
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Western America & 5 Amazing   

National Parks 15 Days  
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ลอสแองเจลสิ – ซานตา โมนิก้า - เบเวอร์ลี ฮิลส์ – ซานตา บาร์บาร่า - ลาสเวกสั - อุทยาน
แห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝ่ัง SOUTH RIM - แอนทีโลป แคนยอน – ฮอร์สชู เบน - อุทยาน
แห่งชาติไบร์ซแคนยอน – ซอลท์เลคซิตี ้- อุทยานแห่งชาต ิเยลโลว์สโตน –อุทยานแห่งชาต ิ 

แกรนด์ทีตัน – ซานฟรานซิสโก – ถนนลอมบาร์ด  สะพานโกลเด้นเกท - Pier 39 
 กรุ๊ปเล็ก 10 - 15 ท่าน  
 บนิภายใน 1 คร้ัง 

 ปลอดภยั และสบายใจ กับสายการบนิการต์้า แอรเ์วย ์ด้วยการรักษาความสะอาด 
และ ระบบฟอกอากาศและฆา่เชือ้โรคด้วยรังสียูวภีายในเคร่ืองตลอดการเดนิทาง  

 เยอืนแหล่งธุรกิจบันเทงิของอเมริกาที ่ฮอลลีวูด และ ย่านเศรษฐี เบเวอรล์ีฮลิส ์และ
ซานตา บารบ์าร่า 

 เทีย่วเมือง Sin City ทีม่ีเสน่หเ์หลือล้นที ่ลาสเวกัส 

 ชมความอลังการธรรมชาตสิร้าง ณ แกรนดแ์คนยอนฝ่ังใต้ 

 ไปสัมผัสกับหนิผาเฉดสีชมพู แดง และรูปทรงทีน่่าหลงไหลสวยแปลกตาทีแ่อนทโีลป 
แคนยอน 

 เก็บภาพความประทบัใจกับแม่น ้าโค้ง ฮอรส์ชู เบน อันโด่งดังแห่ง อริโซน่า 

 เพลิดเพลินไปกับ กลุ่มแท่งหนิริมผารูปทรงประหลาดสีสีนสวยงาม ณ ไบรซ์แคนยอน 

 ตืน่เต้นไปกับธรรมชาตอัินน่าพศิวงของ บ่อน ้าพุร้อนหลากสี ทีอุ่ทยานแห่งชาตเิยลโลว์
สโตน 

 สายถ่ายภาพต้องห้ามพลาดกับอุทยานแห่งชาตแิกรนดท์ตีัน เพราะทีน่ี่มีแต่ววิสวยๆ 
แถมได้ภาพมุมสูงบนกระเช้าลอยฟ้าของอุทยาน 

 ถ่ายภาพน้องอุ๋งๆ แสนน่ารักเป็นฝูงๆได้ทีท่า่เรือ Pier 39 ซานฟรานซิสโก 

 ช้อปป้ิงกันให้ครืน้เครงในหลากหลายแหล่ง ทัง้ที ่ย่านซันเซ็ท ซานตาโมนิก้า ซานตา 
บารบ์าร่า และอกีมากมาย 

 

 
 

วันแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – โดฮา  

ก าหนดวันเดนิทาง 
9 – 23 ก.ย. 2565 



 

 

17.00 น.           พรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมูิ เคา้ทเ์ตอรส์ายการบินการต์า้ แอรเ์วย ์แถว Q ประต ู8 เจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯคอย
อ านวยความสะดวก 

  *เอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการเช็คอิน เพ่ือเดนิทางเขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
  - หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายเุหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 
  - วีซา่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- ผลรับรองการตรวจเชือ้โควิด-19 ทีม่ีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ
เดนิทาง 

20.25 น. ออกเดนิทางสูก่รุงโดฮา โดยสายการบนิการต์้าแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่QR 0833 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชั่วโมง 50 
นาที)  

23.40 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศกาตา้ร ์

วันทีส่องของการเดินทาง        โดฮา – ลอสแองเจลสิ - ไชนีส เธียเตอร์ – เบเวอร์ลฮิีลส์ – ฮอลลวูีด – ซานตา โมนิก้า 
 
 
 
 
 
 
01.40 น. ออกเดนิทางสู ่ลอสแองเจลิส  Los Angeles เท่ียวบนิท่ี QR 0741  (ใชเ้วลาเดนิทาง 16 ชั่วโมง 10 นาที) 
07.40 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Los Angeles International Airport (LAX) ประเทศสหรฐัอเมรกิา น าทา่นผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 15 ชั่วโมง 
  ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เมืองในรัฐแคลิฟอรเ์นีย (California) ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรือท่ีรูจ้กัในช่ือ 

แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสดุอนัดบั 2 ในประเทศสหรฐัอเมริกา  
 น าทา่นชม Chinese Theatre ซึ่งทา่นจะไดถ้่ายรูปกบัรอยมือรอยเทา้ของเหลา่ดาราช่ือดงัท่ีประทบัไวพ้รอ้มช่ือ

จารกึของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด หลงัจากนัน้น าทา่นชม Hollywood  Walk of Fame ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือ
เป็นเกียรตแิก่ศลิปินคนท างานในวงการบนัเทิงท่ีประสบความส าเรจ็ตา่งๆ โดยแตล่ะปีจะมีนกัทอ่งเท่ียวจากทั่ว
โลกกว่าหลายสิบลา้นคนมาเย่ียมชม โดยตลอดเสน้ทางบนถนนระยะทางกวา่ 2 กิโลเมตรจะมีช่ือของศลิปินมี
ช่ือเสียงทัง้นกัรอ้ง นกัแสดง ผูก้  ากบัภาพยนตรช่ื์อดงั หรือแมแ้ตต่วัการต์นูช่ือดงัสลกัอยูเ่รียงรายในรูปดาวสี
ชมพตูลอดบนทางเดนิของเมือง 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ฮอลลีวูด บูเลอวารด์ (Hollywood Boulevard) ไมมี่ใครไมรู่จ้กัฮอลลีวดูแหง่นี ้สถานท่ีอนัมี
ช่ือเสียงทางดา้นอตุสาหกรรมภาพยนตรแ์ละแหลง่บนัเทิงเป็นจ านวนมาก 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 

บา่ย น าทา่นชมย่านส าคญั ๆ ของเมือง Beverly Hills อาทิเชน่ ถ่ายรูปกบัป้าย Hollywood  ก็เหมือนกบัสญัลกัษณ์
ของเมืองแอลเอ ในสว่นของประวตัิปา้ย Hollywood บนยอดเขาท่ีกลายเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอลลีวดูมา
จนถึงทกุวนันีน้ัน้ มีจดุก าเนิดมาจาก โฮบารด์ จอหน์สตนั ไวทลี์ย ์หรือผูท่ี้ไดร้บัฉายาวา่ “บดิาแหง่ฮอลลีวดู” ซึ่ง
เป็นคนน าความเจรญิเขา้มายงัพืน้ท่ีแหง่นี ้ไมว่า่จะเป็นไฟฟ้า น า้มนั หรือโทรศพัท ์ 

 น าทา่นเดนิทางสู่ ซานตา โมนิก้า (Santa Monica) สถานท่ีทอ่งเท่ียวพกัผอ่นตากอากาศช่ือดงั ชายหาดใน
ฝันของชาวแอลเอฯ ไดช่ื้อว่าเป็นสถานท่ีๆ น่าคน้หาท่ีสดุหนึ่ง เพราะท่ีน่ีเป็นสวรรคย์อ่มๆ ของผูท่ี้ชอบนอน
อาบแดดทา่มกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวลสวยงาม รวมถึงเหลา่บรรดานกัโตค้ล่ืนท่ีหลงรกัทอ้งทะเล
อีกดว้ย 

 ชม ท่าเรือซานตา โมนิก้า (Santa Monica Pier) เป็นทา่เรือเก่า สีสนัสวยงาม ศนูยร์วมรา้นอาหาร นั่งเลน่ 
คาเฟ่ตา่งๆ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสถานท่ี ท่ีนา่ทอ่งเท่ียวพกัผ่อนแบบสบายๆ บรเิวณเดียวกนั 

 ชม ป้ายสุดเขตปลายทางของถนนสายประวัตศิาสตร ์รูท ซิกสต์ี ้ซิกส ์(Route 66 End of the Trail) คือ
ทางหลวงสหรฐัหมายเลข 66 เสน้หนึ่งในอดีตของสหรฐัอเมรกิา ถือเป็นทางหลวงสายแรกๆ ของรฐับาลกลาง 
ก่อตัง้ขึน้เม่ือ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) แตก่ารติดตัง้ปา้ยทางหลวงไดท้  าในปีถดัมา 

 ชม สวนสนุกแปรซ์ิฟิค พารค์ (Pacific Park) เป็นสวนสนกุช่ือดงัอยู่ตดิรมิทะเล หนึ่งในฉากส าคญัใน
ภาพยนตฮ์อลลีวดู หรือ เอ็มวีของศลิปินอเมรกินั จะตอ้งเห็นสวนสนกุนีบ้อ่ยครัง้เพราะความสวยงามของพืน้ท่ี
ท าใหถ้กูเอามาเป็นฉากอยู่บ่อยๆ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hilton Santa Monica หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ามของการเดินทาง  ลอสแองเจลสิ  -ซานตา บาร์บาร่า -ย่านช้อปป้ิง The Grove 
 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
 ออกเดนิทางสู ่ซานตา บารบ์าร่า (Santa Barbara) รเิวียรา่แหง่อเมริกานีพ้รอ้มน าเสนอสถาปัตยกรรมอิฐดิบ

อนัเก่าแก่ หอศลิป์หลากหลาย โรงกลั่นไวน ์และชายหาดอนัสวยงาม  เมืองซานตา บารบ์ารา่ขึน้ช่ือเรื่อง
โรงแรมหรู คฤหาสนอ์นัใหญ่โตโออ่่า และ รา้นบตูิค อินเทรนด ์รวมถึงชายหาดสวยๆ 

 ใหท้า่นเดนิเล่น ถ่ายรูปที่ท่าเรือ และบริเวณชายหาดยอดนิยมของซานตาบารบ์ารา่  
 จากนัน้น าทา่นชม ทีท่ าการศาลซานตา บารบ์าร่า“Santa Barbara Courthouse” มีอายมุากกวา่ 160 ปี ซึ่ง

เคยใชเ้ป็นหนว่ยงานเทศบาลและส านกักฎหมายของรฐั ถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นปี 1929 หลงัจากเหตกุารณ์



 

 

แผน่ดนิไหวในปี 1925 สถานท่ีทอ่งเท่ียวทางประวตัิศาสตรข์องชาตแิหง่นีไ้ดร้บัการออกแบบสไตลส์เปน-มวัรชิ 
ซึ่งรวมผลงานการปกูระเบือ้งท่ีมีลายซบัซอ้นลอ้มรอบดว้ยสวนและน า้พมุากมาย เป็นอีกหนึ่ง Landmark ของ
เมืองนีท่ี้ตอ้งมา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอิสระตามอธัยาศยัในยา่นชอ้ปป้ิง State Street  ถนนสายนีจ้ะเป็นศนูยร์วมแหลง่ชอ้ปป้ิงของ

แบรนดเ์นมและหา้งช่ือดงั ใครท่ีเป็นขาชอ้ปพลาดไมไ่ด ้หรือ จะหาคาเฟ่เก๋ๆนั่ง จิบกาแฟชิวๆ หรือเดนิถ่ายรูป
เลน่ก็ไมผ่ิดกตกิา 
ไดเ้วลาเดนิทางกลบัลอสแองเจลิส เดนิทางสู่ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยคลบั และ
แหลง่บนัเทิงยามค ่าคืน ย่าน The Grove ให้ท่านใช้เวลาอิสระตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hilton Santa Monica หรือเทียบเท่า 

 
 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง ลอสแองเจลสิ – ลาสเวกสั 
 

 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
                         จากนัน้ออกเดนิทางสู่ เมืองลาสเวกัส (ประมาณ 4 ชม.) 
เท่ียง                  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย                  น าทา่นชมเมืองลาสเวกสั อิสระเพ่ือ ชอ้ปป้ิง หรือเส่ียงโชค พรอ้มกบัความเพลิดเพลิน 

คณุจะไดพ้บกบัสถานท่ีส าคญัในเวกสั ไมว่า่จะเป็นคาสิโนส าหรบัคนมือเติบ คลบัท่ีเป่ียมดว้ยมนต  ์
เสนห่ ์และโบสถจ์ดังานแตง่ท่ีขึน้ช่ือทัง้หลายและแสงไฟนีออน  บรเิวณใจกลางเมืองลาสเวกสั 
มีถนนหลวงลาสเวกสัท่ีทอดยาว 6 กิโลเมตรท่ีไดร้บัการขนานนามว่า The Strip โรงแรมและคาสิโน 
เริ่มเกิดขึน้ท่ีน่ีในชว่งกลางทศวรรษ 1940  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Treasure Island Hotel หรือเทยีบเท่า 
 **จากนัน้ พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือเลือกท่องราตรีเมืองลาสเวกสั ชมกิจกรรมยามค ่าคืน ท่านจะเพลิดเพลิน

กบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแตล่ะ่แหง่ในย่านถนน STRIP ของลาสเวกสั เชน่ โชวภ์เูขา ไฟระเบดิท่ี 
MIRAGE, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชวน์  า้พเุตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ



 

 

และเครื่องเลน่หวาดเสียวตา่งๆ ท่ีตัง้อยูส่งูท่ีสดุในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE,ชมหนึ่งในพระพรหมของ
ไทยซึ่งตัง้อยูท่ี่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตชูยัซึ่งจ  าลองจากปารีส หรือ สมัผสั
ประสบการณช์มวิวมมุสงู 550 ฟตุ จากชิงชา้สวรรค ์(HIGH ROLLER) ของลาสเวกสั พรอ้มทัง้ชมความ
สวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดว้ย 

 

วันทีห่า้ของการเดินทาง ลาสเวกสั – อทุยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝ่ัง SOUTH RIM   
 
 
 
 

 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

เดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน ฝ่ัง SOUTH RIM (ประมาณ 4.30 ชม.) เป็นดนิแดนหินผาและ
หบุเหว ซึ่งหนา้ผามีความสงูถึง 1,600 เมตร และหบุเหวยาวถึง 450 กิโลเมตร เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน่ า้
โคโลราโด ไหลผา่นท่ีราบสงูท าใหเ้กิดการสึกกรอ่น พงัทลายของหินเป็นเวลา 990 ลา้นปีมาแลว้ น าทา่นชม
อทุยานแหง่ชาติแกรนดแ์คนยอน ฝ่ัง SOUTH RIM  เป็นฝ่ังท่ีไดข้ึน้ช่ือสวยท่ีสดุ อลงัการท่ีสดุ ความมหศัจรรย ์
ทางธรรมชาตท่ีิยิ่งใหญ่แหง่หนึ่งของโลก ปัจจบุนั ถกูจดัใหเ้ป็นหนึ่งในอนรุกัษส์ถานของโลกตามมตขิอง
สหประชาชาต ิ 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจดุชมวิวคลา้ยกบัโรงละคร

ยคุโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จดุชมวิวท่ีมีเนือ้ท่ีย่ืนเขา้ไปดา้นในของแคนยอน น าชม 
POWELL POINT จดุชมวิวแหง่นี ้ตัง้ช่ือเพ่ือเป็นเกียรติแก่ จอหน์เวสลียพ์าวเวลล ์(JOHN WESLEY 
POWELL) ผูค้น้พบแกรนดแ์คนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือส ารวจกบัคณะทัง้หมด จดุชมวิวนีเ้ป็น
หนา้ผาท่ีย่ืนเขา้ไป สามารถชมวิวไดเ้กือบ 360 องศา 
น าชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นแมน่ า้โคโลราโด จากนัน้ 
น าทา่นสู ่จุดชมวิวริมถนน (DESERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจดุชมวิวท่ีส าคญัทางทิศใต ้ ท าหนา้ท่ี เป็น
พืน้ท่ีของอทุยานเพราะมีทางเขา้ศนูยบ์รกิารนกัทอ่งเท่ียวและสถานีเรนเจอร  ์
**มีกิจกรรมน่ังเฮลิคอปเตอรช์มวิวแกรนดแ์คนยอน  (ไม่รวมในรายการ) กรณีท่านทีต่้องการน่ัง 
เฮลิคอปเตอร ์เพือ่ชมแกรนด ์แคนยอน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร ์โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ประมาณ 
USD 220 ต่อท่าน 



 

 

คณุจะไดส้มัผสัถึงความยิ่งใหญ่ของแกรนดแ์คนยอนฝ่ังตะวนัตกจากทางอากาศ พาคณุลงจอดในเขตสงวน
ของอินเดียนเผา่ฮวาลาไพ (Hualapai Indian Territory) ท่ีซึ่งคณุสามารถเรียนรูเ้ก่ียวกบัชนพืน้เมืองและคน้
พบวา่แกรนดแ์คนยอนแหง่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของประวตัิศาสตรอ์เมริกนั คณุจะไดบ้นิลดัฟ้าพาดผา่นสิ่งมหศัจรรย์
ท่ีสรา้งขึน้โดยฝีมือมนุษย ์อย่าง ทะเลสาบลาสเวกสั (Lake Las Vegas), ทะเลสาบมีด (Lake Mead) และ
เข่ือนฮเูวอร ์(Hoover Dam) ทิวทศันข์องฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต ้

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Grand Canyon Plaza Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันทีห่กของการเดินทาง แกรนด์แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน – Horseshoe Bend  – อุทยานแห่งชาติไบร์
ซแคนยอน 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

เดนิทางสู ่แอนทโีลป แคนยอน (Antelope Canyon) (ประมาณ 2.30 ชม) คือชอ่งเเคบๆของภเูขาหินทราย ท่ี
มีริว้ลายของผนงัอนัสวยงามจะมีสีสนัท่ีแตกตา่งกนั โดยเฉพาะเม่ือมีแสงมาตกกระทบท ามมุท่ีเหมาะสม ต า
เเหนง่ท่ีตัง้ของ Antelope Canyon อยูใ่นเขตพืน้ท่ีการดเูเลของอินเดียนแดงเผา่ Navajo ทางตอนเหนือของรฐั 
Arizonaโดยในแตล่ะฤดกูาลภเูขาหินทราย แอนเทอโลปแคนยอน แบง่เป็นสองสว่นคือ ชว่งบนอพัเพอรแ์อน
เทอโลปแคยอน (UPPER  ANTELOPE CANYON) และชว่งลา่ง โลเวอรแ์อนเทอโลปแคนยอน (LOWER  
ANTELOPE CANYON) 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย เดนิทางสู ่น  าทา่นเดินเท้าไปชมความงามและถ่ายรูป ฮอรส์ชู เบน (Horseshoe Bend)  Bend เป็นค าท่ี

ใชเ้รียกหนา้ผาหินท่ีสงูกวา่หนึ่งพนัฟตุรมิเเมน่  า้โคโลราโด ซึ่งไหลออ้มเป็นโคง้จนคลา้ยรูปเกือกมา้ มีน า้สีเขียว
เขม้เหลือบน า้เงินไหลอยูเ่บือ้งลา่งกวา่หนึ่งพนัฟตุของหนา้ผาหินสีน า้ตาล้อมเเดง  

น าทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตไิบร์ซแคนยอน (Bryce Canyon) (ประมาณ 3 ชม.) ท่ีตัง้เรียงรายอยู่
ทา่มกลางหบุเขาสดุกวา้งใหญ่ เป็นสญัลกัษณท่ี์ท าใหค้นทั่วโลกจดจ าไบรซ ์แคนยอน ไดอ้ยา่งดี โดยเสาหิน
ตา่ง ๆ นีจ้ะเรียกว่า Hoodoo ซึ่งมีมากท่ีสดุในโลก การเกิดไบรซ ์แคนยอนนัน้เกิดจากลม พายฝุน และหิมะท่ี
ละลายกลายเป็นน า้กดักรอ่นภเูขาหินทรายมานานหลายพนัปี จนกลายเป็นเสาหินรูปทรงแปลกตา สีสนัสดใส



 

 

ทัง้แดง สม้ ชมพ ูสลบัซบัซอ้นมองไปไดไ้กลสุดลกูหลูกูตา ไมว่า่จะฤดกูาลไหนท่ีน่ีก็สวยงามไมแ่พก้นั กลายเป็น
แลนดม์ารก์ท่ีหา้มพลาดของอเมรกิาอีกหนึ่งแหง่ไดอ้ย่างสง่างาม 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

วันทีเ่จด็ของการเดินทาง อทุยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน –เมืองโพรโว– ชมเมือง  – ซอลท์เลคซิตี ้
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นชม อุทยานแห่งชาตไิบรซ์แคนยอน (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอทุยานท่ีตัง้อยู่
ทางตอนใตข้องรฐัยทูาห ์(UTAH) เกิดขึน้มากวา่หม่ืนปีจากการเผชิญกบัสภาพดนิฟ้าอากาศท่ีรุนแรงในพืน้ท่ี
สงูชนัและเกิดการถกูกดัเซาะโดยแม่น า้และหิมะ จงึเกิดไบรซ์แคนยอนขึน้ ชาวอินเดียนแดง เรียกท่ีน่ีวา่หินแดง 
(RED ROCK) เอกลกัษณข์องไบรซแ์คนยอนคือ แทง่หินยอดแหลมๆ เรียกวา่ ฮดู ู(HOODOOS) ท่ีขึน้เรียงกนั
เป็นแนว มีรูปรา่งเแปลกประหลาด  
น าทา่นชมจดุชมวิวหลกั SUNRISE POINT ชม THOR’S HAMMER หรือปลอ่งไฟนางฟ้า, จุดชมวิว 
INSPIRATION ทา่นจะไดช้มความงดงามท่ีแตกตา่งกนั และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทศันท่ี์สวยงาม
ท่ีสดุและความมหศัจรรยข์องท่ีน่ี  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย น าทา่นสูเ่มืองโพรโว Provo Utah (ประมาณ 3.30 ชม.) โพรโวเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมอนัอดุมไปดว้ย

สวนสวยและชนบทท่ีงดงามซึ่งเหมาะส าหรบัครอบครวั เมืองนีต้ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบยทูาห ์กบัเชิงเขาทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัยทูาห ์สิ่งก่อสรา้งสว่นใหญ่มีลกัษณะไมส่งู ดงันัน้ หลายๆ ต าแหนง่ของเมืองจงึ
เปิดรบัทศันียภาพอนัตระการตาของภเูขาและทะเลสาบแสนสวย น าทา่นชมเมืองจากนัน้มาชอ้ปป้ิงท่ี
หา้งสรรพสินคา้ Provo Town Center ในยทูาห ์หา้งสรรพสินคา้เปิดใหบ้รกิารในปี 1998 และถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าทา่นสู่ ซอลทเ์ลคซิตี ้Salt Lake City  (ประมาณ 1 ชม.) 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hilton Salt Lake City Center หรือเทยีบเท่า 

 
 

วันทีแ่ปดของการเดินทาง ซอลท์เลคซิตี ้– แวะชมน า้ตกไอดาโฮ - อทุยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน 
 

https://th.hmong.wiki/wiki/Shopping_mall
https://th.hmong.wiki/wiki/Shopping_mall
https://th.hmong.wiki/wiki/Provo,_Utah


 

 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นชมเมือง ซอลทเ์ลคซิตี ้(Salt Lake City) เย่ียมชมสถานท่ีไฮไลทต์า่งๆ อาคารรัฐบาล Utah State 

Capitol แวดลอ้มดว้ยวิวของเขาและวิวท่ีสวยงาม  ชมย่าน temple Square  และ County Court House เดนิ
เลน่ย่านช้อปป้ิง The Gateway 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย เดนิทางสูน่  า้ตกไอดาโฮ (Idaho falls) (ประมาณ 3 ชม.) ชมความงามและถ่ายรูป  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่

อทุยานแหง่ชาติ เยลโลวส์โตน Yellowstone National Park (ประมาณ 3 ชม.)  มีเนือ้ท่ีราว 136 ตารางไมล ์
เป็นทะเลสาบท่ีอยูเ่หนือระดบัน า้ทะเลถึง 7,000 ฟตุ อดุมไปดว้ยปลานานาชนิด ในหนา้รอ้นจะมีผูม้าเลน่เรือ 
ตกปลา และล่องเรือดนูกดว้ย สว่นในหนา้หนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็งท าใหเ้ปล่ียนทศันียภาพรอบๆ 
ทะเลสาบสวยงามตา่งออกไปอีกแบบ  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร     
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Best Western Desert Inn หรือเทยีบเท่า  
** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจ ากัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง ** 
 

วันทีเ่ก้าของการเดินทาง อทุยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนฝ่ังตะวันตก– Mammoth Hot Springs- บ่อโคลนเดือด - 
Grand Canyon of Yellowstone - Upper Falls of the Yellowstone River 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าทา่นเขา้ชมอุทยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตนฝ่ังตะวันตก Yellowstone National Park เป็นอทุยานแหง่
แรกของโลกและของสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยูใ่นเขตตดิตอ่ 3 รฐัไดแ้ก่ ไวโอมิง มอนทานา และไอดาโฮ แตพื่น้ท่ีส่วน
ใหญ่อยูใ่นรฐัไวโอมิง เป็นอทุยานแหง่ชาตท่ีิใหญ่ท่ีสดุในสหรฐั มีเนือ้ท่ีมากกว่า 8,992 ตารางกิโลเมตร ภายใน



 

 

อทุยานประกอบไปดว้ยท่ีราบสงูและภเูขาสงูมีหนา้ผาชนั มีบอ่น า้รอ้น และน า้พรุอ้น มากกวา่ 10,000 แหง่ ชม 
Mammoth Hot Springs อีกหนึ่งไฮไลทข์องสถานท่ีแหง่นี ้ สามารถพบเห็นสตัวป่์านานาชนิด อาทิ กวางมสู 
(Bull Moose), กวางเอลค ์(Bull Elk) ,กวาง Pronghorn, หมีสีน า้ตาลขนาดยกัษพ์นัธุก์รซิล่ีย ์(Grizzly Bear) 
รวมถึงนกน า้นานาชนิด  

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย จากนัน้ชมความสวยงามของธรรมชาต ิณ บอ่โคลนเดือด (Mud Volcano) ท่ีน่ีสามารถเห็นฝงูสตัวต์า่งๆ ท่ีเห็น 

อีกท่ีหนึ่งท่ีไม่ควรพลาดคือ Grand Canyon of Yellowstone จะเป็นวิวของภเูขา, ทุง่หญา้ และตน้สน สามารถ
เจอสตัวต์า่งๆ และเท่ียวชมความงามในจดุตอ่ไป Upper Falls of the Yellowstone River 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Best Western Desert Inn หรือเทยีบเท่า  
** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจ ากัด หากโรงแรมเตม็ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง ** 
 
 

วันทีส่ิบของการเดินทาง อทุยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน- บ่อน า้พรุ้อนนอริส–Grand Prismatic Spring -โอลด์
เฟธฟูล เกย์เซอร์ – อทุยานแห่งชาติแกรนด์ทตีัน – จุดถ่ายภาพ Oxbow Bend  

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

น าท่านชม บ่อน า้พุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บอ่น า้พรุอ้นท่ีมีอณุหภมูิสงูท่ีสดุและเปล่ียนแปลง
บอ่ยท่ีสดุในอทุยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตนท่ีมีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทกุท่านจะไดเ้ดนิชมบ่อน า้พุ
ร้อน Porcelian และบอ่น า้พรุอ้น Back ท่ีอยูใ่นเขตบอ่น า้พรุอ้นนอรสิซึ่งทา่นจะไดเ้ห็นทศันียภาพอนังดงาม
ทางธรรมชาตท่ีิผสมผสานกนัอยา่งลงตวั  
น าชม  Grand Prismatic Spring คือน า้พรุอ้นธรรมชาต ิน า้พรุอ้นแหง่นีมี้ขนาดใหญ่ มีสี 7 สีเหมือนสายรุง้ 
พืน้ดนิใตผ้ิวน า้เป็นสีน า้ตาลออ่น ถดัเขา้ไปดา้นในมีสีสม้ ไลสี่ไปจนถึงตวับอ่น า้รอ้น สีรุง้พวกนีเ้กิดจาก
แบคทีเรีย ท่ีอาศยัอยูใ่นบรเิวณบอ่น า้รอ้นท่ีรวมกบัอณุหภมูิของน า้ จงึท าใหสี้สนั บรเิวณลานบอ่น า้รอ้นหา้ม
ไมใ่หน้กัทอ่งเท่ียวเขา้เดินไป เพราะน า้ท่ีมีอณุหภมูิสงูกวา่ 45 – 92 องศาYellowstone National Park   

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   



 

 

บา่ย   อีกจดุท่ีพลาดชมไมไ่ดอี้กแห่งก็คือ  น า้พรุอ้นโอลด ์เฟธฟลุ (Old Faithful Geyser)  ท่ีตัง้อยูห่่างลงไปทางใตอี้ก
ราว 80 กิโลเมตร ซึ่งมีน า้พุง่สงูขึน้จากพืน้ดนิ โดยจะพุง่สงูกวา่ 100 ฟตุ บางครัง้ถึง 200 ฟตุในทกุๆ 33 และ 93 
นาที โดยไมเ่ปล่ียนแปลงเลยในรอบ 100 ปี   
ไดเ้วลาออกเดนิทางสูอุ่ทยานแห่งชาตแิกรนดท์ตีัน (Grand Teton National Park) (ประมาณ 1.30 ชม.) 
อุทยานแห่งชาติแกรนดท์ีตัน (Grand Teton National Park) คืออีกหนึ่งอทุยานแหง่ชาตท่ีิมีช่ือเสียง
ทางดา้นการท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งของมลรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา เป็นท่ีตัง้ของภเูขาแกรนดที์ตนั (Grand 
Teton Mountain) ในเทือกเขารอ็กกี ้Rocky Mountains เป็นภเูขาท่ีสงูท่ีสดุในรฐัไวโอมิงและในอทุยาน
แหง่ชาตแิกรนดที์ตนั รวมไปถึงสงูสดุเป็นอนัดบัสองในสหรฐัอเมรกิามีความประมาณ 13,775 ฟตุ  
ชมความงาม ณ จุดถ่ายภาพ Oxbow Bend เป็นคุง้แมน่  า้ Snake River ท่ีเห็น Mount Moran เป็นฉากหลงั 
อิสระใหท้า่นถ่ายรูปวิวภเูขาอนัสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Hampton Inn Jackson Hole Hotel หรือเทยีบเท่า   
 
 
 
 
 
 

วันทีส่ิบเอ็ดของการเดินทาง กระเช้าลอยฟ้า – จุดถ่ายภาพ Moulton  Barns - Schwabacher Landing –แจ็ค
สันเลคลอดจ์ -บิ๊กสกาย 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
 น าทา่นขึน้กระเช้าลอยฟ้าเมืองแจ็คสัน ชมวิวมมุสงูของเมือง แจ็คสัน โฮล (Jackson Hole) และแนว

เทือกเขาของอทุยานแกรนดที์ตนัแบบพาโนรามา่  
 เดนิทางไปจดุถ่ายภาพยอดนิยม Moulton Barns เป็นจดุถ่ายรูปท่ีโดง่ดงัมาก และสวยงามมาก เพราะมีโรงนา 
เป็นฉากหนา้ และมีภเูขา Grand Teton เป็นฉากหลงั  จากนัน้เดนิทางไปเก็บภาพประทบัใจกนัตอ่กบั
Schwabacher Landing กบัยอดของ Grand Teton เป็นเงาสะทอ้นในน า้ท าใหก้ารถ่ายภาพสวยจบัใจยิ่งขึน้  



 

 

จากนัน้เดินทางสู่ แจ็คสันเลคลอดจ ์(Jackson Lake Lodge) อีกหนึ่งจดุชมวิวและถ่ายภาพสวยๆโดยมีทุง่
กวา้ง ทะเลสาบและฉากหลงัเป็นแนวเทือกเขาตระหง่านเป็นแนวยาว 

เท่ียง                 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย  แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบแจ็คสัน  (Jackson Lake) จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองบิ๊กสกาย (Big Sky) 

ตัง้อยูท่ี่ชายแดนตะวนัตกเฉียงเหนือของอทุยานแหง่ชาติเยลโลวส์โตน เดมิทีเมืองนีเ้ป็นเพียงเมืองปศสุตัวท่ี์ไม่
คอ่ยเป็นท่ีรูจ้กั จนกระทั่งในชว่งตน้ทศวรรษ 1970 ท่ีผูร้ายงานขา่ว เช็ท ฮนัทลี์ย ์มองเห็นศกัยภาพของเมืองนีท่ี้
นา่จะพฒันาไปเป็นสกีรีสอรท์ได ้ปัจจบุนัท่ีน่ีกลายเป็นจดุหมายปลายทางส าหรบัผูร้กักิจกรรมกลางแจง้ตลอด
ทัง้ปี ทางลาดสกีของ Big Sky ยงัถือวา่มีผูค้นไมห่นาแนน่เม่ือเทียบกบัสถานท่ีอ่ืนๆ ในอเมรกิาท่ีสรา้งมานาน
แลว้ ท่ีน่ีจงึเหมาะส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการเวลาอนัเงียบสงบทา่มกลางธรรมชาติ 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Residence Inn by Marriott Big Sky หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่ิบสองของการเดินทาง บิ๊กสกาย สกรีีสอร์ต– สนามบินโบซแมน – ซานฟรานซิสโก-ฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ 
 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 

ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ในบิ๊กสกายสกีรีสอรต์ อิสระตามอธัยาศยั  
11.00 น.           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เท่ียง  น าทา่นเดนิทางสู่ สนามบิน โบซแมน (Bozeman Yellowstone International Airport)  
15.00 น.   ออกเดนิทางสูซ่าน ฟรานซิสโก โดยสายการบนิ ยไูนเต็ด แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี UA5779 (ประมาณ 2.30 ชม.) 

** หมายเหต ุรอบไฟลท์บนิอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ** 
16.38 น.   เดนิทางถึงสนามบิน ซาน ฟรานซิสโก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร ์แมนวารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) เป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียวไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร สวนสนกุ พิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ และเป็นท่ีตัง้ของ 
PIER 39 จดุท่ีมีสิงโตทะเลมานอนอาบแดดนบัรอ้ยตวั   

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม San Francisco Marriott Fisherman's Wharf หรือเทยีบเท่า   
 

วันทีส่ิบสามของการเดินทาง  ถนนลอมบาร์ด –สะพานแขวนโกลเด้นเกท - PIER 39 -สนามบินซานฟรานซิสโก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั 
 เดนิทางสูถ่นนลอมบารด์ (Lombard Street)เป็นถนนท่ีไดช่ื้อวา่คดเคีย้วท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลกมีลกัษณะเป็น

ถนนท่ีคดเคีย้วแบบโคง้หกัศอกอยูบ่นเนินชนั มีทัง้หมด 8 โคง้ เป็นโคง้ชว่งสัน้ ๆ และแคบมาก การเดนิรถจะ
เดนิรถทางเดียว จากบนเนินเขาลงสูด่า้นลา่ง รอบขา้งของถนนเสน้นีจ้ะเป็นบา้นเรือนอนัสวยหรูสไตล์
วิคตอเรียน น าทา่นชม บ้านเก่าแก่สไตลว์ิคตอเรียน (Seven Sisters)หรือ Painted Ladies เป็นอีกหนึ่ง
แลนดม์ารก์ท่ีหา้มพลาดของซานฟรานซิสโก มีลกัษณะเป็นบา้นเรือนเก่าแก่ในสไตลว์ิคตอเรียน (Victorian) ตัง้
เรียงรายกนั 7 หลงั อยูร่มิถนน Steiner Street ซึ่งเป็นแนวชนั อยูร่ะหวา่งบา้นเลขท่ี 710–720 บา้นเรือนเหล่านี ้
โดดเดน่ดว้ยสีสนัแบบพาสเทล ดา้นหนา้จะมีสนามเดก็เล่น ซึ่งชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวตา่งชอบท่ีจะมานั่ง
พกัผอ่นกนับรเิวณนี ้

 น าทา่นถ่ายรูปและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) อนัโดง่ดงั ผลงานวิศวกรรมอนัล า้
เลิศปลายยคุปฎิวตัอิตุสาหกรรมท่ีออกแบบโดย นายโยเซฟ แบรม์านนส์เตร๊าซ ์ท่ีมีความยาวถึง 4,200 ฟตุ 

 น าทา่นเดนิทางสูท่่าเรือ PIER 39 อิสระใหท้่านชมวิว เดินเลน่ หรือเลือกซือ้ของท่ีระลกึ 
            อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร)์ เพ่ือใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาเดนิเท่ียวไดเ้ตม็ท่ี 

12.30 น.           จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเพ่ือท าการเช็คอิน กลบักรุงเทพฯ 
16.00 น.  ออกเดนิทางจาก สนามบินซานฟรานซิสโก  เทีย่วบิน QR0738 (ใชเ้วลาเดนิทาง 15 ชั่งโมง 10 นาที) 
 

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

วันทีส่ิบสี่ของการเดินทาง โดฮา  
 

17.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการต์า้ แวะเปล่ียนเครื่อง   
19.25 น. ออกเดนิทางจากถึงสนามบนิ Hamad International Airport เทีย่วบิน QR0830 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชั่งโมง 

50 นาที) 
 

วันทีส่ิบหา้ของการเดินทาง กรุงเทพฯ 
 

06.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

****************************************** 



 

 

*หมายเหตุ การเดินทางเขา้ราชอาณาจกัรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะตอ้งจองโรงแรม ASQ (การกกั
ตวัแบบทางเลือก) เป็นเวลา 1 วนั โดยท่านตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์) ใหจ้องหอ้งพกัตรงกบั
โรงแรมฯ เม่ือทราบวนัท่ีเดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผา่น
เวบ็ไซต ์https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจง้ไปหน่วยงานท่ีท่าอากาศยานทราบและจะ
ส่งรถมารับท่ีท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผูม้าตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจบ็ป่วย) เม่ือจอง
หอ้งพกักบั ASQ เรียบร้อยแลว้ ใหน้ าหลกัฐานการส ารองท่ีพกั อพัโหลดลงในระบบ เพื่อขอหนงัสือรับรอง 
(COE) เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

 รายช่ือโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบคน้
รายช่ือ และรายละเอียดท่ีปรับเพิ่ม ไดท่ี้ 
 เวบ็ไซต ์www.hsscovid.com  (โรงแรมท่ีผา่นการตรวจประเมินโดย สธ. และ กลาโหม ASQ) 
 เฟสบุก๊  www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444 

  

*** โปรแกรมทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทาง
อากาศซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี ้ทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นส าคัญ โปรแกรมนีจั้ดขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์การ
ท่องเทีย่วเป็นหลกั นอกจากนีก้ารเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทย ต้องเป็นไปตามค าส่ังของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลา
น้ัน ซ่ึงทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองทีพ่กัส าหรับการกกัตัวเอง (ASQ)  ก่อนการเดินทาง 
ทางบริษัททวัร์ จะไม่รับผดิชอบกรณีทีผ่ลการตรวจเช้ือ Covid-19 เป็นบวก ซ่ึงท าให้ท่านไม่สามารถขึน้เคร่ืองได้ ตามกฎของ
ทางสายการบิน และจะไม่รับผดิชอบจากผลข้างเคียงที่เกดิขึน้จากการฉีดวคัซีน*** 
 
 

ค่าบริการ 
กลุ่มเดินทาง 12 ท่าน   299,900 บาท/ท่าน 

หมายเหตุ : ราคานี ้พกัห้องละ 2 ท่าน    
ในอเมริกาไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง เน่ืองจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 
2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทาง 3 ท่าน แนะน าให้ท่าน เปิดห้องพกั เป็น 
2 ห้องจะสะดวกกว่า   

 

การจองทัวร์ 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าล่วงหน้า 100,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการ

ยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

https://www.agoda.com/quarantineth
http://hsscovid.com/
https://www.facebook.com/Alternative-State-Quarantine-105755234490444


 

 

 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือล่วงหน้า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีก าหนด ทาง
บริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ท่านสามารถโอนเงนิเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
 
 
 
 

ค่าทัวร์รวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิ BKK-LAX//BZN-SFO-BKK  
 เดนิทางดว้ยรถบสั  
 คา่โรงแรมท่ีพกั 11 คืน ระดบัมาตรฐาน 3-4 ดาว (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบใุนรายการทวัร ์
 คา่เขา้ชมสถานท่ี / อทุยานแหง่ชาต ิตามระบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ไกดค์นไทย/คนขบัรถ คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่นตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ทีม่ีอายุตั้งแต่75ปีขึน้ไป) 
 

ค่าทัวร์ไม่รวม 
 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศอเมริกา (บริษัทฯช่วยอ านวยความสะดวกในการกรอกเอกสารในการขอวีซ่าให ้หรือต่ออายุวีซ่าเขา้

ประเทศอเมรกิาใหท้า่นได)้ 
 คา่ตรวจเชือ้ Covid-19 ส าหรบัการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) ส าหรับการเดินทางออกจาก

ประเทศไทย และ ก่อนออกจากอเมริกา 
 คา่ใชจ้า่ยส าหรบัการกกัตวั 1 วนั (ASQ) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัมาตรการณข์อง ศ.บ.ค. ในขณะนัน้ 
 คา่ทิปไกด/์คนขบัรถฯ ตลอดการเดนิทาง  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพักค่าอาหารและ

เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ หากทา่นทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 

 

การยกเลกิ  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  หกัค่ามดัจ า 50,000 บาท  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 70,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

 



 

 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 12 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ดินทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดนิทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ 

เหตกุารณท์างการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี
เกิดขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบตัิเหตตุ่างๆ  ทัง้นี ้
บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 ทา่นท่ีจะออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้ๆ ยืนยนัการเดนิทาง แนน่อน 
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนกังาน  แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบนิ ซึ่งอยูน่อกเหนือจากการควบคมุทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบต่อ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบรษิัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสญูหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ใน

ระหวา่งการเดนิทาง 
 

การเดินทางเป็นครอบครัว  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดแูลพิเศษ (Wheelchair), 

เดก็, และผูส้งูอาย ุมีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น
หมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
 
หลังจากการจองทัวรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่ริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 


