
#14882 ทัวรอเมริกาตะวันตก ซีแอตเติล ลอสแองเจลีส 11
วัน 8 คืน อุทยานเยลโลสโตน ชมเมาทรัชมอร บิน CX
ทัวรอเมริกาตะวันตก ซีแอตเติล ลอสแองเจลีส รานสตารบั๊คแหงแรก หอคอย
สเปซนีดเด้ิล บอซแมน(เยลโลสโตน) อุทยานแหงชาติแกรนดทีทอน เขื่อนบัฟฟาโล
บิลล หอคอยปศาจ อุทยานปาแบล็คฮิลล เครซ่ีฮอรส ลาสเวกัส วนอุทยานแก
รนดแคนยอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ซีแอตเทิล - ทาอากาศยาน
ซีแอตเทิล   

Crown
Plaza
Hotel
Seattle
หรือเทียบ
เทา

2 ซีแอตเทิล - สเปซ นีดเดิล - ซีแอตเทิลดาวนทาวน - ไพโอเนียร สแควร - สมิธ ทาวเวอร -
ตลาดไพน เพลส - รานสตาบัคสตลาดไพน (สตาบัคสสาขาแรกของโลก) - ทาอากาศยานซี
แอตเทิล - ทาอากาศยานบอสแมน

  

Holiday
Inn
Express
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 อุทยานแหงชาติเยลโลสโตน - น้ําพุรอนแมมมอธ - น้ําพุรอนโอลดเฟธฟูล - น้ําพุรอนเก
เซอร บาซิน - Fountain Paint Pot - จุดชมวิวเวสท ทรัมป ไกเซอร   

Holiday
Inn
Express
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 อุทยานแหงชาติแกรนดทีทอน - หมูบานโคลเตอร เบย วิลเลจ - โคดี้ - เข่ือนบัฟฟาโล บิลล   

Best
Western
Premier
Ivy Inn
&amp;
Suites
หรือเทียบ
ทา

5 จิลเล็ตต - หอคอยปีศาจ - แรพิด ซิต้ี   

Fairfield
Inn &amp;
Suites by
Marriott
Rapid City
หรือเทียบ
เทา

6 อุทยานแหงชาติแบล็ค ฮิลล - อนุสาวรียเครซ่ี ฮอรส - อนุสรณสถานเมาทรัชมอร   

Best
Western
Plus
Frontier
Inn หรือ
เทียบเทา

7 ทาอากาศยานเดนเวอร - ทาอากาศยานลาสเวกัส - ลาสเวกัส พรีเมียมเอาทเลต - ถนนส
ตริป   

Bally’s
Las
Vegas
Hotel
&amp;
Casino
หรือเทียบ
เทา

8 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน - แกรนดแคนยอนสกายวอลค - ลาสเวกัส - เข่ือนฮู
เวอร - ถนนสตริป   

Bally’s
Las
Vegas
Hotel
&amp;
Casino
หรือเทียบ
เทา



วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

9 ลอสแองเจลิส - ยานไชนาทาวนออสแองเจลิส - ศาลาวาการเมืองลอสแองเจลิส - แอลเอ
มิวสิค เซ็นเตอร - ฮอลลีวูด - ยานเบเวอร่ี ฮิลล - ถนนโรดีโอ ไดรฟ - ไชนีสเธียเตอร -
ถนนฮอลลีวูด - ยานซันเซ็ตบูเลอวารด - ทาอากาศยานลอสแองเจลิส

   -

10    -

11 ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 ฿129,900 ฿124,900 ฿124,900 ฿24,900

29 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 ฿129,900 ฿124,900 ฿124,900 ฿24,900

27 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63 ฿129,900 ฿124,900 ฿124,900 ฿24,900

18 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 ฿129,900 ฿124,900 ฿124,900 ฿24,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก -
ซีแอตเทิล - ทาอากาศยานซีแอตเทิล

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม บาย

13.00 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร M 06-16 สายการบินคาเธย แปซิฟิค
พบพนักงานของบริษัทฯ คอยตอนรับทานกอนเดินทาง

16.20 น. นําทานเหิรฟา ออกเดินทางสูฮองกง โดยเท่ียวบิน CX822

ค่ํา

20.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮองกง จากนั้นนําทานตอเครื่อง

23.35 น. ออกเดินทางสูเมืองซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐ อเมริกา โดยเท่ียวบินท่ี CX858 (ประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที)
เดินทางขามเขตแบงเวลาสากล

21.00 น. เดินทางถึงนครซีแอตเติ้ล หลังจาผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลวจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง

จากนั้นนําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี Crown Plaza Hotel Seattle หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ซีแอตเทิล

 คํ่า

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

เป็นเมืองทาบนชายฝ่ังตะวันตกในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดท้ังในรัฐวอชิงตันและภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และ
เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวชั้นนําสําหรับกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและการพักผอน
กับบรรยากาศเมืองชายทะเล



วันท่ี 2 ซีแอตเทิล - สเปซ นีดเดิล - ซีแอตเทิลดาวนทาวน - ไพโอเนียร
สแควร - สมิธ ทาวเวอร - ตลาดไพน เพลส - รานสตาบัคส
ตลาดไพน (สตาบัคสสาขาแรกของโลก) - ทาอากาศยานซีแอต
เทิล - ทาอากาศยานบอสซแมน

 หมายเหตุ เท่ียวบินท่ี CX858 เดินทางขามเขตแบงเวลาสากล

ทาอากาศยานซีแอตเทิล

 Crown Plaza Hotel Seattle หรือเทียบเทา

เป็นสนามบินเชิงพาณิชยหลักท่ีใหบริการในเขตเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันของ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูอยูหางจากเมืองซีแอตเทิลไปทางใต 19 กิโลเมตรภายในรัฐวอชิงตัน
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป
อเมริกาเหนือ เป็นเจาของและดําเนินการโดยทาเรือซีแอตเทิล

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเท่ียวชม นครซีแอตเติล (Seattle) เมืองทาชายฝ่ังท่ีท่ีใหญและมีความสําคัญทางดานการทองเท่ียว และเศษฐ
กิจมากท่ีสุด ของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูระหวางมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยูหางจากชายแดน
สหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเทานั้น

นําทานชม สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณของซีแอตเติล สิ่งกอสรางท่ีมีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร)
สเปซ นีดเดิล สรางขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งท่ีซีแอตเติลไดเป็นเจาภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบ
ไปดวยรานขายของกระจุกกระจิก รานอาหารลอยฟา (Sky City restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง

จากนั้นนําทานสูยาน ดาวนทาวน (Downtown) ยานธุรกิจท่ีสําคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บานเรือน และตึกท่ีมีความ
สําคัญทางดานสถาปัตยกรรมท่ีถือวามีความงดงามท่ีสุดของเมือง

นําทานสัมผัสความเกาแกของเมืองท่ีไพโอเนียร สแควร (Pioneer Square) ซ่ึงถือวาเป็นยานท่ีเกาแกท่ีสุดในซีแอตเติล ท่ี
น่ีมีรานแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, หองอาหาร, รานหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย

นําทานแวะถายรูปกับ สมิท ทาวเวอร (Smith Tower) ทาวเวอรท่ีสรางขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914

จากนั้นนําทานเดินชมตลาดไพน เพลส ท่ีเสมือนหัวใจของเมืองซีแอตเติ้ล เน่ืองจากเป็นตลาดใหญท่ีสุดของเมือง และไดแบง
โซนขายสินคาตางๆ ท่ีหลากหลาย ทานสามารถซึมซับวัฒนธรรมการกินอยูของผูคนชาวซีแอตเติ้ล ไดเป็นอยางดี

นําทานแวะรานสตารบัก๊ แหงแรกของโลกท่ีกําเนิดขึ้นมาในเมืองซีแอตเติลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาใหทานเก็บภาพหรือสั่ง
เครื่องด่ืมไดตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูสนามบินซีแอตเติล

16.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินเมืองบอสซแมน

ค่ํา

19.50 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองบอสซแมน

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี: Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ซีแอตเทิล

สเปซ นีดเดิล

ซีแอตเทิลดาวนทาวน

ไพโอเนียร สแควร

สมิธ ทาวเวอร

ตลาดไพน เพลส

เป็นเมืองทาบนชายฝ่ังตะวันตกในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดท้ังในรัฐวอชิงตันและภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ และ
เป็นจุดหมายปลายทางทองเท่ียวชั้นนําสําหรับกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและการพักผอน
กับบรรยากาศเมืองชายทะเล

สเปซ นีดเดิล สรางขึ้นเมื่อปี 1962 เมื่อครั้งท่ีซีแอตเติลไดเป็นเจาภาพจัดงาน World’s
Fairน่ันเอง ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดวยรานขายของกระจุกกระจิก ราน
อาหารลอยฟา (SkyCity restaurant) ท่ีสามารถหมุนชมวิวสวยของเมืองไปพรอมๆกับ
การรับประทานอาหาร

เป็นยานธุรกิจใจกลางนครซีแอทเทิล ท่ีเป็นศูนยรวมของเขตการคาปลีก สถาบันการเงิน
สํานักงานรัฐบาล บริษัทเอกชน ยานคนตางถิ่นตางๆ ท้ังยังเป็นศูนยกลางความบันเทิง
ยามค่ําคืนและแหลงชอปป้ิงมากมาย

เป็นยานท่ีเกาแกท่ีสุดในซีแอตเทิล ท่ีมีรานแกลเลอรี่ท่ีจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อ
ดัง, หองอาหาร, รานหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย

สมิธทาวเวอรคือหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมแหงเมือง ซีแอตเทิล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูในยานเกาแกอยางไพโอเนียร สแควร ท้ังยังเรียกไดวาเป็นจุดชมวิวท่ี
มีอายุมากท่ีสุดของเมือง เน่ืองจากสรางแลวเสร็จตั้งแตปี ค.ศ. 1914 บนความสูง 149
เมตร ซ่ึงถือวาเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดแลวในยานริมฝ่ังแมน้ํามิซซิปป้ีแลวในยุคนั้น

เป็นตลาดมีชื่อแหงหน่ึงในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา สําหรับตลาดแหงน้ีจะ
เป็นท่ีรูจักกันดีสําหรับนักทองเท่ียว เน่ืองจากมีราน starbucks แหงแรกของโลกอยูท่ีน่ี
ดวย ภานในตลาดจะมีรานขายของหลากหลาย ท้ังผัก ผลไม ดอกไม อาหารทะเล รวมไป
ถึงของท่ีระลึกทองถิ่น ผลไมจะถูกมาก สัญลักษณของท่ีน่ีคือ "หมูนําโชค" ซ่ึงมีลักษณะ
เป็นหมูทองเหลือง



วันท่ี 3 อุทยานแหงชาติเยลโลสโตน - น้ําพุรอนแมมมอธ - น้ําพุรอนโอ
ลดเฟธฟูล - น้ําพุรอนเกเซอร บาซิน - Fountain Paint Pot -
จุดชมวิวเวสท ทรัมป ไกเซอร

รานสตาบัคสตลาดไพน (สตาบัคสสาขาแรกของโลก)
รานสตาบัคสในตลาดไพนแหงน้ีไดชื่อวาเป็นรานสตาบัคสสาขาแรกของโลก กอตั้งขึ้นใน
ปี 1971 โดยตัวรานยังคงปรากฏตัวกอนเวลาผานไปและอยูภายใตการอนุรักษความ
ด้ังเดิม ท่ีน่ีถือเป็นท่ีแลนมารคของตลาดไพนท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาดเมื่อมาเยือนท่ีน่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานซีแอตเทิล บาย

เป็นสนามบินเชิงพาณิชยหลักท่ีใหบริการในเขตเมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันของ
สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูอยูหางจากเมืองซีแอตเทิลไปทางใต 19 กิโลเมตรภายในรัฐวอชิงตัน
ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือของทวีป
อเมริกาเหนือ เป็นเจาของและดําเนินการโดยทาเรือซีแอตเทิล

ทาอากาศยานบอสแมน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเขตเบลเกรด ตั้งอยูหางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือ
งบอสซแมนประมาณ 13 กิโลเมตร ทาอากาศยานน้ีเป็นเจาของโดยหนวยงาน Gallatin
Airport Authority และเป็นทาอากาศยานท่ีพลุกพลานท่ีสุดของรัฐมอนทานา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเขาชม อุทยานแหงชาติเยลโลสโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานน้ีตั้งอยูในบริเวณ มุมตะวัน
ตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และถือวาเป็นอุทยานแหงชาติแหงแรกของสหรัฐฯ

นําทานเขาชม น้ําพุรอนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ท่ีเป็นบอน้ําพุรอนท่ีมีหินปูน กอตัวขึ้นเป็นชั้นๆ โดยมีสี
เหลืองออนและสีนวลจับตา มองดูแลวเหมือนน้ําตกท่ีกลายเป็นหิน อยางนาอัศจรรย นําทานเดินชมตามเสนทางท่ีกําหนดชม
ความสวยงามของธรรมชาติ

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเขาชม น้ําพุรอนโอลดเฟธฟูล (Old Faithful Geyser) ขึ้นชื่อวาเป็นน้ําพุรอนท่ีมีซ่ือสัตยท่ีสุดแหงหน่ึงคือจะ
ปะทุขึ้นมาอยางสมํ่าเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งตอวัน พุงสูงประมาณ 43-46 เมตร นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากวา 100 ปีมา
แลว

้ ่



นําทานเดินเขาชมชมบริเวณน้ําพุรอนท่ี Geyser Basin และ Fountain Pot Point

นําทานเขาชม บอโคลนภูเขาไฟ (Mud Volcano) ณ เว้ิงผา บริเวณท่ีเคยเป็นปากปลองภูเขาไฟ บอโคลนน้ีจะเดือด และมี
ฟองผุดขึ้นอยูตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉล่ียภายในบอประมาณ 184 ฟาเรนตไฮต หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนไดเวลาอัน
สมควร

นําทานเขาสูจุดชมวิวเวสท ทรัมป ไกเซอร เป็นบริเวณท่ีมีน้ําพุรอนอยูมากมาย และเป็นจุดชมวิวของทะเลสาบเยลโล สโตน
อีกดวย ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี: Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

อุทยานแหงชาติเยลโลสโตน

นํ้าพุรอนแมมมอธ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีรอยตอของรัฐไวโอมิ่งและรัฐมอนทานา ประกาศ
ขึ้นโดยสภาคองเกรสแหงสหรัฐอเมริกาเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม ปี 1872 เยลโลวสโตนเป็น
อุทยานแหงชาติแหงแรกในสหรัฐอเมริกาและไดรับการจัดใหเป็นอุทยานแหงชาติแหงแรก
ของโลก ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของชีวนิเวศท่ีหลากหลาย ผืนปาท่ีอุดมสมบูรณ พลังงาน
ความรอนใตพิภพ และน้ําพุรอนซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไดรับความนิยมมากสุดท่ีน่ี

เป็นน้ําพุรอนขนาดใหญบนเนินเขา travertine ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเยลโลสโตน น้ําพุ
รอนน้ีสันนิษฐานกันวาเกิดขึ้นมานานนับพันปีแลว เมื่อน้ํารอนจากฤดูใบไมผลิเย็นตัวลง
และสะสมแคลเซียมคารบอเนตท่ีสรางพ้ืนสีขาวอันเป็นเอกลักษณ นอกจากน้ีน้ําพุรอนดัง
กลาวยังแผขยายไปท่ัวท้ังทางจากเนินเขา ขามลานพาเหรด และลงสูแมน้ําใกลๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นํ้าพุรอนโอลดเฟธฟูล

นํ้าพุรอนเกเซอร บาซิน

 บาย

เป็นน้ําพุรอนแบบพุงรูปกรวยซ่ึงตั้งอยูในอุทยานแหงชาติเยลโลสโตน ถูกคนพบโดย
Nathaniel P. Langford ในปี 1871 การพุงขึ้นของน้ําพุรอนน้ีเป็นคุณสมบัติอันโดดเดน
จากพลังงานความรอนใตพิภพท่ีมีการปะทุทุกๆ 44 ถึง 125 นาที จนถึงปัจจุบันมีการ
บันทึกการปะทุของน้ําพุรอนแหงน้ีมากกวา 1,000,000 ครั้ง ซ่ึงการปะทุแตละครั้ง
สามารถพุงน้ําขึ้นมาไดจํานวนกวา 14,000 ถึง 32,000 ลิตร และไดความสูงตั้งแต 32 ไป
จนถึง 56 เมตร

เป็นน้ําพุรอนท่ีรอนท่ีสุดในอุทยานเยลโลสโตน ตั้งอยูใกลกับขอบดานตะวันตกเฉียง
เหนือของอุทยานตรงชุมทางนอรริส ประกอบดวยสามพ้ืนท่ีหลัก คือ Porcelain Basin,
Back Basin, และ One Hundred Springs Plain น้ําพุรอนน้ีอยูในพ้ืนท่ีจุดตัดกับโซน
รอยแตกใตวงแหวนไฟของเปลือกโลก จึงทําใหน้ําพุท่ีน่ีมีความรอนเป็นพิเศษ



วันท่ี 4 อุทยานแหงชาติแกรนดทีทอน - หมูบานโคลเตอร เบย วิลเลจ -
โคด้ี - เขื่อนบัฟฟาโล บิลล

Fountain Paint Pot

จุดชมวิวเวสท ทรัมป ไกเซอร

ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นหมอโคลนตั้งอยูในลุมน้ํา Lower Geyser ในอุทยานแหงชาติ
เยลโลสโตน จุดเดนของท่ีน่ีนั้นคอเป็นหมอโคลนท่ีมีสีตางๆ ท้ังสีแดง, สีเหลืองและสี
น้ําตาลของโคลนในบริเวณเดียวกัน สีท่ีตางกันนั้นมาจากสถานะออกซิเดชันของเหล็ก
ออกไซดในโคลน

จุดชมวิวน้ีตั้งอยูท่ีขอบตะวันตกของอาวขนาดใหญตามแนวชายฝ่ังของทะเลสาบ
เยลโลสโตน บริเวณน้ีเป็นท่ีรูจักกันในนาม West Thumb Caldera ซ่ึงกอตัวจากการ
ปะทุของภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 174,000 ปีกอน ชื่อเวสททรัมปไดมาจากรูปรางของ
ทะเลสาบเยลโลสโตนท่ีมีลักษณะคลายกับมือ โดยมีอาวตะวันตกขนาดใหญเป็นน้ิวโปง ท่ี
น่ียังเป็นแองน้ําพุรอนท่ีใหญท่ีสุดริมทะเลสาบซ่ึงสงน้ํารอนลงสูทะเลสาบนับพันแกลลอน
ในทุกๆ วัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสู อุทยานแหงชาติ Grand Teton เป็นอุทยานแหงชาติ ท่ีตั้งอยูทางใตของอุทยานแหงชาติ เยลโล สโตน ใน
อุทยานมียอดเขาท่ีทอดยาวถึง 64 กม. และมีพ้ืนท่ีเชื่อมตอกันกับอุทยานแหงชาติ ดี.จอหนดี.ร็อกกี้ เฟลเลอร จูเนียร อุทยานแก
รนด ทีทอน นําทานน่ังรถชมวิวในเสนทาง 42 ไมล ท่ีเล่ืองชื่อ ทานจะประทับใจไปกับธรรมชาติท่ีสมบูรณและงดงาม

นําทานเดินทางสูหมูบานโคลเตอร เบย วิลเลจ (Colter Bay Village) เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท่ีสุดจุดหน่ึงของอุทยาน มี
เวลาใหทานเดินเลนชมวิวหรือเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานออกเดินทางสูเมืองโคด้ี (Cody) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีเป็นวีรชนของภาคตะวันตกผูหน่ึง คือ พันเอกบัฟฟาโล บิลล
โคด้ี ไดกอตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรียตัวเขากําลังขี่มาถือปืนอยู เขาเคยเป็นท้ังคนขี่มาดวน เป็นทหาร และนักลาควายปาไบซัน เลา
กันวาเขาสามารถลาควายปาไบซัน ไดถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเทานั้น เขามีเพ่ือนเป็นผูนําอินเดียนมากมาย และฮอลลีวูดยังได
ทําภาพยนตรเกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาดวย

พรอมนําทานเขาชม เขื่อนบัฟฟาโล บิลล (Buffalo Bill’s Dam) ถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเมืองโคด้ี
สรางในปี ค.ศ.1905 – 1910 ในปีท่ีสรางเสร็จ ไดสรางสถิติเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดในโลกในสมัยนั้น

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี: Best Western Premier Ivy Inn & Suites หรือเทียบทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 จิลเล็ตต - หอคอยปศาจ - แรพิด ซิตี้

อุทยานแหงชาติแกรนดทีทอน

หมูบานโคลเตอร เบย วิลเลจ

เป็นอุทยานแหงชาติท่ีตั้งอยูในรัฐไวโอมิ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือ ตั้งอยูหางจากอุทยาน
แหงชาติเยลโลสโตนไปทางใตประมาณ 16 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 310,000 เอเคอร
ไดชื่อวาวาเป็นหน่ึงในอุทยานกลางละติจูดท่ีใหญท่ีสุดในโลก อุทยานแหงน้ีมียอดเขาท่ี
สําคัญของเทือกเขาทีทอน ท่ีน่ียังมีระบบนิเวศน ท่ีเกาแก มีพืชและสัตวชนิดเดียวกับท่ีมีมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรยังคงมีอยูมากกวา 1,000 สายพันธุ

เป็นพ้ืนท่ีหมูบานอันสวยงามในอุทยานแหงชาติทีทอน ตั้งอยูบนบนชายฝ่ังทางตะวันออก
ของทะเลสาบแจ็กสันซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญท่ีสุดในอุทยาน หมูบานน้ีเป็นสถานท่ีทอง
เท่ียวท่ีเหมาะสําหรับการพักผอนทามกลางธรรมชาติอันงดงามริมทะเลสาบ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โคดี้

เขื่อนบัฟฟาโล บิลล

 บาย

เป็นเมืองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิงและเป็นท่ีตั้งของเขตพารคเคานตี้ ได
รับการตั้งชื่อตามพันเอกบัฟฟาโลบิล โคด้ี ผูสถาปนาเมืองน้ีในปี 1896 เมืองน้ีตั้งอยูท่ี
ความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล โดยมีแมน้ําโชสโชนไหลผานทางตอนเหนือของ
เมือง

เป็นเขื่อนทรงโคงท่ีตั้งอยูบนแมน้ําโชสโชนในรัฐไวโอมิง ตั้งอยูหางจากเมืองโคด้ีไปทาง
ตะวันตกประมาณ 8 ไมล ถูกตั้งชื่อตามพันเอกบัฟฟาโลบิล โคด้ี ผูกอตั้งเมืองโคด้ีท่ีอยู
ใกลๆ และเป็นเจาของท่ีดินสวนใหญบริเวณน้ีเมื่ออดีต ตัวเขื่อนมีความสูง 99 เมตร ไดรับ
การออกแบบโดยวิศวกร Daniel Webster Cole สรางขึ้นระหวางปี 1905-1910 เขื่อนน้ี
เป็นสวนหน่ึงของโครงการโชสโชนท่ีเป็นโครงการเปล่ียนมันจากท่ีราบกึ่งแหงแลงท่ี
ปกคลุมไปดวยดินแดนเกษตรกรรมท่ีมีประโยชนตอผูอาศัยแถบน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Premier Ivy Inn &amp; Suites หรือเทียบทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานน่ังรถผานชม เมืองโคด้ี (Cody) ออกเดินทางสูเมืองเรพิด ซิตี้ ผานชมเมืองตางๆระหวางทางซ่ึงสวนใหญ จะ
เป็นเมืองสไตล Wild West แบบฉบับคาวบอย ตะวันตก ผานเมืองบัฟฟาโล

ผานชมยอดเขาสูงตระหงานของเทือกเขาบิก๊ฮอรน (Bighorn) ชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม สวนใหญของเมืองเป็นท่ีเปิดโลง
กวางมีกิจกรรมกลางแจงมากมายในชวงฤดูรอนโดยเฉพาะการแข็งขันโรดีโอ (Rodeo) ท่ีสุดแสนเราใจ

จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเมืองจิลเล็ตต ตั้งอยูในรัฐ เซาท ดาโกตา



วันท่ี 6 อุทยานแหงชาติแบล็ค ฮิลล - อนุสาวรียเครซ่ี ฮอรส -
อนุสรณสถานเมาทรัชมอร

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางเขาชมหอคอยปิศาจ (Devil’s Tower National Monument) อนุสรณสถานธรรมชาติ ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณดานธรณีวิทยาท่ีแปลกประหลาด เป็นแทงหินลาวาท่ีผุดขึ้นมาเหนือพ้ืนพิภพเมื่อ 60 ลานปี มีความสูงขนาด 260
เมตร เป็นลักษณะการกอตัวของกองหินเป็นเนินรองชัน (ซ่ึงเป็นท่ีท่ีสูงท่ีสุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันในสหรัฐฯ)

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางตอสูเมืองแรพิด ซิตี้(Rapid City)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี: Fairfield Inn & Suites by Marriott Rapid City หรือเทียบเทา

จิลเล็ตต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในเขตแคมปเบลล รัฐไวโอมิง ตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ถานหิน น้ํามันและกาซมีเทน จึงมีชื่อเรียกแสลงวา "Energy Capital of the Nation,
เมืองพลังงานแหงชาติ" เมืองน้ีกอตั้งขึ้นในปี 1891 ดวยการมาถึงของเสนทางรถไฟชื่อ
ชิคาโกเบอรลิงตัน - ควินซี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หอคอยปศาจ

แรพิด ซิต้ี

 บาย

หอคอยหินอัคนีน้ีไดชื่อวาเป็นอนุสาวรียแหงชาติท่ีแรกของอเมริกา สถาปนาขึ้นเมื่อวันท่ี
24 กันยายน ปี 1906 โดยประธานาธิบดีธีโอดอรรูสเวลต หอคอยน้ีเชื่อกันวาเกิดขึ้นในยุค
พาลิโอชีนเมื่อ 56 ถึง 66 ลานปีกอน เมื่อเทือกเขาร็อคกี้และเทือกเขาแบล็กไดรับการยก
ระดับขึ้นผานการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกตรงรอยตอจุดน้ี ชื่อหอคอยปีศาจน้ีเกิดขึ้นครั้ง
แรกในระหวางการเดินทางนําโดยพันเอกริชารดเออรวิงก 1875 จากคําแปลแสลงวา "Bad
God's Tower" ซ่ึงสัญญาณขอมูลท้ังหมดในพ้ืนท่ีนั้นใชชื่อ "Devils Tower"

เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอันดับสองในรัฐเซาทดาโคตาและเป็นท่ีตั้งของเมืองเพนนิง
ตันเคานตี้ ตั้งชื่อตาม Rapid Creek ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองตรงเนินเขาทางทิศตะวันออก
ของเทือกเขาแบล็กฮิลส แรพิดซิตี้เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมหลายๆ
ท่ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Fairfield Inn &amp; Suites by Marriott Rapid City หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

้
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บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูบริเวณอุทยานปาแหงชาติแบล็ค ฮิลล ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีตั้งอนุสรณสถานท่ีสําคัญ

นําทานเขาชมโครงการแกะสลักภูเขาอนุสาวรียเครซ่ี ฮอรส (Crazy Horse) นักรบอินเดียนผูย่ิงใหญ อนุสาวรียเครซ่ี ฮอรส
สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงผูนําอเมริกันสัญชาติอินเดียแดงท่ีมีชื่อเสียง ลักษณะท่ีจัดสรางเป็นการแกะสลักภูเขาเป็นอนุสาวรีย
ขนาดใหญบนภูผาแบลค ฮิลส

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม อนุสรณสถานเมาทรัชมอร (Mount Rushmore National Memorial) หนาผาหินแกะ
สลักเป็นรูปหนาของอดีตทานประธานาธิบดีคนสําคัญ 4 คนของสหรัฐอเมริกา ไดแก ประธานาธิบดีจอรจ วอชิงตัน,โธมัส เจฟ
เฟอรสัน,ธีโอดอร รูสเวลท และ อับบราฮัม ลินคอลน ซ่ึงสรางในปี 1927 โดยประติมากรกัทซัน บอรกลัม (Gutzon Borglum)

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร / นําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี: Best Western Plus Frontier Inn หรือเทียบเทา

อุทยานแหงชาติแบล็ค ฮิลล

อนุสาวรียเครซี่ ฮอรส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นอุทยานท่ีตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐเซาทดาโคตา มีพ้ืนท่ีมากกวา 1.25 ลาน
เอเคอร บริหารงานโดยกรมปาไมของรัฐ เป็นปาสงวนแหงชาติขนาดใหญ ซ่ึงมีตนไมชนิด
ตางๆ มากมายโดยเฉพาะตนสน ponderosa ปายังมีไมเน้ือแข็งเชนแอสเพน ไมโอค และ
ไมเบิรช ภายในปาคือยอดเขาเอลคสีดําซ่ึงเป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในเซาทดาโคตาและยอดเขาท่ี
สูงท่ีสุดทางตะวันออกของเทือกเขาร็อคกี้

เป็นอนุสาวรียบนภูเขาท่ีกําลังกอสรางบนท่ีดินของเอกชนในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแบล็คฮิ
ลล รูปแกะสลักน้ีมีลักษณะเป็นนักรบอินเดียนแดง ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงผูนํา
อเมริกันสัญชาติอินเดียแดงท่ีมีชื่อเสียง โดยถูกสรางมาตั้งแต 1948 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม
เสร็จสมบูรณ ซ่ึงหากสรางเสร็จตามท่ีออกแบบไว ท่ีน่ีจะกลายเป็นรูปป้ันแกะสลักท่ีมี
ความสูงเป็นอันดับสองของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อนุสรณสถานเมาทรัชมอร บาย

เป็นรูปใบหนาแกะสลักบนผาหินแกรนิตของ Mount Rushmore ในอุทยานแหงชาติแบ
ล็คฮิลล เป็นประติมากรรมอันงดงามท่ีเป็นฝีมือการออกแบบของ Gutzon Borglum ท่ี
ดําเนินการมาตั้งแตปี 1927-1941 ประติมากรรมประกอบดวยรูปป้ันใบหนาของ
ประธานาธิบดี 4 คนท่ีถือไดวาเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญทางประวัติของชาติสหรัฐอเมริกา
คือจอรจวอชิงตัน, โธมัสเจฟเฟอรสัน, ทีโอดอรรูสเวลต, และอับราฮัมลินคอลน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Best Western Plus Frontier Inn หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานเดนเวอร - ทาอากาศยานลาสเวกัส - ลาสเวกัส
พรีเมียมเอาทเลต - ถนน Strip

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน เดนเวอร (Denver)

11.00 น. ออกเดินทางสูเมืองลาส เวกัส

บาย

12.30 น. เดินทางถึงเมืองลาส เวกัส จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้น นําทานเขาสู LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS แหลงชอปป้ิงใหญท่ีสุดใน Las Vegas มีแบรนดเนมมาก
มาย อาทิ Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss Sixty, Calvin Klein

หลังจากนั้นเพลิดเพลินกับโชวท่ีจัดแสดงไวหนาโรงแรมแตละแหงในยานถนน Strip ของลาสเวกัส เชน โชวภูเขาไฟระเบิดท่ี
Mirage, โชวโจรสลัดท่ีโรงแรม Treasure Island, โชวน้ําพุเตนระบําท่ี Bellagio ฯลฯ

ชมรถไฟเหาะและเครื่องเลนหวาดเสียวตางๆ ท่ีตั้งอยูสูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม Stratosphere

ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี โรงแรม Caesar Palace

ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจําลองจากปารีส พรอมท้ังชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี: Bally’s Las Vegas Hotel & Casino หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเดนเวอร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้งอยูในแถบชานเมืองเดนเวอร รัฐโคโลราโด ตั้งอยูหางจาก
ใจกลางเมืองเดนเวอร ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีไดชื่อวา
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในทวีปอเมริกาเหนือและใหญเป็นอันดับสองของโลก เปิด
ใหบริการครั้งแรกในปี 1995 ใหบริการไปยังจุดหมาย 215 แหงใน 23 สายการบินท่ัว
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารไทย

ทาอากาศยานลาสเวกัส บาย

ทาอากาศยานนานาชาติแมคคารแรน ตั้งอยูท่ีคลารกเคานตี รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา หาง
จากตัวเมืองลาสเวกัสไปทางใตประมาณ 8 กิโลเมตร



วันท่ี 8 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน - แกรนดแคนยอนสกายวอลค -
ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร - ถนน Strip

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

ลาสเวกัส พรีเมียมเอาทเลต

ถนนสตริป

ลาทเวกัสพรีเมียมเอาทเลท เป็นแหลงชอปป้ิง Outlets ท่ีดีท่ีสุด และใหญท่ีสุดในลาท เวกั
ส มีแบรนเนม มากมาย ถือไดวาเป็นสถานท่ีท่ีนักชอปป้ิงตองมาชอปอีกแหงเลยทีเดียว

เป็นถนนใจกลางเมืองลาสเวกัสท่ีมีความยาวเกือบ 7 กิโลเมตร ถนนสายน้ีมีชื่อเสียงกอง
โลกเพราะมีรีสอรทและคาสิโนหรูหราท่ีตั้งอยูท้ังสองขางทางตลอดแนวถนน

 คํ่า  Bally’s Las Vegas Hotel &amp; Casino หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก

นําทานออกเดินทางสู วนอุทยานแกรนดแคนยอน สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 157 กม.//
ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ชมอุทยานแหงชาติ แกรนดแคนยอนสิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก กอตัวขึ้น
ในชวงเวลาประมาณ 2,000 ลานปี เป็นหุบเขาท่ีมีความยาวถึง 446 กม.จุดท่ีกวาง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.

นําทานเขาชมดาน WEST RIM ท่ีซ่ึงทานจะได สัมผัสประสบการณการเดินบน สกายวอลค (SKY WALK) ท่ีจะทําใหทาน
รูสึกเหมือนเดินอยูบนอากาศ อยางนาตื่นเตน หวาดเสียว

หมายเหตุ ทานใดสนใจน่ังเฮลิคอปเตอรชมแกรนดแคนยอนกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ แกรนดแคนยอน (แบบปิกนิค)

จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส

ระหวางทางแวะ ชม เขื่อนยักษฮูเวอรแดม (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.) หรือ โบลเดอรแดม เขื่อนคอนกรีต
ขนาดใหญกั้นแมน้ําโคโลราโด ตั้งอยูบนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ท่ีสรางเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935

จากนั้นเดินทางตอ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกวางใหญตระการตา และสายน้ําโคโลราโด ท่ีคดเค้ียว นํา
ทานชมแนวหุบเขาท่ียังคงรักษาสภาพภูมิประเทศท่ีแปลกตาในมลรัฐอริโซนา

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

กิจกรรมหลังทานอาหารค่ํา ทานจะเพลิดเพลินกับโชวท่ีจัดแสดงไวหนาโรงแรมแตละแหงในยานถนน Strip (ทานสามารถซ้ือ
รายการโชวพิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)

พักท่ี: Bally’s Las Vegas Hotel & Casino หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 9

ทานใดสนใจน่ังเฮลิคอปเตอรชมแกรนดแคนยอนกรุณาติดตอหัวหนาทัวร

ทานสามารถซ้ือรายการโชวพิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดตอหัวหนาทัวร

อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน

แกรนดแคนยอนสกายวอลค

 เชา

เป็นพ้ืนท่ีอุทยานในรัฐแอริโซนา ท่ีมีลักษณะเป็นกลุมหุบเขาลึกซ่ึงมีขนาดใหญท่ีสุดใน
โลก และมีแมน้ําแอริโซนาไหลผาน ท้ังยังเคยเป็นสถานท่ีท่ีชาวอินเดียแดงไดตั้งรกรากมา
ชานาน ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึงในสถานท่ีแลนมารคอันสําคัญ ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของสหรัฐอเมริกา

เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวของ Grand Canyon ซ่ึงมีรูปเป็นทรงเกือกมาย่ืนออกมาจากหน่ึงใน
ผาทางตะวันตกของท่ีน่ี เป็นจุดชมวิวท่ีวาบหวิวสุดๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ลาสเวกัส

เขื่อนฮูเวอร

 บาย

เป็นเมืองในรัฐ Nevada เป็นเมืองเชิงทองเท่ียว ซ่ึงมีบอนการพนัน 24ช.ม. และมี
โรงแรมธีมตางๆมากมาย ยังมีแหลงบันเทิงอ่ืนๆใหเลือกอยางนับไมถวน

เขื่อนฮูเวอร หรือ ทํานบโบลเดอร หรือ โบลเดอรแดม เป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ สราง
ขึ้นเพ่ือกั้นแมน้ําโคโลราโดไวตลอดปี เพ่ือปองกันอุทกภัยในฤดูหนาว เพ่ือการชลประทาน
ในเขตนั้น สงวนพันธปลา และเพ่ือผลิตพลังไฟฟาอีกดวยเขื่อนฮูเวอรตั้งอยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของลาสเวกัส

ถนนสตริป คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Bally’s Las Vegas Hotel &amp; Casino หรือเทียบเทา

เป็นถนนใจกลางเมืองลาสเวกัสท่ีมีความยาวเกือบ 7 กิโลเมตร ถนนสายน้ีมีชื่อเสียงกอง
โลกเพราะมีรีสอรทและคาสิโนหรูหราท่ีตั้งอยูท้ังสองขางทางตลอดแนวถนน



ลอสแองเจลิส - ยานไชนาทาวนออสแองเจลิส - ศาลาวาการ
เมืองลอสแองเจลิส - แอลเอมิวสิค เซ็นเตอร - ฮอลลีวูด - ยาน
เบเวอร่ี ฮิลล - ถนนโรดีโอ ไดรฟ - ไชนีสเธียเตอร - ถนนฮอล
ลีวูด - ยานซันเซ็ตบูเลอวารด - ทาอากาศยานลอสแองเจลิส

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ลอสแองเจลีส หรือท่ีรูจักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 400 กม. // ระยะเวลาในการ
เดินทาง 4 ชั่วโมง) ตั้งอยูทางตอนใตของรัฐแคลิฟอรเนีย เป็นเมืองศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย
เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู อีกท้ังยังเป็นเมืองศูนยการทางดานอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นท่ีตั้งของฮอลลิวู
ด บริษัทผูผลิตภาพยนตรชื่อดังของโลก

บาย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอันดับสอง ใน
สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการ บันเทิงลอสแองเจลิส ตั้งอยูในมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคํา วา โลสอังเคเลส (Los Ángeles)

นําทานผานชม ยานธุรกิจ สําคัญ ยานไชนาทาวน ศาลาวาการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร ถนนฮอลลีวูด เบเวอรรี่ฮิลล ถนนโรดิโอ
ไดรฟ (RODEO DRIVE) ในยาน BEVERLY HILL ซ่ึงเป็นยานชอปป้ิงท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ พรอมกันน้ียังเป็นยานท่ีมีดา
ราฮอลิวูด อาศัยอยูมากมาย

ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร (CHINESE THEATRE) ซ่ึงทานจะไดถายรูปกับรอยมือ รอยเทาของเหลา ดาราชื่อดัง ท่ีประทับ
ไวพรอมชื่อจารึกของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด

นําทานชม ฮอลีวูดวอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเทาท่ีอยูสองขางทางถนนฮอลลีวูด บูเลวารด
ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน สตรีท ในทิศเหนือ-ใต ตั้งอยูในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา
เป็นระยะทางเดินเทาท้ังสิ้น 3 1/2 ไมล

ค่ํา

บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูสนามบินลอส แองเจลิส

ลอสแองเจลิส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นครลอสแองเจลิส เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย ซ่ึงมีขนาดใหญเป็นอันดับสองของ
ประเทศ และประชากรหนาแนนท่ีสุดในรัฐ เป็นท่ีรูจักในฐานะหน่ึงในเมืองทองเท่ียวท่ี
มีชื่อเสียงท่ีสุดของรัฐแคลิฟอรเนีย และเป็นศูนยกลางของอุตสาหกรรมภาพยนตรและ
โทรทัศนของประเทศ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



ยานไชนาทาวนออสแองเจลิส

ศาลาวาการเมืองลอสแองเจลิส

แอลเอมิวสิค เซ็นเตอร

ฮอลลีวูด

ยานเบเวอรี่ ฮิลล

ถนนโรดีโอ ไดรฟ

เป็นยานธุรกิจจีนสําคัญ ท่ีกระจายไปท่ัวทุกมุมโลกสําหรับไชนาทาวน แหลงชุมชนชาวจีน
ท่ีดูแสนจะธรรมดาและเรียบงาย แตมีเสนหชวนหลงใหล ซ่ึงสิ่งท่ีทําใหไชนาทาวนดูนา
สนใจนั้น ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู การคา รานอาหาร ยาสมุนไพร และ
การรักษาโรคแบบด้ังเดิม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผูผลิตท่ีสําคัญ และสิ่งท่ีทําใหไชนาทา
วนแอลเอ เป็นท่ีรูจักอีกเหตุผลหน่ึงคือ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เชน Rush Hour,
Lethal Weapon 4

เป็นท่ีทําการศูนยกลางรัฐบาลแหงเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอเนียร เปิดใชงานในปี
1928 ท่ีน่ีเป็นบานของสํานักงานนายกเทศมนตรีและสํานักงานของสภาเมือง
ลอสแองเจลิส ตั้งอยูในเขต Civic Center ของตัวเมืองลอสแองเจลิส

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงท่ีสําคัญของแอลเอ ซ่ึงทุกๆ ปีนั้นมิวสิค
เซ็นเตอร จะเป็นสถานท่ีท่ีจะถูกนํามาใชจัดงานศิลปะ บันเทิงตาง ๆ และจะมีคนมากกวา
2 ลานคนมาเขาชม โดยจะมีงานใหญๆ 4 งาน ไดแก Disney Concert Hall, Dorothy
Chandler Pavilion, Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ท้ังน้ี ท่ีน้ียัง
เป็นผูบริจาคสําคัญใหกับสถานท่ีจัดงานทางดานวัฒนธรรมของลอสแอนเจลิส เพ่ือ
เป็นการแสดงความชื่นชมและอุทิศใหกับศิลปินผูมีมากความสามารถ

เป็นละแวกบานท่ีอยูใจกลางนครลอสแองเจลิส ซ่ึงขึ้นชื่อเรื่องธุรกิจบันเทิง และเป็นท่ีอยู
ของคนในวงการบันเทิงขอฮอลลีวูดมากมาย แถมเป็นท่ีตั้งของสตูดิโอท่ีสรางหนังใน
ตํานานมานับไมถวน

เป็นยานท่ีถือไดวาเป็นไลฟสไตลของสังคมชั้นสูงของฮอลลีวูด ท่ีมีบาน โรงแรม ท่ีพักอัน
หรูหราตั้งกระจายอยูเต็มบริเวณยานน้ี ท่ีสําคัญยานน้ีไดชื่อวาเป็นแหลงชอปป้ิงท่ีเหลาดารา
ท่ีมักจะมาเป็นประจํา แทบจะเดินกระทบไหลกันไดเลยทีเดียว

เป็นถนนท่ีมีความยาวสองไมลในเขตเบเวอรล่ีฮิลสของยานฮอลลีวูดชื่อดังในแอลเอ เป็นท่ี
รูจักกันในฐานะหน่ึงโลเคชั่นถายภาพยนตรท่ีถูกใชงานบอยและหางรานอันหรูหราตางๆ
ตลอดสองฝ่ังถนน



วันท่ี 10

วันท่ี 11 ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไชนีสเธียเตอร

ถนนฮอลลีวูด

ยานซันเซ็ตบูเลอวารด

เป็นโรงฉายหนังท่ีเกาแกมากของนครลอสแองเจลิส และถูกเปล่ียนชื่อมาหลายครั้งแลว
และเมื่อปี พ.ศ. 2546 เจาของคนลาสุดไดตัดสินใจเปล่ียนจอเป็นแบบ IMAX ซ่ึงเป็นโรง
แบบจอโคงและกวางมาก และเป็นจอ IMAX ท่ีใหญท่ีสุดในโลกดวย

ถนนแหงชื่อเสียง เป็นอนุสรณ ซ่ึงประทับชื่อและพิมพของมือคนมีชื่อเสียงไว ท้ังนัก
แสดง นักรอง ผูกํากับตางๆนานา ไว เป็นสถานท่ีแวะชมท่ีปี พ.ศ.2546 คาดวามีผูเย่ียม
ชมประมาณ 10ลานคน

ยานท่ีพักอาศัยราคาแพงของเหลาดาราดัง ถนนชอปป้ิงไฮโซเขตโรดีไอไดรฟ ท่ีคุณอาจได
กระทบไหลดาราดัง

ทาอากาศยานลอสแองเจลิส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นสนามบินหลักแกเมืองลอสแองเจลิส ซ่ึงเป็นเมืองท่ีคับค่ังเป็นอันดับสองของประเทศ
เคยถูกตั้งชื่อวา ทุงระเบิด เพราะชื่อของเจาของคือ William F. Mines และเปิดใชการครั้ง
แรกเมื่อ คศ1937

 กิจกรรม เชา

01.00 น. ออกเดินทางสูเกาะฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX881

เดินทางขามเขตแบงเวลาสากลกลับกรุงเทพฯ

 กิจกรรม เชา

06.45 น. เดินทางถึงเกาะฮองกง จากนั้นนําทานตอเครื่องสูกรุงเทพฯ

่ ่



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

08.15 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย แปซิฟิค เท่ียวบินท่ี CX705

10:40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทาอากาศยานฮองกงเชกแลปกก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เชา

ตั้งอยูบนเกาะเช็คแลปกก ทําใหมีอีกชื่อวา ทาอากาศยานเช็คแลปกก ซ่ึงเริ่มใชมาตั้งแตปี
1541

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเมื่อในคณะมีผูสํารองท่ีน่ังครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต

เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเป็นกรุปในการย่ืนวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักท่ีคอนเฟิรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการ
เดินทาง ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถย่ืนวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง 

หากในชวงท่ีทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิใ์นการย่ืนวีซาเด่ียว ซ่ึงทางทานจะตองเดินทาง
มาย่ืนวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก 

เอกสารตางๆท่ีใชในการย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา มิใชบริษัททัวรเป็นผูกําหนด ทานท่ีมีความ
ประสงคจะย่ืนวีซาทองเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามท่ีสถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการ
พิจารณาวีซาของทาน บริษัททัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับ
ทางทาน

กรณีวีซาท่ีทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นดังตอไปน้ี
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา

คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซ่ึงตั๋วเป็นเอกสารท่ีสําคัญในการย่ืนวีซา หากทานไมผานการ
พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมท่ีทานตองถูกหักบางสวน และสวนท่ีเหลือจะ
คืนใหทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น

คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน
ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันท่ีเขาพัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมท่ีพักตาง
ประเทศเพ่ือท่ีจะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเป็นสําคัญ)

หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจายท้ังหมด 100%

ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง
ตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดท่ีใชในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเป็นคา
ใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนท่ีจะสํารองยานพาหนะ

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 50,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง Passport  มายัง

บริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทาง

กรุณาสํารองท่ีน่ังลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย 8 สัปดาหเพ่ือความสะดวกในการย่ืนวีซา

บริษัทฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน
และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมดหักคา
ธรรมเนียมวีซา หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออก
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีแอตเติ้ล // ลอส แองเจลิส-กรุงเทพฯหรือสลับกอน-หลัง (และไฟทภายใน)

คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12
ช.ม. / วัน 

โรงแรมท่ีพักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเป็นผลท่ีทําให
ตองมีการปรับเปล่ียนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

คาอาหารท่ีระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ 

่



คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คาทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง

คาพนักงานยกกระเปา ณ โรงแรมท่ีพัก (โรงแรมบางแหงไมมีพนักงานยกกระเปาบริการ ทานท่ียกไมไหวอาจใหหัวหนาทัวรชวย
บริการได กรุณาตรวจเช็กสัมภาระใหเรียบรอยกอนออกเดินทาง)

อัตรานี้ไมรวม:
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

คาผกผันของภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินแจงเปล่ียนแปลงกะทันหัน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการ
พิจารณาหรือไมก็ตาม) 

คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาท ตอทาน / ตอวัน (หากทานประทับใจในการบริการ)

วีซา
เอกสารท่ีใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวท่ีสถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)

หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา 

รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเทานั้น ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ขึ้นอยูกับประเทศท่ีจะเดินทาง 

หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาท่ีมีชื่อผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3

เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง พนักงานและผูถือหุน หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณา
ระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต

ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานั้น สวนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพยและเอกสาร
แสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ท้ังน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณทสุด) 

หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละ
สถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับ
หนาพาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาท่ีทานจะใชย่ืนวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทําการ)

เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน
ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตองออกโดยท่ีวาการอําเภอ

สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด

สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด

สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด

สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด

การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร และถึงแมวาทานจะ
ถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมท่ีไดชําระไปแลวและหากตองการขอย่ืนคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 

หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ
ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร
ขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 

กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจาก
การขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานท่ีมีเอกสารพรอมและมีความประสงคท่ีจะเดินทางไปทองเท่ียวยังประเทศตามท่ีระบุเทานั้น
การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอย่ืนวีซาปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงิน โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก



หมายเหตุ
อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 100 บาท ตอทาน / ตอวัน (หากทานประทับใจในการบริการ)

อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไมคืนให
ทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม) 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟา อากาศ, การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน
และสถานการณในตางประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนา
ทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมูคณะเป็นสําคัญ เมื่อทานทําการจองและ
ชําระเงินมัดจําแลว บริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แลว

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสาย

การบิน   หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได  
  

ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําท้ังหมด   

ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100 %
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


