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ลอสแองเจลสิ – เมืองริเวยีร่า ซานตา บาร์บาร่า - เบเวอร์ล ีฮิลส์ – ลาสเวกสั - อุทยานแห่งชาติ

แกรนด์แคนยอน ฝัAง SOUTH RIM - แอนทโีลป แคนยอน – ฮอร์สชู เบน - อุทยานแห่งชาติ

ไบร์ซแคนยอน –ซอลท์เลคซิตีF-นํFาตกไอดาโฮ - อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน-อุทยาน

แห่งชาตแิกรนด์ทตีนั-ร็อกสปริงส์ – เมืองนํFาพุร้อน สตมีโบ๊ต สปริงส์-เดนเวอร์ 
 

- กรุ๊ปเลก็ เดนิทางกรุ๊ปละ 1 - 3 ท่าน ด้วยรถตู้ ;< ที>นั> ง 
- ขับรถและบริการท่านโดยหวัหน้าทวัร์คนไทย 
- ปลอดภยั และสบายใจ กับสายการบนิการ์ต้า แอร์เวย์ ด้วยการรักษาความสะอาด และ 

ระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื Tอโรคด้วยรังสียูวีภายในเครื>องตลอดการเดนิทาง ***
เนื>องจากเป็นการเดนิทางกลุ่มเล็ก เป็นการใช้ตัUวเดี>ยว ราคาสามารถเปลี>ยนแปลงได้
ตลอดเวลาทางบริษัทจงึไม่รวมตัUวในค่าทวัร์ แต่สามารถให้บริการช่วยจองตัUวให้ได้ 
 

 
Qatar Airways Departure from Suvarnabhumi Airport 

 Flight Destination Timetable 
Departure Bangkok - Doha  ( QR837 ) 

Doha - Los Angeles ( QR739 ) 

BKK- DOH 

DOH - LAX 

03.10 – 06.00 

07.50 – 14.00 

Arrival  Denver – Dallas (AA1321) 

Dallas – Doha (QR0730) 

Doha – BKK (QR0830) 

DIA – DFW 

DFW – DOH 

DOH – BKK 

14.41 – 17.43 

18.40 – 17.30 

20.15 – 07.05 

Checked baggage is available 20 kg. per person and Carry on board must not exceed 7 kg. 

Service charge 

Person Price Single sup 

4 person 239,000 baht/person 60,000 

6 person 199,000 baht/person 60,000 

8 person 182,000 baht/person 60,000 

กาํหนดวันเดนิทาง 

6-20 ตุลาคม/ 16-30 ตุลาคม/ 1-15 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
 
 



 

วันแรกของการเดนิทาง       กรุงเทพฯ 

 

23.30 น.           พร้อมกนัที0สนามบินสวุรรณภมิู เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประต ู8 เจ้าหน้าที0บริษัทฯคอย
อํานวยความสะดวก 

  *เอกสารที0ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื0อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา 
  - หนงัสือเดินทางที0มีอายเุหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 
  - วีซา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ผลรับรองการตรวจเชื Tอโควดิ-19 ที>มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั>วโมงก่อนการ
เดนิทาง 

 

วันที>สองของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – โดฮา - ลอสแองเจลสิ 

 

03.10 น. ออกเดินทางสูก่รุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที>ยวบนิที> QR 0837 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั0วโมง 50 
นาที)  

06.00 น. เดินทางถงึสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า 
07.50 น. ออกเดินทางสู ่ลอสแองเจลสิ  Los Angeles เที0ยวบินที0 QR 0739  (ใช้เวลาเดินทาง 16 ชั0วโมง 10 นาที) 
14.00 น. เดินทางถงึสนามบิน Los Angeles International Airport (LAX) 
15.00 น. ออกเดินทางสู ่ซานตา บาร์บาร่า (Santa Barbara) ริเวียร่าแหง่อเมริกานี kพร้อมนําเสนอสถาปัตยกรรมอิฐดิบ

อนัเก่าแก่ หอศิลป์หลากหลาย โรงกลั0นไวน์ และชายหาดอนัสวยงาม  เมืองซานตา บาร์บาร่าขึ kนชื0อเรื0อง
โรงแรมหรู คฤหาสน์อนัใหญ่โตโออ่า่ และ ร้านบติูค อินเทรนด์ แตก็่ยงัมีหาดสวยๆ รวมถงึพิพิธภณัฑ์ เมื0อมาถงึ
ที0นี0แล้ว คณุต้องไมพ่ลาดชายหาดของซานตาบาร์บาร่า  นําทา่นชมเมืองและชายหาดทีแสนมีเสน่ห์ 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Brisas Del Mar Inn at the Beach หรือเทยีบเท่า 
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สามของการเดนิทาง จุดฉีดวคัซีน – ไชนีส เธียเตอร์ – เบเวอร์ลฮิีลส์– ฮอลลวูีด– ย่านช้อปปิF ง The Grove 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
 จากนั kน นําทา่นเยี0ยมชม สถานที>ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 ซึ0งทางเราจะทําการนดัหมายลว่งหน้า 

ก่อนการเดินทาง สําหรับทา่นที0ประสงค์จะรับวคัซีนที0จดัไว้ให้บริการแก่บคุคลทั0วไป สามารถทําได้ และรอเฝา้
ระวงัอาการของผลข้างเคียงประมาณ 30 นาที (ทางบริษัทฯไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะได้รับการฉีด
วัคซีนหรือไม่ ทั Tงนี Tขึ Tนอยู่ที>นโยบายของรัฐ ในช่วงเวลานัTนๆ ซึ>งสามารถเปลี>ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง



 

แจ้งล่วงหน้า) จากนั kนนําทา่นชม Chinese Theatre ซึ0งทา่นจะได้ถ่ายรูปกบัรอยมือรอยเท้าของเหลา่ดาราชื0อ
ดงัที0ประทบัไว้พร้อมชื0อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวดู หลงัจากนั kนนําทา่นชม Hollywood  Walk 
of Fame ที0สร้างขึ kนเพื0อเป็นเกียรติแก่ศิลปินคนทํางานในวงการบนัเทิงที0ประสบความสําเร็จตา่งๆ โดยแตล่ะปี
จะมีนกัทอ่งเที0ยวจากทั0วโลกกวา่หลายสบิล้านคนมาเยี0ยมชม โดยตลอดเส้นทางบนถนนระยะทางกวา่ 2 
กิโลเมตรจะมีชื0อของศิลปินมีชื0อเสียงทั kงนกัร้อง นกัแสดง ผู้ กํากบัภาพยนตร์ชื0อดงั หรือแม้แตต่วัการ์ตนูชื0อดงั
สลกัอยูเ่รียงรายในรูปดาวสีชมพตูลอดบนทางเดินของเมือง 

เที0ยง รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย นําทา่นชมยา่นสําคญั ๆ ของเมือง Beverly Hills อาทิเชน่ ถ่ายรูปกบัป้าย Hollywood  ก็เหมือนกบัสญัลกัษณ์

ของเมืองแอลเอ ในสว่นของประวติัปา้ย Hollywood บนยอดเขาที0กลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอลลีวดูมา
จนถงึทกุวนันี kนั kน มีจดุกําเนิดมาจาก โฮบาร์ด จอห์นสตนั ไวท์ลีย์ หรือผู้ ที0ได้รับฉายาวา่ “บิดาแหง่ฮอลลีวดู” ซึ0ง
เป็นคนนําความเจริญเข้ามายงัพื kนที0แหง่นี k ไมว่า่จะเป็นไฟฟา้ นํ kามนั หรือโทรศพัท์ ถนนซนัเซท็ (Sun Set 
Street) ที0คลาคลํ0าไปด้วยคลบั และแหลง่บนัเทิงยามคํ0าคืน หากคณุนกึอยากช้อปปิ kงและรับประทานอาหารใน
ห้างที0เดินทางไปได้สะดวก แล้วยงัคงสามารถสดูอากาศสดใสของลอสแองเจลสิไปด้วยได้ ศนูย์การค้าและ
ความบนัเทิงกลางแจ้งแหง่นี k ในยา่น The Grove 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Hilton Checkers Los Angeles หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สี>ของการเดนิทาง ลอสแองเจลสิ – ลาสเวกสั 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
                         จากนั kนออกเดินทางสู ่เมืองลาสเวกัส (ประมาณ | ชม.) 
เที0ยง                  รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย                  นําทา่นชมเมืองลาสเวกสั อิสระเพื0อ ช้อปปิ kง หรือเสี0ยงโชค พร้อมกบัความเพลดิเพลนิ 

คณุจะได้พบกบัสถานที0สําคญัในเวกสั ไมว่า่จะเป็นคาสโินสําหรับคนมือเติบ คลบัที0เปี0ยมด้วยมนต์ 
เสน่ห์ และโบสถ์จดังานแตง่ที0ขึ kนชื0อทั kงหลายและแสงไฟนีออน  บริเวณใจกลางเมืองลาสเวกสั 
มีถนนหลวงลาสเวกสัที0ทอดยาว } กิโลเมตรที0ได้รับการขนานนามวา่ The Strip โรงแรมและคาสโิน 
เริ0มเกิดขึ kนที0นี0ในช่วงกลางทศวรรษ ~�|�  

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม The LINQ Hotel and Casino หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

 **จากนั kน พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเลือกทอ่งราตรีเมืองลาสเวกสั ชมกิจกรรมยามคํ0าคืน ทา่นจะเพลดิเพลนิ
กบัโชว์ที0จดัแสดงไว้หน้าโรงแรมแตล่ะ่แหง่ในยา่นถนน STRIP ของลาสเวกสั เช่น โชว์ภเูขา ไฟระเบิดที0 
MIRAGE, โชว์โจรสลดัที0โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์นํ kาพเุต้นระบําที0 BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ
และเครื0องเลน่หวาดเสียวตา่งๆ ที0ตั kงอยูส่งูที0สดุในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE,ชมหนึ0งในพระพรหมของ
ไทยซึ0งตั kงอยูที่0 โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตชูยัซึ0งจําลองจากปารีส หรือ สมัผสั
ประสบการณ์ชมวิวมมุสงู ��� ฟตุ จากชิงช้าสวรรค์ (HIGH ROLLER) ของลาสเวกสั พร้อมทั kงชมความ
สวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>ห้าของการเดนิทาง ลาสเวกสั – อทุยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน ฝัAง SOUTH RIM   

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 
เดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาตแิกรนด์แคนยอน ฝั> ง SOUTH RIM (ประมาณ |.�� ชม.) เป็นดินแดนหินผาและ
หบุเหว ซึ0งหน้าผามีความสงูถงึ 1,600 เมตร และหบุเหวยาวถงึ 450 กิโลเมตร เกิดขึ kนโดยอิทธิพลของแมนํ่ kา
โคโลราโด ไหลผา่นที0ราบสงูทําให้เกิดการสกึกร่อน พงัทลายของหินเป็นเวลา 990 ล้านปีมาแล้ว นําทา่นชม
อทุยานแหง่ชาติแกรนด์แคนยอน ฝั0ง SOUTH RIM  เป็นฝั0งที0ได้ขึ kนชื0อสวยที0สดุ อลงัการที0สดุ ความมหศัจรรย์ 
ทางธรรมชาติที0ยิ0งใหญ่แหง่หนึ0งของโลก ปัจจบุนั ถกูจดัให้เป็นหนึ0งในอนรัุกษ์สถานของโลกตามมติของ
สหประชาชาติ  

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
นําทา่นเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ0งเป็นจดุชมวิวคล้ายกบัโรงละคร
ยคุโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จดุชมวิวที0มีเนื kอที0ยื0นเข้าไปด้านในของแคนยอน นําชม 
POWELL POINT จดุชมวิวแหง่นี k ตั kงชื0อเพื0อเป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ (JOHN WESLEY 
POWELL) ผู้ ค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการลอ่งเรือสํารวจกบัคณะทั kงหมด จดุชมวิวนี kเป็น
หน้าผาที0ยื0นเข้าไป สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา 
นําชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จดุชมวิวที0สามารถมองเห็นแมนํ่ kาโคโลราโด จากนั kน 
นําทา่นสู ่จุดชมววิริมถนน (DESERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ0งในจดุชมวิวที0สําคญัทางทิศใต้  ทําหน้าที0 เป็น
พื kนที0ของอทุยานเพราะมีทางเข้าศนูย์บริการนกัทอ่งเที0ยวและสถานีเรนเจอร์ 
**มีกจิกรรมนั>งเฮลิคอปเตอร์ชมววิแกรนด์แคนยอน  (ไม่รวมในรายการ) กรณีท่านที>ต้องการนั> ง 
เฮลิคอปเตอร์ เพื>อชมแกรนด์ แคนยอน กรุณาแจ้งกับทางหวัหน้าทวัร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ>มประมาณ 
USD 220 ต่อท่าน 
คณุจะได้สมัผสัถงึความยิ0งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนฝั0งตะวนัตกจากทางอากาศ พาคณุลงจอดในเขตสงวน
ของอินเดียนเผา่ฮวาลาไพ (Hualapai Indian Territory) ที0ซึ0งคณุสามารถเรียนรู้เกี0ยวกบัชนพื kนเมืองและค้นพบ



 

วา่แกรนด์แคนยอนแหง่นี kเป็นสว่นหนึ0งของประวติัศาสตร์อเมริกนั คณุจะได้บินลดัฟา้พาดผา่นสิ0งมหศัจรรย์ที0
สร้างขึ kนโดยฝีมือมนุษย์ อยา่ง ทะเลสาบลาสเวกสั (Lake Las Vegas), ทะเลสาบมีด (Lake Mead) และเขื0อน
ฮเูวอร์ (Hoover Dam) ทิวทศัน์ของฝั0งตะวนัตกเฉียงใต้ 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn หรือเทยีบเท่า 
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที>หกของการเดนิทาง แกรนด์แคนยอน  – แอนทีโลป แคนยอน – Horseshoe Bend  – อุทยานแห่งชาติไบร์

ซแคนยอน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

เดินทางสู ่แอนทโีลป แคนยอน (Antelope Canyon) (ประมาณ �.�� ชม) คือช่องเเคบๆของภเูขาหินทราย ที0
มีริ kวลายของผนงัอนัสวยงามจะมีสีสนัที0แตกตา่งกนั โดยเฉพาะเมื0อมีแสงมาตกกระทบทํามมุที0เหมาะสม ตํา
เเหน่งที0ตั kงของ Antelope Canyon อยูใ่นเขตพื kนที0การดเูเลของอินเดียนแดงเผา่ Navajo ทางตอนเหนือของรัฐ 
Arizonaโดยในแตล่ะฤดกูาลภเูขาหินทราย แอนเทอโลปแคนยอน แบง่เป็นสองสว่นคือ ช่วงบนอพัเพอร์แอน
เทอโลปแคยอน (UPPER  ANTELOPE CANYON) และชว่งลา่ง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER  
ANTELOPE CANYON) 

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย เดินทางสู ่แวะชมความงามและถ่ายรูป ฮอร์สช ูเบน (Horseshoe Bend)  Bend เป็นคําที0ใช้เรียกหน้าผาหินที0

สงูกวา่หนึ0งพนัฟตุริมเเมนํ่ kาโคโลราโด ซึ0งไหลอ้อมเป็นโค้งจนคล้ายรูปเกือกม้า มีนํ kาสีเขียวเข้มเหลือบนํ kาเงินไหล
อยูเ่บื kองลา่งกวา่หนึ0งพนัฟตุของหน้าผาหินสีนํ kาตาล้อมเเดง  

นําทา่นเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาตไิบร์ซแคนยอน (Bryce Canyon) (ประมาณ � ชม.) ที0ตั kงเรียงรายอยู่

ทา่มกลางหบุเขาสดุกว้างใหญ่ เป็นสญัลกัษณ์ที0ทําให้คนทั0วโลกจดจําไบรซ์ แคนยอน ได้อยา่งดี โดยเสาหิน
ตา่ง ๆ นี kจะเรียกวา่ Hoodoo ซึ0งมีมากที0สดุในโลก การเกิดไบรซ์ แคนยอนนั kนเกิดจากลม พายฝุน และหิมะที0
ละลายกลายเป็นนํ kากดักร่อนภเูขาหินทรายมานานหลายพนัปี จนกลายเป็นเสาหินรูปทรงแปลกตา สีสนัสดใส
ทั kงแดง ส้ม ชมพ ูสลบัซบัซ้อนมองไปได้ไกลสดุลกูหลูกูตา ไมว่า่จะฤดกูาลไหนที0นี0ก็สวยงามไมแ่พ้กนั กลายเป็น
แลนด์มาร์กที0ห้ามพลาดของอเมริกาอีกหนึ0งแหง่ได้อยา่งสงา่งาม 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Best Western PLUS Bryce Canyon Grand Hotel หรือเทยีบเท่า 
  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

วันที>เจด็ของการเดนิทาง อทุยานแห่งชาตไิบร์ซแคนยอน –เมืองโพรโว– ชมเมือง  – ซอลท์เลคซิตีF 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

นําทา่นชม อุทยานแห่งชาตไิบร์ซแคนยอน (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอทุยานที0ตั kงอยู่
ทางตอนใต้ของรัฐยทูาห์ (UTAH) เกิดขึ kนมากวา่หมื0นปีจากการเผชิญกบัสภาพดินฟา้อากาศที0รุนแรงในพื kนที0
สงูชนัและเกิดการถกูกดัเซาะโดยแมนํ่ kาและหิมะ จงึเกิดไบร์ซแคนยอนขึ kน ชาวอินเดียนแดง เรียกที0นี0วา่หินแดง 
(RED ROCK) เอกลกัษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แทง่หินยอดแหลมๆ เรียกวา่ ฮดู ู(HOODOOS) ที0ขึ kนเรียงกนั
เป็นแนว มีรูปร่างเแปลกประหลาด  
นําทา่นชมจดุชมวิวหลกั SUNRISE POINT ชม THOR’S HAMMER หรือปลอ่งไฟนางฟา้, จุดชมววิ 
INSPIRATION ทา่นจะได้ชมความงดงามที0แตกตา่งกนั และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทศัน์ที0สวยงาม
ที0สดุและความมหศัจรรย์ของที0นี0  

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
บา่ย นําทา่นสูเ่มืองโพรโว Provo Utah (ประมาณ �.�� ชม.) โพรโวเป็นศนูย์กลางทางวฒันธรรมอนัอดุมไปด้วย

สวนสวยและชนบทที0งดงามซึ0งเหมาะสําหรับครอบครัว เมืองนี kตั kงอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบยทูาห์ กบัเชิงเขาทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐยทูาห์ สิ0งก่อสร้างสว่นใหญ่มีลกัษณะไมส่งู ดงันั kน หลายๆ ตําแหน่งของเมืองจงึ
เปิดรับทศันียภาพอนัตระการตาของภเูขาและทะเลสาบแสนสวย นําทา่นชมเมืองจากนั kนมาช้อปปิ kงที0
ห้างสรรพสนิค้า Provo Town Center ในยทูาห์ ห้างสรรพสนิค้าเปิดให้บริการในปี 1998 และถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั จากนั kนนําทา่นสู ่ซอลท์เลคซตีิ T Salt Lake City  (ประมาณ ~ ชม.) 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Salt Lake Marriott Downtown at City Creek หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

วันที>แปดของการเดนิทาง ซอลท์เลคซิตีF – แวะชมนํFาตกไอดาโฮ - อทุยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

นําทา่นชมเมือง ซอลท์เลคซิตี k (Salt Lake City) เยี0ยมชมสถานที0ไฮไลท์ตา่งๆ อาคารรัฐบาล Utah State 
Capitol แวดล้อมด้วยวิวของเขาและวิวที0สวยงาม  ชมย่าน temple Square  และ County Court House เดิน
เลน่ย่านช้อปปิTง The Gateway 

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์)  
เดินทางสูนํ่ kาตกไอดาโฮ (Idaho falls) (ประมาณ �.�� ชม.) ชมความงามและถ่ายรูป  จากนั kนนําทา่นเดินทาง
สูอ่ทุยานแหง่ชาติ เยลโลว์สโตน Yellowstone National Park มีเนื kอที0ราว 136 ตารางไมล์ เป็นทะเลสาบที0อยู่
เหนือระดบันํ kาทะเลถงึ 7,000 ฟตุ อดุมไปด้วยปลานานาชนิด ในหน้าร้อนจะมีผู้มาเลน่เรือ ตกปลา และลอ่งเรือ
ดนูกด้วย สว่นในหน้าหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นนํ kาแข็งทําให้เปลี0ยนทศันียภาพรอบๆ ทะเลสาบสวยงามตา่ง
ออกไปอีกแบบ 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Best Western Desert Inn ,Yellowstone หรือเทยีบเท่า  
 อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจาํกัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�พักเมืองข้างเคียง ** 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันที>เก้าของการเดนิทาง อทุยานแห่งชาตเิยลโลว์สโตนฝัAงตะวนัตก– Mammoth Hot Springs- บ่อนํFาพรุ้อนนอ

ริส –บ่อโคลนเดือด- Grand Canyon of Yellowstone - Upper Falls of the 

Yellowstone River 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

นําทา่นเข้าชมอุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตนฝั> งตะวันตก Yellowstone National Park เป็นอทุยานแหง่
แรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา ตั kงอยูใ่นเขตติดตอ่ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนทานา และไอดาโฮ แตพื่ kนที0สว่น
ใหญ่อยูใ่นรัฐไวโอมิง เป็นอทุยานแหง่ชาติที0ใหญ่ที0สดุในสหรัฐ มีเนื kอที0มากกวา่ 8,992 ตารางกิโลเมตร ภายใน
อทุยานประกอบไปด้วยที0ราบสงูและภเูขาสงูมีหน้าผาชนั มีบอ่นํ kาร้อน และนํ kาพรุ้อน มากกวา่ 10,000 แหง่ ชม 
Mammoth Hot Springs อีกหนึ0งไฮไลท์ของสถานที0แหง่นี k 
นําชมสตัว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมสู (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) ,กวาง Pronghorn, หมีสีนํ kาตาล
ขนาดยกัษ์พนัธุ์กริซลี0ย์ (Grizzly Bear) รวมถงึนกนํ kานานาชนิด  
นําท่านชม บ่อนํ Tาพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บอ่นํ kาพรุ้อนที0มีอณุหภมิูสงูที0สดุและเปลี0ยนแปลง
บอ่ยที0สดุในอทุยานแหง่ชาติเยลโลว์สโตนที0มีความยาวประมาณ �.} กิโลเมตรซึ0งทกุทา่นจะได้เดินชมบ่อนํ Tาพุ



 

ร้อน Porcelian และบอ่นํ kาพรุ้อน Back ที0อยูใ่นเขตบอ่นํ kาพรุ้อนนอริสซึ0งทา่นจะได้เห็นทศันียภาพอนังดงาม
ทางธรรมชาติที0ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
จากนั kนชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ บอ่โคลนเดือด (Mud Volcano) ที0นี0สามารถเห็นฝงูสตัว์ตา่งๆ ที0เห็น 
อีกที0หนึ0งที0ไมค่วรพลาดคือ Grand Canyon of Yellowstone จะเป็นวิวของภเูขา, ทุง่หญ้า และต้นสน สามารถ
เจอสตัว์ตา่งๆ และเที0ยวชมความงามในจดุตอ่ไป Upper Falls of the Yellowstone River 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Best Western Desert Inn ,Yellowstone หรือเทยีบเท่า 
  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจาํกัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�พักเมืองข้างเคียง ** 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สิบของการเดนิทาง อทุยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน- Grand Prismatic Spring -โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ – 

อทุยานแห่งชาตแิกรนด์ทตีนั – จุดถ่ายภาพ � แห่ง Oxbow Bend -Schwabacher 

Landing - Moulton Barns - เมืองร็อกสปริงส์ 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

นําชม  Grand Prismatic Spring คือนํ kาพรุ้อนธรรมชาติ นํ kาพรุ้อนแหง่นี kมีขนาดใหญ่ มีสี 7 สีเหมือนสายรุ้ง 
พื kนดินใต้ผิวนํ kาเป็นสีนํ kาตาลออ่น ถดัเข้าไปด้านในมีสีส้ม ไลสี่ไปจนถงึตวับอ่นํ kาร้อน สีรุ้งพวกนี kเกิดจาก
แบคทีเรีย ที0อาศยัอยูใ่นบริเวณบอ่นํ kาร้อนที0รวมกบัอณุหภมิูของนํ kา จงึทําให้สีสนั บริเวณลานบอ่นํ kาร้อนห้าม
ไมใ่ห้นกัทอ่งเที0ยวเข้าเดินไป เพราะนํ kาที0มีอณุหภมิูสงูกวา่ 45 – 92 องศาYellowstone National Park  อีกจดุที0
พลาดชมไมไ่ด้อีกแหง่ก็คือ  นํ kาพรุ้อนโอลด์ เฟธฟลุ (Old Faithful Geyser)  ที0ตั kงอยูห่า่งลงไปทางใต้อีกราว ©� 
กิโลเมตร ซึ0งมีนํ kาพุง่สงูขึ kนจากพื kนดิน โดยจะพุง่สงูกวา่ 100 ฟตุ บางครั kงถงึ 200 ฟตุในทกุๆ 33 และ 93 นาที 
โดยไมเ่ปลี0ยนแปลงเลยในรอบ 100 ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ได้เวลาออกเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาตแิกรนด์ทตัีน (Grand Teton National Park) (ประมาณ ~.�� ชม.) 
อุทยานแห่งชาตแิกรนด์ทตัีน (Grand Teton National Park) คืออีกหนึ0งอทุยานแหง่ชาติที0มีชื0อเสียง
ทางด้านการทอ่งเที0ยวอีกแหง่หนึ0งของมลรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา เป็นที0ตั kงของภเูขาแกรนด์ทีตนั (Grand 
Teton Mountain) ในเทือกเขาร็อกกี k ()Rocky Mountains เป็นภเูขาที0สงูที0สดุในรัฐไวโอมิงและในอทุยาน
แหง่ชาติแกรนด์ทีตนั รวมไปถงึสงูสดุเป็นอนัดบัสองในสหรัฐอเมริกา คือ มีความประมาณ 13,775 ฟตุ (4,199 
เมตร) 
ชมความงาม ณ จุดถ่ายภาพ Oxbow Bend เป็นคุ้งแมนํ่ kา Snake River ที0เห็น Mount Moran เป็นฉากหลงั 
อิสระให้ทา่นถ่ายรูปวิวภเูขาอนัสวยงามและยิ0งใหญ่ตระการตา  

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์)  
เดินทางไปจดุถ่ายภาพยอดนิยม Schwabacher Landing กบัยอดของ Grand Teton เป็นเงาสะท้อนในนํ kาทํา
ให้การถ่ายภาพสวยจบัใจยิ0งขึ kน จากนั kนเดินทางไปเก็บภาพประทบัใจกนัตอ่กบั Moulton Barns เป็นจดุถ่ายรูป
ที0โดง่ดงัมาก และสวยงามมาก เพราะมีโรงนา เป็นฉากหน้า และมีภเูขา Grand Teton เป็นฉากหลงั  ได้เวลา
เดินทางตอ่สูเ่มืองร็อกสปริงส์ (Rock Springs) (ประมาณ �.�� ชม.) 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Holiday Inn Rock Springs, an IHG Hotel หรือเทยีบเท่า 
  อิสระรับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สิบเอด็ของการเดนิทาง ร็อกสปริงส์ – เมืองนํFาพรุ้อน สตมีโบ๊ต สปริงส์  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

 แวะถ่ายรูปตวัเมือง ร็อกสปริงส์ เป็นเมืองเขตชนบทที0มีทิวทศัน์งดงาม จากนั kนเดินทางสู ่สตมีโบ๊ต สปริงส์  

(Steamboat Springs) รัฐโคโลราโด (ประมาณ �.�� ชม.) สตีมโบทสปริงส์ เมืองแหง่ขนุเขา และ มีชื0อเสียง
เรื0องนํ kาพรุ้อน และเป็นที0ตั kงของสกี รีสอร์ท  

เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 
นําทา่นชมเมือง และถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั kนนําทา่นเดินทางไปแช่นํ Tาพุร้อน Strawberry Park Hot 
Springs โคโลราโดเป็นที0ตั kงของนํ kาพรุ้อนธรรมชาติจํานวนมาก และ Strawberry Park Hot Springs เป็นแหลง่
นํ kาพรุ้อนที0สวยมากแหง่หนึ0ง  เพียงไมกี่0ไมล์จากตวัเมืองสตีมโบทสปริงส์ สตรอเบอร์รี0พาร์ค ดงึดดูนกัสกี และ
นกัทอ่งเที0ยวตลอดทั kงปี มาผอ่นคลายในสระวา่ยนํ kาธรรมชาติที0อดุมด้วยแร่ธาตนุานาชนิด สระธรรมชาติที0นี0มี
อณุหภมิูตั kงแต ่38 - 40 องศา ในขณะที0คณุแช่ตวัในสระวา่ยนํ kาร้อนเพลดิเพลนิกบัทิวทศัน์ธรรมชาติเนื0องจาก
สวนสตรอเบอร์รี0รายล้อมไปด้วยกําแพงภเูขาที0ปกคลมุด้วยต้นไม้สงูตระหงา่น 



 

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม Homewood Suites By Hilton Steamboat Springs หรือเทยีบเท่า อิสระ
รับประทานอาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สิบสองของการเดนิทาง สตมีโบ๊ต สปริงส์  - เดนเวอร์  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

ออกเดินทางสู ่เดนเวอร์ Denver รัฐโคโลราโด (ประมาณ � ชม.) 
เที0ยง                 รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) 

นําทา่นเยี0ยมชมสถานที0สําคญัตา่งๆ อาทิ เช่น Convention Center Denver, Colorado State Capitol และ   
ช้อปปิ kง ณ Street mall จากนั kนเดินทางสูส่นามบินนานาชาติเดนเวอร์ ทาํการตรวจเชื Tอ Covid-19 สําหรับ
การขึ kนเครื0อง ซึ0งจะต้องใช้เวลารอผลประมาณ 1 ชั0วโมง  

เย็น นําทา่นเข้าสูที่0พกัโรงแรม The Curtis- A DoubleTree by Hilton Hotel หรือเทยีบเท่า อิสระรับประทาน
อาหารคํ0าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในคา่ทวัร์) หลงัจากนั kนพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที>สิบสามของการเดนิทาง  สนามบินเดนเวอร์ –สนามบินเมืองดลัลสั 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที0โรงแรมที0พกั 

จากนั kนนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเพื0อทําการเช็คอิน 
14.41 น. ออกเดินทางจาก สนามบิน Denver Airport เที>ยวบนิ AA 1321 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั0วโมง 2 นาที) 
17.43 น. เดินทางถงึสนามบิน Dallas/Fort Worth, Dallas Fort Worth Airport ,USA แวะเปลี0ยนเครื0อง 
18.40 น. ออกเดินทางจาก สนามบิน Dallas/Fort Worth, Dallas Fort Worth Airport เที>ยวบนิ QR0730 (ใช้เวลา

เดินทาง 14 ชั0งโมง �� นาที) 
 

************** เดนิทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ************** 



 

 

วันที>สิบสี>ของการเดนิทาง โดฮา  

 
17.30 น. เดินทางถงึสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี0ยนเครื0อง   
20.15 น. ออกเดินทางจากถงึสนามบิน Hamad International Airport เที>ยวบนิ QR0830 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั0งโมง 

50 นาที) 
 

วันที>สิบห้าของการเดนิทาง โดฮา - กรุงเทพฯ 

 
07.05 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

****************************************** 
*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม ASQ (การกกั

ตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบั

โรงแรมฯ เมืIอทราบวนัทีIเดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผา่น

เวบ็ไซต ์https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจง้ไปหน่วยงานทีIท่าอากาศยานทราบและจะ

ส่งรถมารับทีIท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สญัญาจะเป็นผูม้าตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจบ็ป่วย) เมืIอจอง

หอ้งพกักบั ASQ เรียบร้อยแลว้ ใหน้าํหลกัฐานการสาํรองทีIพกั อพัโหลดลงในระบบ เพืIอขอหนงัสือรับรอง 

(COE) เพืIอเดินทางกลบัประเทศไทย 

 รายชืAอโรงแรมทีAผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบคน้

รายชืIอ และรายละเอียดทีIปรับเพิIม ไดที้I 

• เวบ็ไซต ์www.hsscovid.com  (โรงแรมทีIผา่นการตรวจประเมินโดย สธ. และ กลาโหม ASQ) 

• เฟสบุก๊  www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444 

  

*** โปรแกรมทวัร์อาจมีการเปลีAยนแปลงตามความเหมาะสม ทัFงนีFขึFนอยู่กบัการเปลีAยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทาง

อากาศซึAงการเปลีAยนแปลงนีF ทางบริษทัฯ จะยดึถือผลประโยชน์ของ ผู้เดนิทางเป็นสําคญั โปรแกรมนีFจัดขึFนเพืAอวตัถุประสงค์การ

ท่องเทีAยวเป็นหลกั ทางบริษทัฯไม่สามารถยืนยนัได้ว่าท่านจะได้รับการฉีดวคัซีนหรือไม่ ขึFนอยู่กบันโยบายของแต่ละรัฐในเวลา

นัFน จึงไม่เหมาะกบัท่านทีAต้องการไปเพืAอฉีดวคัซีนเท่านัFน นอกจากนีFการเดนิทางเข้า-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไปตามคาํสัAงของ

ทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานัFน ซึAงทางผู้เดนิทางต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองทีAพกัสําหรับการ

กกัตัวเอง (ASQ) และการขอ Certificate of Entry (COE) ก่อนการเดนิทาง ทางบริษทัทวัร์ จะไม่รับผดิชอบกรณทีีAผลการตรวจ

เชืFอ Covid-19 เป็นบวก ซึAงทาํให้ท่านไม่สามารถขึFนเครืAองได้ ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่รับผดิชอบจากผลข้างเคยีงทีA

เกดิขึFนจากการฉีดวคัซีน*** 

 
 
 



 

ค่าบริการ 
เดินทาง 4 ท่าน  239,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 6 ท่าน 199,000 บาท/ท่าน 

เดินทาง 8 ท่าน 182,000 บาท/ท่าน 

 

หมายเหตุ : ราคานีF พกัห้องละ 2 ท่าน    

ในอเมริกาไม่มบีริการห้องพกัแบบ 3 เตยีง เนืAองจากเตยีงในอเมริกาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 

2 เตยีง (TWN) ไม่สามารถวางเตยีงเสริมได้ กรณเีดนิทาง 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 

2 ห้องจะสะดวกกว่า   

การจองทวัร์ 
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพืIอเป็นการ
ยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

Ø กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนทีAเหลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนทีIเหลือตามวนัทีIกาํหนด ทาง
บริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงืIอนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอยีดดงันีF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัร์รวม 
ü เดินทางด้วยรถตู้  (Passenger Van) 12 ที0นั0ง 
ü คา่โรงแรมที0พกั 11 คืน ระดบัมาตรฐาน 3-4 ดาว (พกัห้องละ � ทา่น)  
ü คา่เข้าชมสถานที0 / อทุยานแหง่ชาติ ตามระบไุว้ในโปรแกรม 
ü คา่ตรวจเชื kอ Covid-19 สําหรับเอกสาร Fit to Fly สําหรับบินกลบัประเทศไทย 
ü คา่ไกด์คนไทย/คนขบัรถ คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ทา่นตลอดการเดินทาง 



 

ü คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ~,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 
500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที>มีอายุตั Tงแต่¥¦ปีขึ Tนไป) 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม 
ý ค่าตัUวเครื>องบนิ BKK-LAX//DEN-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตัวเครื0องบินให้ ราคา ณ วนัที0 

17 มิ.ย.64 ราคาตัวชั kนประหยดั ประมาณทา่นละ  35,000.- / ราคาตัวชั kนธรุกิจ ประมาณทา่นละ 130,000.- 
ý ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา (บริษัทฯช่วยอํานวยความสะดวกในการกรอกเอกสารในการขอวีซ่าให้ หรือต่ออายวีุซ่าเข้า

ประเทศอเมริกาให้ทา่นได้) 
ý ค่าตรวจเชื kอ Covid-19 สําหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สําหรับการเดินทางออกจาก

ประเทศไทย 
ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สําหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัทสามารถช่วย

ดําเนินการให้ได้ 
ý คา่ใช้จ่ายสําหรับการกกัตวั 14 วนั (ASQ) ทั kงนี kขึ kนอยูก่บัมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั kน 
ý คา่อาหารกลางวนั และอาหารคํ0า 
ý คา่ทิปไกด์/คนขบัรถฯ ตลอดการเดินทาง  
ý ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื0องดื0มในห้องพัก และค่าอาหารที0สั0งมาในห้องพักค่าอาหารและ

เครื0องดื0มที0สั0งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที0ทางบริษัทจดัให้ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมีคา่ใช้จ่ายเพิ0ม 

ý คา่ภาษีมลูคา่เพิ0ม ¯% และภาษีหกั ณ ที0จ่าย �% 
ý คา่ใช้จ่ายอื0นๆ ที0ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
ý ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเมี0ยมตา่งๆ 

 

การยกเลกิ  
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั § หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท  
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั § หกัค่ามดัจาํ 50,000.- บาท 
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั § หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 

หมายเหตุ 
§ บริษัทขอสงวนสทิธิ²ในการยกเลกิการเดินทาง ในกรณีที0มีผู้ เดินทาง ตํ0ากวา่ 4 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า 

อยา่งน้อย �� วนั ก่อนการเดินทาง  
§ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ²การเปลี0ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื0อนไขทั kงหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
§ บริษัทฯ มีสิทธิ²ที0จะเปลี0ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี k เมื0อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
§ บริษัทฯ มีสิทธิ²ในการเปลี0ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที0ท่องเที0ยวใดๆที0ปิดทําการ โดยจะจดัหาสถานที0ท่องเที0ยว

อื0นๆเพื0อทดแทนเป็นลําดบัแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้ เดินทางแทน 
§ รายการอาจมีการเปลี0ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื0องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที0พกัในต่างประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ที0อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ0มเติมที0
เกิดขึ kนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญูหาย ความล่าช้า หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ  ทั kงนี k 
บริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 

§ รายการนี kเป็นเพียงข้อเสนอที0ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั kงหนึ0ง หลงัจากได้สํารองที0นั 0งบนเครื0อง และ
โรงแรมที0พกัในต่างประเทศเป็นที0เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี kอาจเปลี0ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

§ ทา่นที0จะออกตัวเครื0องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื0อขอคํายืนยนัวา่ทวัร์นั kนๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 
หากท่านออกตัวภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนกังาน แล้วทวัร์นั kนยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายใดๆที0เกี0ยวข้องกบัตัวเครื0องบินภายในประเทศได้ 

§ หากในกรณีที0สายการบินมีการปรับเปลี0ยนตารางเที0ยวบิน ซึ0งอยูน่อกเหนือจากการควบคมุทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่
คา่ใช้จ่ายใดๆทั kงสั kน 

§ เมื0อทา่นจองทวัร์และชําระมดัจําแล้ว หมายถงึทา่นยอมรับในข้อความและเงื0อนไขที0บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น 
§ ในกรณีที0มีการจดัประชมุนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึ kน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสทิธิ²ในการ

ปรับเปลี0ยนหรือย้ายเมืองเพื0อให้เกิดความเหมาะสม 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
§ บริษัทขอสงวนสทิธิ²ที0จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความชํารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทั kงสิ kน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 
 

การเดนิทางเป็นครอบครัว  

§ หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที0ต้องได้รับการดแูลพิเศษ (Wheelchair), 
เดก็, และผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเที0ยวในระยะเวลาเกินกวา่  
|-� ชั0วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื0องจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทั kงหมด 
 

หลังจากการจองทวัร์และชาํระเงนิมัดจาํแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื>อนไข 
ที>บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


