทราบ  

 ในอเมริกาไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่

สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนาํใหท่้าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตวักรุ๊ป หากออกตวัแลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปลียนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดินทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นาํหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถือขึนเครือง (Hand carry) นาํหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเทียวอเมริกา (ตามทีระบุไวใ้นรายการ) อตัรานีรวมถึง 

 ตวัเครืองบินไป-กลบัชนันกัท่องเทียวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทางนาํหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 

 ค่าภาษสีนามบิน, ภาษีนาํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

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

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูที้อายเุกิน 85 ปี) 

 ค่าทีพกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 

 ค่าอาหารทุกมือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนาํเทียว, ค่าเขา้ชมสถานที ตามระบุ 

 เจา้หนา้ที (ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบรอ้ยแลว้ 
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อตัรานีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเครืองดืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอืนๆทีมิไดร้ะบุ 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยนืวีซ่า และ สมัภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านนั) 

สําหรับการยืนวีซ่าอเมริกา ลูกคา้สามารถดาํเนินการยืนวีซ่าดว้ยตนเองทงัหมดได ้โดยเขา้ไปทาํการสมคัรไดท้าง เวบ็    

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท

ดําเนินการในส่วนของวซ่ีาอเมริกาทังหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าดําเนินการเพิมท่านละ ,  บาท (ในกรณีนีทาง

บริษทัจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาทําการสัมภาษณ์อกีที) 
 

การชําระเงนิ งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 

  งวดที 2 : ชําระส่วนทีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไมไ่ดมี้การยืนวีซ่าล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หักค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หักค่ามดัจาํ 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 

ผูเ้ดินทางทีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนืองจากการยืนเอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้าํการยืนวซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธิในการนาํเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์กต็าม*** 
 

หมายเหตุ : 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทาง ตํากว่า  ท่าน โดยจะแจง้ให้ผู ้เดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่องเทียวใดๆทีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานทีท่องเทียว

อืนๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียว กรณีทีเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนัดหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทงันีจะคาํนึงและรักษา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากทีสุด 

 เนืองจากการท่องเทียวนีเป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน 

ในกรณีทีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ ในการใชบ้ริการทีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้าํการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระ

มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเนืองจากการกระทาํทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  
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 ในกรณีทีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หาก

ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตินักท่องเทียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตวัเครืองบินเอง (Land Only) 

 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเรืองตวัเครืองบินเองและมาเทียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเทียวบินของคณะ ใหญ่เกิด

ความล่าชา้หรือยกเลิกเทียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

ตัวเครืองบนิ 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีทียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่านนั (ในกรณีทีตวัเครืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านนั) 

 ท่านทีจะออกตวัเครืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือขอคาํยืนยนัว่า

ทวัร์นนัๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นนั

ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทีเกียวขอ้งกบัตวัเครืองบินภายในประเทศได ้

 เมือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงือนไขทีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึงมกัมีความแตกต่างกนั ซึงอาจจะ

ทาํใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามทีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งทีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทีมีอุณหภมิตาํ เครืองปรับอากาศทีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านนั 

 ในกรณีทีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธิใน

การปรับเปลียนหรือยา้ยเมืองเพือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือตดิตัวขึนเครืองบิน 

 กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ทีจะถือขึนเครืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเลบ็ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนาํติดตวัขึนบนเครืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุทีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชนั นาํหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึนเครืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที
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เดียวกนัในถุงใสพร้อมทีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ทีรกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เทียวบิน จึงสามารถนาํขึนเครืองได ้

และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

 สาํหรับนาํหนกัของสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเครืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชนั

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึงขึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการ

บินทีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก นาํหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ทีสายการบินกาํหนด 

 สาํหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํขึนเครืองได ้ตอ้งมีนาํหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดัส่วนไมเ่กิน 

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

 ในบางรายการทวัร์ ทีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ นาํหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้าํกวา่มาตรฐานได ้

ทงันีขึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในนาํหนกัส่วน

ทีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระทีมีลอ้เลือนและมีขนาดใหญเ่กินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึนเครืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเช็คไปกับเครือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านนั ซึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนาํหนักกระเป๋าจริง ทงันีจะ

ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชนัธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชนัธุรกิจ (Business) ดงันนัจึง

ไม่แนะนาํใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเทียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ

เดินทางทีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัทาํใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะ

พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านนั นนัหมายถึงจะชดเชยตามนาํหนกักระเป๋า คูณ 

ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านนั ดงันนัท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก

เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านนั 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงันนัท่าน

ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 


