
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

น ำทุกท่ำนสัมผัสควำมงดงำมของอุทยำนแห่งชำติเยลโล่ สโตน์ และทิวทัศน์ของภูเขำท่ีเรียงรำยอย่ำงสวยงำม 
เก็บภำพควำมสวยงำมของอุทยำนแห่งชำติแกรนด์ทีทอน, เที่ยวชมอนุสรณ์สถำนเมำท์รัชมอร์, เครซ่ี ฮอร์ส  

ชมควำมย่ิงใหญ่ของแกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติ (West Rim), เที่ยวชม มหำนครลอสแอนเจลิส 
ช้อปป้ิงในเอ้ำท์เล็ทอย่ำงจุใจ ณ ลำส เวกัส พรีเมี่ยม เอำท์เลท 

กรุณำส ำรองที่นั่งล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 12 สัปดำห์ เพ่ือควำมสะดวกในกำรย่ืนวีซ่ำ 
 



วันแรกของกำรเดินทำง(1) กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ซีแอตเทิล (สหรัฐอเมริกำ) 
13.00 น.  ผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 06-16 สายการบินคาเธ่ย ์

แปซิฟิก พนกังานบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและบตัรที่นัง่ 
16.20 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เที่ยวบิน CX 822 (ประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาที) 
20.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง น าท่านต่อเคร่ือง 
23.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 858 (ประมาณ 

12 ชั่วโมง 30 นาที) 

***** เดินทำงข้ำมเขตแบ่งเวลำสำกล ***** 
21.00 น. เดินทางถึง นครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลงัจากผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้

สู่ที่พกั   

พักที่ :  CROWNE PLAZA SEATTLE HOTEL                                       หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สองของกำรเดินทำง(2) ซีแอตเทิล - ตลำดไพน์ เพลส - ร้ำนสตำร์บัคส์ แห่งแรก 
  หอคอยสเปซ นีดเดิล้ - บอซแมน(เยลโล่ สโตน์) 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle) เมืองท่าชายฝ่ังที่ที่ใหญ่และมีความส าคัญทางด้านการท่องเที่ยว และ

เศรษฐกิจมากที่สุด ของมลรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา อยูร่ะหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตนั 
อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น “นครซีแอตเทิล” เป็นเมืองขนาดใหญ่
พอสมควร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเมืองลว้นเต็มไปดว้ยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค ่าคืน แต่หลายๆ
คนที่เคยมาเยือนเมืองน้ีกลับเรียกขานเมืองน้ีว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เน่ืองจากเมืองเต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียว 
นอกจากน้ีแลว้ซีแอตเทิล ยงัไดรั้บการยกยอ่งจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา  (ASTA) จากการจดัอนัดบั
ให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมใน สหรัฐอเมริกาอีกด้วย น าท่าน
ผ่ าน ชม  ส เป ซ  นี ด เดิ ล  (Space Needle) 
สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล ส่ิงก่อสร้างที่มี
ความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีด
เดิล สร้างขึ้ น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อคร้ังที่ซีแอต
เทิลได้เป็นเจ้าภาพจดังาน WORLD’S FAIR 
ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปดว้ยร้าน
ขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า 
(Sky City Restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้น น าท่านสู่ “ย่านดาวน์ทาวน์” (DOWNTOWN) 
ยา่นธุรกิจที่ส าคญัของซีแอตเทิล ชมอาคาร บา้นเรือน และตึกที่มีความส าคญัทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความ
งดงามที่สุดของเมือง น าท่านสัมผสัความเก่าแก่ของเมืองที่ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square) ซ่ึงถือว่าเป็นยา่นที่



เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่น่ีมีร้านแกลเลอร่ีที่จดัแสดงงานศิลปะของศิลปินช่ือดงั, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และ
เคร่ืองประดับมากมาย น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิธ ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้ นใน ปี ค.ศ. 1914 
จากนั้น น าท่านเดินชม “ตลาดไพค์ เพลส” (Pike Place Market) ที่เปรียบเสมือนหัวใจของเมืองซีแอตเทิล เน่ืองจาก
เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมือง และไดแ้บ่งโซนขายสินคา้ต่างๆ ที่หลากหลาย ท่านสามารถซึมซับวฒันธรรมการกิน
อยู่ของผูค้นชาวซีแอตเทิล ไดเ้ป็นอยา่งดี น าท่านแวะร้านสตาร์บคัส์ แห่งแรกของโลกที่ก  าเนิดขึ้นมาในเมืองซีแอต
เทิลในปี ค.ศ.1971 มีเวลาให้ท่านเก็บภาพหรือส่ังเคร่ืองด่ืมได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ 
ภตัตาคาร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีแอตเทิล 
16.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองบอสซแมน โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ .......... 
19.50  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองบอสซแมน  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พักที่ : SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN   หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สำมของกำรเดินทำง(3)  อุทยำนแห่งชำติเยลโล่ สโตน - น ้ำพุร้อนแมมมอธ  
   น ้ำพุร้อนโอลด์เฟธฟูล  จุดชมวิวเวสต์ ทรัมป์ ไกเซอร์ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ  โรงแรมที่พกั 

น าท่านเขา้ชม “อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน” (Yellow Stone National Park) อุทยานน้ีตั้งอยูใ่นบริเวณ มุมตะวนัตก
เฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง (Wyoming) และ
ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สหรัฐอเมริกา มีอาณาบริเวณกว่า 6 ล้านไร่ 
จดัเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก มีเน้ือที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐ
ไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ ซ่ึง
เป็นแหล่งรวมธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น
ทะเลสาบ น ้ าตก ซ่ึงบางแห่งมีความสูงกว่า
น ้าตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มี
น ้ าพุร้อนซ่ึงบางแห่งพ่นน ้ าขึ้นมาทุกชั่วโมง 
มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของ
สัตว์ป่ านานาชนิด อาทิ  กวางมูส  (Bull 
Moose), ก ว า ง เอ ล ค์  (Bull Elk) , ก ว า ง 
Pronghorn หมีสีน ้าตาลขนาดยกัษพ์นัธ์ุ กริซลี่ย ์(Grizzly bear), หมีด า (Black Bear), ควายไบซนั (Bison) รวมถึงนก
น ้านานาชนิด อาทิ นกกระทุง (American White Pelican) ,หงส์ฟ้า(Trumpeter Swans) และนกเป็ดน ้า น าท่านเขา้ชม 
น ้าพุร้อนแมมมอธ (Mammoth Hot Spring) ที่เป็นบ่อน ้าพุร้อนที่มีหินปูน ก่อตวัขึ้นเป็นชั้นๆ โดยมีสีเหลืองอ่อนและ



สีนวลจบัตา มองดูแลว้เหมือนน ้ าตกที่กลายเป็นหินอยา่งน่าอศัจรรย ์น าท่านเดินชมตามเส้นทางที่ก  าหนดชมความ
สวยงามของธรรมชาติ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม “น ้าพุร้อนโอลดเ์ฟธฟูล” (Old Faithful Geyser) ขึ้นช่ือว่าเป็นน ้าพุร้อนที่มีความซ่ือสัตยท์ี่สุดแห่งหน่ึง

คือจะปะทุขึ้นมาอยา่งสม ่าเสมอ ประมาณ 21-
23 คร้ังต่อวัน พุ่งสูงประมาณ 43-46 เมตร 
นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแลว้ 
น าท่ าน เดิน เข้าชม  “บ ริเวณน ้ าพุ ร้อนที่ ” 
Geyser Basin และ  Fountain Paint Pot / น า
ท่านเขา้ชม บ่อโคลนภูเขาไฟ (Mud Volcano) 
ณ เว้ิงผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ 
บ่อโคลนน้ีจะเดือด และมีฟองผุดขึ้ นอยู่
ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83 เซลเซียส จนได้เวลาอัน
สมควร น าท่านเข้าสู่ จุดชมวิวเวสท์ ทรัมป์ ไกเซอร์ เป็นบริเวณที่มีน ้ าพุร้อนอยู่มากมาย และเป็นจุดชมวิวของ
ทะเลสาบเยลโล่ สโตน์อีกดว้ย ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พักท่ี :   SPRINGHILL SUITES&RESIDENCE INN DOWNTOWN BOZEMAN หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่ส่ีของกำรเดินทำง(4) เวสต์ เยลโล่ สโตน - อุทยำนแห่งชำติแกรนด์ทีทอน   
   เข่ือนบัฟฟำโล่ บิลล์ - เมืองโคดี้ 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขาสู่ “อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน” 

(Grand Teton) เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ตั้ งอยู่
ทางใต้ของอุทยานแห่งชาติ เยลโล่สโตน์  
ภายในอุทยานมียอดเขาที่ทอดยาวถึง 64 กม. 
และมีพ้ืนที่เช่ือมต่อกนักบัอุทยานแห่งชาติ ดี.
จอห์น ดี .ร็อก ก้ี  เฟลเลอ ร์  จู เนี ยร์  อุทยาน 
แกรนดท์ีทอน ถูกคน้พบโดยชาวอินเดียนแดง
ท้องถิ่น รวบรวมชนเผ่าเร่ร่อนคนแรกเร่ิม
อพยพเข้ามา ในช่วงต้นศตวรรษที่  19 นัก
ส ารวจผิวขาวคนแรกไดพ้บกบัชาวโชโชโฟน
ตะวันออก ระหว่างปี  ค.ศ. 1810 และ ค.ศ. 
1840 จึงดึงดูดบริษทัค้าขายขนสัตว ์เขา้มาล่า
สัตวใ์นบริเวณน้ี รัฐบาลสหรัฐฯ เขา้มาในช่วง



กลางศตวรรษที่ 19 และในปี 1929 ไดก้่อตั้งอุทยานแห่งชาติ Grand Teton ขึ้นเพ่ือปกป้องดินแดนทั้งหมดรวมถึงหุบ
เขาแจ็กสันโฮล เมื่อนักอนุรักษ์น าโดย John D. Rockefeller จูเนียร์ เร่ิมซ้ือที่ดินใน Jackson Hole เพ่ือเพ่ิมเขา้ไปใน
อุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ Grand Teton เป็นสถานที่ยอดนิยมส าหรับการปีนเขาปีนเขา การตกปลาและการ
เดินป่า มีสถานที่ตั้งแคมป์มากกว่า 1,000 แห่งและเส้นทางเดินป่าระยะทางกว่า 320 ไมล์ น าท่านนั่งรถชมวิวใน
เส้นทาง 42 ไมล ์ที่เลื่องช่ือ ท่านจะประทบัใจไปกบัธรรมชาติที่สมบูรณ์และงดงาม น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโคล
เตอร์ เบย ์วิลเลจ” (COLTER BAY VILLAGE) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดจุดหน่ึงของอุทยาน มีเวลาให้ท่านเดิน
เล่นชมวิวหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกตามอธัยาศยั  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโคด้ี” (CODY) ซ่ึงเป็นเมืองที่เป็นวีรชนของภาคตะวนัตกผูห้น่ึง คือ พนัเอกบฟัฟาโล่ 

บิลล ์โคด้ี ไดก้่อตั้งขึ้น และมีรูปอนุสาวรียต์วั
เขาก าลงัขี่มา้ถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้า
ด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่า
กันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซัน ได้ถึง 
5,000 ตวัภายในปีคร่ึงเท่านั้น เขามีเพ่ือนเป็น
ผูน้ าอินเดียน มากมาย และฮอลลีวูด้ยงัไดท้ า
ภาพยนตร์เก่ียวกับประวตัิชีวิตอันโลดโผน
ของเขาด้วย ระหว่างทาง  ท่ านจะได้ชม
ทศันียภาพสองขา้งทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลบัแคนยอนโชชอนเน่ ซ่ึงสวยงามประทบัใจตลอดเส้นทาง / พร้อมน า
ท่ าน เข้ า ช ม  “ เขื่ อ น บั ฟ ฟ าโ ล่  บิ ล ล์ ” 
(BUFFALO BILL’S DAM) ถือเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหน่ึงของเมืองโคด้ี 
สร้างในปี ค.ศ.1905-1910 ในปีที่สร้างเสร็จ 
ได้สร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดในโลกใน
สมยันั้น  

ค ่า บริการอาหารค ่ า ณ  ภัตตาคาร  / น าท่ าน
เดินทางสู่ที่พกั  

พักที่ :   BEST WESTERN PREMIER IVY INN & SUITES                   หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 



วันที่ห้ำของกำรเดินทำง(5)  โคดี ้- บัฟฟำโล่  จิลเลตต์ - เดวิลส์ ทำวเวอร์ - แรพิด ซิตี ้
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านนั่งรถผ่านชม “เมืองโคด้ี” (Cody) ออกเดินทางสู่เมืองเรพิด ซิต้ี ผ่านชมเมืองต่างๆระหว่างทางซ่ึงส่วนใหญ่ 
จะ เป็น เมื องสไตล์  Wild West แบบฉบับ
คาวบอย ตะวนัตก ผ่านเมืองบัฟฟาโล่ ผ่าน
ชมยอดเขาสูงตระหง่านของเทือกเขาบิ๊ ก
ฮอร์น (Bighorn) ชมทัศนียภาพที่สวยงาม 
ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นที่ เปิดโล่งกว้างมี
กิจกรรมกลางแจ้งมากมายในช่วงฤดูร้อน
โดยเฉพาะการแข็งขันโรดีโอ (Rodeo) ที่สุด
แสนเร้าใจ จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
จิลเล็ตต ์ตั้งอยูใ่นรัฐเซ้าทด์าโกตา้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม “หอคอยปีศาจ” (Devils Tower National Monument) ตั้งอยู่ในรัฐไวโอมิงเป็นอนุสรณ์สถานธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลก
ประหลาด โดยเป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมา
เหนือพ้ืนพิภพเมื่อ 60 ลา้นปี มีความสูงขนาด 
260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตวัของกองหิน
เป็นเนินร่องชัน  ตอหินน้ี  กล่าวว่าเกิดขึ้ น
เพราะอ านาจหินละลายของภูเขาไฟ เมื่อมัน
จบัตวัเยน็ลงโดยถูกแสงแดด ลม และฝน จึง
ท าให้เห็นชั้นของหินได้ชัดเจน (ซ่ึงเป็นที่ที่
สูงที่ สุดของธรรมชาติลักษณะเดียวกันใน
สหรัฐฯ) ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแรพิด ซิต้ี (Rapid City) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พักท่ี :   LA  QUINTA INN&SUITES BY WYNDHAM RAPID CITY     หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่หกของกำรเดินทำง(6) แรพิด ซิตี ้- อุทยำนป่ำแห่งชำติแบล็ค ฮิลล์ - เครซ่ี ฮอร์ส  
   เมำท์ รัชมอร์(หน้ำผำประธำนำธิบดี) - เมืองเชเยน 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางเขา้สู่บริเวณ “อุทยานป่าแห่งชาติแบล็คฮิลล”์ (Black Hills National Forest) เพื่อเขา้ชม “อนุสรณ์สถานเมาท์
รั ช ม อ ร์ ”  ( Mount Rushmore National 
Memorial) ปะติมากรรมแกะสลกับนหน้าผา
หินแกรนิต โดยถูกแกะสลกัเป็นรูปหน้าของ
อดีตประธานาธิบ ดีคนส าคัญ  4 คนของ
สหรัฐอเม ริกา  โดยแต่ละคน เป รียบ เป็น
ตัวแทนของอุดมการณ์ในแต่ละด้านของ
ป ร ะ เท ศ  ไ ด้ แ ก่  จ อ ร์ จ  ว อ ชิ ง ตั น 
ประธานาธิบ ดีคนแรกของอเม ริกา เป็น
ตวัแทนในเร่ืองการสร้างชาติ,โธมสั เจฟเฟอร์
สัน ประธานาธิบดีคนที่3 ของอเมริกา เป็นตวัแทนดา้นปรัชญาการเมือง, ธีโอดอร์ รูสเวลท์ ประธานาธิบดีคนที่ 26 
ของอเมริกา เป็นตวัแทนแห่งการแผ่ขยายและอนุรักษ์ และ อบับราฮมั ลินคอลน์ เป็นตวัแทนในดา้นการสงวนและ
รักษา โดยสร้างขึ้นในปี 1927 โดยมีประติมากรนามว่า “กุตซอน บอร์กลุม” (Gutzon Borglum) เป็นผูด้  าเนินการ
และควบคุมการแกะสลกั โดยจุดประสงค์เร่ิมแรกในการสร้าง ทางการของรัฐเซาธ์ดาโกตา้ ซ่ึงไดเ้ร่ิมงานขึ้นในปี 
ค.ศ.1924 และเสร็จส้ินในปี ค.ศ.1941 โดยไดส้ร้างประติมากรรมน้ีขึ้นมาก็เพ่ือตอ้งการหาส่ิงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
แวะมาชมแบล็กฮิลล์ ซ่ึงปัจจุบันเมาท์รัชมอร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กลายเป็นสัญลกัษณ์ของความย่ิงใหญ่ของ
ประธานาธิบดี อีกทั้งเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวกว่าสองลา้นคนต่อปีที่ไดแ้วะเวียนมาเย่ียมมาชมสถานที่แห่งน้ี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชมโครงการแกะสลัก “ภูเขาอนุสาวรีย์เครซ่ี ฮอร์ส” (Crazy Horse Memorial) นักรบอินเดียนผูย่ิ้งใหญ่ 

อนุสาวรียเ์ครซ่ี ฮอร์ส สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ระลึกถึงผูน้ าอเมริกนัสัญชาติอินเดียแดงที่มีช่ือเสียง ผูเ้ป็นวีรบุรุษ ที่ถูกยก
ยอ่งความกลา้หาญในฐานะนกัรบที่ไดรั้บการ
บันทึกประวัติ ลักษณะที่จัดสร้างเป็นการ
แกะสลกัภูเขาเป็นอนุสาวรียข์นาดใหญ่บนภู
ผาแบล็ค ฮิลส์ อนุสาวรียเ์ป็นลกัษณะของคน
ขี่มา้ ถา้สร้างเสร็จ อนุสรณ์สถานเครซ่ี ฮอร์ส 
จะเป็นภูผาแกะสลักที่ใหญ่ที่สุด ในโลก  ที่
ยาวถึง 641 ฟุตและสูงถึง 563 ฟุต จะมีขนาด
ใหญ่กว่า สฟิงคซ์ ที่อี ยิปต์ และจะสูงกว่า
อนุสรณ์สถานวอชิงตนัที่วอชิงตนั ดี ซี และ
ช่วงราบของท่อนแขนของผูน้ าอเมริกนัที่แกะสลกัจะมีขนาดยาวเกินกว่า 3 สนามอเมริกนัฟุตบอล ไดเ้วลาสมควรน า
ท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชเยน (Cheyenne)  



ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

พักท่ี :   BEST WESTERN PLUS FRONTIER INN CHEYENNE             หรือท่ีพักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง(7) เชเยน - เดนเวอร์ - ลำส เวกัส - ลำส เวกัส พรีเมี่ยม เอำท์เลท 
ชมแสงสีเสียง    

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนเวอร์ (Denver)  

11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลาส เวกสั (LAS VEGAS) โดยสายการบิน..........เที่ยวบินที่.......... 
12.30 น. เดินทางถึง เมืองลาส เวกัส หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองลาสเวกัส ผ่านภูมิ

ประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกวา้งใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกนัและคนทั่ว โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็น
สถานที่ที่มีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรง
ดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลัง่ไหลเขา้มาต่อมาก็ได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดง
สินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่น
ในโลก และจะหาไดค้่อนขา้งยากที่จะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาในบริเวณใกลเ้คียง
กนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้สู่ “ลาส เวกสั พรีเมี่ยม เอาท์เลท”(LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ที่สุดในลาส 

เวกัส  มี แบ รนด์ เน มม ากม าย อ าทิ   COACH, 
BURBERRY, LACOSTE, DIESEL, A/X, 
SALVADOR FARRAGAMO, NERGIES, MISS 
SIXTY, CALVIN KLEIN หลังจากนั้นเพลิดเพลิน
กบัโชวท์ี่จดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ละแห่งในย่าน
ถนน STRIP ของลาสเวกสั เช่น โชวภ์ูเขาไฟระเบิด
ที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม  TREASURE 
ISLAND, โชว์น ้ าพุเต้นระบ าที่  BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยูสู่งที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระ
พรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชม
ความสวยงามภายในโรงแรม VENETIA ดว้ย 

** อิสระอำหำรค ่ำเพ่ือสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 

พักที่ :    BALLY’S LAS VEGAS                                                                หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 



วันที่แปดของกำรเดินทำง(8) ลำส เวกัส - แกรนด์แคนยอน - Sky Walk - เข่ือนฮูเวอร์   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (ระยะทาง 157
กม.//ระยะเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง) ชม
อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอนส่ิงมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก ก่อตัวขึ้ นในช่วงเวลา
ประมาณ 2,000 ลา้นปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 
446 กม.จุดที่กวา้ง ที่สุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.
น าท่านเขา้ชมดา้นเวสท์ริม (West rim) ที่ซ่ึงท่านจะ
ได้ สัมผัสประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค 
(Sky Walk) ที่จะท าให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บน
อากาศ อยา่งน่าตื่นเตน้ หวาดเสียว 

หมายเหตุ : กรณีท่านใดสนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์เพื่อชมวิวมุมสูงของแกรนดแ์คนยอน กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์ (มีค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติม) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ แกรนดแ์คนยอน (แบบปิกนิค) 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบันครลาสเวกสั ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยกัษฮ์ูเวอร์แดม (HOOVER DAM) 

(ระยะทาง 63 กม.)  หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อน
คอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น ้ าโคโลราโด ตั้งอยู่บน
เขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่
สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะที่ก่อสร้าง
เสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ต่อมาเมื่อ เขื่อนแกรนด์คูลี สร้างเสร็จในปี 
พ.ศ. 2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบัน
เขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดบัที่ 
34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้ นเดินทางต่อ ชมความงามตาม
ธรรมชาติของ แนวหุบเขาอนักวา้งใหญ่ตระการตา และสายน ้ าโคโลราโด ้ที่คดเคี้ยว น าท่านชมแนวหุบเขาที่ยงัคง
รักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร / น าเขา้โรงแรมที่พกั 

กิจกรรมหลังทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ท่ีจดัแสดงไวห้น้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของ
ลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดท่ี MIRAGE, โชว์โจรสลัดท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น ้ าพุเต้นระบ าท่ี 
BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียวต่างๆ ท่ีตั้งอยูสู่งท่ีสุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชม
หน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชยัซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อม
ทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพ์ิเศษ JUBILEE 

หากท่านไหนสนใจซ้ือรายการโชวพิ์เศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหนา้ทวัร์ 



พักที่ :    BALLY’S LAS VEGAS                                                                หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง(9)  ลำส เวกัส - ลอส แองเจลิส - Premium Outlet   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ ลอส แองเจลิส หรือที่

รู้จกักนัในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะเวลาใน
การเดินทาง 4 ชัว่โมง) อิสระให้ท่านได ้ช้อป
ป้ิ ง  “BARSTOW PREMIUM FACTORY 
OUTLET” ตามอัธยาศยั มีสินคา้หลากหลาย
แบรนด์ให้ท่านได้เลือกซ้ือ อาทิ  OASICS, 
BALLY, BANANA REPUBLIC, CALVIN 
KLEIN, COACH, GAP, GUESS 
FACTORY, KATE SPADE, KIPLING, 
LACOSTE, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY HILFIGER เป็นตน้ https://www.theoutletsatbarstow.com/ 

** อิสระอำหำรกลำงวัน เพ่ือสะดวกในกำรช้อปป้ิง *** 
 บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ “นครลอส แอนเจลิส” (LOS ANGELES)(ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) ตั้ งอยู่
ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมือง
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวฒันธรรมที่
หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเช้ือชาติ
อาศัยอยู่ อีกทั้งยงัเป็นเมืองศูนยก์ารทางดา้น
อุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้ ง
ของฮอลลีวูด้ บริษทัผูผ้ลิตภาพยนตร์ช่ือ  ดัง
ของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยงัเป็น
เมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 
อาทิ สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภณัฑ์อาร์ทแกลลอร่ี โรงละคร ห้างสรรพสินคา้ รวมทั้งร้านอาหาร 
บาร์ ไนทค์ลบั ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค ่าคืนดว้ย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารไทย หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเขา้สู่ที่พกั   

พักที่ :    HOLIDAY INN LA MIRADA                                                     หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 
 
 
 

https://www.theoutletsatbarstow.com/


วันที่สิบของกำรเดินทำง(10) ลอส แองเจลิส - ชมเมือง - ซำนตำ โมนิก้ำ  
  สนำมบินลอส แอนเจลิส 
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอนัดบัสอง  
ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลาง
ทางด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการ 
บัน เทิ งลอสแอ งเจลิ ส  ตั้ งอ ยู่ ใน ม ล รัฐ
แคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิสมาจากค า 
ว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) น าท่านผ่าน
ชมย่านธุรกิจ ส าคญั ยา่นไชน่าทาวน์ ศาลาว่า
การเมืองมิวสิค เซ็น เตอ ร์ ถนนฮอลลี วู ้ด 
เบเวอร์ร่ีฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO 
DRIVE) ในย่าน  BEVERLY HILL ซ่ึ งเป็น
ย่านช้อปป้ิงที่หรูหราที่ สุดในแอลเอ พร้อมกันน้ียงัเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวูด้ อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไช 
นีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่าน
จะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่า 
ดาราช่ือดัง ที่ประทับไวพ้ร้อมช่ือจารึกของ
ดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด้ น าท่านชม 
ฮอลีวู๊ด วอล์ก ออฟ เฟม (Hollywood Walk 
of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนน
ฮอลลี วู ้ด  บู เลวา ร์ด  ในทิ ศตะวัน ออก -
ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ -ใต ้
ตั้ งอ ยู่ ใน ฮอล ลี วู ้ด  ล อส แอน เจลิ ส  รั ฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเทา้ทั้งส้ิน 3 1/2 ไมล ์ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดบัดว้ยแผ่นหิน
ตบแต่งเป็น รูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกช่ือ ของนักแสดงและบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการมายา 
จาก 5 วงการ ซ่ึงถือเป็นเกียรติสูงสุด ส าหรับผูไ้ดรั้บคดัเลือก ให้จารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /
วงการดนตรี / วงการวิทย ุ/ วงการละครเวท ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

  

 



บ่าย น าท่านขึ้นสู่ เนินเขากริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park)  เก็บภาพคู่กบัป้ายฮอลลีวูด้ (Hollywood) กริฟฟิธ พาร์ค ไดช่ื้อว่า
เป็นสวนสาธารณะที่เหมาะส าหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก และยงัสามารถท ากิจกรรมสนุกๆ ไดห้ลายอยา่ง 
เช่น การปีนเขา ขี่มา้ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมี
หอดูดาวให้ไดข้ึ้นไปส ารวจอีกดว้ย, น าท่าน
ชมชายทะเลซานต้า โมนิก้า (Santa Monica) 
เป็นเขตที่ตั้ งอยู่ทางตะวันตกของนครลอส 
แอนเจลิส ตั้งอยู่ติดกบั อ่าวซานตา้ โมนิกา้ มี
เวลาให้ท่านชมวิวที่สวยงามหรือเลือกซ้ือ
สินค้าท้องถิ่นเป็นที่ระลึก น าท่านสู่ เดอะ 
โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิง
อีกที่ ที่มีช่ือแห่งหน่ึงของแอลเอ เพ่ิงถูกสร้าง
ในปี 2002 และนับเป็นตลาดสินคา้ที่ส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแค่ห้างธรรมดาเท่านั้น แต่ยงัเต็มไปดว้ยร้าน
เส้ือผา้และสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนงั นบัเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงสุดเจ๋งอีกที่ของ
แอลเอ ที่คุณตอ้งไม่พลาดแวะมาอยา่งแน่นอน, อิสระให้ท่านไดเ้ดินเลือกซ้ือสินคา้ ฟาเมอร์ มาร์เก็ต แหล่งรวมรวม
สินคา้พ้ืนเมืองรวมถึงอาหารและผลไมข้ึ้นช่ือของเมืองไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร /  น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส  

วันที่สิบเอ็ดของกำรเดินทำง(11) ลอส แองเจลิส - ฮ่องกง 
01.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอ่งกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 881 

********* เดินทำงข้ำมเขตแบ่งเวลำสำกล เวลำเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ********* 

วันที่สิบสองของกำรเดินทำง(12) ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  
06.45 น. เดินทางถึงเกาะฮ่องกง จากนั้นน าท่านต่อเคร่ืองสู่กรุงเทพฯ 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX705 

*********************************************************** 
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ , การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการ
บิน และสถานการณ์ในต่างประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภยัในการเดินทาง โดยบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้ หัวหน้าทวัร์
ผูน้ าทวัร์ มีอ  านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งน้ีการตดัสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั เม่ือท่านท าการจองและช าระเงินมดั
จ าแลว้ บริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขของทางบริษทัฯ แลว้ 

 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง ปี 2565 (รวมทิปพนักงำนขับรถ) 
ออกเดินทำงช่วง ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่ำน 
เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

พักท่ำนเดียว/ห้อง
จ่ำยเพิ่ม 

16-27 พ.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

13-24 มิ.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

11-22 ก.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

08-19 ส.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

19-29 ก.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

10-21 ต.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

17-28 ต.ค.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 

24 ต.ค.-04 พ.ย.2565 169,900 169,900 165,900 28,000 
ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจา้หนา้ที่บริษทั 

หมายเหตุ : ประเทศอเมริกา โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนมากจะเป็นห้องพกัแบบ 2 เตียง(QUEEN BED) 
*** คณะยืนยนัการเดินทางเมื่อมีผูเ้ดินทางครบ 15 ท่าน *** 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
❖ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซีแอตเทิล // ลอส แองเจลิส-กรุงเทพฯ (และไฟลท์ภายใน) 
❖ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้

พนกังานขบัรถเกิน 11 ช.ม. / วนั  
❖ โรงแรมที่พกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในอเมริกาจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก

อยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ
ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ตอ้งมีการปรับเปลี่ยนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

❖ ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ  
❖ ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
❖ ค่าประกนัสุขภาพและการเกิดอุบตัิเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ หากท่าน

อายเุกิน 75 ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบัพร้อมกรุ๊ป ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม 
❖ ค่ำทิปพนักงำนขับรถตลอดกำรเดินทำง 

 
 
 
 
 



อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
❖ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
❖ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  
❖ ค่าผกผนัของภาษีน ้ามนัที่ทางสายการบินแจง้เปลี่ยนแปลงกะทนัหัน 
❖ ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่

แฝงตวัเขา้มาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ห้องพกัส าหรับทุกท่าน) 
❖ ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางเขา้ประเทศอเมริกา และ ก่อนเดินทางกลบัเข้าประเทศไทย / ค่าใช้จ่าย TEST & GO 

หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE 
❖ ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านละ 9,000 บาท (ซ่ึงทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน

ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)  
❖ ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 100 บำท (1,200.-บำท) ต่อท่ำน / ต่อวัน (หำกท่ำนประทับใจในกำรบริกำร)  

 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
❖ กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก  80,000.-บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายงับริษทั และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 
15 ท่าน และหรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดี
คืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถา้ท่านตอ้งการ 

❖ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

❖ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ที่ไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



หมำยเหตุ 
o ทำงบริษัทจะท ำกำรย่ืนวีซ่ำของท่ำนก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ำรองที่นั่งครบ 15 ท่ำน และได้รับคิวกำรตอบรับจำกทำง

สถำนทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัที่คอนเฟิร์ม มา
จากทางอเมริกา ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถย่ืนวีซ่าให้กบัทาง
ท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

o หำกในช่วงที่ท่ำนเดินทำงคิววีซ่ำกรุ๊ปในกำรย่ืนวีซ่ำเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน
จะตอ้งเดินทางมาย่ืนวีซ่าดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัคอยดูแล 
และอ านวยความสะดวก  

o เอกสำรต่ำงๆที่ใช้ในกำรย่ืนวีซ่ำท่องเที่ยวทวีปอเมริกำ ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด 
ท่านที่มีความประสงคจ์ะย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามที่สถานทูต
ตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการ
ย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

• กรณีวีซ่ำที่ท่ำนย่ืนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยจริงที่เกิดขึน้
ดังต่อไปนี ้

-  ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำและค่ำด ำเนินกำร ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว่้าจะผ่านหรือไม่ผ่าน
การพิจารณา 

-  ค่ำมัดจ ำต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกมำจริง ณ วันย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส าคญัในการย่ืนวีซ่า หากท่าน
ไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหัก
บางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสีย
แต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่ำห้องพักในทวีปอเมริกำ ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ า
ห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัที่เขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยึดค่าห้อง 100% ในทนัที 
ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

• หำกท่ำนผ่ำนกำรพิจำรณำวีซ่ำ แล้วยกเลิกกำรเดนิทำงทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100% 
• ทำงบริษัทเร่ิมต้น และจบ กำรบริกำร ที่สนำมบินสุวรรณภูมิ  กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ 

และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดที่ใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป 
FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขกำรยกเลิก   
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ า

กบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ
ไม่อาจขอคืนเงินได ้(ค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง)      

❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขึ้นไป --- เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์    
❖ ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วนั --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นขอวีซ่า VISA  (ตอ้งแสดงตวัท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 
❖ หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุใช้งำนไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตว่างอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
❖ รูปถ่ำยสี (ต้องถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉำกหลังเป็นสีขำวเท่ำนั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จ ำนวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะเดินทาง  
❖ หลักฐำนแสดงสถำนะกำรท ำงำน 1 ชุด 

* ค้ำขำย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ที่มช่ืีอผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงัไม่เกิน 3 
เดือนนบัจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังำนและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ  ในการออกจดหมายรับรอง
กรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
* ข้ำรำชกำรและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

❖  หลักฐำนแสดงฐำนะกำรเงินท่ำนละ 1 ฉบับ ( สถำนทูตรับบัญชีออมทรัพย์เท่ำนั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจำกออมทรัพย์และเอกสำร
แสด งท ำงก ำร เงิน อื่ น ๆ  ส ำม ำรถ ย่ืน แนบ เพิ่ ม เติ ม ไ ด้  ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ห ลั ก ฐ ำน ก ำร เงิน ของท่ ำน สม บู รณ์ ที่ สุ ด )   
* หนังสือรับรองจำกธนำคำร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ช่ือแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส ำเนำสมุดเงินฝำก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้ำ ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือให้ตรง
กบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ  3-5 วนัท าการ) 
* เ ด็ ก ต้ อ ง ท า เ อ ก ส า ร รั บ ร อ ง บั ญ ชี จ า ก ท า ง ธ น า ค า ร บิ ด า ห รื อ ม า ร ด า 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด 

❖ กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้งสองคน 
ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

❖ ส ำเนำบัตรประชำชน หรือ ส ำเนำสูติบัตร 1 ชุด 
❖ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด 
❖ ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่ำ 1 ชุด 
❖ ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ำมี) 1 ชุด 
❖  กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแมว้่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ ง  

❖ หำกสถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ ทำงบริษัทฯขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและโปรดแต่งกายสุภาพ 
ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทาง
บริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

❖ กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทตูยกเลกิวีซ่ำของท่ำน เน่ืองจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

❖ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศตำมที่ระบุ
เท่ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  โดยจะหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 


