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12 วัน เมาท์ รัชมอร์ , เยลโลว์ สโตน, อาร์ เชส, แอนทีโลป
(เส้ นทางเที่ยวชมอุทยานแห่ งชาติทสี่ วยทีส่ ุ ดในอเมริกา)

โปรโมชั่น... สายการบิน อีวเี อ แอร์ ไลน์ ส (EVA Air)

เมษายน – ตุลาคม 2019
เริ่มต้ น...175,000 บาท
ลอสแองเจลิส (บินภายใน 4 เทีย่ ว) – อุทยานแห่ งชาติแอนทีโลป แคนยอน – หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์ คอนเนอร์
โมนูเมนต์ – อุทยานแห่ งชาติเมซา เวอร์ เด – เมืองโบราณใต้ ผา – อุทยานแห่ งชาติอาร์ เชส – โคโลราโด แคนยอน
ป่ าไวท์ ริเวอร์ – เมาท์ รัชมอร์ - อุทยานแห่ งชาติ วินด์ เคฟ – อุทยานแห่ งชาติเยลโลวสโตน – ซีแอตเทิล

13-24 เม.ย. / 26 เม.ย.- 7 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./ 12-23 ต.ค. 2019
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12 วัน เมาท์ รัชมอร์ , เยลโลว์ สโตน, อาร์ เชส, แอนทีโลป
(เส้ นทางเทีย่ วชมอุทยานแห่ งชาติทสี่ วยทีส่ ุ ดในอเมริกา)

วันแรก

กรุ งเทพ – ไทเป

22.30 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
Q/R สายการบิน EVA Airways

วันทีส่ อง ไทเป – ลอสแองเจลิส – เซ็นต์ จอร์ จ
01.45 น.

06.35 น.
10.10 น.

ออกเดิ นทางสู่ ไทเป โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ BR206 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.35 ชัว่ โมง)
สายการบินมีบริ การอาหารกลางวันบริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิ ดเพลิ นกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดินทางจากสนามบินไทเป (TPE) สู่ สนามบินลอสแองเจลิส (LAX) โดยเที่ยวบิน BR006
(ใช้เวลาบินประมาณ 11.40 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารค่า และ อาหารเช้ าบนเครื่ องบิน
06.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนาท่านสู่ โรงแรมที่พกั
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นำท่ำนเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) เมืองที่ใหญ่ที่สุด เป็ นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริ กำตั้งอยูใ่ น
รัฐแคลิฟอร์ เนีย ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีควำมหลำกหลำยทำง ด้ำนวัฒนธรรมและศิลปกรรม นอกจำกนี้ ยงั เป็ นเมืองที่มี
ชื่ อเสี ยงอย่ำงมำกของนักท่องเที่ยว เพรำะเป็ นที่ต้ งั ของฮอลลีวูด (Hollywood) และย่ำนคนรวยอย่ำงเบเวอรี่ ฮิลล์
(Beverly Hills) ซึ่ งเป็ นที่พกั ของ เหล่ำดาราดังในวงกำรมำยำ นาท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวูด วอร์ค ออฟ เฟม
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวูด ประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก
จานวนเกื อบ 5,000 ดวง จารึ กชื่ อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่ งถื อเป็ น
เกี ยรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กบนฮอลลีวูด วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้เดิ นเล่นและ
เก็ บ ภาพตามอัธ ยาศัย ได้เวลาน าท่ านแวะถ่ ายภาพกับ โรงภาพยนตร์ ก รอแมนไชนี ส เธี ย ร์ เตอร์ (Grauman’s
Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งฮอลลี วูด ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามื อ
ของดาราฮอลลีวดู พร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (เมนูกงุ้ มังกร)

13.30 น.
16.20 น.
18.37 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส
ออกเดินทางจากสนามบินลอสแองเจลิส สู่ สนามบิน เซ็นต์จอร์ จ โดยเที่ยวบิน UA5009 (ใช้เวลาบิน 1.17 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินเซ็นต์จอร์จ
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั

ค่า

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Courtyard by Marriott St. George หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

แอนทีโลปแคนยอน – Horse Shoe Bend Point

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชัว่ โมง) อีกหนึ่งความ
อัศ จรรย์ที่ ธ รรมชาติ บ ั น ดาลให้ ป รากฏ หุ บเขาพิ ศ วง แห่ งนี้ เกิ ด จากการพั ง ทลายของชั้ นหิ น Navajo
Sandstone ซึ่ งถู กกัดเซาะอย่างฉับ พลัน จากกระแสน้ าที่ ซัดผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝ น ผ่าน
ฤดู กาลต่างๆ ต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุบนั Antelope Canyon จึงกลายเป็ นหุ บเขาที่อนั ตรายที่สุด เนื่ องจากบริ เวณนั้น
อาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลา และระดับน้ าสามารถสู งถึง 10 เมตร
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่ ำนชมควำมมหัศ จรรย์ข องแอนที โลปแคนยอน หุ บเขาที่ อนั ตรายที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งของโลก ซึ่ งถื อว่ำเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งดึงดูดใจช่างภาพทัว่ โลก เพราะสี สันจากธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์
ที่สาดส่ องผ่านช่ องแคบ สะท้อนกับสี ของชั้นหิ น Navajo Sandstone เกิ ดเป็ นความสวยงามสุ ดประทับใจแก่ทุก
สายตา ด้ว ยความคดเคี้ ย วดุ จ เกลี ย วคลื่ น เว้า แหว่ง ไปตามซอกหน้ า ผา สี สั น ที่ เห็ น ใน Antelope Canyon จึ ง
เปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สี สันจะเป็ นโทนสี แดง ส้ม และ ม่วง ฤดูใบไม้ร่วง
จะเป็ นโทนสี อ่อน สบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึ้นชื่ อว่าเป็ น หุ บเขาที่อนั ตรายที่สุด ขณะเดียวกันก็ถือว่า
เป็ น หุ บเขาที่สวยที่สุด และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก และได้รับความ
นิยมในการถ่ายรู ปมากที่สุดแห่ งหนึ่งในอเมริ กา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่าน
ท่านชม ฮอสชู เบน (Horse Shoe Ben Point) จุดชมโค้งแม่น้ ารู ปเกือกม้าบนหน้าผาสู งกว่า 1,000 ฟุต นับเป็ นอีก
หนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามมาก

ค่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Antelope Lake Powell Resort / Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

หุบเขาโมนูเมนต์ – โฟร์ คอนเนอร์ โมนูเมนต์ – อุทยานแห่ งชาติเมซา เวอร์ เด – เมืองโบราณใต้ ผา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ หุบ เขาโมนู เมนต์ (Monument of Valley Navajo Tribal Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45
ชัว่ โมง) นาท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ปกับหุ บเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐ
ยูทาห์กบั รัฐแอริ โซนาทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของสหรัฐอเมริ กา ชื่ อหุ บเขามีที่มาจากแท่งหิ นค้ าขนาดมหึ มา ซึ่ ง
กระจัดกระจายอยูบ่ นที่ราบไม้พมุ่ อันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้ เต็มไปด้วยแท่งหิ นหรื อซากหิ นที่หลงเหลือจากการ
สึ กกร่ อน นักธรณี วิท ยาเรี ยกแท่งหิ นลักษณะดังกล่ าวนี้ ว่าโมนู เมนต์ ซึ่ งมี ลกั ษณะคล้ายสิ่ งก่ อสร้ างจากฝี มื อ
มนุษย์เช่น ตึกสู ง หิ นแท่งรู ปร่ างแปลกตาจานวนมากเหล่านี้ ถูกเรี ยกขานว่า "หิ นรู ปประสาท" ซึ่ งเป็ นแท่งหิ นที่มี
ลักษณะยอดราบ หรื อเรี ยกอีกอย่างเนิ น "เมซา"(mesa) สู งกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏ
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อยู่ นอกจากนี้ ยงั มี "หิ นรู ปถุงมือ" ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเนิ นยอดป้ านดู คล้ายนิ้ วมือทั้งสี่ นอกจากนี้ ยงั มี หินรู ปร่ าง
แปลกตาอีกมากมาย ในกลุ่มแท่งหิ น สู งกว่า 245 เมตร หุ บเขาแห่ งนี้ ยงั เป็ นฉากในภาพยนตร์ ฮอลลิวดู ้ หลายต่อ
หลายเรื่ องไม่ว่าจะเป็ น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future and etc. อิส ระ
ให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และสวยงามของหุ บเขาโมนูเมนต์ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (Mesa Verde National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เป็ นอุ ทยานที่ ต้ งั อยู่ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริ กา โดยมีบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่ อม 4 รัฐที่
เรี ยกว่า โฟร์ ค อร์ เนอร์ (4 corners) อัน ประกอบด้วยรัฐยูทาห์ โคโลราโด นิ วเม็ก ซิ โก และ อริ โซนา ภายใน
อุทยานจะเป็ นหน้าผา ซึ่ งคนโบราณได้สร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นโบราณสถานที่สาคัญอีก
แห่ งหนึ่ งของสหรัฐอเมริ กา สาหรับ เมซาเวอร์ เด ยังถื อว่าเป็ นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ ของชาวอินเดี ยนแดง
โบราณ เผ่าปั วโบล (Pueblos) เนื่องจากบริ เวณนี้ เต็มไปด้วยชะง่อนผาที่ยื่นออกไป ทาให้ขา้ งใต้เกิดเป็ นลักษณะ
เหมื อนถ้ า ชาวอินเดี ยนแดงโบราณเผ่าปั วโบล (Pueblos) จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งกาบังทางธรรมชาติโดย
สร้างบ้านเรื อนอยูใ่ ต้ชะง่อนผา ชุ มชนชะง่อนผาเหล่านี้ ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาสู งรู ปโต๊ะ ซึ่ งมีความสู งถึง 3,650 เมตร
ชาวปั ว โบลขยายตัว ออกไปและได้ส ร้ างชุ ม ชนเป็ นหมู่ บ ้า นเล็ ก บ้า งใหญ่ บ ้า งใต้ช ะง่ อ นผานับ ได้ก ว่า 600
แห่ ง แต่แห่ งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อว่าคลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็ นเสมือนอพาร์ ทเมนต์หรื อคอนโดมิเนียม
มี 6 ชั้น มีจานวนห้องถึง 217 ห้อง และมีความยาวถึง 88 เมตร อยูไ่ ด้ถึง 600 คน สาหรับอุทยานแห่ งชาติเมซา
เวอร์เด ปั จจุบนั ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เพื่ออนุ รักษ์โบราณสถานแห่งนี้ให้เป็ น
สมบัติของมวลมนุษยชาติสืบไป อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเมืองโบราณใต้ชะง่อนผาตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Express Mesa Hotel หรื อเทียบเท่า
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วันทีห่ ้ า

อุทยานแห่ งชาติเมซา เวอร์ เด – อุทยานแห่ งชาติอาร์ เชส - โคโลราโด แคนยอน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ อุทยานแห่ งชาติอาร์ เชส (Arches National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) หรื อ
อุ ทยานแห่ งชาติ หินโค้ง ซึ่ งมี เนื้ อที่ 300 ตารางกิ โลเมตร มี สะพานหิ นโค้งมากกว่า 200 แห่ ง สะพานหิ นโค้ง
แลนด์สเคป ยาวกว่า 89 เมตร เป็ นสะพานหิ นโค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็ นอุทยานเล็กๆ มีเนื้ อที่ไม่มาก แต่
ที่นี่เป็ นบันทึกหน้าสาคัญทางธรณี วทิ ยา เป็ นที่ชุมนุมของหิ นโค้งหรื อทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ ช (arch) ที่
เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2000 พันชิ้ น มี ขนาดน้อยใหญ่ รู ปร่ างแตกต่างกัน และ มีสะพานหิ นโค้งเด
ลิ เคต ซึ่ งสะพานแห่ งนี้ สู งโดดเด่ น เหนื อของแอ่ งหิ น ขนาดใหญ่ ตัวสะพานสู ง เท่ าตึ ก 7 ชั้น เป็ นจุ ดเด่ น ของ
อุทยานแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานหิ นโค้งตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันแบบ Lunch Box (อาหารไทย)

บ่าย

นาท่ านเดิ น ทางสู่ โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2
ชัว่ โมง) ซึ่ งได้รับการจัดอันดับและขึ้นทะเบียนเป็ นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริ กาตะวันตก
นาท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรู ปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด นาท่านชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระ
ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโด ได้ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn Hotel หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

ป่ าไวท์ ริเวอร์ – เดนเวอร์ – แรพิดซิตี้ (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ป่ าไวท์ ริ เวอร์ หรื อ ป่ าแห่ ง แม่ น้ าสี ขาว (White River National Forest) (ใช้ เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) อัน เป็ นที่ ต้ งั ของ Maroon Bells อัน งดงาม ซึ่ งเป็ นยอดเขายาวต่ อกัน ที่ โผล่ ข้ ึ น มาเหนื อ
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ทะเลสาบน้ าใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขายอดสู งที่ปกคลุมด้วยหิ มะ สะท้อนกับผืนน้ า
ใส เรี ยกได้วา่ เป็ นฉากหลังที่สวยงามไม่แพ้เทือกเขาร๊ อกกี้ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เดนเวอร์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่
ที่สุ ดของ รัฐโคโลราโด ชื่ อเล่ นของเดนเวอร์ คื อ ไมล์ไฮซิ ต้ ี เนื่ องจากตัวเมื องสู งจากระดับน้ าทะเลประมาณ
1 ไมล์ เดนเวอร์ ยงั ได้ชื่อทางประวัติศาสตร์ วา่ Queen City of the Plains เนื่ องจากความสาคัญของอุตสาหกรรม
การเกษตรของเมือง ทาให้เรื อรบสหรัฐอเมริ กา หลายลาใช้ชื่อว่า USS Denver เพื่อเป็ นการให้เกี ยรติเมืองนี้ นา
ท่านเที่ยวชมเมืองเดนเวอร์
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนเวอร์
ออกเดินทางจากสนามบินเดนเวอร์ สู่ สนามบินสนามบินแรพิด ซิ ต้ ี

18.00 น.
19.50 น.

****** อิสระอาหารคา่ ในสนามบินตามอัธยาศัย*****
20.58 น.

เดินทางถึงสนามบินสนามบินแรพิด ซิ ต้ ี
นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีเ่ จ็ด

อนุสรณ์ สถานแห่ งชาติเมาท์ รัชมอร์ - อุทยานแห่ งชาติ วินด์ เคฟ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อ นุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ชาติ เขารั ช มอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) (ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 30 นาที) เป็ นประติมากรรมแกะ สลักบนหน้าผาของภูเขาหิ นแกรนิต ชื่อเขารัชมอร์ ซึ่ งชื่อในภาษาลา
โกตา ซู แปลว่า ปู่ หกคน ใกล้เมืองคียส์ โตนรัฐเซาท์ดาโกต้า ประเทศสหรัฐอเมริ กา แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ ก อเมริ กั น ชื่ อ Gutzon Borglum และลู ก ชายของเขาชื่ อ ลิ น คอล์ น ประติ ม ากรรมเป็ นใบหน้ า ข องอดี ต
ประธานาธิ บดี ของสหรัฐอเมริ กาสู ง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่ าน ได้แก่ จอร์ จ วอชิ งตัน (1732-1799) โทมัส เจฟ
เฟ อร์ สั น (1743-1826) ที โอดอร์ รู ส เวล (1858-1919) และ อั บ ราฮั ม ลิ น คอล์ น (1809-1865) ซึ่ งเป็ น
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ประติมากรรมที่ต้ งั ตระหง่านบนหน้าผาที่สูงชันบนเทือกเขา แบล็คฮิ ลส์ เซาธ์ดาโกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ป
กับประติมากรรมหน้าผาหิ นของอดีตประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กาทั้ง 4 คน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ วินด์เคฟ (Wind Cave National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
เป็ นอุทยานที่ต้ งั ของถ้ าขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอเมริ กา โดยอุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ น
อุทยานแห่งชาติลาดับที่ 7 ของอเมริ กาในสมัยของประธานาธิบดี ทีโอดอร์ รู สเวลล์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 1903
และเป็ นอุทยานแห่งชาติที่ต้ งั ขึ้นเพื่อป้ องกันและอนุ รักษ์ถ้ าวินเคฟ ถ้ าขนาดใหญ่ที่มีหินงอกหิ นย้อยสวยงามยิง่
นาท่านเข้าชมความงามของถ้ าวินเคฟ (Wind Cave) ซึ่งมีอายุนบั ล้านล้านปี นอกจากนี้ อุทยานแห่งนี้ยงั เป็ นที่อยู่
ของควายไบซัน และ สัตว์ป่านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นกวาง หมี ซึ่ งอาจสามารถพบเห็นโดยรอบ อิสระให้ท่าน
เก็บภาพความงามและความน่าอัศจรรย์ของภูมิประเทศที่แตกต่างของรัฐเซาท์ดาโกตา ได้เวลานาท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองแรพิด ซิ ต้ ี

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)
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วันทีแ่ ปด

แรพิตซิตี้ – อุทยานแห่ งชาติ เยลโลว์ สโตน (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า
06.00 น.
07.30 น.
12.56 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Breakfast box
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินแรพิต ซิ ต้ ี เพื่อเชคอิน
ออกเดินทางจากสนามบิน แรพิต ซิ ต้ ี สู่ สนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน โดยเที่ยวบิน UA4545/UA452
เดินทางถึงสนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ ำนเดิ น ทำงสู่ อุท ยำนแห่ ง ชำติ เยลโลว์ส โตน (Yellow Stone National Park) อุ ท ยำนแห่ งชำติ แห่ งแรก
ของโลกที่ต้ งั อยูต่ น้ สำยของแม่น้ ำเยลโลว์สโตน หรื อ Hidatsa ที่แปลว่าหิ นสี เหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผ่า
Minnetaree ที่ พบหิ นสี เหลื องอยู่โดยรอบแม่น้ ำสำยนี้ และถูกนามาใช้เป็ นชื่ อของอุทยำนแห่ งชำติ ในปี 1872
ปั จจุบ นั มี เนื้ อที่ ค รอบคลุ มถึ ง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิ่ ง และมอนทาน่ า) บนเนื้ อที่ ท้ งั หมด 2,219,789 เอเคอร์
มีสัตว์สำยพันธุ์ต่ำงๆมำกกว่ำ 400 สำยพันธุ์ อำทิเช่น กวางมูส หมี และหมาป่ า เป็ นต้น พันธุ์ไม้มำกกว่ำ 1,000
สำยพันธุ์ นอกจำกนี้ ยงั ตั้งอยู่ในเขต Super volcano ที่ เคยเกิ ดการปะทุ ม าแล้ว 3 ครั้ ง (ครั้ งสุ ดท้าย 640,000 ปี
ก่อน) จึงทาให้พ้ืนที่ แห่ งนี้ เกิ ดความอุดมสมบู รณ์ เนื่ องจากการสะสมและทับซ้อนของลาวาและขี้เถ้าจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟจึงทาให้มีแร่ ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยังให้มีทศั นียภาพที่งดงามอีกด้วย จึงทาให้
อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในหมู่นกั ท่องเที่ยว

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn West Yellow Stone หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันทีเ่ ก้า

อุทยานแห่ งชาติ เยลโลว์ สโตน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่ งเยลโลว์สโตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หุ บเหวที่ เกิ ดจากการแยกตัว
ของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ าแข็ง ในยุคที่น้ าแข็งละลาย จึงทาให้ปัจจุบนั นี้
แม่ น้ าเยลโล่ วส์ โตนไหลผ่านกว่า 38 กิ โลเมตรเลยที เดี ย ว น าท่ านชมความงดงามของแม่ น้ าเยลโลว์ส โตน
(Yellow Stone River) เป็ นหนึ่ งในสาขาของแม่น้ ามิสซู รี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ ผิวน้ า
บริ เวณน้ าตกนั้นจะถู กเคลือบด้วยน้ าแข็ง สลับไปด้วยสี สันสวยงามของผาหิ นสี แดงแกมน้ าตาลที่เต็มไปด้วยสี
ขาวของหิ มะที่คา้ งอยู่ตามซอกชั้นหลื บผา และสี เขียวเข้มเกือบดาของป่ าสน จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวจานวนมาก
เดินทางมายังอุทยานแห่ งชาติแห่ งนี้ อย่างไม่ขาดสายนาท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอ
ร้อนที่ เกิ ดจากแมกม่าในชั้นใต้ดินของผิวโลกที่ผสมผสานการดิ นโคลนในแถบนั้นจึงทาให้เกิ ดเป็ นบ่อโคลน
เดือดและเกิดสี แดง สี เหลืองและสี น้ าตาลตามสี ของชั้นดินในแถบนั้น

กลางวัน

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ซึ่ งจะมีจาหน่ายที่ศูนย์นกั ท่องเที่ยว ทางทัวร์ จดั ค่าอาหาร ท่านละ 20 USD
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บ่าย

นาท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ าพุร้อนที่สามารถพุ่งสู งได้กว่า 100 – 200 เมตร และ
จะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นนาท่านชม บ่อน้ าพุร้อนนอริ ส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ าพุร้อนที่มี
อุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่ งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร
ซึ่ งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ าพุร้อนPorcelian และบ่อน้ าพุร้อนBack ที่อยูใ่ นเขตบ่อน้ าพุร้อนนอริ สซึ่ งท่านจะได้
เห็นทัศนี ยภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของสี ของธรรมชาติที่รายล้อมอยูโ่ ดยรอบบ่อ
น้ าพุร้อนแห่ งนี้ นำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยำนแห่ งชำติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก (West Yellow Stone) อีกด้ำนหนึ่ ง
ที่มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่สวยงำมของอุทยำนแห่ งชำติแห่ งนี้ ไม่วำ่ จะเป็ นบ่อน้ ำพุร้อนแกรนด์พริ สมำติคที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของโลกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร นาท่านชม
บ่อน้ าร้อนแกรนด์พริ สมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ าร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์
เด้น นักธรณี วิทยาชาวอเมริ กนั ใน ปี ค.ศ. 1871 เป็ นบ่อน้ าร้อนรายล้อมไปด้วยสี สันของสายรุ ้งรอบบ่อซึ่ งเกิดจาก
การทับถมของแบคทีเรี ยและพืชเซลล์เดียว

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn West Yellow Stone หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันทีส่ ิ บ

ซีแอตเทิล – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตนเพื่อเชคอิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
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12.00 น.

นาท่านเชคอิน ณ เคาน์เตอร์ เชคอินสายการบิน AS

****** อิสระอาหารกลางวัน ในสนามบินตามอัธยาศัย*****
13.20 น.
14.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินซี แอตเทิล โดยเที่ยวบิน AS2453 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.05 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล
นาท่านสู่ ซี แอตเทิลพรี เมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet) ซึ่ งเป็ นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้า
เอ าท์ เล ต ก ว่ า 110 ร้ าน ทั้ ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana
Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย

20.00 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินซี แอตเทิล เพื่อเชคอิน

วันทีส่ ิ บเอ็ด ซีแอตเทิล
01.30น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR25 (ใช้เวลาบินประมาณ 12.20 ชัว่ โมง)

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่ องบิน
วันทีส่ ิ บสอง กรุ งเทพมหานคร
05.10 น.
08.25 น.
11.10 น.

เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)
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12 วัน เมาท์ รัชมอร์ , เยลโลว์ สโตน, อาร์ เชส, แอนทีโลป
(เส้ นทางเที่ยวชมอุทยานแห่ งชาติทสี่ วยที่สุดในอเมริกา)
13-24 เม.ย. / 26 เม.ย.- 7 พ.ค. / 15-26 มิ.ย./ 13-24 ก.ค./ 10-21 ส.ค./ 12-23 ต.ค. 2019
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2 - 11 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เม.ย - ต.ค. 2019
175,000
30,000
170,000
21,500
110,000 – 150,000

ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) หักค่าใช้จ่าย – BKK-LAX//SEA-BKK
30,000
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ กำ
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ ในอเมริ ก าไม่ มี บ ริ การห้ อ งพักแบบ 3 เตียง เนื่ องจากเตียงในอเมริ กาจะเป็ นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่
สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก.
▪ กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวอเมริ กา (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EVA Air (กระเป๋ าเดินทางน้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ใบ)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ประกันภัยทางอากาศ
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรี ยบร้อยแล้ว
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อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
▪ ค่ าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนาให้ ท่านดูแลกระเป๋าด้ วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
▪ ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยื่นวีซ่าอเมริ กา ลูกค้าสามารถดาเนิ นการยื่นวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดได้ โดยเข้าไปทาการสมัครได้ทาง เว็บ
http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html (หากใช้ขอ้ มู ลของทางบริ ษทั รบกวนติ ดต่อ) หากลูกค้ าให้ ทางบริ ษัท
ดาเนินการในส่ วนของวีซ่าอเมริกาทั้งหมด เสี ยค่ าธรรมเนียมและค่ าดาเนินการเพิม่ ท่านละ 7,000 บาท (ในกรณีนีท้ าง
บริษัทจะแจ้ งนัดหมายให้ ลูกค้ ามาทาการสั มภาษณ์ อกี ที)
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังได้ รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 45 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ นทางในกรณี ที่มี ผ้ ู เดิ น ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุบตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งก่อนเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
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▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่ านถู ก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่ องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
▪ ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์
ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะ ใหญ่เกิด
ความล่าช้าหรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะ
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ
ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหาก
เกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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แบบฟอร์ มสารองทีน่ ั่ง

12 วัน เมาท์ รัชมอร์ , เยลโลว์ สโตน, อาร์ เชส, แอนทีโลป
(เส้ นทางเที่ยวชมอุทยานแห่ งชาติทสี่ วยที่สุดในอเมริกา)
อเมริกาเป็ นประเทศใหญ่ เราจัดบินภายในทั้งหมด 4 เทีย่ วบิน ลดระยะเวลานั่งรถไกล
ราคาทัวร์ ปี 2019 : 175,000 บาท
13-24 เม.ย.2019
13-24 ก.ค.2019
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

26 เม.ย.- 7 พ.ค.2019
10-21 ส.ค.2019
เบอร์โทรศัพท์

ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

15-26 มิ.ย.2019
12-23 ต.ค. 2019
เลขที่
สะสมไมล์

อาหาร
(หากแพ้อาหาร โปรด
ระบุ

)

ชื่อผูส้ ารองที่นงั่ ..................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อีเมล์........................................................
โทรศัพท์มือถือ..........................................................

