
 

 

EHC-BR-12D-YELLOW-MT.RUSHMORE 

 12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 
(เส้นทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาตทิีส่วยทีสุ่ดในอเมริกา) 

 

 

โปรโมช่ัน... สายการบิน อวีเีอ แอร์ไลน์ส (EVA Air) 
15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./  14-25 ต.ค. 2019 

เร่ิมต้น...175,000 บาท  

ซานฟรานซิสโก  – อทุยานแห่งชาติเยลโลวสโตน – เมาท์รัชมอร์ – เครซ่ี ฮอร์ส เมมโมเรียล – ป่าไวท์ริเวอร์     
โคโลราโด แคนยอน – อทุยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา 

หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อทุยานแห่งชาติแอนทโีลป แคนยอน – ลาสเวกสั – ช้อปป้ิง
ลอสแองเจลสิ เอาท์เลต (บินภายใน 4 เทีย่ว) 
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12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 
 (เส้นทางเทีย่วชมอุทยานแห่งชาตทิีส่วยทีสุ่ดในอเมริกา) 

 
 

วนัแรก กรุงเทพ – ไทเป 
 

22.30 น. คณะฯพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ 
Q/R สายการบิน EVA Airways  

 

วนัทีส่อง ไทเป – ซานฟรานซิสโก – บอสแมน – อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์ สโตน 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี BR206 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่โมง) 
สายการบินมีบริการอาหารกลางวนับริการบนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวี
ส่วนตวัทุกท่ีนัง่  

06.35 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบินซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 

10.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินซานฟรานซิสโก (SFO) โดยเท่ียวบิน BR008   
 (ใชเ้วลาบินประมาณ 11.25 ชัว่โมง) 
 

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

06.40 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร  
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09.00 น. น าท่านเชคอินสายการบินยไูนเต็ด แอร์ไลน์ส 
 อิสระอาหารกลางวนัภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
12.52 น. ออกเดินทางจากสนามบินซานฟรานซิสโก สู่สนามบิน บอสแมน โดยเท่ียวบิน UA1489 (ใชเ้วลาบิน 2.16 ช.ม.) 
16.09 น. เดินทางถึงสนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน 
 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
                                            (Yellow Stone National Park)                       
                                           น หรือ Hidatsa ท่ีแปลวา่หินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผา่ 
Minnetaree                                         และถูกน ามาใช้เป็นช่ือ                  ในปี  1872 
ปัจจุบนัมี        ครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอม่ิง และมอนทาน่า) บนเน้ือท่ี         ,  9,789         มี
                                                  กวางมูส หมี และหมาป่า เป็นตน้                   ,    
                น้ียงัตั้งอยู่ในเขต Super volcano ท่ีเคยเกิดการปะทุมาแลว้ 3 คร้ัง (คร้ังสุดทา้ย 640,000 ปี
ก่อน) จึงท าให้พื้นท่ีแห่งน้ีเกิดความอุดมสมบูรณ์เน่ืองจากการสะสมและทบัซ้อนของลาวาและข้ีเถา้จากการ
ระเบิดของภูเขาไฟจึงท าใหมี้แร่ธาตุท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยงัใหมี้ทศันียภาพท่ีงดงามอีกดว้ย จึงท าให้
อุทยานแห่งชาติแห่งน้ี                      ในหมู่               

 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเท่า (คืนที ่1) 
 
วนัทีส่าม   อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวท่ีเกิดจากการแยกตวั
ของพื้นโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขา้ไฟระเบิด การเคล่ือนตวัของน ้ าแข็ง ในยุคท่ีน ้ าแข็งละลาย จึงท าให้ปัจจุบนัน้ี
แม่น ้ าเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว น าท่านชมความงดงามของแม่น ้ าเยลโลว์สโตน
(Yellow Stone River) เป็นหน่ึงในสาขาของแม่น ้ ามิสซูร่ี มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากน้ีผิวน ้ า
บริเวณน ้ าตกนั้นจะถูกเคลือบดว้ยน ้ าแข็ง สลบัไปดว้ยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน ้ าตาลท่ีเต็มไปดว้ยสี
ขาวของหิมะท่ีคา้งอยูต่ามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเขม้เกือบด าของป่าสน จึงท าให้นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก
เดินทางมายงัอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีอยา่งไม่ขาดสาย น าท่านชม แมมมอธ ฮอตสปริง (Mammoth Hot Springs) 
บ่อน ้ าพุร้อนอนัสุดแสนสลับซับซ้อนท่ีตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นบ่อน ้ าพุร้อนธรรมชาติท่ีมีมานานนับพนัปี ซ่ึง
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนจะไดช่ื้นชมในทศันียภาพอนัแปลกตาของแมมมอธ ฮอตสปริง โดยเฉพาะภาพของตน้ไม้
ท่ีตายยืนตน้ตามชั้นหินท่ีเกิดจากการสะสมของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเขม้ขน้ ก่อเกิดเป็นทศันียภาพอนั
งดงามมากแห่งหน่ึงในอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน  
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ซ่ึงจะมีจ าหน่ายท่ีศูนยน์กัท่องเท่ียว ทางทวัร์จดัค่าอาหาร ท่านละ 20 USD 
 

 
 

บ่าย น าท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกยเ์ซอร์ (Old Faithful Geyser) น ้ าพุร้อนท่ีสามารถพุ่งสูงไดก้วา่ 100 – 200 เมตร และ
จะ    ออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นน าท่านชม บ่อน ้ าพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน ้ าพุร้อนท่ีมี
อุณหภูมิสูงท่ีสุดและเปล่ียนแปลงบ่อยท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตนท่ีมีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร
ซ่ึงทุกท่านจะไดเ้ดินชมบ่อน ้าพุร้อนPorcelian และบ่อน ้าพุร้อนBack ท่ีอยูใ่นเขตบ่อน ้ าพุร้อนนอริสซ่ึงท่านจะได้
เห็นทศันียภาพอนังดงามทางธรรมชาติท่ีผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของสีของธรรมชาติท่ีรายลอ้มอยูโ่ดยรอบบ่อ
น ้ าพุร้อนแห่งน้ี                                                        (West Yellow Stone)        หน่ึง
                                                                                                  มีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 3 ของโลกโดยมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร น าท่าน   
บ่อน ้าร้อนแกรนดพ์ริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน ้าร้อนท่ีถูกคน้พบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์
เดน้ นกัธรณีวทิยาชาวอเมริกนัใน ปีค.ศ. 1871 เป็นบ่อน ้ าร้อนรายลอ้มไปดว้ยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซ่ึงเกิดจาก
การทบัถมของแบคทีเรียและพืชเซลลเ์ดียว  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 
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วนัทีส่ี่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน – แรพติซิตี ้(พกัค้าง 2 คืน) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเยลโลวส์โตน (Yellowstone Lake) ทะเลสาบน ้าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปี

อเมริกาเหนือ มีพื้นท่ีครอบคลุม 136 ตารางไมล ์โดยทะเลสาบนั้นตั้งอยูบ่นความสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 
ประมาณ 7,732 ฟุต จากนั้นน าท่านชมน ้าตกเยลโลวส์โตนประกอบไปดว้ยน ้าตกจ านวน 2 น ้าตก คือน ้าตกโลว์
เวอร์เยลโลวส์โตน (Upper Yellowstone Falls) และ น ้าตกอพัเปอร์เยลโลวส์โตน ( Lower Yellowstone Falls) 
แลว้ไหลเขา้สู่ แกรนด ์แคนยอนแห่งเยลโลวส์โตน ไดเ้วลาน าท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดท่ีเกิด
จากไอร้อนท่ีเกิดจากแมกม่าในชั้นใตดิ้นของผิวโลกท่ีผสมผสานการดินโคลนในแถบนั้นจึงท าใหเ้กิดเป็นบ่อ
โคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน ้าตาลตามสีของชั้นดินในแถบนั้น 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย ท่านเดินทางสู่สนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตนเพื่อเชคอิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแรพิต ซิต้ี เพื่อเชคอิน 
17.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินบอสแมน เยลโลวส์โตน สู่สนามบินแรพิต ซิต้ี โดยเท่ียวบิน UA5931/UA4598 
 แวะเปล่ียนเท่ียวบิน ณ สนามบินเดนเวอร์ 

 ****** อสิระอาหารค า่ ในสนามบินตามอธัยาศัย***** 
21.44 น. เดินทางถึงสนามบินแรพิต ซิต้ี 
 น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่1) 
 

 

วนัทีห้่า อนุสรณ์สถานแห่งชาติเมาท์รัชมอร์ – เครซ่ี ฮอร์ส เมมโมเรียล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) เป็นประติมากรรมแกะ สลกับนหนา้ผาของภูเขาหินแกรนิต ช่ือเขารัชมอร์ ซ่ึงช่ือในภาษาลา
โกตา ซู แปลวา่ ปู่หกคน ใกลเ้มืองคียส์โตนรัฐเซาทด์าโกตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะสลกัโดยชาวเดนมาร์ก-
อเมริกันช่ือ Gutzon Borglum และลูกชายของเขาช่ือ ลินคอล์น ประติมากรรมเป็นใบหน้าของอดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ไดแ้ก่ จอร์จ วอชิงตนั (1732-1799) โทมสั เจฟ
เฟอร์สัน (1743-1826)  ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) ซ่ึงเป็น
ประติมากรรมท่ีตั้งตระหง่านบนหนา้ผาท่ีสูงชนับนเทือกเขา แบล็คฮิลส์ เซาธ์ดาโกตา อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูป
กบัประติมากรรมหนา้ผาหินของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้ง 4 คน 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เครซ่ี ฮอร์ส (Crazy Horse Memorial) เพื่อชมความยิ่งใหญ่ของอนุสาวรียส์ลกัจากภูเขา "เครซ่ี 
ฮอร์ส" ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นวรีบุรุษท่ีปกป้องดินแดนของตนในการสู้รบกบัทหารอเมริกา จนไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นนกัรบผูก้ลา้หาญแล้ว และยงัได้รับเกิยรติตีพิมพ์รูปในสแตมป์ของสหรัฐอเมริกา และท่ีส าคญัคือ "เครซ่ี 
ฮอร์ส" คือนกัรบอินเดียนคนสุดทา้ยท่ีถูกบนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์อเมริกา ปัจจุบนัชนเผา่อินเดียนอยูใ่นพื้นท่ี
เขตสงวนท่ีรัฐบาลอเมริกนัจดัสรรไว ้โดยยกพื้นท่ีใหเ้ป็นเขตปกครองพิเศษของพวกเขาเอง และในส่วนของหิน
ผาแกะสลกั Crazy Horse  น้ี ปัจจุบนัยงัสร้างไม่เสร็จ ใช้เวลานานมากตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 โดย Korczak 
Ziolkoqski  แต่ถา้สร้างเสร็จเม่ือไร ท่ีน่ีจะกลายเป็นภูผาแกะสลกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย อิสระให้ทุกท่าน
เยีย่มชมพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทียบเท่า (พกัค้างคืนที ่2) 
 
 

วนัทีห่ก แรพติซิตี ้– เดนเวอร์ – อุทยานแห่งชาติไวท์ ริเวอร์ – โคโรลาโด แคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินแรพิด ซิต้ี 
08.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินแรพิด ซิต้ี สู่ สนามบินเดนเวอร์ 
09.50 น. เดินทางถึงสนามบินเดนเวอร์ 
 น าท่านเดินทางสู่ป่าไวทริ์เวอร์ หรือ ป่าแห่งแม่น ้ าสีขาว (White River National Forest) อนัเป็นท่ีตั้งของ Maroon 

Bells อนังดงาม ซ่ึงเป็นยอดเขายาวต่อกนัท่ีโผล่ข้ึนมาเหนือทะเลสาบน ้ าใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความ
สวยงามของเทือกเขายอดสูงท่ีปกคลุมดว้ยหิมะ สะทอ้นกบัผืนน ้ าใส เรียกไดว้่าเป็นฉากหลงัท่ีสวยงามไม่แพ้
เทือกเขาร๊อกก้ี  
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 
ชัว่โมง) ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัและข้ึนทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวนัตก 
น าท่านชมจุดชมววิและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนไดส้วยท่ีสุด น าท่านชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระ
ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโด ไดต้ามอธัยาศยั  
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่า  
 
วนัทีเ่จ็ด โคโรลาโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – เมืองโบราณใต้ผา 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                  อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (Arches National Park) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) หรือ 

อุทยานแห่งชาติหินโคง้ ซ่ึงมีเน้ือท่ี 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโคง้มากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโคง้
แลนด์สเคป ยาวกวา่ 89 เมตร เป็นสะพานหินโคง้ท่ียาวท่ีสุดในโลก แมจ้ะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเน้ือท่ีไม่มาก  แต่
ท่ีน่ีเป็นบนัทึกหนา้ส าคญัทางธรณีวิทยา  เป็นท่ีชุมนุมของหินโคง้หรือทบัศพัทจ์ากภาษาองักฤษวา่อาร์ช (arch) 
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติถึงกวา่ 2000 พนัช้ิน  มีขนาดนอ้ยใหญ่  รูปร่างแตกต่างกนั  และ มีสะพานหินโคง้เด
ลิเคต ซ่ึงสะพานแห่งน้ีสูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตวัสะพานสูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นจุดเด่นของ
อุทยานแห่งน้ี อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของอุทยานหินโคง้ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ Lunch Box (อาหารไทย) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (Mesa Verde National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 
ชัว่โมง) เป็นอุทยานท่ีตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหนา้ผา 
ซ่ึงคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึงของ
สหรัฐอเมริกา ส าหรับ เมซาเวอร์เด ยงัถือวา่เป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัว
โบล (Pueblos) เน่ืองจากบริเวณน้ีเต็มไปด้วยชะง่อนผาท่ียื่นออกไป  ท าให้ข้างใตเ้กิดเป็นลกัษณะเหมือน
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ถ ้ า   ชาวอินเดียนแดงโบราณเผ่าปัวโบล (Pueblos)  จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งก าบงัทางธรรมชาติโดยสร้าง
บา้นเรือนอยู่ใตช้ะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่าน้ีตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ ซ่ึงมีความสูงถึง 3,650 เมตร 
ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและได้สร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กบ้างใหญ่บ้างใต้ชะง่อนผานับได้กว่า 600 
แห่ง   แต่แห่งท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีช่ือวา่คลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมือนอพาร์ทเมนตห์รือคอนโดมิเนียม 
มี 6 ชั้น มีจ  านวนห้องถึง 217 ห้อง  และมีความยาวถึง 88 เมตร  อยูไ่ดถึ้ง  600 คน ส าหรับอุทยานแห่งชาติเมซา 
เวอร์เด ปัจจุบนัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเ้พื่ออนุรักษโ์บราณสถานแห่งน้ีให้เป็น
สมบติัของมวลมนุษยชาติสืบไป อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพเมืองโบราณใตช้ะง่อนผาตามอธัยาศยั 

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Holiday Inn Express Mesa Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีแ่ปด เมซา เวอร์เด – หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – แอนทโีลป แคนยอน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่โฟร์คอร์เนอร์ โมนูเมนต ์โดยมีบริเวณท่ีเป็นจุดเช่ือม 4 รัฐท่ีเรียกวา่ โฟร์คอร์เนอร์ (4 corners) 

อนัประกอบดว้ยรัฐยทูาห์ โคโลราโด นิวเม็กซิโก และ อริโซนา เป็นสัญลกัษณ์หรือหลกักิโลเมตรท่ี 0 ของทั้ง 4 
รัฐ อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพหรือถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่หุบเขาโมนูเมนต ์

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่หุบเขาโมนูเมนต ์(Monument of Valley Navajo Tribal Park) น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูปกบัหุบ
เขาโมนูเมนต ์(Monument Valley) ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เส้นเขตแดนระหวา่งรัฐยูทาห์กบัรัฐแอริโซนาทางตะวนัตกเฉียงใต้
ของสหรัฐอเมริกา ช่ือหุบเขามีท่ีมาจากแท่งหินค ้าขนาดมหึมา ซ่ึงกระจดักระจายอยูบ่นท่ีราบไมพุ้่มอนัแห้งแลง้ 
ภูมิภาคแถบน้ีเต็มไปดว้ยแท่งหินหรือซากหินท่ีหลงเหลือจากการสึกกร่อน นกัธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลกัษณะ
ดงักล่าวน้ีว่าโมนูเมนต์ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยส่ิงก่อสร้างจากฝีมือมนุษยเ์ช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจ านวน
มากเหล่าน้ีถูกเรียกขานว่า "หินรูปประสาท" ซ่ึงเป็นแท่งหินท่ีมีลกัษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เม
ซา"(mesa) สูงกว่า 300 เมตร และดา้นบนมีหินคลา้ยใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากน้ียงัมี "หินรูปถุงมือ" ซ่ึงมี

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/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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ลกัษณะเป็นเนินยอดป้านดูคลา้ยน้ิวมือทั้งส่ี นอกจากน้ียงัมีหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมาย ในกลุ่มแท่งหิน สูง
กว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งน้ียงัเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวูด้หลายต่อหลายเร่ืองไม่ว่าจะเป็น Mission 
Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future and etc. อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความน่า
อศัจรรยแ์ละสวยงามของหุบเขาโมนูเมนตต์ามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope 
Canyon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) อีกหน่ึงความอศัจรรยท่ี์ธรรมชาติบนัดาลให้ปรากฏ หุบเขา
พิศวง แห่งน้ี เกิดจากการพงัทลายของชั้นหิน Navajo Sandstone ซ่ึงถูกกดัเซาะอยา่งฉบัพลนัจากกระแสน ้ าท่ีซดั
ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่านฤดูกาลต่างๆ ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั Antelope Canyon จึง
กลายเป็นหุบเขาท่ีอนัตรายท่ีสุด เน่ืองจากบริเวณนั้นอาจเกิดน ้ าท่วมฉบัพลนัไดต้ลอดเวลา และระดบัน ้ าสามารถ
สูงถึง 10 เมตร  

 

 
 

ค ่า รับประทานอาหาร     ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Antelope Lake Powell Resort / Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีเ่ก้า แอนทโีลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point – ลาสเวกสั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
                         แอนทีโลปแคนยอน (Lower Antelope) หุบเขาท่ีอนัตรายท่ีสุดแห่งหน่ึง
           ถือ   เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซ่ึงดึงดูดใจช่างภาพทัว่โลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการตก
กระทบของแสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกบัสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความ
สวยงามสุดประทบัใจแก่ทุกสายตา ดว้ยความคดเค้ียวดุจเกลียวคล่ืนเวา้แหว่งไปตามซอกหน้าผา สีสันท่ีเห็น
ใน Antelope Canyon จึงเปล่ียนไปตามการหกัเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง 
ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไมร่้วง จะเป็นโทนสีอ่อน สบายตา  แม ้Antelope Canyon จะข้ึนช่ือวา่เป็น หุบเขาท่ีอนัตราย
ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ถือว่าเป็น หุบเขาท่ีสวยท่ีสุด และเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว

http://travel.mthai.com/world-travel/33554.html
http://travel.mthai.com/
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จากทัว่โลก และไดรั้บความนิยมในการถ่ายรูปมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในอเมริกา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม
ตามอธัยาศยั 
 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร         
 

บ่าย น าท่านท่านชม ฮอสชูเบน (Horse Shoe Ben Point) จุดชมโคง้แม่น ้ าโคโรลาโดรูปเกือกมา้บนหนา้ผาสูงกว่า 
1,000 ฟุต นับเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงาม โคง้น ้ าสีเขียวมรกตตดักบัหินทรายแดงของแคนยอนแห่งน้ี 
นบัเป็นอีกหน่ึงทศันียภาพท่ีสวยงามยิง่ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) ระหวา่งทาง
ใหท้่านไดแ้วะพกัผอ่นคลายอิริยาบถ ตลอดจนชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาถูกในระหวา่งการเดินทางสู่นครลาสเวกสั  

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภคัตาคารจีน 
 หลงัอาหารค ่า อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกเดินถ่ายรูปแสงสีตระการตาบริเวณใกลโ้รงแรม 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Park MGM Las Vegas หรือเทียบเท่า 
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วนัทีสิ่บ ลาสเวกสั – ลอสแองเจลสิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08.30 น. น าท่านสู่สนามบินลาสเวกสั เพื่อเชคอิน 
11.09 น. ออกเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส โดยเท่ียวบิน UA2218 
12.33 น. เดินทางถึงสนามบินลอสแองเจลิส 
 น าท่านสู่ ซิทาเดล เอาทเ์ลต (Citadel Outlet) ซ่ึงเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในลอสแองเจลิสมีร้านคา้เอาทเ์ลตกว่า 

130 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, 
Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

 ***** อสิระอาหารกลางวนั ในเอาท์เลตตามอธัยาศัย เพ่ือให้ท่านได้มเีวลาช้อปป้ิงเต็มที่***** 

 
 
20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
21.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเชคอิน 
 
วนัทีสิ่บเอด็ ลอสแองเจลลสิ 
 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน BR15 (ใชเ้วลาบินประมาณ 13.55 ชัว่โมง)  
 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมบีริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวนับนเคร่ืองบิน 

 
 

วนัทีสิ่บสอง กรุงเทพมหานคร 
 

05.10 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไตห้วนั  
08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน BR211 (ใชเ้วลาบินประมาณ 3.30 ชม.) 
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 
 (เส้นทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทีส่วยที่สุดในอเมริกา) 

 

15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./  14-25 ต.ค. 2019 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท)  มิ.ย. - ต.ค. 2019 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 175,000 
พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 30,000 
เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (ไม่เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 170,000 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 21,500 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมต้นท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

110,000 – 150,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (ผูใ้หญ่) หกัค่าใชจ่้าย – BKK-LAX//SEA-BKK 30,000 

ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริก  7,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ี 
สายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 18 เม.ย. 2562) ** 

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ  
 ในอเมริกาไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่

สามารถวางเตียงเสริมได้ 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-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน EVA Air (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 
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อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมิไดร้ะบุ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะน าให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพ่ือป้องกนัการสูญหาย 
 ค่าวซ่ีาอเมริกา (ลูกคา้จะตอ้งยืน่วซ่ีา และ สัมภาษณ์ดว้ยตวัเองเท่านั้น) 

ส าหรับการยืน่วซ่ีาอเมริกา ลูกคา้สามารถด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองทั้งหมดได ้โดยเขา้ไปท าการสมคัรไดท้าง เว็บ    
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้มูลของทางบริษทั รบกวนติดต่อ) หากลูกค้าให้ทางบริษัท
ด าเนินการในส่วนของวซ่ีาอเมริกาทั้งหมด เสียค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการเพิ่มท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนี้ทาง
บริษัทจะแจ้งนัดหมายให้ลูกค้ามาท าการสัมภาษณ์อกีท)ี 

 

การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณยีกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 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 จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
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 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 
 

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 

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 ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 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
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เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
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 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 
7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

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

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

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

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่หมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนกักระเป๋า คูณ 
ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่าน
ตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 



 

 

EHC-BR-12D-YELLOW-MT.RUSHMORE 

แบบฟอร์มส ารองทีน่ั่ง  

12 วนั เมาท์รัชมอร์, เยลโลว์สโตน, อาร์เชส, แอนทีโลป 
 (เส้นทางเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติทีส่วยที่สุดในอเมริกา) 

อเมริกาเป็นประเทศใหญ่ เราจดับินภายในทั้งหมด 4 เที่ยวบิน ลดระยะเวลาน่ังรถไกล 

 

ราคาทัวร์ปี 2019 : 175,000 บาท 
 15-26 มิ.ย.2019  13-24 ก.ค.2019   10-21 ส.ค.2019 

 14-25 ต.ค. 2019 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(หากแพอ้าหาร โปรด

ระบุ) 

      

      

      

      

      

      
 

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

 
 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองทีน่ั่ง และ หน้าพาสปอร์ต มาที ่แฟกซ์ 02 635 1421 *** 
ติดต่อเจ้าหน้าที ่:    โทร 02 635 1415 

 


