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NT119
ทวัรอ์เมรกิา เมาทร์ัชมอร ์เยลโลวส์โตน อารเ์ชส แอนทโีลป 12 วัน 8 คนื (BR)
ทัวรอ์เมรกิา , 12 วัน 8 คนื ,

HILTON GARDEN INN AIRPORT HOTEL  , Courtyard by Marriott St. George  , Antelope Lake Powell Resort
, Holiday Inn Express Mesa Hotel  , Holiday Inn Hotel  , Holiday Inn West Yellow Stone

เสน้ทางเทยีวชมอุทยานแหง่ชาตทิสีวยทสีดุในอเมรกิา

ลอสแองเจลสิ (บนิภายใน 4 เทยีว) - อุทยานแหง่ชาตแิอนทโีลป แคนยอน - หบุเขาโมนูเมนต ์- โฟรค์อนเนอร ์โมนูเมนต์
อุทยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด - เมอืงโบราณใตผ้า - อุทยานแหง่ชาตอิารเ์ชส - โคโลราโด แคนยอน ป่าไวท ์รเิวอร ์-

เมาทร์ชัมอร ์- อุทยานแหง่ชาต ิวนิดเ์คฟ - อุทยานแหง่ชาตเิยลโลวสโตน - ซแีอตเทลิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพ - ไทเป

22.30 น.
คณะฯพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ประตหูมายเลข 7-8 เคานเ์ตอร ์Q/R สายการบนิ EVA Airways

วนัท ี2



ไทเป - ลอสแองเจลสิ - เซ็นตจ์อรจ์

01.45 น.
ออกเดนิทางสูไ่ทเป โดยสายการบนิอวีเีอ แอรเ์วยส์ เทยีวบนิท ีBR206 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.35 ชวัโมง)
สายการบนิมบีรกิารอาหารกลางวันบรกิารบนเครืองบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตรห์ลากหลายกับ จอทวีสีว่นตัวทกุทนัีง

06.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน เพอืแวะเปลยีนเครืองสูส่นามบนิลอสแองเจลสิ ประเทศสหรัฐอเมรกิา
อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอัธยาศัย

10.10 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิไทเป (TPE) สู ่สนามบนิลอสแองเจลสิ (LAX) โดยเทยีวบนิ BR006 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 11.40 ชวัโมง)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล *******

สายการบนิมบีรกิารอาหารค่าํ และ อาหารเชา้บนเครืองบนิ

06.50 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตลิอสแองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และ ศลุกากร จากนันนําทา่นสูโ่รงแรมทพัีก 
นําทา่นเดนิทางสู ่นครลอสแองเจลสิ (Los Angeles) เมอืงทใีหญ่ทสีดุ เป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมรกิาตังอยู่ใน รัฐแคลฟิอรเ์นีย
ซงึเป็นเมอืงทมีคีวามหลากหลายทาง ดา้นวัฒนธรรมและศลิปกรรม นอกจากนียังเป็นเมอืงทมี ีชอืเสยีงอย่างมากของนักทอ่งเทยีว
เพราะเป็นทตัีงของฮอลลวีดู (Hollywood) และย่านคนรวยอย่างเบเวอรีฮลิล ์(Beverly Hills) ซงึเป็นทพัีกของ เหลา่ดาราดังในวงการมายา 

นําทา่นเดนิเลน่บนถนน ฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสําคัญของคนดังฮอลลวีดู
ประดับดว้ยแผน่หนิตบแตง่เป็นรูปดาวหา้แฉก จํานวนเกอืบ 5,000 ดวง จารกึชอืของนักแสดง และบคุคลทมีชีอืเสยีงในวงการมายา จาก 5 วงการ
ซงึถอืเป็นเกยีรตสิงูสดุ สําหรับผูไ้ดรั้บคัดเลอืกใหจ้ารกึบนฮอลลวีดู วอรค์ ออฟ เฟม แหง่นี อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเก็บภาพตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลานําทา่นแวะถ่ายภาพกับ โรงภาพยนตรก์รอแมนไชนสี เธยีรเ์ตอร ์(Grauman’s Chinese Theatre)
ซงึเป็นโรงภาพยนตรใ์นแบบศลิปะจนีทเีกา่แกท่สีดุแหง่ฮอลลวีดู ดา้นหนา้มรีอยจารกึฝ่ามอืของดาราฮอลลวีดูพรอ้มลายมอืชอืมากมาย
อสิระใหท้า่นไดค้น้หาและเก็บภาพดาราทชีนืชอบตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจนี (เมนูกุง้มงักร)

13.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอสแองเจลสิ

16.20 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิลอสแองเจลสิ สู ่สนามบนิ เซ็นตจ์อรจ์ โดยเทยีวบนิ UA5009 (ใชเ้วลาบนิ 1.17 ชวัโมง)

18.37 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเซ็นตจ์อรจ์ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ค่าํ
****** อสิระอาหารค่าํ ในสนามบนิตามอธัยาศยั*****

ทพีกั
Courtyard by Marriott St. George หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
แอนทโีลปแคนยอน - Horse Shoe Bend Point

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่แอนทโีลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.50 ชวัโมง)
อกีหนงึความอัศจรรยท์ธีรรมชาตบัินดาลใหป้รากฏ หบุเขาพศิวง แหง่นี เกดิจากการพังทลายของชนัหนิ Navajo Sandstone
ซงึถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน ้าํทซีดัผา่น ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผา่นฤดกูาลตา่ง  ๆตอ่เนืองจนถงึปัจจบัุน Antelope



Canyon จงึกลายเป็นหบุเขาทอัีนตรายทสีดุ เนืองจากบรเิวณนันอาจเกดิน ้าํทว่มฉับพลันไดต้ลอดเวลา และระดับน ้าํสามารถสงูถงึ 10 เมตร

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นชมความมหัศจรรยข์อง แอนทโีลปแคนยอน หบุเขาทอัีนตรายทสีดุแหง่หนงึของโลก
ซงึถอืวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวซงึดงึดดูใจชา่งภาพทัวโลก
เพราะสสีนัจากธรรมชาตซิงึเกดิจากการตกกระทบของแสงอาทติยท์สีาดสอ่งผา่นชอ่งแคบ สะทอ้นกับสขีองชนัหนิ Navajo Sandstone
เกดิเป็นความสวยงามสดุประทับใจแกท่กุสายตา ดว้ยความคดเคยีวดจุเกลยีวคลนืเวา้แหวง่ไปตามซอกหนา้ผา สสีนัทเีห็นใน Antelope Canyon
จงึเปลยีนไปตามการหักเหของแสงในฤดกูาลตา่ง  ๆเชน่ ฤดรูอ้น สสีนัจะเป็นโทนสแีดง สม้ และ ม่วง ฤดใูบไมร้่วง จะเป็นโทนสอี่อน สบายตา แม ้
Antelope Canyon จะขนึชอืวา่เป็น หบุเขาทอัีนตรายทสีดุ ขณะเดยีวกันก็ถอืวา่เป็น หบุเขาทสีวยทสีดุ
และเป็นหนงึในสถานททีอ่งเทยีวยอดนยิมของนักทอ่งเทยีวจากทัวโลก และไดรั้บความนยิมในการถ่ายรูปมากทสีดุแหง่หนงึในอเมรกิา
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นทา่นชม ฮอสชูเบน (Horse Shoe Ben Point) จดุชมโคง้แม่น ้าํรูปเกอืกมา้บนหนา้ผาสงูกวา่ 1,000 ฟตุ
นับเป็นอกีหนงึทัศนียภาพทสีวยงามมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Antelope Lake Powell Resort / Holiday Inn Express & Suite Page Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
หบุเขาโมนูเมนต ์- โฟรค์อนเนอร ์โมนูเมนต ์- อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด - เมอืงโบราณใตผ้า

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโมนูเมนต ์(Monument of Valley Navajo Tribal Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชวัโมง) 

นําทา่นเทยีวชมและถ่ายรูปกับ หบุเขาโมนูเมนต ์(Monument Valley)
ซงึตังอยู่ทเีสน้เขตแดนระหวา่งรัฐยูทาหก์ับรัฐแอรโิซนาทางตะวันตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา ชอืหบุเขามทีมีาจากแทง่หนิค ้าํขนาดมหมึา
ซงึกระจัดกระจายอยู่บนทรีาบไมพุ้ม่อันแหง้แลง้ ภมูภิาคแถบนีเต็มไปดว้ยแทง่หนิหรือซากหนิทหีลงเหลอืจากการสกึกร่อน
นักธรณีวทิยาเรียกแทง่หนิลักษณะดังกลา่วนีวา่โมนูเมนต ์ซงึมลัีกษณะคลา้ยสงิกอ่สรา้งจากฝีมอืมนุษยเ์ชน่ ตกึสงู
หนิแทง่รูปร่างแปลกตาจํานวนมากเหลา่นีถูกเรียกขานวา่ "หนิรูปประสาท" ซงึเป็นแทง่หนิทมีลัีกษณะยอดราบ หรือเรียกอกีอย่างเนนิ "เมซา"
(mesa) สงูกวา่ 300 เมตร และดา้นบนมหีนิคลา้ยใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนียังม ี"หนิรูปถุงมอื" ซงึมลัีกษณะเป็นเนนิยอดป้านดคูลา้ยนวิมอืทังสี
นอกจากนียังมหีนิรูปร่างแปลกตาอกีมากมาย ในกลุม่แทง่หนิ สงูกวา่ 245 เมตร
หบุเขาแหง่นียังเป็นฉากในภาพยนตรฮ์อลลวิูด้หลายตอ่หลายเรืองไม่วา่จะเป็น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to
the Future and etc. อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความน่าอัศจรรยแ์ละสวยงามของหบุเขาโมนูเมนตต์ามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด (Mesa Verde National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
เป็นอุทยานทตัีงอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมรกิา โดยมบีรเิวณทเีป็นจดุเชอืม 4 รัฐทเีรียกวา่ โฟรค์อรเ์นอร ์(4 corners)
อันประกอบดว้ยรัฐยูทาห ์โคโลราโด นวิเม็กซโิก และ อรโิซนา ภายในอุทยานจะเป็นหนา้ผา ซงึคนโบราณไดส้รา้งบา้นเรือนทอียู่อาศัย
ปัจจบัุนไดก้ลายเป็นโบราณสถานทสํีาคัญอกีแหง่หนงึของสหรัฐอเมรกิา สําหรับ เมซาเวอรเ์ด
ยังถอืวา่เป็นแหลง่ศกึษาประวัตศิาสตรข์องชาวอนิเดยีนแดงโบราณ เผา่ปัวโบล (Pueblos) เนืองจากบรเิวณนีเต็มไปดว้ยชะงอ่นผาทยีืนออกไป
ทําใหข้า้งใตเ้กดิเป็นลักษณะเหมอืนถ ้าํ ชาวอนิเดยีนแดงโบราณเผา่ปัวโบล (Pueblos)
จงึใชป้ระโยชนจ์ากแหลง่กําบังทางธรรมชาตโิดยสรา้งบา้นเรือนอยู่ใตช้ะงอ่นผา ชมุชนชะงอ่นผาเหลา่นีตังอยู่บนยอดเขาสงูรูปโตะ๊ ซงึมคีวามสงูถงึ
3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและไดส้รา้งชมุชนเป็นหมู่บา้นเล็กบา้งใหญ่บา้งใตช้ะงอ่นผานับไดก้วา่ 600 แหง่
แตแ่หง่ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุ มชีอืวา่คลฟิพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมอืนอพารท์เมนตห์รือคอนโดมเินียม ม ี6 ชนั มจํีานวนหอ้งถงึ 217 หอ้ง
และมคีวามยาวถงึ 88 เมตร อยู่ไดถ้งึ 600 คน สําหรับอุทยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด
ปัจจบัุนไดรั้บการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกเ้พอือนุรักษ์โบราณสถานแหง่นีใหเ้ป็นสมบัตขิองมวลมนุษยชาตสิบืไป
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพเมอืงโบราณใตช้ะงอ่นผาตามอัธยาศัย



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Holiday Inn Express Mesa Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
อทุยานแหง่ชาตเิมซา เวอรเ์ด - อทุยานแหง่ชาตอิารเ์ชส - โคโลราโด แคนยอน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตอิารเ์ชส (Arches National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) หรือ อุทยานแหง่ชาตหินิโคง้
ซงึมเีนือท ี300 ตารางกโิลเมตร มสีะพานหนิโคง้มากกวา่ 200 แหง่ สะพานหนิโคง้แลนดส์เคป ยาวกวา่ 89 เมตร
เป็นสะพานหนิโคง้ทยีาวทสีดุในโลก แมจ้ะเป็นอุทยานเล็ก  ๆมเีนือทไีม่มาก แตท่นีีเป็นบันทกึหนา้สําคัญทางธรณีวทิยา
เป็นทชีมุนุมของหนิโคง้หรือทับศัพทจ์ากภาษาอังกฤษวา่อารช์ (arch) ทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตถิงึกวา่ 2000 พันชนิ มขีนาดนอ้ยใหญ่
รูปร่างแตกตา่งกัน และ มสีะพานหนิโคง้เดลเิคต ซงึสะพานแหง่นีสงูโดดเดน่เหนือของแอ่งหนิขนาดใหญ่ ตัวสะพานสงูเทา่ตกึ 7 ชนั
เป็นจดุเดน่ของอุทยานแหง่นี อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความงามของอุทยานหนิโคง้ตามอัธยาศัย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่โคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)
ซงึไดรั้บการจัดอันดับและขนึทะเบยีนเป็นแกรนดแ์ลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมรกิาตะวันตก 

นําทา่นชมจดุชมววิและ ถา่ยรูปโคโลราโดแคนยอน ไดส้วยทสีดุ นําทา่นชม ผาหนิแดง (Red Rock Canyon)
อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความสวยงามของผาแดงแหง่โคโลราโด ไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรมทพัีก

ทพีกั
Holiday Inn Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
ป่าไวท ์รเิวอร ์- เดนเวอร ์- แรพดิซติี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่ป่าไวทร์เิวอร ์หรือ ป่าแหง่แมน่้าํสขีาว (White River National Forest) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) อันเป็นทตัีงของ
Maroon Bells อันงดงาม ซงึเป็นยอดเขายาวตอ่กันทโีผลข่นึมาเหนือทะเลสาบน ้าํใส
ใหท้า่นไดม้เีวลาเก็บภาพความสวยงามของเทอืกเขายอดสงูทปีกคลมุดว้ยหมิะ สะทอ้นกับผนืน ้าํใส
เรียกไดว้า่เป็นฉากหลังทสีวยงามไม่แพเ้ทอืกเขาร๊อกก ีสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูเ่ดนเวอร์

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเดนเวอร ์(Denver) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชวัโมง) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงทใีหญ่ทสีดุของ รัฐโคโลราโด
ชอืเลน่ของเดนเวอร ์คอื ไมลไ์ฮซติ ีเนืองจากตัวเมอืงสงูจากระดับน ้าํทะเลประมาณ 1 ไมล ์เดนเวอรยั์งไดช้อืทางประวัตศิาสตรว์า่ Queen City of
the Plains เนืองจากความสําคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรของเมอืง ทําใหเ้รือรบสหรัฐอเมรกิา หลายลําใชช้อืวา่ USS Denver
เพอืเป็นการใหเ้กยีรตเิมอืงนี นําทา่นเทยีวชมเมอืงเดนเวอร์

18.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเดนเวอร์

19.50 น.
ออกเดนิทางจากสนามบนิเดนเวอร ์สู ่สนามบนิสนามบนิแรพดิ ซติี



ค่าํ
****** อสิระอาหารค่าํ ในสนามบนิตามอธัยาศยั*****

20.58 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสนามบนิแรพดิ ซติ ีนําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี1)

วนัท ี7
อนุสรณ์สถานแหง่ชาตเิมาทร์ชัมอร ์- อทุยานแหง่ชาต ิวนิดเ์คฟ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่อนุสรณ์สถานแหง่ชาตเิขารชัมอร ์(Mt. Rushmore National Memorial) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี
เป็นประตมิากรรมแกะ สลักบนหนา้ผาของภเูขาหนิแกรนติ ชอืเขารัชมอร ์ซงึชอืในภาษาลาโกตา ซ ูแปลวา่ ปู่ หกคน
ใกลเ้มอืงคยีส์โตนรัฐเซาทด์าโกตา้ ประเทศสหรัฐอเมรกิา แกะสลักโดยชาวเดนมารก์-อเมรกิันชอื Gutzon Borglum และลกูชายของเขาชอื
ลนิคอลน์ ประตมิากรรมเป็นใบหนา้ของอดตีประธานาธบิดขีองสหรัฐอเมรกิาสงู 60 ฟตุ (18 เมตร) 4 ทา่น ไดแ้ก ่จอรจ์ วอชงิตนั (1732-1799)
โทมสั เจฟเฟอรส์นั (1743-1826) ทโีอดอร ์รูสเวล (1858-1919) และ อบัราฮมั ลนิคอลน์ (1809-1865)
ซงึเป็นประตมิากรรมทตัีงตระหงา่นบนหนา้ผาทสีงูชนับนเทอืกเขา แบล็คฮลิส ์เซาธด์าโกตา
อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปกับประตมิากรรมหนา้ผาหนิของอดตีประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิาทัง 4 คน

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิวนิดเ์คฟ (Wind Cave National Park) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง)
เป็นอุทยานทตัีงของถ ้าํขนาดใหญ่ทสีดุอกีแหง่หนงึของอเมรกิา โดยอุทยานแหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นอุทยานแหง่ชาตลํิาดับท ี7
ของอเมรกิาในสมัยของประธานาธบิด ีทโีอดอร ์รูสเวลล ์เมอืวันท ี3 มกราคม 1903
และเป็นอุทยานแหง่ชาตทิตัีงขนึเพอืป้องกันและอนุรักษ์ถ ้าํวนิเคฟ ถ ้าํขนาดใหญ่ทมีหีนิงอกหนิยอ้ยสวยงามยงิ 

นําทา่นเขา้ชม ความงามของถ้าํวนิเคฟ (Wind Cave) ซงึมอีายุนับลา้นลา้นปี นอกจากนีอุทยานแหง่นียังเป็นทอียู่ของควายไบซนั และ
สตัวป่์านานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นกวาง หม ีซงึอาจสามารถพบเห็นโดยรอบ
อสิระใหท้า่นเก็บภาพความงามและความน่าอัศจรรยข์องภมูปิระเทศทแีตกตา่งของรัฐเซาทด์าโกตา ไดเ้วลานําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงแรพดิ ซติี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Hilton Garden Inn Rapid City Hotel หรือเทยีบเทา่ (พักคา้งคนืท ี2)

วนัท ี8
แรพติซติ ี- อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน (พกัคา้ง 2 คนื)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรมแบบ Breakfast box

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิแรพติ ซติ ีเพอืเชคอนิ

07.30 น.
ออกเดนิทางจาก สนามบนิ แรพติ ซติ ีสู ่สนามบนิบอสแมน เยลโลวส์โตน โดยเทยีวบนิ UA4545/UA452

12.56 น.
เดนิทางถงึสนามบนิบอสแมน เยลโลวส์โตน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน (Yellow Stone National Park) อุทยานแหง่ชาตแิหง่แรก
ของโลกทตัีงอยู่ตน้สายของแม่น ้าํเยลโลวส์โตน หรือ Hidatsa ทแีปลวา่หนิสเีหลอืง ตามภาษาชาวอนิเดยีแดง เผา่ Minnetaree
ทพีบหนิสเีหลอืงอยู่โดยรอบแม่น ้าํสายนี และถูกนํามาใชเ้ป็นชอืของอุทยานแหง่ชาต ิในปี 1872 ปัจจบัุนมเีนือทคีรอบคลมุถงึ 3 รัฐ (ไอดาโฮ,
ไวโอมงิ และมอนทาน่า) บนเนือททัีงหมด 2,219,789 เอเคอร ์มสีตัวส์ายพันธุต์า่งๆมากกวา่ 400 สายพันธุ ์อาทเิชน่ กวางมูส หม ีและหมาป่า
เป็นตน้ พันธุไ์มม้ากกวา่ 1,000 สายพันธุ ์นอกจากนียังตังอยู่ในเขต Super volcano ทเีคยเกดิการปะทมุาแลว้ 3 ครัง (ครังสดุทา้ย 640,000
ปีกอ่น)
จงึทําใหพ้นืทแีหง่นีเกดิความอุดมสมบรูณ์เนืองจากการสะสมและทับซอ้นของลาวาและขเีถา้จากการระเบดิของภเูขาไฟจงึทําใหม้แีร่ธาตทุเีหมาะสมแกก่ารเพาะปลกู
และยังใหม้ทัีศนียภาพทงีดงามอกีดว้ย จงึทําใหอุ้ทยานแหง่ชาตแิหง่นีไดรั้บความนยิมอย่างมากในหมู่นักทอ่งเทยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเทา่ (คนืท ี1)

วนัท ี9
อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตน

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
นําทา่นชม แกรนดแ์คนยอนแหง่เยลโลวส์โตน(Grand Canyon of Yellow Stone) หบุเหวทเีกดิจากการแยกตัวของพนืโลก
อันมสีาเหตจุากภเูขา้ไฟระเบดิ การเคลอืนตัวของน ้าํแข็ง ในยุคทนี ้าํแข็งละลาย จงึทําใหปั้จจบัุนนีแม่น ้าํเยลโลว่ส์โตนไหลผา่นกวา่ 38
กโิลเมตรเลยทเีดยีว

นําทา่นชมความงดงามของ แมน่้าํเยลโลวส์โตน(Yellow Stone River) เป็นหนงึในสาขาของแม่น ้าํมสิซรูี มคีวามยาวประมาณ 1,114 กโิลเมตร
นอกจากนีผวิน ้าํบรเิวณน ้าํตกนันจะถูกเคลอืบดว้ยน ้าํแข็ง
สลับไปดว้ยสสีนัสวยงามของผาหนิสแีดงแกมน ้าํตาลทเีต็มไปดว้ยสขีาวของหมิะทคีา้งอยู่ตามซอกชนัหลบืผา และสเีขยีวเขม้เกอืบดําของป่าสน
จงึทําใหนั้กทอ่งเทยีวจํานวนมากเดนิทางมายังอุทยานแหง่ชาตแิหง่นีอย่างไม่ขาดสาย

นําทา่นชม Fountain Paint Pots
บอ่โคลนเดอืดทเีกดิจากไอรอ้นทเีกดิจากแมกม่าในชนัใตด้นิของผวิโลกทผีสมผสานการดนิโคลนในแถบนันจงึทําใหเ้กดิเป็นบอ่โคลนเดอืดและเกดิสแีดง
สเีหลอืงและสนี ้าํตาลตามสขีองชนัดนิในแถบนัน

กลางวนั
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ซงึจะมจํีาหนา่ยทศีนูยน์กัทอ่งเทยีว ทางทวัรจ์ดัคา่อาหาร ทา่นละ 20 USD

บา่ย
นําทา่นชม โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าํพรุอ้นทสีามารถพุง่สงูไดก้วา่ 100 – 200 เมตร และจะพุง่ออกมาทกุ 40 ถงึ 120
นาท ี

จากนันนําทา่นชม บอ่น้าํพรุอ้นนอรสิ (Norris Geyser Basin)
บอ่น ้าํพรุอ้นทมีอีุณหภมูสิงูทสีดุและเปลยีนแปลงบอ่ยทสีดุในอุทยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตนทมีคีวามยาวประมาณ 3.6
กโิลเมตรซงึทกุทา่นจะไดเ้ดนิชมบอ่น ้าํพรุอ้นPorcelian และบอ่น ้าํพรุอ้นBack
ทอียู่ในเขตบอ่น ้าํพรุอ้นนอรสิซงึทา่นจะไดเ้ห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาตทิผีสมผสานกันอย่างลงตัวของสขีองธรรมชาตทิรีายลอ้มอยู่โดยรอบบอ่น ้าํพรุอ้นแหง่นี

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาต ิเยลโลวส์โตนฝงัตะวนัตก (West Yellow Stone)
อกีดา้นหนงึทมีสีถานททีอ่งเทยีวทสีวยงามของอุทยานแหง่ชาตแิหง่นีไม่วา่จะเป็นบอ่น ้าํพรุอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิทมีขีนาดใหญ่ทสีดุเป็นอันดับ 3
ของโลกโดยมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 110 เมตร ความลกึประมาณ 40 เมตร

นําทา่นชม บอ่น้าํรอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิ (Grand Prismatic Spring) บอ่น ้าํรอ้นทถีูกคน้พบโดย เฟอรด์นิาน แวนเดอเวยีร ์เฮยเ์ดน้
นักธรณีวทิยาชาวอเมรกิันใน ปีค.ศ. 1871
เป็นบอ่น ้าํรอ้นรายลอ้มไปดว้ยสสีนัของสายรุง้รอบบอ่ซงึเกดิจากการทับถมของแบคทเีรียและพชืเซลลเ์ดยีว

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั



Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทยีบเทา่ (คนืท ี2)

วนัทสีบิ
ซแีอตเทลิ - ชอ้ปปิงเอาทเ์ลต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม

09.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิบอสแมน เยลโลวส์โตนเพอืเชคอนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)

12.00 น.
นําทา่นเชคอนิ ณ เคานเ์ตอรเ์ชคอนิสายการบนิ AS

.
****** อสิระอาหารกลางวนั ในสนามบนิตามอธัยาศยั*****

13.20 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิซแีอตเทลิ โดยเทยีวบนิ AS2453 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.05 ชวัโมง)

14.25 น.
เดนิทางถงึสนามบนิซแีอตเทลิ 
นําทา่นสู ่ซแีอตเทลิพรเีมยีมเอาทเ์ลต (Seattle Premium Outlet) ซงึเป็นเอาทเ์ลตขนาดใหญ่ในซแีอตเทลิ มรีา้นคา้เอาทเ์ลตกวา่ 110 รา้น ทัง
Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi,
Samsonite และ อนืๆอกีมากมาย อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

20.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารไทย

22.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซแีอตเทลิ เพอืเชคอนิ

วนัท ี11
ซแีอตเทลิ

01.30 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทยีวบนิ BR25 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 12.20 ชวัโมง)

********* บนิขา้มเสน้แบง่เขตเวลาสากล ******* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้ และ อาหารกลางวันบนเครืองบนิ

วนัท ี12
กรุงเทพมหานคร

05.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไทเป ประเทศไตห้วัน

08.25 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิ BR211 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 3.30 ชม.)

11.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ (Bon Voyage)

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์เมรกิา
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี28 มถิุนายน 2562 เวลา 10:10 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์เมรกิา

ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ

• ในอเมรกิาสว่นใหญไ่มม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง เนอืงจากเตยีงในอเมรกิาจะเป็นเตยีง Queen Size Bed 2 เตยีง (TWN) ไมส่ามารถวางเตยีงเสรมิได ้
กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน แนะนําใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 2 หอ้งจะสะดวกกวา่

• กรณเีดนิทางเป็นตวักรุป๊ หากออกตวัแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้

• กระเป๋าเดนิทางเพอืโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก.

• กระเป๋าถอืขนึเครอืง (Hand carry) น ้าํหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบัชันนักท่องเทยีวโดยสายการบนิ EVA Air (กระเป๋าเดนิทางน ้าํหนัก ไมเ่กนิ 23 กก./ใบ)

• คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้าํมนั, ประกนัภยัทางอากาศ

• คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลหลงักลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้อีายเุกนิ 85 ปี)

• คา่ทพีกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู)่

• คา่อาหารทุกมอืตามระบุ, คา่พาหนะ หรอืรถรบั-สง่ ระหวา่งนําเทยีว, คา่เขา้ชมสถานท  ีตามระบุ

• เจา้หนา้ท  ี(ไกดไ์ทย) คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง พรอ้มรวมคา่ทปิ เรยีบรอ้ยแลว้

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท -์แฟกซ ์คา่เครอืงดมืมนิบิารแ์ละคา่ใชจ้่ายอนืๆทมีไิดร้ะบุ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนําใหท้่านดแูลกระเป๋าดว้ยตวัเอง เพอืป้องกนัการสญูหาย

• คา่วซีา่อเมรกิา (ลกูคา้จะตอ้งยนืวซีา่ และ สมัภาษณด์ว้ยตวัเองเท่านัน)

• สาํหรบัการยนืวซีา่ประเทศอเมรกิา ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งดาํเนนิการยนืขอดว้ยตวัเอง ซงึเป็นกฎของทางสถานฑูต
ท่านสามารถเขา้ไปทําการสมคัรเพอืขอยนืวซีา่ไดท้  ีhttp://thai.bangkok .usembassy.gov/visas.html

เงอืนไขการสํารองทนัีง และการชําระเงนิ
• งวดท  ี1: สาํรองทนัีงจ่าย 50,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วันหลงัไดร้บัการยนืยันกรุป๊เดนิทางแนน่อน

• งวดท  ี2: ชําระสว่นทเีหลอื 30 วัน ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย (หากไมไ่ดม้กีารยนืวซีา่ลว่งหนา้) (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่60 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน หกัคา่มดัจํา 50,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่44-59 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-29 วัน หกัคา่มดัจํา 50,000 บาท + คา่ใชจ้่ายอนื (ถา้ม)ี (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่20-43 วัน)

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทัวร ์(เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม ่1-19วัน)

• ผูเ้ดนิทางทไีมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากการยนืเอกสารปลอม หกัคา่ใชจ้่าย 100%



หมายเหตุ

• ***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลงัไดท้ําการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธใินการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณี
ไมว่า่คา่ใชจ้่ายในการยนืวซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทัวรก์ต็าม***

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการพาเขา้ชมสถานทที่องเทยีวใดๆทปิีดทําการ โดยจะจัดหาสถานทที่องเทยีวอนืๆเพอืทดแทนเป็นลาํดบัแรก
หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยั อาท  ิการลา่ชา้ของสายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง
ภยัธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนจีะคาํนงึและรกัษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ

• เนอืงจากการท่องเทยีวนเีป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกบับรษัิทตวัแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทจีะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณทีที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิ
ในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ําการตกลง หรอื แจง้กอ่นเดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการหลบหนเีขา้เมอืง

• ในกรณทีที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าํเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบ
หากท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทางบุคคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู

กรณีเดนิทางโดยลูกคา้จดัการตวัเครอืงบนิเอง (Land Only)
• ในกรณลีกูคา้ดาํเนนิการเรอืงตวัเครอืงบนิเองและมาเทยีวรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดาํเนนิการมาพบคณะทัวรด์ว้ยตวัเอง
และตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง
รวมถงึหากกรณเีทยีวบนิของคณะใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม

ตวัเครอืงบนิ

• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระ
คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็โดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณทียีกเลกิการเดนิทาง
ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน (ในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทําการ Refund ไดเ้ท่านัน)

• ท่านทจีะออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพอืขอคาํยนืยันวา่ทัวรนั์นๆ ยนืยันการเดนิทาง แนน่อน
หากท่านออกตวัภายในประเทศโดยไมไ่ดร้บัการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์นยกเลกิ
บรษัิทฯไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทเีกยีวขอ้งกบัตวัเครอืงบนิภายในประเทศได ้

• เมอืท่านจองทัวรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงอืนไขทบีรษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้

โรงแรมและหอ้ง

• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( TRIPLE ROOM )
ขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนัตามทตีอ้งการ หรอื
อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีกัแบบ 3 เตยีงได ้

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ

•  กรณุางดนําของมคีม ทุกชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทจีะถอืขนึเครอืงบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้
กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มนําตดิตวัขนึบนเครอืงบนิโดยเดด็ขาด



• วัตถทุเีป็นลกัษณะของเหลว อาท  ิครมี โลชัน น ้าํหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครงั
โดยจะอนญุาตใหถ้อืขนึเครอืงไดไ้มเ่กนิ 10 ชนิ ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml.
แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทจีะสาํแดงตอ่เจา้หนา้ทรีกัษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ ( ICAO )

• หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบุ วันเดนิทาง เทยีวบนิ จงึสามารถนําขนึเครอืงได ้
และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเดด็ขาด

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20-30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด/ Economy Class
Passenger ซงึขนึกบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเกบ็คา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก
น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไมเ่กนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบัหนว่ยวัด “นวิ”
(Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหนว่ยวัด “เซนตเิมตร” (Centimeter)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระ ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย

• ของมคีา่ทุกชนดิ ขอแนะนําไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่เีช็คไปกบัเครอืง เพราะหากเกดิการสญูหาย
สายการบนิจะรบัผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน ซงึจะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าํหนักกระเป๋าจรงิ ทังนจีะชดเชยไมเ่กนิ USD 400
กรณเีดนิทางชันธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณเีดนิทางชันธรุกจิ (Business) ดงันันจงึไมแ่นะนําใหโ้หลดของมคีา่ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

• กรณกีระเป๋าใบใหญเ่กดิการสญูหายระหวา่งการท่องเทยีว (ระหวา่งทัวร ์ไมใ่ช่ระหวา่งบนิ)
โดยปกตปิระกนัภยัการเดนิทางทบีรษัิททัวรไ์ดจ้ัดทําใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณกีระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรกต็าม
บรษัิทฯจะพจิารณาชดเชยคา่เสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน นันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าํหนักกระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20
ตอ่กโิลกรมัเท่านัน ดงันันท่านจงึไมค่วรโหลดของมคีา่ทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เท่านัน

• กรณกีระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดงันันท่านตอ้งระวังทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน
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