
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นําทุกท่านสัมผสัความงดงามของอทุยานแห่งชาติเยลโล่ สโตน์ และทวิทศัน์ของภูเขาทีเ่รียงรายอย่างสวยงาม 
เกบ็ภาพความสวยงามของอทุยานแห่งชาติแกรนด์ททีอน, เทีย่วชมอนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์, เครซ่ี ฮอร์ส  

ชมความยิง่ใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (West Rim), เทีย่วชม มหานครลอสแอนเจลสิ 
ช้อปป้ิงในเอ้าท์เลท็อย่างจุใจ ณ ลาส เวกสั พรีเมีย่ม เอาท์เลท 

กาํหนดการเดนิทาง 
พฤษภาคม-ตุลาคม 

กรุณาสํารองที่น่ังล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซ่ีา 



วนัแรกของการเดนิทาง(1) กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกา) 
13.00 น.  ผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ย ์

แปซิฟิก พนกังานบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัรท่ีนัง่ 
16.20 น. นาํท่านออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบิน CX 822 (ประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง นาํท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 858 (ประมาณ 

12 ชัว่โมง 30 นาที) 

***** เดินทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล ***** 
21.00 น. เดินทางถึง นครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้

สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :  CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL                                       หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่สองของการเดนิทาง(2) ซีแอตเทิล - ตลาดไพน์ เพลส - ร้านสตาร์บัคส์ แห่งแรก 
  หอคอยสเปซ นีดเดิล้ - บอซแมน(เยลโล่ สโตน์) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเท่ียวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังท่ีท่ีใหญ่และมีความสําคญัทางด้านการท่องเท่ียว และ

เศรษฐกิจมากท่ีสุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั 
อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเทิล” เป็นเมืองขนาดใหญ่
พอสมควร พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเตม็ไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามคํ่าคืน แต่หลายๆ
คนท่ีเคยมาเยือนเมืองน้ีกลบัเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นท่ีสีเขียว 
นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจดัอนัดบั
ให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมใน สหรัฐอเมริกาอีกดว้ย นาํท่าน
ผ่านชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) 
สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างท่ีมี
ความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีด
เดิล สร้างข้ึน ปี ค.ศ. 1962 เม่ือคร้ังท่ีซีแอต
เทิลไดเ้ป็นเจา้ภาพจดังาน WORLD’S FAIR 
ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้าน
ขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า 
(Sky City Restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้น นาํท่านสู่ “ยา่นดาวน์ทาวน์” (DOWNTOWN) 
ยา่นธุรกิจท่ีสําคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกท่ีมีความสําคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีถือวา่มีความ
งดงามท่ีสุดของเมือง นาํท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองท่ีไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือวา่เป็นยา่นท่ี



เก่าแก่ท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีน่ีมีร้านแกลเลอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั , ห้องอาหาร, ร้านหนงัสือ และ
เคร่ืองประดบัมากมาย นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั สมิธ ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารท่ีสร้างข้ึนใน ปี ค.ศ. 1914 
จากนั้น นาํท่านเดินชม “ตลาดไพค ์เพลส” (Pike Place Market) ท่ีเปรียบเสมือนหวัใจของเมืองซีแอตเทิล เน่ืองจาก
เป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง และไดแ้บ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ท่ีหลากหลาย ท่านสามารถซึมซบัวฒันธรรมการกิน
อยูข่องผูค้นชาวซีแอตเทิล ไดเ้ป็นอยา่งดี นาํท่านแวะร้านสตาร์บคัส์ แห่งแรกของโลกท่ีกาํเนิดข้ึนมาในเมืองซีแอต
เทิลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือสั่งเคร่ืองด่ืมได้ตามอธัยาศยั ได้เวลาสมควร นาํท่านเดินทางสู่ 
ภตัตาคาร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบอสซแมน โดยสายการบิน.......... เท่ียวบินท่ี .......... 
19.50  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองบอสซแมน  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่ : SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN   หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่สามของการเดนิทาง(3)  อุทยานแห่งชาตเิยลโล่ สโตน - นํา้พุร้อนแมมมอธ  
   นํา้พุร้อนโอลด์เฟธฟูล  จุดชมววิเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน” (Yellow Stone National Park) อุทยานน้ีตั้งอยูใ่นบริเวณ มุมตะวนัตก
เฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และ
ถือว่า เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สหรัฐอเมริกา มีอาณาบริเวณกว่า 6 ลา้นไร่ 
จดัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก มีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐ
ไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ ซ่ึง
เป็นแหล่งรวมธรรมชาติทุกชนิดไม่วา่จะเป็น
ทะเลสาบ นํ้ าตก ซ่ึงบางแห่งมีความสูงกว่า
นํ้ าตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มี
นํ้ าพุร้อนซ่ึงบางแห่งพ่นนํ้ าข้ึนมาทุกชัว่โมง 
มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นท่ีอยูข่อง
สัตว์ป่ านานาชนิด อาทิ  กวางมูส ( Bull 
Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง 
Pronghorn หมีสีนํ้าตาลขนาดยกัษพ์นัธ์ุ กริซล่ีย ์(Grizzly bear), หมีดาํ (Black Bear), ควายไบซนั (Bison) รวมถึงนก
นํ้านานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า(Trumpeter Swans) และนกเป็ดนํ้ า นาํท่านเขา้ชม 
นํ้าพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ท่ีเป็นบ่อนํ้าพุร้อนท่ีมีหินปูน ก่อตวัข้ึนเป็นชั้นๆ โดยมีสีเหลืองอ่อนและ



สีนวลจบัตา มองดูแลว้เหมือนนํ้ าตกท่ีกลายเป็นหินอยา่งน่าอศัจรรย ์นาํท่านเดินชมตามเส้นทางท่ีกาํหนดชมความ
สวยงามของธรรมชาติ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชม “นํ้าพุร้อนโอลดเ์ฟธฟูล” (Old Faithful Geyser) ข้ึนช่ือวา่เป็นนํ้าพุร้อนท่ีมีความซ่ือสัตยท่ี์สุดแห่งหน่ึง

คือจะปะทุข้ึนมาอยา่งสมํ่าเสมอ ประมาณ 21-
23 คร้ังต่อวนั พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร 
นานถึง 4 นาทีนบัเป็นเวลากวา่ 100 ปีมาแลว้ 
นําท่านเดินเข้าชม “บริเวณนํ้ าพุ ร้อนท่ี” 
Geyser Basin และ Fountain Paint Pot / นาํ
ท่านเขา้ชม บ่อโคลนภูเขาไฟ (Mud Volcano) 
ณ เวิง้ผา บริเวณท่ีเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ 
บ่อโคลนน้ีจะเดือด และมีฟองผุดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉล่ียภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต ์หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนไดเ้วลาอนั
สมควร นาํท่านเขา้สู่ จุดชมวิวเวสท์ ทรัมป์ ไกเซอร์ เป็นบริเวณท่ีมีนํ้ าพุร้อนอยู่มากมาย และเป็นจุดชมวิวของ
ทะเลสาบเยลโล่ สโตน์อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่ :   SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง(4) เวสต์ เยลโล่ สโตน - อุทยานแห่งชาตแิกรนด์ทีทอน   
   เขือ่นบัฟฟาโล่ บิลล์ - เมืองโคดี ้
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเขาสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน” 

(Grand Teton) เป็นอุทยานแห่งชาติ ท่ีตั้งอยู่
ทางใต้ของอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน์  
ภายในอุทยานมียอดเขาท่ีทอดยาวถึง 64 กม. 
และมีพื้นท่ีเช่ือมต่อกนักบัอุทยานแห่งชาติ ดี.
จอห์นดี. ร็อกก้ี  เฟลเลอร์ จู เนีย ร์ อุทยาน 
แกรนดที์ทอน ถูกคน้พบโดยชาวอินเดียนแดง
ท้องถ่ิน รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนคนแรกเร่ิม
อพยพเข้ามา ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 19 นัก
สํารวจผิวขาวคนแรกไดพ้บกบัชาวโชโชโฟน
ตะวนัออก ระหว่างปี ค.ศ. 1810 และ ค.ศ. 
1840 จึงดึงดูดบริษทัคา้ขายขนสัตว ์เขา้มาล่า
สัตวใ์นบริเวณน้ี รัฐบาลสหรัฐฯ เขา้มาในช่วง



กลางศตวรรษท่ี 19 และในปี 1929 ไดก่้อตั้งอุทยานแห่งชาติ Grand Teton ข้ึนเพื่อปกป้องดินแดนทั้งหมดรวมถึงหุบ
เขาแจ็กสันโฮล เม่ือนกัอนุรักษน์าํโดย John D. Rockefeller จูเนียร์ เร่ิมซ้ือท่ีดินใน Jackson Hole เพื่อเพิ่มเขา้ไปใน
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton เป็นสถานท่ียอดนิยมสําหรับการปีนเขาปีนเขา การตกปลาและการ
เดินป่า มีสถานท่ีตั้งแคมป์มากกว่า 1,000 แห่งและเส้นทางเดินป่าระยะทางกว่า 320 ไมล์ นาํท่านนัง่รถชมวิวใน
เส้นทาง 42 ไมล ์ท่ีเล่ืองช่ือ ท่านจะประทบัใจไปกบัธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และงดงาม นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโคล
เตอร์ เบย ์วิลเลจ” (COLTER BAY VILLAGE) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงของอุทยาน มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นชมววิหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโคด้ี” (CODY) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเป็นวีรชนของภาคตะวนัตกผูห้น่ึง คือ พนัเอกบฟัฟาโล่ 

บิลล์ โคด้ี ไดก่้อตั้งข้ึน และมีรูปอนุสาวรียต์วั
เขากาํลงัข่ีมา้ถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนข่ีมา้
ด่วน เป็นทหาร และนกัล่าควายป่าไบซนั เล่า
กันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 
5,000 ตวัภายในปีคร่ึงเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็น
ผูน้าํอินเดียน มากมาย และฮอลลีวูด้ยงัไดท้าํ
ภาพยนตร์เก่ียวกับประวติัชีวิตอนัโลดโผน
ของเขาด้วย ระหว่างทาง ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพสองขา้งทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลบัแคนยอนโชชอนเน่ ซ่ึงสวยงามประทบัใจตลอดเส้นทาง / พร้อมนาํ
ท่ า น เ ข้ า ช ม  “ เ ข่ื อ น บั ฟ ฟ า โ ล่  บิ ล ล์ ” 
(BUFFALO BILL’S DAM) ถือเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของเมืองโคด้ี 
สร้างในปี ค.ศ.1905-1910 ในปีท่ีสร้างเสร็จ 
ได้สร้างสถิติเป็นเข่ือนท่ีสูงท่ีสุดในโลกใน
สมยันั้น  

คํ่า บริการอาหารคํ่ า  ณ ภัตตาคาร  /  นําท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่ :   BEST WESTERN PREMIER IVY INN & SUITES                   หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 



วนัที่ห้าของการเดนิทาง(5)  โคดี ้- บัฟฟาโล่  จลิเลตต์ - เดวลิส์ ทาวเวอร์ - แรพดิ ซิตี ้
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านนัง่รถผา่นชม “เมืองโคด้ี” (Cody) ออกเดินทางสู่เมืองเรพิด ซิต้ี ผา่นชมเมืองต่างๆระหวา่งทางซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะเป็นเมืองสไตล์ Wild West แบบฉบบั
คาวบอย ตะวนัตก ผ่านเมืองบฟัฟาโล่ ผ่าน
ชมยอดเขาสูงตระหง่านของเทือกเขาบ๊ิก
ฮอร์น (Bighorn) ชมทศันียภาพท่ีสวยงาม 
ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นท่ีเปิดโล่งกว้างมี
กิจกรรมกลางแจ้งมากมายในช่วงฤดูร้อน
โดยเฉพาะการแข็งขนัโรดีโอ (Rodeo) ท่ีสุด
แสนเร้าใจ จากนั้น นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
จิลเล็ตต ์ตั้งอยูใ่นรัฐเซา้ทด์าโกตา้ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม “หอคอยปีศาจ” (Devils Tower National Monument) ตั้งอยูใ่นรัฐไวโอมิงเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาท่ีแปลก
ประหลาด โดยเป็นแท่งหินลาวาท่ีผุดข้ึนมา
เหนือพื้นพิภพเม่ือ 60 ลา้นปี มีความสูงขนาด 
260 เมตร เป็นลกัษณะการก่อตวัของกองหิน
เป็นเนินร่องชัน ตอหินน้ี กล่าวว่าเกิดข้ึน
เพราะอาํนาจหินละลายของภูเขาไฟ เม่ือมนั
จบัตวัเยน็ลงโดยถูกแสงแดด ลม และฝน จึง
ทาํให้เห็นชั้นของหินไดช้ดัเจน (ซ่ึงเป็นท่ีท่ี
สูงท่ีสุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันใน
สหรัฐฯ) ไดเ้วลาสมควร นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแรพิด ซิต้ี (Rapid City) 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่ :   LA  QUINTA INN&SUITES BY WYNDHAM RAPID CITY     หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่หกของการเดนิทาง(6) แรพดิ ซิตี ้- อุทยานป่าแห่งชาตแิบลค็ ฮิลล์ - เครซ่ี ฮอร์ส  
   เมาท์ รัชมอร์(หน้าผาประธานาธิบด)ี - เมืองเชเยน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางเขา้สู่บริเวณ “อุทยานป่าแห่งชาติแบล็คฮิลล์” (Black Hills National Forest) เพื่อเขา้ชม “อนุสรณ์สถานเมาท์
รัชมอร์” (Mount Rushmore National 
Memorial) ปะติมากรรมแกะสลกับนหนา้ผา
หินแกรนิต โดยถูกแกะสลกัเป็นรูปหนา้ของ
อดีตประธานาธิบดีคนสําคัญ 4 คนของ
สหรัฐอเมริกา โดยแต่ละคนเปรียบเป็น
ตัวแทนของอุดมการณ์ในแต่ละด้านของ
ป ร ะ เ ท ศ  ไ ด้ แ ก่  จ อ ร์ จ  ว อ ชิ ง ตั น 
ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา เป็น
ตวัแทนในเร่ืองการสร้างชาติ,โธมสั เจฟเฟอร์
สัน ประธานาธิบดีคนท่ี3 ของอเมริกา เป็นตวัแทนดา้นปรัชญาการเมือง, ธีโอดอร์ รูสเวลท์ ประธานาธิบดีคนท่ี 26 
ของอเมริกา เป็นตวัแทนแห่งการแผข่ยายและอนุรักษ ์และ อบับราฮมั ลินคอล์น เป็นตวัแทนในดา้นการสงวนและ
รักษา โดยสร้างข้ึนในปี 1927 โดยมีประติมากรนามวา่ “กุตซอน บอร์กลุม” (Gutzon Borglum) เป็นผูด้าํเนินการ
และควบคุมการแกะสลกั โดยจุดประสงคเ์ร่ิมแรกในการสร้าง ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกตา้ ซ่ึงไดเ้ร่ิมงานข้ึนในปี 
ค.ศ.1924 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1941 โดยไดส้ร้างประติมากรรมน้ีข้ึนมาก็เพื่อตอ้งการหาส่ิงดึงดูดให้นกัท่องเท่ียว
แวะมาชมแบล็กฮิลล์ ซ่ึงปัจจุบนัเมาท์รัชมอร์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ของ
ประธานาธิบดี อีกทั้งเป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวกวา่สองลา้นคนต่อปีท่ีไดแ้วะเวยีนมาเยีย่มมาชมสถานท่ีแห่งน้ี 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้ชมโครงการแกะสลกั “ภูเขาอนุสาวรียเ์ครซ่ี ฮอร์ส” (Crazy Horse Memorial) นกัรบอินเดียนผูย้ิ่งใหญ่ 

อนุสาวรียเ์ครซ่ี ฮอร์ส สร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึกถึงผูน้าํอเมริกนัสัญชาติอินเดียแดงท่ีมีช่ือเสียง ผูเ้ป็นวีรบุรุษ ท่ีถูกยก
ยอ่งความกลา้หาญในฐานะนกัรบท่ีไดรั้บการ
บนัทึกประวติั ลักษณะท่ีจดัสร้างเป็นการ
แกะสลกัภูเขาเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่บนภู
ผาแบล็ค ฮิลส์ อนุสาวรียเ์ป็นลกัษณะของคน
ข่ีมา้ ถา้สร้างเสร็จ อนุสรณ์สถานเครซ่ี ฮอร์ส 
จะเป็นภูผาแกะสลกัท่ีใหญ่ท่ีสุด ในโลก ท่ี
ยาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมีขนาด
ใหญ่กว่า สฟิงคซ์ ท่ีอียิปต์ และจะสูงกว่า
อนุสรณ์สถานวอชิงตนัท่ีวอชิงตนั ดี ซี และ
ช่วงราบของท่อนแขนของผูน้าํอเมริกนัท่ีแกะสลกัจะมีขนาดยาวเกินกวา่ 3 สนามอเมริกนัฟุตบอล ไดเ้วลาสมควรนาํ
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชเยน (Cheyenne)  



คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัที่ :   BEST WESTERN PLUS FRONTIER INN CHEYENNE             หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัที่เจด็ของการเดนิทาง(7) เชเยน - เดนเวอร์ - ลาส เวกสั - ลาส เวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลท 
ชมแสงสีเสียง    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนเวอร์ (Denver)  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลาส เวกสั (LAS VEGAS) โดยสายการบิน..........เท่ียวบินท่ี.......... 
12.30 น. เดินทางถึง เมืองลาส เวกัส หลงัจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเขา้สู่ ตวัเมืองลาสเวกสั ผ่านภูมิ

ประเทศท่ีเป็นภูเขาและทะเลทรายอนักวา้งใหญ่ของรัฐเนวาดา้ เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็น
สถานท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรง
ดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดง
สินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืน
ในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียง
กนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่ “ลาส เวกสั พรีเม่ียม เอาทเ์ลท”(LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ท่ีสุดในลาส 

เว กัส  มี แ บ ร น ด์ เ น ม ม าก ม าย  อ า ทิ   COACH, 
BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, 
SALVADOR FARRAGAMO, NERGIES, MISS 
SIXTY, CALVIN KLEIN หลงัจากนั้นเพลิดเพลิน
กบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ละแห่งในยา่น
ถนน STRIP ของลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขาไฟระเบิด
ท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE 
ISLAND, โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํท่ี BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระ
พรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส พร้อมทั้งชม
ความสวยงามภายในโรงแรม VENETIA ดว้ย 

** อสิระอาหารคํา่เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง *** 
 

พกัที่ :    BALLY’S LAS VEGAS                                                                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 



วนัที่แปดของการเดนิทาง(8) ลาส เวกสั - แกรนด์แคนยอน - Sky Walk - เขือ่นฮูเวอร์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 157
กม.//ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ชม
อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนส่ิงมหศัจรรยท์าง
ธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก ก่อตวัข้ึนในช่วงเวลา
ประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 
446 กม.จุดท่ีกวา้ง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.
นาํท่านเขา้ชมดา้นเวสทริ์ม (West rim) ท่ีซ่ึงท่านจะ
ได้ สัมผสัประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค 
(Sky Walk) ท่ีจะทาํให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยูบ่น
อากาศ อยา่งน่าต่ืนเตน้ หวาดเสียว 

หมายเหต ุ: กรณีท่านใดสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์เพื่อชมวิวมุมสูงของแกรนดแ์คนยอน กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ (มีค่าใชจ่้าย
เพ่ิมเติม) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ แกรนด์แคนยอน (แบบปิกนิค) 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางกลบันครลาสเวกสั ระหวา่งทางแวะ ชม เข่ือนยกัษฮู์เวอร์แดม (HOOVER DAM) 

(ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เข่ือน
คอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่นํ้ าโคโลราโด ตั้งอยูบ่น
เขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ี
สร้างเสร็จ เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะท่ีก่อสร้าง
เสร็จ นับเป็นเข่ือนคอนกรีต ขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ต่อมาเม่ือ เข่ือนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2488 เข่ือนน้ีจึงตกลงมาเป็นท่ีสอง ปัจจุบนั
เข่ือนฮูเวอร์ เป็นเข่ือนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 
34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตาม
ธรรมชาติของ แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายนํ้ าโคโลราโด ้ท่ีคดเค้ียว นาํท่านชมแนวหุบเขาท่ียงัคง
รักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร / นาํเขา้โรงแรมท่ีพกั 

กิจกรรมหลงัทานอาหารคํ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของ
ลาสเวกสั เช่น โชวภู์เขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน์ํ้ าพุเตน้ระบาํท่ี 
BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชม
หน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจาํลองจากปารีส พร้อม
ทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE 

หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพ์เิศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์ 



พกัที่ :    BALLY’S LAS VEGAS                                                                หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 

วนัที่เก้าของการเดนิทาง(9)  ลาส เวกสั - ลอส แองเจลสิ - Premium Outlet   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ลอส แองเจลิส หรือท่ี

รู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะเวลาใน
การเดินทาง 4 ชัว่โมง) อิสระให้ท่านได ้ชอ้ป
ป้ิง “BARSTOW PREMIUM FACTORY 
OUTLET” ตามอธัยาศยั มีสินคา้หลากหลาย
แบรนด์ให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิ OASICS, 
BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN 
KLEIN, COACH, GAP, GUESS 
FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, 
LACOSTE, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ https://www.theoutletsatbarstow.com/ 

** อสิระอาหารกลางวนั เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง *** 
 บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นาํท่านเดินทางสู่ “นครลอส แอนเจลิส” (LOS ANGELES)(ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) ตั้งอยู่
ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติ
อาศยัอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางด้าน
อุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นท่ีตั้ ง
ของฮอลลีวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือ ดงั
ของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็น
เมืองท่ีมีความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียว 
อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์ทแกลลอร่ี โรงละคร ห้างสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร 
บาร์ ไนทค์ลบั ท่ีช่วยสร้างสีสันในยามคํ่าคืนดว้ย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย หลงัรับประทานอาหาร นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั   

พกัที่ :    HOLIDAY INN LA MIRADA                                                     หรือที่พกัระดบัใกล้เคยีง 
 
 
 
 

https://www.theoutletsatbarstow.com/


วนัที่สิบของการเดนิทาง(10) ลอส แองเจลสิ - ชมเมอืง - ซานตา โมนิก้า  
  สนามบินลอส แอนเจลสิ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบัสอง  
ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ ว ัฒนธรรม และการ 
บัน เ ทิ ง ล อ ส แ อ ง เ จ ลิ ส  ตั้ ง อ ยู่ ใ น ม ล รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมาจากคาํ 
วา่ โลสองัเคเลส (Los Ángeles) นาํท่านผา่น
ชมยา่นธุรกิจ สาํคญั ยา่นไชน่าทาวน์ ศาลาวา่
การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู ้ด 
เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO 
DRIVE) ในยา่น BEVERLY HILL ซ่ึงเป็น
ย่านช้อปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ พร้อมกันน้ียงัเป็นย่านท่ีมีดาราฮอลิวู ้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไช 
นีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่าน
จะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่า 
ดาราช่ือดงั ท่ีประทบัไวพ้ร้อมช่ือจารึกของ
ดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ นาํท่านชม 
ฮอลีวูด๊ วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk 
of Fame) เป็นทางเทา้ท่ีอยูส่องขา้งทางถนน
ฮอล ลี วู ้ด  บู เล วา ร์ด  ใ นทิ ศ ตะ วัน ออก -
ตะวนัตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ้
ตั้ ง อ ยู่ ใ น ฮ อ ล ลี วู ้ด  ล อ ส แ อ น เ จ ลิ ส  รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวดู วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผน่หิน
ตบแต่งเป็น รูปดาวห้าแฉก จาํนวนมากกวา่ 2000 ดวง จารึกช่ือ ของนกัแสดงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการมายา 
จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด สําหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /
วงการดนตรี / วงการวทิย ุ/ วงการละครเวที 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

  

 



บ่าย นาํท่านข้ึนสู่ เนินเขากริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park)  เก็บภาพคู่กบัป้ายฮอลลีวูด้ (Hollywood) กริฟฟิธ พาร์ค ไดช่ื้อวา่
เป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะสาํหรับการพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก และยงัสามารถทาํกิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง 
เช่น การปีนเขา ข่ีมา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมี
หอดูดาวให้ไดข้ึ้นไปสํารวจอีกดว้ย, นาํท่าน
ชมชายทะเลซานตา้ โมนิกา้ (Santa Monica) 
เป็นเขตท่ีตั้ งอยู่ทางตะวนัตกของนครลอส 
แอนเจลิส ตั้งอยู่ติดกบั อ่าวซานตา้ โมนิกา้ มี
เวลาให้ท่านชมวิวท่ีสวยงามหรือเลือกซ้ือ
สินค้าท้องถ่ินเป็นท่ีระลึก นําท่านสู่ เดอะ 
โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิง
อีกท่ี ท่ีมีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ เพิ่งถูกสร้าง
ในปี 2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีสําคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเต็มไปดว้ยร้าน
เส้ือผา้และสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนงั นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงสุดเจ๋งอีกท่ีของ
แอลเอ ท่ีคุณตอ้งไม่พลาดแวะมาอยา่งแน่นอน, อิสระให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมรวม
สินคา้พื้นเมืองรวมถึงอาหารและผลไมข้ึ้นช่ือของเมืองไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร /  นาํท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส  

วนัที่สิบเอด็ของการเดนิทาง(11) ลอส แองเจลสิ - ฮ่องกง 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX 881 

********* เดนิทางข้ามเขตแบ่งเวลาสากล เวลาเปลีย่น วนัทีเ่ปลีย่น ********* 

วนัที่สิบสองของการเดนิทาง(12) ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  
06.45 น. เดินทางถึงเกาะฮ่องกง จากนั้นนาํท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX705 

*********************************************************** 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าชา้อนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหนา้ทวัร์
ผูน้าํทวัร์ มีอาํนาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสาํคญั เม่ือท่านทาํการจองและชาํระเงินมดั
จาํแลว้ บริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 



กาํหนดการเดนิทาง ปี 2565 (รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

พกัท่านเดียว/ห้อง
จ่ายเพิม่ 

16-27 พ.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

13-24 มิ.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

11-22 ก.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

08-19 ส.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

19-29 ก.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

10-21 ต.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

17-28 ต.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

24 ต.ค.-04 พ.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 
ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีบริษทั 

หมายเหตุ : ประเทศอเมริกา โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนมากจะเป็นหอ้งพกัแบบ 2 เตียง(QUEEN BED) 
*** คณะยนืยนัการเดินทางเม่ือมีผูเ้ดินทางครบ 15 ท่าน *** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอตเทิล // ลอส แองเจลิส-กรุงเทพฯ (และไฟลท์ภายใน) 
 ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีชาํนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้

พนกังานขบัรถเกิน 11 ช.ม. / วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท้่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการนาํทวัร์โดยหัวหน้าทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวให้ความรู้  และคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
 ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ หากท่าน

อายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพิ่ม 
 ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีนํ้ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ี

แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมท่ีพกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรับทุกท่าน) 
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางเขา้ประเทศอเมริกา และ ก่อนเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย / ค่าใชจ่้าย TEST & GO 

หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE 
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 9,000 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน

ไม่วา่ท่านจะผา่นการพิจารณาหรือไม่กต็าม)  
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 100 บาท (1,200.-บาท) ต่อท่าน / ต่อวนั (หากท่านประทบัใจในการบริการ)  

 

เงือ่นไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 80,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผา่นการพิจารณาวซ่ีาไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดี
คืนเงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
o ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สํารองที่น่ังครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์ม มา
จากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หากในช่วงทีท่่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล 
และอาํนวยความสะดวก  

o เอกสารต่างๆทีใ่ช้ในการยืน่วซ่ีาท่องเทีย่วทวปีอเมริกา ทางสถานทูตเป็นผูก้าํหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้าํหนด 
ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอาํนวยความสะดวกในการ
ยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพ้ิจารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดําเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่น
การพิจารณา 

-  ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินทีอ่อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีสําคญัในการยื่นวีซ่า หากท่าน
ไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งทาํการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหัก
บางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจาํตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปอเมริกา ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจาํ
หอ้งใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ใหท้่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงใหท้่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะสาํรองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนท่ีจะสาํรองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เงือ่นไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํ

กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัข้ึนไป --- เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา VISA  (ตอ้งแสดงตวัท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
 หนังสือเดนิทางที่เหลอือายุใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิว้ จํานวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถอืหุ้น หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสาร
แ ส ด ง ท า ง ก า ร เ งิ น อื่ น ๆ  ส า ม า ร ถ ยื่ น แ น บ เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้  ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ ห ลั ก ฐ า น ก า ร เ งิ น ข อ ง ท่ า น ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด )  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัสาํเนาท่ีท่านจะใชย้ื่นวีซ่า (ใชเ้วลาดาํเนินการขอประมาณ 3-5 วนัทาํการ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ทํ า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า  
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีว่าการอาํเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ (ถ้ามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํร้องใหม่ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
คร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณทีี่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวีซ่าของท่าน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีซ่าปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวีซ่าท่องเท่ียว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


