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Code: IE04-USA-YELLO-MT.RUSHMORE-12BR-APR-OCT-178-MN0204 

12 วนั เมาทร์ชัมอร,์ เยลโลวส์โตน, อารเ์ชส, แอนทโีลป 

(เสน้ทางเทีย่วชมอทุยานแหง่ชาตทิีส่วยทีส่ดุในอเมรกิา) 

 

 

โปรโมช ัน่... สายการบนิ อวีเีอแอร ์(EVA Air) 

เมษายน – ตลุาคม 2020 

เร ิม่ตน้...178,000 บาท  

ลอสแองเจลสิ (บนิภายใน 4 เทีย่ว) – อทุยานแหง่ชาตแิอนทโีลป แคนยอน – หบุเขาโมนเูมนต ์– โฟรค์อน

เนอร ์โมนเูมนต ์– อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด – เมอืงโบราณใตผ้า – อทุยานแหง่ชาตอิารเ์ชส – โคโลราโด 

แคนยอน 

ป่าไวท ์รเิวอร ์– เมาทร์ชัมอร ์- อทุยานแหง่ชาต ิวนิดเ์คฟ – อทุยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตน – ซานฟรานซสิโก 

 

12-23 เม.ย./ 24 เม.ย.- 5 พ.ค./ 22 พ.ค.- 2 ม.ิย./ 19-30 ม.ิย./ 24 ก.ค.- 4 ส.ค./  9-20 ต.ค.2020  
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12 วนั เมาทร์ชัมอร,์ เยลโลวส์โตน, อารเ์ชส, แอนทโีลป 

 (เสน้ทางเทีย่วชมอทุยานแหง่ชาตทิีส่วยทีส่ดุในอเมรกิา) 

 

 

วนัแรก กรงุเทพ – ไทเป 

 

22.30 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 

เคานเ์ตอร ์Q/R สายการบนิ EVA Air  

 

วนัทีส่อง ไทเป – ลอสแองเจลสิ – เซนตจ์อรจ์ 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอแอร ์เทีย่วบนิที ่BR206 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 

สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวันบรกิารบนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกบัภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีี

สว่นตัว ทกุทีน่ั่ง  

06.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูส่นามบนิลอสแองเจลสิ ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

10.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไทเป (TPE) สู ่สนามบนิลอสแองเจลสิ (LAX) โดยเทีย่วบนิ BR006    

 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.40 ชัว่โมง) 

 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้บนเครือ่งบนิ 

07.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตลิอสแอน  ล ส ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

 น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร จากนัน้น าทา่นสูโ่รงแรมทีพั่ก 
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        ดินทางส   ครลอสแอน  ล ส (Los Angeles)    อ           ส       อ     สอ  

 อ  ส  ร  อ   ร       อ       ร  แ ค ล  อ ร์                 อ       ค     ล   ล      

         รร แล   ล  รร   อ                 อ          อ ส   อ        อ      อ        

  ร              อ  อลล     (Hollywood) แล     ค ร  อ        อร    ลล  (Beverly Hills) 

               อ    ล  ดารา         ร     น าท่านเดนิเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม 

(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคัญของคนดังฮอลลวีูด ประดับดว้ยแผ่นหนิตบแต่งเป็นรูปดาวหา้

แฉก จ านวนเกอืบ 5,000 ดวง จารกึชือ่ของนักแสดง และบคุคลทีม่ชี ือ่เสยีงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึง่

ถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ ส าหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึบนฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม แหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิ

เล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายภาพกับโรงภาพยนตร์กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร ์

(Grauman’s Chinese Theatre) ซึง่เป็นโรงภาพยนตรใ์นแบบศลิปะจนีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่ฮอลลวีูด ดา้นหนา้

มรีอยจารกึฝ่ามอืของดาราฮอลลีวูดพรอ้มลายมอืชือ่มากมาย อสิระใหท้่านไดค้น้หาและเก็บภาพดาราทีช่ ืน่

ชอบตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี (เมนูกุง้มงักร) 

 

13.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลอสแองเจลสิ 

17.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิลอสแอนเจลสิ สูส่นามบนิ เซนตจ์อรจ์โดยเทีย่วบนิ UA5009 (ใชเ้วลาบนิ 1.17 ช.

ม.) 

19.31 น. เดนิทางถงึสนามบนิเซนตจ์อรจ์ 

 น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Courtyard by Marriott St. George หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่าม แอนทโีลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point 
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เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูแ่อนทโีลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชัว่โมง) อกี

หนึ่งความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติบันดาลใหป้รากฏ  หุบเขาพิศวง แห่งนี้ เกิดจากการพังทลายของชัน้

หนิ Navajo Sandstone ซึง่ถกูกดัเซาะอยา่งฉับพลันจากกระแสน ้าทีซ่ดัผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม 

พายุฝนผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเนื่องจนถงึปัจจุบัน Antelope Canyon จงึกลายเป็นหุบเขาที่อันตราย

ทีส่ดุ เนือ่งจากบรเิวณนัน้อาจเกดิน ้าทว่มฉับพลันไดต้ลอดเวลา และระดับน ้าสามารถสูงถงึ 10 เมตร  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  อ      

 

บา่ย          ค        รร   อ แอนทโีลปแคนยอน หุบเขาทีอ่ันตรายทีส่ดุแห่งหนึง่ อ โล      ถอื   เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวซึง่ดงึดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาตซิ ึง่เกดิจากการตกกระทบของ

แสงอาทติยท์ีส่าดสอ่งผา่นชอ่งแคบ สะทอ้นกับสขีองชัน้หนิ Navajo Sandstone เกดิเป็นความสวยงามสดุ

ประทับใจแก่ทุกสายตา ดว้ยความคดเคี้ยวดุจเกลียวคลื่นเวา้แหว่งไปตามซอกหนา้ผา  สีสันที่เห็น

ใน Antelope Canyon จงึเปลีย่นไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เชน่ ฤดูรอ้น สสีันจะเป็นโทนสี

แดง สม้ และ มว่ง ฤดใูบไมร้ว่ง จะเป็นโทนสอีอ่น สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะขึน้ชือ่ว่าเป็น หุบเขา

ทีอ่นัตรายทีส่ดุ ขณะเดยีวกนัก็ถอืว่าเป็น หุบเขาทีส่วยทีส่ดุ และเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของ

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลก และไดรั้บความนยิมในการถ่ายรูปมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในอเมรกิา อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านท่านชม ฮอสชเูบน (Horse Shoe Ben Point) จุดชมโคง้

แมน่ ้ารปูเกอืกมา้บนหนา้ผาสงูกวา่ 1,000 ฟตุ นับเป็นอกีหนึง่ทัศนยีภาพทีส่วยงามมาก 

 

ค ่า รับประทานอาหารค    ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/
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วนัทีส่ ี ่ หบุเขาโมนเูมนต ์– โฟรค์อนเนอร ์โมนเูมนต ์– อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด – เมอืงโบราณใตผ้า 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูห่บุเขาโมนูเมนต ์(Monument of Valley Navajo Tribal Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.45 ชัว่โมง) น าทา่นเทีย่วชมและถา่ยรปูกบัหบุเขาโมนูเมนต ์(Monument Valley) ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่สน้เขตแดน

ระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอรโิซนาทางตะวันตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา ชือ่หุบเขามทีี่มาจากแท่งหนิค ้า

ขนาดมหมึา ซึง่กระจัดกระจายอยูบ่นทีร่าบไมพุ้ม่อนัแหง้แลง้ ภมูภิาคแถบนีเ้ต็มไปดว้ยแทง่หนิหรอืซากหนิที่

หลงเหลอืจากการสกึกร่อน นักธรณีวทิยาเรยีกแท่งหนิลักษณะดังกล่าวนี้ว่าโมนูเมนต ์ซึง่มลีักษณะคลา้ย

สิง่ก่อสรา้งจากฝีมอืมนุษยเ์ชน่ ตกึสูง หนิแท่งรูปร่างแปลกตาจ านวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า "หนิรูป

ประสาท" ซึง่เป็นแทง่หนิทีม่ลีักษณะยอดราบ หรอืเรยีกอกีอยา่งเนนิ "เมซา"(mesa) สงูกวา่ 300 เมตร และ

ดา้นบนมหีนิคลา้ยใบเสมาปรากฏอยู ่นอกจากนีย้งัม ี"หนิรปูถงุมอื" ซึง่มลีักษณะเป็นเนนิยอดป้านดูคลา้ยนิว้

มอืทัง้สี ่นอกจากนี้ยังมหีนิรูปร่างแปลกตาอกีมากมาย ในกลุ่มแท่งหนิ สงูกว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนี้ยัง

เป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวิูด้หลายต่อหลายเรือ่งไมว่่าจะเป็น Mission Impossible II, Transformer, 

Forrest Gump, Back to the Future and etc. อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรยแ์ละสวยงามของ

หบุเขาโมนูเมนตต์ามอธัยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูอ่ทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด (Mesa Verde National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง) 

เป็นอทุยานทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมรกิา โดยมบีรเิวณทีเ่ป็นจดุเชือ่ม 4 รัฐที่

เรยีกวา่ โฟรค์อรเ์นอร ์(4 corners) อันประกอบดว้ยรัฐยทูาห ์โคโลราโด นวิเม็กซโิก และ อรโิซนา ภายใน

อทุยานจะเป็นหนา้ผา ซึง่คนโบราณไดส้รา้งบา้นเรอืนทีอ่ยูอ่าศัย ปัจจุบันไดก้ลายเป็นโบราณสถานทีส่ าคัญ

อีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมรกิา ส าหรับ เมซาเวอร์เด ยังถือว่าเป็นแหล่งศกึษาประวัตศิาสตร์ของชาว

อนิเดยีนแดงโบราณ เผา่ปัวโบล (Pueblos) เนือ่งจากบรเิวณนีเ้ต็มไปดว้ยชะงอ่นผาทีย่ืน่ออกไป  ท าใหข้า้ง

ใตเ้กดิเป็นลักษณะเหมอืนถ ้า   ชาวอนิเดยีนแดงโบราณเผ่าปัวโบล (Pueblos)  จงึใชป้ระโยชน์จากแหล่ง

ก าบังทางธรรมชาตโิดยสรา้งบา้นเรอืนอยูใ่ตช้ะง่อนผา ชมุชนชะง่อนผาเหล่านี้ตัง้อยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ 

ซึง่มคีวามสงูถงึ 3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและไดส้รา้งชมุชนเป็นหมูบ่า้นเล็กบา้งใหญ่บา้งใต ้

ชะงอ่นผานับไดก้วา่ 600 แหง่   แตแ่หง่ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุ มชี ือ่วา่คลฟิพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมอืนอ

พารท์เมนตห์รอืคอนโดมเินียม ม ี6 ชัน้ มจี านวนหอ้งถงึ 217 หอ้ง  และมคีวามยาวถงึ 88 เมตร  อยูไ่ด ้

ถงึ  600 คน ส าหรับอทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด ปัจจุบันไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์าร

ยูเนสโกเ้พือ่อนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ใหเ้ป็นสมบัตขิองมวลมนุษยชาตสิบืไป อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

เมอืงโบราณใตช้ะงอ่นผาตามอธัยาศัย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%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/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Mesa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีห่า้  อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด – อทุยานแหง่ชาตอิารเ์ชส - โคโลราโด แคนยอน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                ส  อุทยานแห่งชาตอิารเ์ชส (Arches National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 

ชัว่โมง) หรอื อทุยานแห่งชาตหินิโคง้ ซึง่มเีนื้อที ่300 ตารางกโิลเมตร มสีะพานหนิโคง้มากกว่า 200 แห่ง 

สะพานหนิโคง้แลนดส์เคป ยาวกวา่ 89 เมตร เป็นสะพานหนิโคง้ทีย่าวทีส่ดุในโลก แมจ้ะเป็นอทุยานเล็กๆ มี

เนื้อที่ไม่มาก  แต่ที่นี่เป็นบันทกึหนา้ส าคัญทางธรณีวิทยา  เป็นที่ชุมนุมของหินโคง้หรือทับศัพท์จาก

ภาษาอังกฤษว่าอารช์ (arch) ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตถิงึกว่า 2000 พันชิน้  มขีนาดนอ้ยใหญ่  รูปร่าง

แตกต่างกัน  และ มสีะพานหนิโคง้เดลเิคต ซึง่สะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหนิขนาดใหญ่ ตัว

สะพานสงูเทา่ตกึ 7 ชัน้ เป็นจดุเดน่ของอทุยานแหง่นี ้อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความงามของอทุยานหนิโคง้

ตามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box (อาหารไทย) 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูโ่คโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) ซึง่ไดรั้บการจัดอนัดับและขึน้ทะเบยีนเป็นแกรนดแ์ลนสเคป (Grand landscapes) ของ

อเมรกิาตะวันตก น าทา่นชมจดุชมววิและถา่ยรปูโคโลราโดแคนยอนไดส้วยทีส่ดุ น าทา่นชมผาหนิแดง (Red 

Rock Canyon) อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาแดงแหง่โคโลราโด ไดต้ามอธัยาศัย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรมทีพ่ัก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีห่ก ป่าไวท ์รเิวอร ์– เดนเวอร ์– แรพดิซติี ้(พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูป่่าไวทร์เิวอร ์หรอื ป่าแห่งแมน่ ้าสขีาว (White River National Forest) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง) อันเป็นทีต่ัง้ของ Maroon Bells อันงดงาม ซึง่เป็นยอดเขายาวต่อกันทีโ่ผล่ขึน้มาเหนือ

ทะเลสาบน ้าใส ใหท้า่นไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามของเทอืกเขายอดสงูทีป่กคลุมดว้ยหมิะ สะทอ้นกับ

ผนืน ้าใส เรยีกไดว้า่เป็นฉากหลังทีส่วยงามไมแ่พเ้ทอืกเขาร๊อกกี ้สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูเ่ดนเวอร ์

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเดนเวอร ์(Denver) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืง

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ รัฐโคโลราโด ชือ่เล่นของเดนเวอร ์คอื ไมลไ์ฮซติี ้เนื่องจากตัวเมอืงสูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 1 ไมล ์เดนเวอรย์ังไดช้ือ่ทางประวัตศิาสตรว์่า Queen City of the Plains เนื่องจากความส าคัญ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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ของอตุสาหกรรมการเกษตรของเมอืง ท าใหเ้รอืรบสหรัฐอเมรกิา หลายล าใชช้ือ่ว่า USS Denver เพือ่เป็น

การใหเ้กยีรตเิมอืงนี ้        น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเดนเวอร ์ 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเดนเวอร ์

20.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเดนเวอร ์สู ่สนามบนิสนามบนิแรพดิ ซติี ้

****** อสิระอาหารค า่ ในสนามบนิตามอธัยาศยั***** 

21.28 น. เดนิทางถงึสนามบนิสนามบนิแรพดิ ซติี ้

 น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่1) 

 

วนัทีเ่จ็ด อนสุรณ์สถานแหง่ชาตเิมาทร์ชัมอร ์ - เครซีฮ่อส เมโมเรยีล 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูอ่นุสรณ์สถานแหง่ชาตเิขารัชมอร ์(Mt. Rushmore National Memorial) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี เป็นประตมิากรรมแกะ สลักบนหนา้ผาของภเูขาหนิแกรนติ ชือ่เขารัชมอร ์ซึง่ชือ่ในภาษา

ลาโกตา ซ ูแปลว่า ปู่ หกคน ใกลเ้มอืงคยีส์โตนรัฐเซาทด์าโกตา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา แกะสลักโดยชาว

เดนมารก์-อเมรกิันชือ่ Gutzon Borglum และลูกชายของเขาชือ่ ลนิคอลน์ ประตมิากรรมเป็นใบหนา้ของ

อดตีประธานาธบิดขีองสหรัฐอเมรกิาสงู 60 ฟตุ (18 เมตร) 4 ท่าน ไดแ้ก ่จอรจ์ วอชงิตัน (1732-1799) 

โทมัส        เจฟเฟอรส์ัน (1743-1826)  ทโีอดอร ์รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลนิคอลน์ (1809-

1865) ซึง่เป็นประตมิากรรมทีต่ัง้ตระหง่านบนหนา้ผาทีสู่งชนับนเทอืกเขา แบล็คฮลิส ์เซาธด์าโกตา อสิระ

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัประตมิากรรมหนา้ผาหนิของอดตีประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิาทัง้ 4 คน 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9A%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&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Denver&action=edit&redlink=1
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เครซี ่ฮอรส์ (Crazy Horse Memorial) เพือ่ชมความยิง่ใหญ่ของอนุสาวรยีส์ลักจากภเูขา         

"เครซี ่ฮอรส์" ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นวรีบรุษุทีป่กป้องดนิแดนของตนในการสูร้บกับทหารอเมรกิา จนไดรั้บการ

ยกยอ่งวา่เป็นนักรบผูก้ลา้หาญแลว้ และยังไดรั้บเกยิรตติพีมิพร์ูปในสแตมป์ของสหรัฐอเมรกิา และทีส่ าคัญ

คอื  "เครซี ่ฮอรส์" คอืนักรบอนิเดยีนคนสดุทา้ยทีถ่กูบนัทกึไวใ้นประวัตศิาสตรอ์เมรกิา ปัจจบุนัชนเผา่อนิเดยี

นอยู่ในพืน้ที่เขตสงวนที่รัฐบาลอเมรกิันจัดสรรไว ้โดยยกพืน้ทีใ่หเ้ป็นเขตปกครองพเิศษของพวกเขาเอง 

และในสว่นของหนิผาแกะสลัก Crazy Horse  นี ้ปัจจบุนัยงัสรา้งไมเ่สร็จ ใชเ้วลานานมากตัง้แตปี่ ค.ศ.1948 

โดย Korczak Ziolkoqski  แต่ถา้สรา้งเสร็จเมือ่ไร ทีน่ี่จะกลายเป็นภผูาแกะสลักทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

อสิระใหท้กุทา่นเยีย่มชมพรอ้มเก็บภาพความประทับใจตามอธัยาศัย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรอืเทยีบเทา่ (พกัคา้งคนืที ่2) 

 

วนัทีแ่ปด แรพติซติี ้– อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน (พกัคา้ง 2 คนื) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิแรพติ ซติี ้เพือ่เชค็อนิ 

11.24 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ แรพติ ซติี ้สูส่นามบนิบอสแมน เยลโลวส์โตน โดยเทีย่วบนิ UA4705/UA5486 

 อสิระอาหารกลางวัน ใน สนามบนิตามอธัยาศัย 

15.54 น. เดนิทางถงึสนามบนิบอสแมน เยลโลวส์โตน 

 

               ส  อ     แ          ลโล  สโ   (Yellow Stone National Park) อ     แ       แ   แร  

 อ โล        อ      ส   อ แ        ลโล  สโ น หรอื Hidatsa ทีแ่ปลว่าหนิสเีหลอืง ตามภาษาชาวอนิเดยี

แดง เผา่ Minnetaree         ส   ล อ อ   โ  รอ แ      ส      และถกูน ามาใชเ้ป็นชือ่ อ อ     แ        

ในปี  1872 ปัจจุบันม ี   อ   ครอบคลุมถงึ 3 รัฐ (ไอดาโ , ไวโอมิง่ และมอนทาน่า) บนเนื้อที ่       

2,219,789  อ คอร         มสี    ส                     400 ส         อ        กวางมสู หม ีและหมาป่า 

เป็นตน้                  1,000 ส          อ    นี้ยังตัง้อยูใ่นเขต Super volcano ทีเ่คยเกดิการปะทุ

มาแลว้ 3 ครัง้ (ครัง้สดุทา้ย 640,000             ปีกอ่น) จงึท าใหพ้ืน้ทีแ่หง่นีเ้กดิความอดุมสมบรูณ์เนื่องจาก

การสะสมและทับซอ้นของลาวาและขีเ้ถา้จากการระเบดิของภูเขาไฟจงึท าใหม้แีร่ธาตุทีเ่หมาะสมแก่การ

เพาะปลกู และยงัใหม้ทีัศนยีภาพทีง่ดงามอกีดว้ย  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

 



Page 10 of 17 

 
 

 
 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีเ่กา้   อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนแห่งเยลโลวส์โตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวทีเ่กดิจากการ

แยกตัวของพืน้โลก อันมสีาเหตุจากภเูขา้ไฟระเบดิ การเคลือ่นตัวของน ้าแข็ง ในยคุทีน่ ้าแข็งละลาย จงึท า

ใหปั้จจบุนันีแ้มน่ ้าเยลโลว่ส์โตนไหลผา่นกวา่ 38 กโิลเมตรเลยทเีดยีว น าทา่นชมความงดงามของแมน่ ้าเยล

โลวส์โตน(Yellow Stone River) เป็นหนึง่ในสาขาของแมน่ ้ามสิซรูี ่มคีวามยาวประมาณ 1,114 กโิลเมตร 

นอกจากนี้ผวิน ้าบรเิวณน ้าตกนัน้จะถูกเคลอืบดว้ยน ้าแข็ง สลับไปดว้ยสสีันสวยงามของผาหนิสแีดงแกม

น ้าตาลทีเ่ต็มไปดว้ยสขีาวของหมิะทีค่า้งอยูต่ามซอกชัน้หลบืผา และสเีขยีวเขม้เกอืบด าของป่าสน จงึท าให ้

นักท่องเทีย่วจ านวนมากเดนิทางมายังอุทยานแห่งชาตแิห่งนี้อยา่งไมข่าดสาย น าท่านชม แมมมอธ ฮอต

สปรงิ (Mammoth Hot Springs) บอ่น ้าพุรอ้นอันสดุแสนสลับซบัซอ้นทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา เป็นบอ่น ้าพุรอ้น

ธรรมชาตทิีม่มีานานนับพันปี ซึง่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืนจะไดช้ืน่ชมในทัศนียภาพอันแปลกตาของแมมมอธ 

ฮอตสปรงิ โดยเฉพาะภาพของตน้ไมท้ีต่ายยนืตน้ตามชัน้หนิทีเ่กดิจากการสะสมของแคลเซยีมคารบ์อเนต

แบบเขม้ขน้ กอ่เกดิเป็นทัศนยีภาพอนังดงามมากแหง่หนึง่ในอทุยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตน  

 

 

กลางวัน อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ซึง่จะมจี าหน่ายทีศู่นยนั์กท่องเทีย่ว ทางทัวรจั์ดค่าอาหาร ท่านละ 20 

USD 

 

บา่ย น าทา่นชม โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าพุรอ้นทีส่ามารถพุ่งสงูไดก้ว่า 100-200 เมตร 

และจะ    ออกมาทุก 40 ถงึ 120 นาท ีจากนัน้น าท่านชม บอ่น ้าพุรอ้นนอรสิ (Norris Geyser Basin) บ่อ

น ้าพุรอ้นที่มีอุณหภูมสิูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาตเิยลโลว์สโตนที่มคีวามยาว

ประมาณ 3.6 กโิลเมตรซึง่ทกุทา่นจะไดเ้ดนิชมบอ่น ้าพรุอ้น Porcelian และบอ่น ้าพุรอ้นBack ทีอ่ยูใ่นเขตบอ่

น ้าพุรอ้นนอรสิซึง่ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาตทิีผ่สมผสานกันอย่างลงตัวของสขีอง

ธ ร รมช า ติที่ ร า ย ล ้อ มอยู่ โ ด ย รอ บบ่ อ น ้ า พุ ร ้อ นแห่ ง นี้                ส  อ     แ        
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  ล โล  ส โ             (WestYellowStone)อ      หนึ่ ง     ส         อ           ส       

 อ อ     แ       แ                    อ      ร  อ แ ร    ร ส    ค   มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 3 ของ

โลกโดยมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 110 เมตร ความลกึประมาณ 40 เมตร  น าทา่น   บอ่น ้ารอ้นแกรนดพ์ริ

สมาตคิ (Grand Prismatic Spring) บ่อน ้ารอ้นทีถู่กคน้พบโดย เฟอร์ดนิานแวนเดอเวยีร ์เฮยเ์ดน้ นัก

ธรณีวทิยาชาวอเมรกินัใน ปีค.ศ. 1871 เป็นบอ่น ้ารอ้นรายลอ้มไปดว้ยสสีนัของสายรุง้รอบบอ่ซึง่เกดิจากการ

ทับถมของแบคทเีรยีและพชืเซลลเ์ดยีว  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 

 

วนัทีส่บิ อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน – ซานฟรานซสิโก 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเยลโลวส์โตน (Yellowstone Lake) ทะเลสาบน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

ทวปีอเมรกิาเหนอื มพีืน้ทีค่รอบคลมุ 136 ตารางไมล ์โดยทะเลสาบนัน้ตัง้อยูบ่นความสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 

ประมาณ 7,732 ฟตุ จากนัน้น าท่านชมน ้าตกเยลโลวส์โตนประกอบไปดว้ยน ้าตกจ านวน 2 น ้าตก คอืน ้าตก        

โลว์เวอร์เยลโลว์สโตน (Upper Yellowstone Falls) และ น ้าตกอัพเปอร์เยลโลว์สโตน ( Lower 

Yellowstone Falls) แลว้ไหลเขา้สู ่แกรนด ์แคนยอนแหง่เยลโลวส์โตน ไดเ้วลาน าทา่นชม Fountain Paint 

Pots บอ่โคลนเดอืดทีเ่กดิจากไอรอ้นทีเ่กดิจากแมกมา่ในชัน้ใตด้นิของผวิโลกทีผ่สมผสานการดนิโคลนใน

แถบนัน้จงึท าใหเ้กดิเป็นบอ่โคลนเดอืดและเกดิสแีดง สเีหลอืงและสนี ้าตาลตามสขีองชัน้ดนิในแถบนัน้ น า

ทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ      บอสแมน เยลโลวส์โตน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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13.00 น. น าทา่นเชค็อนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิ UA 

15.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิซานฟรานซสิโก โดยเทีย่วบนิ UA5779 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.05 ชัว่โมง) 

16.44 น. เดนิทางถงึสนามบนิซานฟรานซสิโก 

 น าท่านสู ่ซานฟรานซสิโกพรเีมีย่มเอาทเ์ลต (San Francisco Premium Outlet) ซึง่เป็นเอาทเ์ลตขนาด

ใหญ่            มรีา้นคา้เอาทเ์ลตกว่า 110 รา้น ทัง้ Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin 

Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ 

อืน่ๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซานฟรานซสิโก เพือ่เชคอนิ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด ซแีอตเทลิ 

 

01.00น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิ BR27 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12 ชัว่โมง)  

 

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 

สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวนับนเครือ่งบนิ 

 

วนัทีส่บิสอง กรงุเทพมหานคร 

 

05.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน  

08.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิ BR075 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.) 

11.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (Bon Voyage) 

 

 

 

12 วนั เมาทร์ชัมอร,์ เยลโลวส์โตน, อารเ์ชส, แอนทโีลป 

 (เสน้ทางเทีย่วชมอทุยานแหง่ชาตทิีส่วยทีส่ดุในอเมรกิา) 

12-23 เม.ย./ 24 เม.ย.- 5 พ.ค./ 22 พ.ค.- 2 ม.ิย./ 19-30 ม.ิย./ 24 ก.ค.- 4 ส.ค./  9-20 ต.ค.2020  

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท)  เม.ย - ต.ค. 2020 
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ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 178,000 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 30,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง – พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 173,000 

เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) สอบถาม 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ เฉพาะเทีย่วบนิทีบ่นิดว้ย EVA เทา่นัน้ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ (ผูใ้หญ)่ หักคา่ใชจ้า่ย – BKK-LAX//SFO-BKK 28,000 

คา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการวซีา่อเมรกิ  7,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่12 สงิหาคม 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ  

 ในอเมรกิาไมม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนือ่งจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง 

(TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้งจะ

สะดวกกวา่ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  

โปรแกรมทอ่งเทีย่วอเมรกิา (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ EVA Air (กระเป๋าเดนิทางน ้าหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ ได ้2 ใบ) 

 น า้หนกัสายการบนิ United Airlines ส าหรบัเทีย่วบนิ Domestic ได ้20 ก.ก. 1 ใบ 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท   (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

85 ปี) 

 คา่ทีพ่ักตลอดการเดนิทาง (พักหอ้งคู)่ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบ ุ

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์คา่เครือ่งดืม่มนิบิารแ์ละคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีม่ไิดร้ะบ ุ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้า่นดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
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 คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยืน่วซีา่ และ สมัภาษณ์ดว้ยตัวเองเทา่นัน้) 

ส าหรับการยืน่วซีา่อเมรกิา ลกูคา้สามารถด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตนเองทัง้หมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมัครไดท้าง 

เว็บ    http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใชข้อ้มูลของทางบรษัิท รบกวนตดิต่อ) หาก

ลกูคา้ใหท้างบรษิทัด าเนนิการในสว่นของวซี่าอเมรกิาท ัง้หมด เสยีคา่ธรรมเนยีมและคา่ด าเนนิการเพิม่

ทา่นละ 7,000 บาท (ในกรณีนีท้างบรษิทัจะแจง้นดัหมายใหล้กูคา้มาท าการสมัภาษณ์อกีท)ี 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนักรุป๊

เดนิทางแนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)  (เมษายน-ธันวาคม 

ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หักคา่มดัจ า 51,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่(ถา้ม)ี(เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม ่1-19วัน) 

ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากการยืน่เอกสารปลอม หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิ 

วซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการ

บนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นีจ้ะค านงึและ

รักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้ง

เงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ทา่นไดท้ าการตกลง หรอื แจง้กอ่น

เดนิทาง 

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ีท่่าน

ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนี

เขา้เมอืง  

 ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ  บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

 ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 
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 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสญูหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 
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โปรดทราบ 
1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง
กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ
ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ
เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง
นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง
รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม
และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ
เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน
ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ
การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก
ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ
ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้
และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี
ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ
เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี
ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื
ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 
และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน
สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน
สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น
ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


