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 11 วนั มหัศจรรย์อทุยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ  

 

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

มกราคม - พฤษภาคม 2565 
179,900 บาท  

ลอสแองเจลสิ (บินภายใน 2 เที่ยว) – ลาสเวกัส – แกรนด์แคนยอน – นั่ง 4WD แอนทีโลป แคนยอน 
ไบร์ซ แคนยอน – ซอล์ทเลค ซิตี ้– แจ็คสันโฮล – แกรนด์ทีตัน – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  

น ้าพุร้อน – รีโน – เลค ทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – ซานฟรานซิสโก 
 

14-24 ม.ค. 65 / 11-21 ก.พ. 65 / 18-28 ม.ีค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65 
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12 วนั มหัศจรรย์อทุยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ  

 

วันแรก กรุงเทพ – ไทเป 
 

09.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
Q/R สายการบิน EVA Airways  
หมายเหตุ : ท่านต้องแสดงวัคซีนพาสปอร์ตการได้รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอิน พร้อมผลการ
ตรวจ RT-PCR Test มีอายุไม่เกิน 72 ช่ัวโมง (แนะน าให้ท าการตรวจโควิด 1 วันล่วงหน้าก่อนเดินทาง)  

12.10 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ BR212 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชั่วโมง) 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวี
ส่วนตวัทุกที่นัง่  

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

19.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน BR012 
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชัว่โมง) 

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

สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 
14.50 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

น าท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็นอนัดบัสอง ของสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ใน 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทาง ด้านวฒันธรรมและศิลปกรรม นอกจากน้ียงัเป็นเมืองที่มี 
ช่ือเสียงอย่างมากของนักท่องเที่ยว เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอร่ีฮิลล์ 
(Beverly Hills) ซ่ึงเป็นที่พกัของ เหล่าดาราดงัในวงการมายา น าท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม 
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคญัของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก 
จ านวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนักแสดง และบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็น
เกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ด้รับคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม แห่งน้ี อิสระให้ท่านไดเ้ดินเล่นและ
เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลาน าท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s 
Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือ
ของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระให้ท่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราที่ช่ืนชอบตามอธัยาศยั  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Doubletree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วันที่สอง แทนเจอร์ ช้อปป้ิงเอาท์เลต -  ลาสเวกัส  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) เมืองเล็กๆที่มีเอาท์เลตขนาดใหญ่ให้ท่านได้ช้อปป้ิง อิสระให้ท่าน

ได้ช้อปป้ิงสินคา้ ณ แทนเจอร์ ช้อปป้ิงเอาท์เลต (Tanger Barstow Factory Outlet)  ช้อปป้ิงเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด 
และมีหลาหลายแบรนด์ดงัให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆ 

 

กลางวนั อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาว
อเมริกันและคนทัว่โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ นักเขียนบางคนให้ช่ือว่าเป็น "America's 
Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถาณที่ที่มีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง
เจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็นแรงดึงดูดหลกัให้นักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเข้ามา 
ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร 
ห้างสรรพสินคา้ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อ่ืนในโลก จะหาไดค่้อนขา้งยากที่
จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั แห่ง
น้ี โดยในที่สุดปัจจุบนัน้ี คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็นเพราะต้องการที่จะไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้
สนุกเป็นหลกัอีกต่อไป แต่ไปเพื่อไดเ้ห็นลกัษณะ อนัพิเศษของเมืองน้ี เมืองน้ีมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่คือ ไฮจ์ 
โรลเลอร์ ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท์ี่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม แกรนด์แคนยอน – แอนทีโลปแคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตั้ งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่า
อศัจรรยข์องแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความมหัศจรรยข์องธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยถือก าเนิดจากการกัดเซาะของ
กระแสน ้ า สายน ้ าโคโลราโด (Colorado) ที่มีสภาพเป็นเพียงล าธารเล็กๆไหลคดเค้ียวตามที่ราบกวา้งใหญ่ที่อยู่
ระดับเดียวกับน ้ าทะเล ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงข้ึนเน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาล ภายใต้พื้น
โลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนวหน้าผากวา้งใหญ่ ซ่ึงการยกตวัของแผ่นดินท าให้ทางที่ล าธาร
ไหลผ่านลาดชันข้ึนและท าให้น ้ าไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปที
ละนอ้ยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพงัทลายของหิน บวกกบัแรงลมและแสงแดดไดด้ าเนินมานานหลายล้านปี 
จนเกิดเป็น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยกให้เป็นหน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติของโลก   

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านตื่นตาตื่นใจกบั แกรนด์แคนย่อนสกายวอล์ค (Grand Canyon Skywalk) ทางเดินรูปเกือกมา้ริมหนา้ผา ใต้
พื้นทางเดินเป็นกระจกใส เห็นพื้นดินเบื้องล่างที่อยู่ใตล้งไปถึง 1,450 เมตร หรือเทียบเท่ากบัตึกที่สูงที่สุดในโลก 
2 ตึกต่อกัน สร้างความหวาดเสียวให้กับผูเ้ดินไม่น้อย เพราะเสมือนเดินอยู่บนอากาศ สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) อีกหน่ึงความอศัจรรยท์ี่ธรรมชาติบนัดาลให้ปรากฏ  หุบเขา
พิศวง แห่งน้ี เกิดจากการพงัทลายของชั้นหิน Navajo Sandstone ซ่ึงถูกกดัเซาะอย่างฉับพลนัจากกระแสน ้ าที่ซัด
ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน  Antelope Canyon จึง
กลายเป็นหุบเขาที่อนัตรายที่สุด เน่ืองจากบริเวณนั้นอาจเกิดน ้าท่วมฉับพลนัไดต้ลอดเวลา  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Antelope Lake Powell Resort หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี แอนทีโลป แคนยอน - อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน  
 

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงถือว่าเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวซ่ึงดึงดูดใจช่างภาพทัว่โลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์
ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบัใจแก่ทุก
สายตา ด้วยความคดเค้ียวดุจเกลียวคล่ืนเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึง
เปล่ียนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไมร่้วง 
จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะข้ึนช่ือว่าเป็น หุบเขาที่อนัตรายที่สุด ขณะเดียวกันก็ถือว่า
เป็น หุบเขาที่สวยที่สุด และเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนกัท่องเที่ยวจากทัว่โลก และไดร้ับความ
นิยมในการถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหน่ึงในอเมริกา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใช่ว่าจะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand Canyon) เท่านั้นที่เป็นธรรมชาติมหัศจรรยท์ี่ถูกรังสรรค์
ข้ึนมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติเมื่อ 6 ลา้นปีมาแลว้ที่บริเวณน้ีอยู่ใตผื้นน ้าเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก
ผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตวัข้ึน และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหิน
มากมายในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง เน่ืองจากสถานที่น้ีอยู่ตอนปลายของแกรนด์
แคนยอน  จึงถูกตั้งช่ือว่าไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ 
ที่เรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ข้ึนเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอินเดียนแดง
กล่าวว่า แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจากมนุษยท์ี่ตอ้งค าสาปกลายเป็นหิน  

http://travel.mthai.com/
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ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Provo หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ซอล์ทเลค ซิตี ้– แจ็คสันโฮล – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่เมืองซอล์ทเลค ซิติ้  (Salt Lake City) น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับที่ว่าท าการรัฐยูท่าห์ (Utah State 

Capitol) ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ. 1912 ออกแบบโดย ริชาร์ด เคล็ทติ้ง สถาปนิกชาวยูท่าห์ เป็นอาคารที่สูง 4 ชั้น 
ที่ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า “แคปิตอล ฮิลล ์(Capitol Hills)” ภายในนั้น 
ตกแต่งได้อย่างหรูหรา ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ ที่ประชุมสภารัฐยูท่าห์ และศาลฏีกาสูงสุดของ  
รัฐยูท่าห์อีกดว้ย น าท่านชม Temple Square ศูนยร์วมจิตใจของชาวคริสตใ์นรัฐยูท่าห์ซ่ึงตั้งอยู่ในเน้ือที่ 10 เอเคอร์ 
หรือประมาณ 25 ไร่ซ่ึงประกอบด้วย Salt Lake Temple, Salt Lake Tabernacle, Salt Lake Assembly Hall, the 
Seagul Monument น าท่านถ่ายรูปคู่กบั Salt Lake Temple สร้างข้ึนใน ปีค.ศ. 1893 และใชเ้วลาถึง 40 ปีในการก่อ 
สร้างเป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สุดเป็นอนัดบั 4 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบนัโบสถแ์ห่งน้ีถูกใชใ้นการ 
จดัพิธีส าคญัทางศาสนาต่างๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัของเมืองหลวงแห่งน้ีอีกดว้ย 

11.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินซอลท์เลค ซิติ้ เพื่อเชคอิน 
  อิสระให้ท่านรับประทานอาหารในสนามบินตามอธัยาศยั 
13.45 น. ออกเดินทางจากซอลท์เลค ซิตี้  (SLC) สู่สนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล (JAC) โดยเที่ยวบิน DL2533 
14.46 น. เดินทางถึงสนามบินสนามบินแจ็คสันโฮล 
  น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตนั (Grand Teton National Park) ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาแกรนด์ทีตนั 

(Grand Teton) ทางตอนเหนือของ รัฐไวโอมิ่ง มียอดเขาทีตนัที่มีความสูง 4,197 เมตรจากระดบัน ้าทะเลเป็นจุด 
ที่สูงที่สุดของเทือกเขาและสูงเป็นอบัดับสองของสหรัฐอเมริกา ในอดีตนั้นเป็นสถานที่นิยมอย่างมากส าหรับ 
นักล่าสัตว์และหาของป่า จนกระทัง่ประธานาธิบดีแฟงคลิน รูสเวลท์ได้ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 
1923 เพื่อรักษาพนัธ์ุไม ้และพนัธ์ุสัตว์ป่าจ านวนมากระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อัน 
สวยงามของเทือกเขาทีตนัที่สลบัไปด้วยทิวป่าสนทึบ อนัเป็นเอกลกัษณ์ของป่าไมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา 
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นอกจากน้ีหากท่านโชคดีอาจจะไดพ้บเห็น สัตวน์านา ชนิดเช่น หมีด า และกวาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดส้ัมผสั
บรรยากาศ และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Grand Teton หรือเทยีบเท่า  
 

 

วันที่หก อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน  (Yellow Stone National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก 
ของโลกที่ตั้งอยู่ตน้สายของแม่น ้าเยลโลวส์โตน หรือ Hidatsa ที่แปลว่าหินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผ่า 
Minnetaree ที่พบหินสีเหลืองอยู่โดยรอบแม่น ้ าสายน้ี และถูกน ามาใช้เป็นช่ือของอุทยานแห่งชาติ ในปี  1872 
ปัจจุบนัมีเน้ือที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิ่ง และมอนทาน่า) บนเน้ือที่ทั้งหมด 2,219,789 เอเคอร์ 
มีสัตว์สายพนัธ์ุต่างๆมากกว่า 400 สายพนัธ์ุ อาทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นต้น พนัธ์ุไมม้ากกว่า 1,000 
สายพนัธ์ุ นอกจากน้ียงัตั้งอยู่ในเขต Super volcano ที่เคยเกิดการปะทุมาแลว้ 3 ครั้ ง (ครั้ งสุดทา้ย 640,000 ปีก่อน) 
จึงท าให้พื้นที่แห่งน้ีเกิดความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากการสะสมและทบัซ้อนของลาวาและข้ีเถา้จากการระเบิดของ
ภูเขาไฟจึงท าให้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัให้มีทศันียภาพที่งดงามอีกด้วย จึงท าให้ อุทยาน
แห่งชาติแห่งน้ีไดร้ับความนิยมอย่างมากในหมู่นกัท่องเที่ยว 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

 
บ่าย น าท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกยเ์ซอร์ (Old Faithful Geyser) น ้าพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 100 – 200 เมตร และ

จะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นไดเ้วลาน าท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน(Grand Canyon 
of Yellow Stone) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตวัของพื้นโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขา้ไฟระเบิด การเคล่ือนตวัของ
น ้าแข็ง ในยุคที่น ้าแข็งละลาย จึงท าให้ปัจจุบนัน้ีแม่น ้าเยลโล่วส์โตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว น าท่าน
ชมความงดงามของแม่น ้ าเยลโลว์สโตน(Yellow Stone River) เป็นหน่ึงในสาขาของแม่น ้ ามิสซูร่ี มีความยาว
ประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากน้ีผิวน ้ าบริเวณน ้ าตกนั้นจะถูกเคลือบดว้ยน ้ าแข็ง สลบัไปด้วยสีสันสวยงาม
ของผาหินสีแดงแกมน ้าตาลที่เต็มไปดว้ยสีขาวของหิมะที่คา้งอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเขม้เกือบด าของ
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ป่าสน จึงท าให้นกัท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านชม 
บ่อน ้าพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน ้าพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปล่ียนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยาน
แห่งชาติเยลโลวส์โตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซ่ึงทุกท่านจะไดเ้ดินชมบ่อน ้าพุร้อนPorcelian และบ่อ
น ้ าพุร้อนBack ที่อยู่ในเขตบ่อน ้ าพุร้อนนอริสซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสาน
กนัอย่างลงตวัของสีของธรรมชาติที่รายลอ้มอยู่โดยรอบบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ี 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า  
 
 

วันที่เจ็ด   บ่อน ้าร้อนแกรนด์พริสมาติค – รีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝ่ังตะวันตก (West Yellow Stone) อีกด้านหน่ึงที่มีสถานที่  
ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีไม่ว่าจะเป็นบ่อน ้าพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็น
อนัดบั 3 ของโลกโดยมีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร น าท่านชม บ่อน ้าร้อนแก
รนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน ้ าร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นัก
ธรณีวิทยาชาวอเมริกนัใน ปีค.ศ. 1871 เป็นบ่อน ้าร้อนรายลอ้มไปดว้ยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซ่ึงเกิดจากการทบั
ถมของแบคทีเรียและพืชเซลลเ์ดียว  

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอร้อนที่เกิดจากแมกม่าในชั้นใตด้ินของผิวโลกที่
ผสมผสานการดินโคลนในแถบนั้นจึงท าให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน ้าตาลตามสี
ของชั้นดินในแถบนั้น 

 

 



 

HTC-BR-12D-YELLOWSTONE 

 

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน (BZN) 
17.59 น. ออกเดินทางสู่สนามบินรีโน โดยเที่ยวบิน DL4782//DL1399 ของสายบินเดลตา้แอร์ไลน์ส แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน

ที่เมือง ซอลทเ์ลค ซิตี้  
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

22.05 น.         เดินทางถึงสนามบินเมืองรีโน (RNO) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Harrah’s Casino Hotel Reno หรือเทียบเท่า 
 

วันที่แปด ทะเลสาบทาโฮ – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื้นที่
ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของสหรัฐฯ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเทือกเขาสูงที่สุด (Alpine 
Lake) ในเขตอเมริกาเหนือ นอกจากน้ียงัเป็นทะเลสาบที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) 
และเป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอนัดับ 2 ของทวีปอเมริกาเหนือ แมว้่าอุณหภูมิในเขตน้ีจะต ่ามาก แต่น ้ าใน
ทะเลสาบน้ีไม่เคยกลายเป็นน ้ าแข็ง ทั้งยงัมีความใสสะอาดมองเห็นพื้นไดใ้นระดับลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทา
โฮโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสูงที่ปกคลุมดว้ยหิมะหนา เหมาะแก่การผจญภยัดว้ยสกี และยงัเป็นที่ตั้งของสกีรีสอร์ต
หลายแห่ง น าท่านถ่ายรูปและสัมผสับรรยากาศของทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite National Park) 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

 

บ่าย น าท่านเขา้ชมความงามของ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ (Yosemite Naitonal Park) อุทยานที่มีช่ือเสียงโด่งดังดา้น
ภูเขาที่สูงชนั น ้าตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ และตน้สนขนาดยกัษ ์ที่พบไดเ้ฉพาะในเขตน้ีเท่านั้น น าท่าน
ถ่ายรูปกับ ฮาล์ฟโดม (Half Dome) ภูเขาหินแกรนิตรูปโดมที่โดนผ่าคร่ึง เรียกได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์ที่ส าคญัที่สุด
ของโยเซมิติเลยทีเดียว ความสูงจากจากฐานถึงยอดทั้งหมด 8,842 ฟุต ความอศัจรรยข์องอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ
น้ีเองท าให้ไดร้ับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี ค.ศ.1984  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว  
 

วันที่เก้า ซานฟรานซิสโก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศยัอยู่หนาแน่นเป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน ้ าสามด้าน ด้านตะวนัตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ 
และทิศตะวนัออก ติดกบัอ่าวซานฟรานซิสโก แมจ้ะอยู่ติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกบัการ
ลงเล่นน ้ าเพราะน ้ าเย็นจัด นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงเร่ืองไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์กลางหุบเขานาปา (Napa 
Valley) ซ่ึงอยู่ไม่ไกลนักจากตัวเมือง น าท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (San Francisco 
Premium Outlet) ชอปป้ิงเอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุด และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น Polo 
Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 
Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย 
 

**** เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงแบบจัดเต็ม อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **** 
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย 
นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหน่ึงในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็นสะพานที่ทอดยาวขา้ม
อ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 
1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กวา้ง 27 เมตร สูงกว่าระดับน ้ าทะเล 67 
เมตร มีทางรถยนต ์6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใชง้บประมาณก่อสร้างราว 35 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ อิสระ
ให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน
โกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ  กันคือ San Francisco Pier 
39  หรือที่รู้จักในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารข้ึนช่ือ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงมา้หมุน 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดที่ดึงความสนใจให้กบัผูท้ี่มาเยือนท่าเรือแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกนั
นบัร้อยตวัในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งน้ี หรือจะเลือก
ซ้ือของที่ระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

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._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
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักร) 
21.00 น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO)  
 
 

วันที่สิบ บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  
 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR17 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.55 ชัว่โมง)  

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 

 

วันที่สิบเอ็ด กรุงเทพมหานคร 
 

05.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR201 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ (Bon Voyage) 

11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ  
14-24 ม.ค. 65 / 11-21 ก.พ. 65 / 18-28 ม.ีค. 65 / 8-18 เม.ย. 65 / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 65 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มกราคม - พฤษภาคม 2565 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 179,900 

พกัเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,000 
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เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 165,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก็้ต่อเมื่อที่นัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 – 140,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน EVA หักคืน (BKK-TPE-LAX//SFO-TPE-BKK) 30,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวีซ่าอเมริกา 8,500 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ ามนัที่ปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที ่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 10 พฤศจิกายน 2564) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพื่อทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) 
ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริกา (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายุเกิน 85 ปี) 
และครอบคลุมการรักษากรณีติดเช้ือโควิด 

 ค่าที่พกัตลอดการเดินทาง (พกัห้องคู่) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ ตามระบุ 
 เจา้หนา้ที่ (ไกด์ไทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 

 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์-แฟกซ์ ค่าเคร่ืองดื่มมินิบาร์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่มิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าตรวจ PCR Test ในกรณีที่สายการบินมีขอ้ก าหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน 
 ค่าที่พกักกัตวั 1 วนั พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื่อกลบัถึงเมืองไทย 
 ค่าเจา้หนา้ที่ยกกระเป๋า ท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย  
 ค่าวีซ่าอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 
ส าหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยื่นวีซ่าไดท้ี่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้ับการยืนยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลิก  
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เ กิดข้ึนจริง เช่นมัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, วีซ่าและค่า

ด าเนินการ (ถา้มี), ค่าโรงแรม, ค่าตัว๋รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกคา้ไดร้ับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season 
สายการบินให้มดัจ าล่วงหนา้ 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)  

- แจง้ยกเลิกเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% + ค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง   
- แจง้ยกเลิกเดินทาง 0-14 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่าทวัร์ 100% 
- ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใชจ้่าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   

วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู ้เดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  
การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบตัิเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 

 เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์
ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะ  ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม ่ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้ับการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 

 ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 
เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ ง โดยจะอนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 



 

HTC-BR-12D-YELLOWSTONE 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัส่วน
ที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการ
เดินทางที่บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนักกระเป๋า คูณ 
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  
11 วัน มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  

เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป – แกรนด์แคนยอน – โยเซมิติ  
ราคาทัวร์ 179,900 บาท  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 

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท์ ห้องพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่............................................................... เอเยน่ต.์................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล.์.......................... ............................. 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 
 
 

กรุณาส่ง แบบฟอร์มส ารองที่น่ัง และ ส าเนาพาสปอร์ต มาที่ Line ID : Chainuan 
หรือ อีเมล์ koon.chainuan@gmail.com 


	05.55 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
	09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR201 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)

