
  

  

 

 

TOUR CODE: US151501YZ 

11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา 
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์แคนยอน  

 

 

***โปรโมช่ัน...สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวย์ส**** 

เร่ิมต้น…. 159,900 บาท  
ซานฟรานซิสโก – นาปา วลัเลย์ – เลค ทาโฮ – รีโน – อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน – น า้พุร้อน 

แกรนด์ทีตนั – แจค็สันโฮล – ซอล์ทเลค ซิตี ้- ไบร์ซ แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน  
แกรนด์แคนยอน – ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ (มีบินภายใน 2 เที่ยว) 

 

ก าหนดการเดินทาง 



  

  

 

 

ราคาทวัร์ 159,900 บาท: 26 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2559 / 21-31 ม.ค./ 12-22 ก.พ. / 9-19 มี.ค. / 13-23 เม.ย. / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 
 

อทุยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตนปิดท าการตั้งแต่  16 มนีาคม – 16 เมษายน ไม่สามารถเข้าชมได้ 

11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์แคนยอน  

วนัแรก กรุงเทพ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก 
 

15.00 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

13.10 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX614 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.50 
ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

16.45 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินซานฟรานซิสโก (SFO) 
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

18.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินสนามบินซานฟรานซิสโก (SFO) โดยเท่ียวบิน 
CX892   (ใชเ้วลาบินประมาณ 12 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

 

14.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 
 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสะพานโกลเดน้เกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก ออกแบบโดย 

นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหน่ึงในท็อปเท็นของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี Must see เป็นสะพานท่ีทอดยาว
ขา้มอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมยัประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เม่ือปี ค.ศ. 
1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กวา้ง 27 เมตร สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 67 
เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยูท่าง
ตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และ
สะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวร้อต้อนรับนักท่องเท่ียว ใกล้ๆ กันคือ San 

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%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%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


  

  

 

 

Francisco Pier 39  หรือท่ีรู้จกัในนาม Pier 39 เต็มไปดว้ยร้านขายของ ร้านอาหารข้ึนช่ือ และ มีการแสดงต่างๆ 
รวมถึงมา้หมุน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงจุดท่ีดึงความสนใจใหก้บัผูท่ี้มาเยือนท่าเรือแห่งน้ี นอกจากน้ียงัมี สิงโตทะเล ท่ีมา
นอนอาบแดดกนันบัร้อยตวัในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือ
แห่งน้ี หรือจะเลือกซ้ือของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Four Point by Sheraton San Francisco Bay Bridge หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่อง ซานฟรานซิสโก – นาปา วลัเล่ย์ – เลคทาโฮ – รีโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านสู่ ซีวิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนยร์วมของหน่วยงานราชการต่างๆของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จากนั้นน า
ท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของเมืองซานฟรานซิสโกแบบ 360 
องศา อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพมหานครทางฝ่ังตะวนัตกของอเมริกาตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่หุบเขา
นาปา หรือ นาปา วลัเล่ย ์(Napa Valley) สถานท่ีอนัเล่ืองช่ือในการผลิตไวน์คุณภาพดีของอเมริกา (ระยะทาง 113 
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) สถานท่ีแห่งน้ีข้ึนช่ือในเร่ืองแหล่งผลิตไวน์ช่ือดงัของอเมริกาปัจจุบนั
กลายเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่โลก ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพของไร่องุ่นอนัเล่ืองช่ือของอเมริกา น า
ท่านชมกรรมวิธีการผลิตไวน์พร้อมล้ิมลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่งหุบเขานาปา วลัเล่ย ์อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ
ไวน์เป็นของฝากตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน พร้อมล้ิมลองไวน์ 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ตั้งอยู่
ระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียและมลรัฐนาวาดา ถือเป็นพื้นท่ีท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของสหรัฐฯ ท่ีนกัท่องเท่ียวไม่
ควรพลาด เป็นทะเลสาบท่ีอยูใ่นเทือกเขาสูงท่ีสุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริกาเหนือ นอกจากน้ียงัเป็นทะเลสาบ



  

  

 

 

ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) และเป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกเป็นอนัดบั 2 ของทวีป
อเมริกาเหนือ แมว้่าอุณหภูมิในเขตน้ีจะต ่ามาก แต่น ้ าในทะเลสาบน้ีไม่เคยกลายเป็นน ้ าแข็ง ทั้ งยงัมีความใส
สะอาดมองเห็นพื้นไดใ้นระดบัลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทาโฮโอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสูงท่ีปกคลุมดว้ยหิมะหนา 
เหมาะแก่การผจญภยัดว้ยสกี และยงัเป็นท่ีตั้งของสกีรีสอร์ตหลายแห่ง น าท่านถ่ายรูปและสัมผสับรรยากาศของ
ทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองรีโน (Reno) ระยะทาง 90 ก.ม. 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. เมืองท่ีได้ช่ือว่า “The Biggest Little City in The World” เมืองเล็กๆท่ีมีความ
อิสระเสรี เป็นเมืองคาสิโนท่ีมีเสน่ห์ไม่แพเ้มืองแห่งแสงสีลาสเวกสั    

 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Harrah’s Casino Hotel Reno หรือเทยีบเท่า 
 

 
 

วนัทีส่าม รีโน – พพิธิภัณฑ์รถ - อุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชมเมืองรีโน (Reno) เมืองแห่งคาสิโนอีกแห่งของสหรัฐเอมริกา เมืองท่ีไดส้มญานามวา่ “Sin City” เป็น
เมืองท่ีเป็นตน้ก าเนิดของกลุ่มทุนช่ืองดงัอย่างกลุ่ม ซีซาร์ (Ceasars Entertainment Corporation) น าท่านเขา้ชม
พิพิธภณัฑ์รถแห่งชาติ (National Automobile Museum) ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสะสมรถของอเมริกาไวก้วา่ 200 
คนั ซ่ึงมีรถหลากหลายแบรนด ์อาทิ Auburn, Bugatti, Cord, Duesenberg, Ferrari, Franklin, Jaguar, McLaren,  
Mercedes-Benz, Pierce-Arrow, Porsche, Rolls-Royce, and Stutz อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลา
น าท่านเดินทางสู่สนามบินรีโน เพื่อเชคอิน 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั โดยทางทวัร์จดัค่าอาหารใหท้่านละ 20 USD 
 

12.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินรีโน (RNO) สู่สนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน (BZN) โดยสายการบิน เดลตา้  
แอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี DL1399 / DL4782 แวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีเมือง ซอลทเ์ลค ซิต้ี 

16.54 น.  เดินทางถึงสนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน (BZN) 
 น าท่านเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติเยลโลว ์สโตน ฝ่ังตะวนัตก  

https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_Automobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Bugatti
https://en.wikipedia.org/wiki/Cord_Automobile
https://en.wikipedia.org/wiki/Duesenberg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrari
https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_(automobile)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Cars
https://en.wikipedia.org/wiki/McLaren_Automotive
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierce-Arrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Porsche
https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Limited
https://en.wikipedia.org/wiki/Stutz_Motor_Company


  

  

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืน ที ่1) 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติ เยลโลวส์โตนฝ่ังตะวนัตก (West Yellow Stone) อุทยำนแห่งชำติแห่งแรก 
ของโลก ท่ีตั้งอยู่ตน้สำยของแม่น ้ ำเยลโล่วส์โตน หรือ Hidatsa ท่ีแปลว่าหินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง 
เผา่ Minnetaree ท่ีพบหินสีเหลืองอยูโ่ดยรอบแม่น ้ำสำยน้ี และถูกน ามาใชเ้ป็นช่ือของอุทยำนแห่งชำติ ในปี  1872 
ปัจจุบนัมีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอม่ิง และมอนทาน่า) บนเน้ือท่ีทั้งหมด 2,219,789 เอเคอร์ มี
สัตวส์ำยพนัธ์ุต่ำงๆมำกกว่ำ 400 สำยพนัธ์ุ อำทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นตน้ พนัธ์ุไมม้ำกกว่ำ 1,000 
สำยพนัธ์ุ นอกจำกน้ียงัตั้งอยูใ่นเขต Super volcano ท่ีเคยเกิดการปะทุมาแลว้ 3 คร้ัง (คร้ังสุดทา้ย 640,000 ปีก่อน) 
จึงท าให้พื้นท่ีแห่งน้ีเกิดความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากการสะสมและทบัซอ้นของลาวาและข้ีเถา้จากการระเบิดของ
ภูเขาไฟจึงท าให้มีแร่ธาตุท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัให้มีทศันียภาพท่ีงดงามอีกด้วย จึงท าให้อุทยาน
แห่งชาติแห่งน้ีไดรั้บควำมนิยมอย่ำงมำกในหมู่นักท่องเท่ียว  น าท่านชม บ่อน ้ าร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand 
Prismatic Spring) บ่อน ้ าร้อนท่ีถูกคน้พบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮยเ์ดน้ นกัธรณีวิทยาชาวอเมริกนัใน ปี
ค.ศ. 1871 เป็นบ่อน ้ าร้อนรายลอ้มไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซ่ึงเกิดจากการทบัถมของแบคทีเรียและพืช
เซลลเ์ดียว นอกจากน้ีบ่อน ้ าร้อนแห่งน้ียงัมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกโดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 
110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร น าท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดท่ีเกิดจากไอร้อนท่ีเกิดจาก
แมกม่าในชั้นใตดิ้นของผิวโลกท่ีผสมผสานการดินโคลนในแถบนั้นจึงท าให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสี
แดง สีเหลืองและสีน ้าตาลตามสีของชั้นดินในแถบนั้น 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



  

  

 

 

 
 

บ่าย น าท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกยเ์ซอร์ (Old Faithful Geyser) น ้ าพุร้อนท่ีสามารถพุ่งสูงไดก้ว่า 100 – 200 เมตร และ
จะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นไดเ้วลาน าท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน(Grand Canyon 
of Yellow Stone) หุบเหวท่ีเกิดจากการแยกตวัของพื้นโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขา้ไฟระเบิด การเคล่ือนตวัของ
น ้าแขง็ ในยคุท่ีน ้าแขง็ละลาย จึงท าให้ปัจจุบนัน้ีแม่น ้ าเยลโล่วส์โตนไหลผา่นกวา่ 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว น าท่าน
ชมความงดงามของแม่น ้ าเยลโลวส์โตน(Yellow Stone River) เป็นหน่ึงในสาขาของแม่น ้ ามิสซูร่ี มีความยาว
ประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากน้ีผิวน ้ าบริเวณน ้ าตกนั้นจะถูกเคลือบดว้ยน ้ าแข็ง สลบัไปดว้ยสีสันสวยงาม
ของผาหินสีแดงแกมน ้ าตาลท่ีเต็มไปดว้ยสีขาวของหิมะท่ีคา้งอยูต่ามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเขม้เกือบด าของ
ป่าสน จึงท าให้นกัท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านชม 
บ่อน ้าพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน ้ าพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดและเปล่ียนแปลงบ่อยท่ีสุดในอุทยาน
แห่งชาติเยลโลวส์โตนท่ีมีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซ่ึงทุกท่านจะไดเ้ดินชมบ่อน ้าพุร้อนPorcelian และบ่อ
น ้ าพุร้อนBack ท่ีอยูใ่นเขตบ่อน ้ าพุร้อนนอริสซ่ึงท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงามทางธรรมชาติท่ีผสมผสาน
กนัอยา่งลงตวัของสีของธรรมชาติท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบบ่อน ้าพุร้อนแห่งน้ี 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืน ที ่2) 
 
 

วนัทีห้่า อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทตีัน – แจคสันโฮล – ซอล์ทเลค ซิตี ้
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 



  

  

 

 

  น ำท่ ำน เดิ น ท ำง สู่  อุ ท ย ำน แ ห่ งช ำ ติ แ ก รน ด์ ที ตัน  (Grand Teton National Park) (ระยะทำง 193 ก .ม . 
ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ช.ม.) ตั้งอยูใ่นเขตเทือกเขำแกรนดที์ตนั (Grand Teton) ทำงตอนเหนือของรัฐไวโอม่ิง 
มียอดเขำทีตันท่ี มีควำมสูง 4,197 เมตรจำกระดับน ้ ำทะเล เป็นจุดท่ีสูงท่ี สุดของเทือกเขำและสูงเป็น 
อบัดบัสองของประเทศสหรัฐอเมริกำ ในอดีตนั้นเป็นสถำนท่ีนิยมอย่ำงมำกส ำหรับนักล่ำสัตวแ์ละหำของป่ำ 
จนกระทั่งประธำนำธิบดีแฟงคลิน รูสเวลท์ได้ตั้ งให้เป็นอุทยำนแห่งชำติในปี ค.ศ. 1923 เพื่อรักษำพนัธ์ุไม ้
และพนัธ์ุสัตวป่์ำจ ำนวนมำก นอกจำกน้ียงัมีกิจกรรมมำกมำยให้นกัท่องเท่ียวเลือกมำกมำยไม่วำ่จะเป็น ล่องเรือ 
ปีนเขำ และเดินป่ำ จึงท ำใหย้อดเขำแห่งน้ีสำมำรถดึงดูดนกัท่องเท่ียวและนกัเดินป่ำมำเยีย่มเยียน เป็นจ ำนวนมำก 
ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้เพลิดเพลินไปกบัวิวทิวทศัน์อนัสวยงำมของเทือกเขำทีตนัท่ีสลบัไปด้วยทิวป่ำสนทึบ 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของป่ำไมใ้นประเทศสหรัฐอเมริกำ นอกจำกน้ีหำกท่ำนโชคดีอำจจะได้พบเห็น สัตวน์ำนำ 
ชนิดเช่น หมีด ำ และกวำง เป็นตน้ อิสระให้ท่านได้สัมผสับรรยากาศ และเก็บภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ แจ็คสันโฮล (Jackson Hole) พื้นท่ีรำบท่ีอยู่ระหว่ำงเทือกเขำแกรนด์ทีตนัและ แม่น ้ ำสเนค 
ซ่ึงอยู่ระหว่ำงรัฐไวโอม่ิงและไอดำโฮของประเทศสหรัฐอเมริกำ ท่ีถูกล้อมรอบไปดว้ยเทือกเขำ แม่น ้ ำ ป่ำไม ้
และทุ่งหญ้ำ ในอดีตเป็นทุ่งท่ีนักล่ำสัตวม์กัจะมำวำงกบัดกั จึงท ำให้พื้นท่ีแห่งน้ีถูกตั้งช่ือตำมเมือง ขนำดเล็ก 
ท่ีช่ือว่ำ แจ็คสัน (Jackson) ท่ีถูกก่อตั้งในปีค.ศ. 1892 และถูกตั้งช่ือเมืองอย่ำงเป็นทำงกำรในปีค.ศ. 1893 โดย 
นำงมำกำเร็ต ซิมพส์ัน เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นท่ีอยูเ่พื่อส่งจดหมำยจำกทำงตะวนัตกไปยงัตะวนัออก ปัจจุบนัเมือง แห่งน้ี
มีนกัท่องเท่ียวเดินทางผา่นมากมายเพื่อใชเ้ป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติแกรนดที์ตนั (Grand Teton National Park) 
อุทยำนแห่งชำติ เยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) และอุทยำนแห่งชำติเอลค์ รีฟูก (Elk Refuge 
National Park)  

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

 
 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแจค็สันโฮล เพื่อเชคอิน 
15.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินแจค็สันโฮล (JAC) สู่สนามบินซอลท์เลค ซิต้ี (SCL) โดยเท่ียวบิน DL4557 
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินซอลท์เลคซิต้ี  



  

  

 

 

  น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปคู่กับ ท่ีว่ำท ำกำรรัฐยูท่ำห์ (Utah State Capitol) ถูกสร้ำงข้ึนในปีค.ศ. 1912 ออกแบบโดย 
ริชำร์ด เคล็ทต้ิง สถำปนิกชำวยูท่ำห์ เป็นอำคำรท่ีสูง 4 ชั้ นท่ีดูหรูหรำและตั้ งเด่นเป็นสง่ำ อยู่บนเนินเขำ 
หรือท่ีชำวยูท่ำห์เรียกว่ำ “แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills)” ภำยในนั้นตกแต่งได้อย่ำงหรูหรำ ปัจจุบนัถูกใช้เป็น 
ท่ีว่ำกำรรัฐยูท่ำห์ ท่ีประชุมสภำรัฐยูท่ำห์ และศำลฏีกำสูงสุดของรัฐยูท่ำห์อีกด้วย น ำท่ำนชม Temple Square 
ศูนยร์วมจิตใจของชำวคริสตใ์นรัฐยูท่ำห์ซ่ึงตั้งอยูใ่นเน้ือท่ี 10 เอเคอร์ หรือประมำณ 25 ไร่ซ่ึงประกอบดว้ย Salt 
Lake Temple, Salt Lake Tabernacle, Salt Lake Assembly Hall, the Seagul Monument น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กบั Salt 
Lake Temple สร้ำงข้ึนใน ปีค.ศ. 1893 และใช้เวลำถึง 40 ปี ในกำรก่อสร้ำง เป็นโบสถ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ ปัจจุบนัโบสถ์แห่งน้ีถูกใชใ้นกำรจดัพิธีส ำคญัทำงศำสนำต่ำงๆ และเป็น 
สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีส ำคญัของเมืองหลวงแห่งน้ีอีกดว้ย 

 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Courtyard by Marriott Provo หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก อุทยานแห่งชาตไิบรซ์ แคนยอน – แอนทโีลป แคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่งชำติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 360 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) ตั้งอยูใ่นรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่วา่จะมีเพียงแกรนดแ์คนยอน(Grand 
Canyon) เท่านั้นท่ีเป็นธรรมชาติมหัศจรรยท่ี์ถูกรังสรรค์ข้ึนมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติเม่ือ 6 ล้านปีมาแล้วท่ี
บริเวณน้ีอยูใ่ตผ้ืนน ้ าเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกผืนแผน่ดินท่ีราบสูงก็ถูกยกตวัข้ึน และเกิดการกดั
เซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้ นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายในหุบเขาท่ีสูงถึง 2,800 เมตร จาก
ระดบัน ้ าทะเลปานกลาง เน่ืองจากสถานท่ีน้ีอยูต่อนปลายของแกรนด์แคนยอน  จึงถูกตั้งช่ือวา่ไบรซ์แคนยอน 
(Bryce Canyon) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ ท่ีเรียกว่า ฮูดู (Hoodoos) ท่ีข้ึนเรียงกนั
เป็นแนว มีรูปร่างรูปทรงแปลกประหลาด ต านานของพวกอินเดียนแดงกล่าววา่ แท่งหินเหล่าน้ีเกิดจากมนุษยท่ี์
ตอ้งค าสาปกลายเป็นหิน บริเวณไบรซ์แคนยอน ประกอบดว้ยหินทรายสลบัหินดินดาน  ตั้งแต่ยุคครีเทเชียสถึง
ช่วงตน้ของมหายุคซีโนโซอิก ตกสะสมตวัในสภาพแวดลอ้ม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทัง่น ้ าต้ืนข้ึน
เร่ือยๆ เป็นเวลาหลายลา้นปี ท าให้เร่ิมมีการกร่อนของแม่น ้ าท่ีไหลผา่นชั้นหิน ร่วมกบัการยกตวัของพื้นดินขณะ
เกิดเทือกเขารีอกก้ี (~70-50 ล้านปีก่อน) จากนั้นก็มีการยกตวัของเปลือกโลกอีกคร้ัง และท าให้เกิดท่ีราบสูง
โคโลราโดเม่ือ 16 ลา้นปีก่อน การยกตวัท าให้หินเร่ิมมีการแตกตามแนวด่ิง ซ่ึงท าให้ง่ายต่อการถูกกร่อน จน
กลายเป็นแท่งเสาสวยงามในปัจจุบนั สีน ้ าตาลแดง สีชมพู และสีแดงไดจ้ากแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ซ่ึงมีธาตุ



  

  

 

 

เหล็กเป็นองคป์ระกอบ ส่วนสีเหลือไดจ้ากแร่ลิโมไนต ์(Limonite) ส่วนสีม่วงไดจ้ากแร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) 
อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพไบร์ซแคนยอน ไดต้ามอธัยาศยั 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชัว่โมง) อีกหน่ึงความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติบนัดาลให้ปรากฏ  หุบเขาพิศวง แห่งน้ี เกิดจากการพงัทลายของชั้น
หิน Navajo Sandstone ซ่ึงถูกกดัเซาะอยา่งฉบัพลนัจากกระแสน ้ าท่ีซัดผา่น ผสานความแรงจากกระแสลม พายุ
ฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั Antelope Canyon จึงกลายเป็นหุบเขาท่ีอนัตรายท่ีสุด เน่ืองจาก
บริเวณนั้นอาจเกิดน ้ าท่วมฉบัพลนัไดต้ลอดเวลา และระดบัน ้ าสามารถสูงถึง 10 เมตร หุบเขาท่ีอนัตรายท่ีสุด แห่ง
น้ี ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงดึงดูดใจช่างภาพทัว่โลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการตกกระทบของ
แสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุด
ประทบัใจแก่ทุกสายตา ดว้ยความคดเค้ียว ดุจเกลียวคล่ืนเวา้แหวง่ไปตามซอกหน้าผา สีสันท่ีเห็นใน Antelope 
Canyon จึงเปล่ียนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และ ม่วง 
ฤ ดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสี อ่อน  สบายตา  แม้  Antelope Canyon จะ ข้ึน ช่ือว่า เป็น  หุบ เขาท่ีอันตราย
ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ถือว่าเป็น หุบเขาท่ีสวยท่ีสุด และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว
จากทัว่โลก และไดรั้บความนิยมในการถ่ายรูปมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา อิสระใหท้่านเก็บภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั 

 

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/


  

  

 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่ำ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Antelope Lake Powell Resort หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีเ่จ็ด  แกรนด์แคนยอน – ลาสเวกสั   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความน่าอศัจรรยข์องแกรนด์แคนยอนอยู่ท่ีความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่ โดยถือก าเนิดจากการกดัเซาะของกระแสน ้ า สายน ้ าโคโลราโด (Colorado) ท่ีมีสภาพเป็น
เพียงล าธารเล็กๆไหลคดเค้ียวตามท่ีราบกวา้งใหญ่ท่ีอยู่ระดบัเดียวกบัน ้ าทะเล ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงข้ึน
เน่ืองมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาล ภายใต้พื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
หนา้ผากวา้งใหญ่ ซ่ึงการยกตวัของแผน่ดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผา่นลาดชนัข้ึนและท าให้น ้ าไหลแรงมากข้ึน 
พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก การสึกกร่อนพงัทลายของ
หิน บวกกบัแรงลมและแสงแดดไดด้ าเนินมานานหลายลา้นปี จนเกิดเป็น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนท่ีถูกยก
ให้เป็นหน่ึงในเจด็ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก  น าท่านชมความงามของทศันียภาพแกรนด์แคนยอน จุด



  

  

 

 

ชมวิว ฝ่ังตะวนัออกหรือ East Rim อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชมวิวแกรนดแ์คนยอน
ฝ่ังใต ้South Rim ซ่ึงมีทศันียภาพอีกมุมของแกรนดแ์คนยอน   

 
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)  เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ในรัฐ
เนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" (Sin City) หรือ 
นกัเขียนบางคนให้ช่ือวา่เป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกสัเป็นสถาณ
ท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความกา้วหน้าของกิจการการพนนั เป็นแรงดึงดูด
หลกัใหน้กัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ 
ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าท่ีอ่ืนใน
โลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรมมารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียงกนั
เหมือนกบัเมืองลาสเวกสั แห่งน้ี โดยในท่ีสุดปัจจุบนัน้ี คนไปเท่ียวลาสเวกสัไม่ไดเ้ป็นเพราะตอ้งการท่ีจะไปเล่น
การพนนัหรือไปด่ืมกินให้สนุกเป็นหลกัอีกต่อไป แต่ไปเพื่อไดเ้ห็นลกัษณะอนัพิเศษของเมืองน้ี เมืองน้ีมีแหล่ง
ท่องเท่ียวแห่งใหม่คือ ไฮจ ์โรลเลอร์ ซ่ึงเป็นชิงชา้สวรรคท่ี์สูงท่ีสุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารแบบเอเชีย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Monte Carlo Resort and Casino หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีแ่ปด ลาสเวกสั – เข่ือนฮูเวอร์ – ลอสแองเจลสิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านชมเข่ือนฮูเวอร์  (Hoover Dam) เป็นเข่ือนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศ

สหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนระหวา่งปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น ้ าโคโลราโด บริเวณหุบเขาแบล็คแคนยอน สร้าง
ข้ึนเพื่อใช้ในการป้องกนัอุทกภยัของพื้นท่ี ใตเ้ข่ือนในช่วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ไดเ้วลาน าท่าน
เดินทางสู่เมืองบาร์สโตว ์(Barstow) เมืองเล็กๆท่ีมีเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง 



  

  

 

 

 

 
 

กลางวนั อิสระใหท้่านรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
 

บ่าย อิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ ณ แทงเจอร์ ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต (Tanger Barstow Factory Outlet)  ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต
ท่ีใหญ่ท่ีสุด และมีหลาหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิเช่น  Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin 
Klein, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย น ำท่ำนเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เป็นอันดับสอง  ของสหรัฐอเมริกำตั้ งอยู่ใน  รัฐแคลิฟอ ร์ เนีย ซ่ึ งเป็น เมืองท่ี มีควำมหลำกหลำยทำง 
ด้ำน วัฒนธรรมและ ศิลปกรรม  นอกจำก น้ี ย ัง เป็ น เมื อง ท่ี มี  ช่ื อ เสี ยงอย่ำงม ำกของนั กท่ อง เท่ี ยว 
เพรำะเป็นท่ีตั้งของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่ำนคนรวยอย่ำงเบเวอร่ีฮิลล์ (Beverly Hills) ซ่ึงเป็นท่ีพกัของ 
เหล่ำดาราดงัในวงกำรมำยำ (ระยะทาง 109 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Universal City Hotel หรือเทียบเท่า 
 
วนัทีเ่ก้า ลอสแองเจลสิ  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายส าคญัของคนดงัฮอลลี
วดู ประดบัดว้ยแผน่หินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนเกือบ 5,000 ดวง จารึกช่ือของนกัแสดง และบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือกให้จารึกบนฮอลลีวูด วอร์ค 
ออฟ เฟม แห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและเก็บภาพตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านแวะถ่ายภาพกบัโรงภาพยนตร์
กรอแมนไชนีส เธียร์เตอร์ (Grauman’s Chinese Theatre) ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์ในแบบศิลปะจีนท่ีเก่าแก่ท่ีสุด



  

  

 

 

แห่งฮอลลีวูด ดา้นหน้ามีรอยจารึกฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดพร้อมลายมือช่ือมากมาย อิสระให้ท่านไดค้น้หาและ
เก็บภาพดาราท่ีช่ืนชอบตามอธัยาศยั  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเอเชีย 
 

 
 

บ่าย น าท่านสู่ยา่น เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็นยา่นเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และ
เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่า
เร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยู่มากมาย ท่ีจะพายอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพหมู่อาคารเก่าแก่ท่ีสวยงามในบริเวณน้ี จากนั้นน าท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปป้ิงและ
บนัเทิงอีกท่ีๆ มีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ สร้างในปี 2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ได้
เป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้และสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรง
ภาพยนตร์ นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงครบครันอีกแห่งหน่ึงของแอลเอ 

 

เยน็ อิสระใหท้่านรับประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั 
 

19.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเชคอิน  
 (หวัหนา้ทวัร์จะนดัเวลาอีกคร้ัง เพราะตอ้งดูสภาพการจราจร) 
22.35 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ 
 

วนัทีสิ่บ บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล  
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 

 

วนัทีสิ่บเอด็ กรุงเทพมหานคร 
 

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 



  

  

 

 

11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์แคนยอน  

ราคาทวัร์ 159,900 บาท: 26 ธ.ค. 2558 – 5 ม.ค. 2559 / 21-31 ม.ค./ 12-22 ก.พ. / 9-19 มี.ค. / 13-23 เม.ย. / 29 เม.ย.- 9 พ.ค. 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  ธ.ค. 2558- เม.ย. 2559 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 159,900 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 32,000 
เด็กอาย ุ2 - 12 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 149,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 19,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

140,000 

ราคาทวัร์ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) – Land Only (ไม่รวมตัว๋ BKK-SFO //LAX -BKK) 125,900 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกำ 7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 



  

  

 

 

สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2558) ** 
ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง 

(TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 ก.ก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียวอเมริกา (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 23 กก./ใบ) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแลว้ 
อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าใหท้่านดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพื่อป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาประเทศอเมริกา ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งด าเนินการยื่นขอดว้ยตวัเอง ซ่ึงเป็นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเขา้ไปท าการสมคัรเพื่อขอยืน่วซ่ีาไดท่ี้ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html  
 

การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดรั้บการยนืยนักรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50-75% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 4-19วนั) 

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


  

  

 

 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน  

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน 
ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 
 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ
ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและห้อง 



  

  

 

 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 
ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะ
ท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในอเมริกา-แคนาดา จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
จะใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการ
บินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง  
( 9.75 น้ิว ) + ยาว ( 21.5 น้ิว ) + สูง ( 18 น้ิว ) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตราฐานได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วน
ท่ีเกิน 



  

  

 

 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึง
ไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหวา่งทวัร์ ไม่ใช่ระหวา่งบิน) ซ่ึงอยูใ่นความความ
รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้าหนกักระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหาย
ตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



  

  

 

 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

11 วนั มหัศจรรย์อุทยานแห่งอเมริกา  
เยลโลว์สโตน – แกรนด์ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์แคนยอน  

ราคาทวัร์ 159,900 บาท 26 ธ.ค. 2558 – 5 ม.ค. 2559    21-31 ม.ค.  12-22 ก.พ.  
 9-19 มี.ค.      13-23 เม.ย.    29 เม.ย.- 9 พ.ค. 

 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

ช่ือผูส้ ารองท่ีนัง่................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................... แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................ 
โทรศพัทมื์อถือ.......................................................... 

 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 428 2125 *** 
 


