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 (มดัจ  ำท่ำนละ 30,000.-)  

 

 

 

วนัที ่(1)  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ลอสแองเจลสิ 

15.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิเคาน์เตอรส์ายการบนิคาเธย ์แปซฟิิค แถว M 
ประต ู6 

18.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX 702 
22.40 น.  เดนิทางถงึ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
00.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ลอสแองเจลสิ โดยเทีย่วบนิ CX 880 

*** บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล *** 

ก าหนดเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

7-18 ต.ค. 60                    168,000.-  30,000.- 

13-24 ต.ค. 60                    168,000.-  30,000.- 

7-28 พ.ย. 60                    168,000.-  30,000.- 

22 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 168,000.-  30,000.- 

(มดัจ าทา่นละ 30,000.-) 

EP อทุยานแหง่ชาตสิหรฐัอเมรกิา 12 วนั 9 คนื 
 

 

วนัที ่ (1) :  กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง – ลอสแองเจลสิ 
วนัที ่ (2) :   ลอสแองเจลสิ – Tanger Barstow Factory Outlet – ลาสเวกสั 
วนัที ่ (3) :   ลาสเวกสั – อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 
วนัที ่ (4) :   อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน – เพจ – Horseshoe Bend 
วนัที ่ (5) :   เพจ – แอนทโีลปแคนยอน – อทุยานแหง่ชาตไิบรซ ์แคนยอน 
วนัที ่ (6) :  อทุยานแหง่ชาตไิบรซ ์แคนยอน – ซอลท์เลค ซติ ี ้
วนัที ่ (7) :  ซอลท์เลค ซติ ี ้– โพคาเทลโล ไอนาโฮ – ไอดาโฮฟอลส ์
วนัที ่ (8) :   ไอดาโฮฟอลส ์– อทุยานแหง่ชาตแิกรดท์ทีอน – อทุยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน 
วนัที ่ (9) :  อทุยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน – แกรนดแ์คนยอนแหง่เยลโลวส์โตน – บอสแมน 
วนัที ่  (10) :  บอสแมน – บนิภายในสู ่ซอลท์เลค ซติ ี ้– ลอสแองเจลสิ – ฮอ่งกง 
วนัที ่  (11) : **บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล** 
วนัที ่  (12) : ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 
 

OLD FAITHFUL GEYSER 
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22.40 น. เดนิทางถงึ นครลอสแองเจลสิ (Los Angeles) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ (L.A.) เป็น
เมอืงใหญ่ที่มปีระชากรมากที่สดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง
ทางดา้นเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั ้งอยู่ในมลรัฐ
แคลฟิอรเ์นีย ชือ่เมืองลอสแองเจลสิ มาจากค าว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ใน
ภาษาสเปน หมายถงึ เทวดาหลายองค ์ซึง่ชือ่เมอืงนัน้มคีวามหมายวา่ "เมอืงแหง่เทพ" 
เชน่เดยีวกับกรุงเทพ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางสูท่ ี่
พกั  

  ทีพั่ก โรงแรม Hilton Lax Airport หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(2)  ลอสแองเจลสิ – Tanger Barstow Factory Outlet – ลาสเวกสั 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ลาสเวกสั โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory 
Outlet (ระยะทาง 175 กม. ) ที่ใหญ่ที่สุด ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาตรงจาก
โรงงาน พบกับรา้นขายเสือ้ผา้ดังๆ อาทเิช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana 
Republic, Calvin Klein,Samsonite 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าท่านเดนิทางต่อ จนเขา้สู ่เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) (ระยะทาง 261 กม.) ซึง่

ตั ้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า  "เม ืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมืองที่
เจรญิเตบิโตขึน้มาจากกจิการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดงึดูดหลักใหนั้กท่องเที่ยว
หลั่งไหลเขา้มา เมอืงทีม่โีรงแรมสดุหรหูราอลังการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร อสิระ
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเต็มทีบ่นถนน Strip 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
หวัหนา้ทวัรน์ าทา่นเดนิชมแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงลาสเวกสั ที่เป็นบรรยากาศ
อันแทจ้รงิของแหลง่คาสโินทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก อาท ิน า้พุดนตรโีรงแรม
เบลลาจโิอ, โชวโ์จรสลดั TREASURE ISLAND, เวนิสจ าลองและน ้าพุเทียมแห่ง 
โรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสโินระดับหา้ดาวแห่งลาสเวกัส 
ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้า และมลี าคลองแบบเวนสิอยู่
กลางโรงแรม หรอืศกึษากลยทุธ ์พรอ้มลองเสีย่งโชคกับเกมสก์ารพนันในรูปแบบตา่ง ๆ 
ตามสไตลท์ีค่ณุถนัด อาทเิชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชนี รูเล็ต ณ บอ่นคาสโินหรหูราที่
เปิดตอ้นรับทา่นตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นโรงแรมใหญห่รอืเล็กก็ตาม  
(กฏหมายในสหรัฐอเมรกิา หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีเล่นคาสโินโดยเด็ดขาด กรุณา
ปฏบิัตติามกฏโดยเครง่ครัด) 

  ทีพั่ก Monte Carlo Resort and Casino or Bellagio หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(3)  ลาสเวกสั – อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน – ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ แกรนดแ์คนย่อน (Grand Canyon) (ระยะทาง 435 กม.)  อุทยาน
แห่งชาตทิี่มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ไพศาล อันประกอบดว้ยหุบเขาสงูและลกึ 1,800 
เมตร ชัน้หนิสงู และมแีม่น ้าโคโลราโด (Colorado River) ไหลผ่านทีร่าบสงูท าใหเ้กดิ
การสกึกร่อน พังทลายของหนิเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ โดยผูท้ีค่น้พบแกรนดแ์คน
ยอน คอื พันตรจีอรน์ เวสลยี ์เพาเวลลแ์ละคณะเมือ่ปี ค.ศ. 1869   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย ชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาตแิกรนดแ์คนยอน (Soth Rim) ซึง่เกดิขึน้

โดยอทิธพิลของแมน่ ้าโคโลราโด ไหลผ่านทีร่าบสงูท าใหเ้กดิการสกึกร่อน พังทะลาย
ของหนิเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ เดมิทแีมน่ ้าโคโลราโดมสีภาพเป็นล าธารเล็ก ๆ ที่
ไหลคดเคีย้วไป ตามทีร่าบกวา้งใหญ่ทีอ่ยู ่ระดับเดยีวกับน ้าทะเล ต่อมาพืน้โลกเริม่ยก
ตัวสูงขึน้ อันเนื่องมาจาก แผ่นดนิไหว แรงดัน และ ความรอ้นอันมหาศาลภายใตพ้ื้น
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โลก ที่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ การยกตัว ของ
แผ่นดนิท าใหท้างที่ล าธาร ไหลผ่านลาดชันขึน้และท าใหน้ ้าไหลแรงมากขึน้ พัดเอา
ทราย และ ตะกอนไปตามน ้า เกดิการกัดเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยในเปลอืกโลก น าท่าน
ชมความงามของแกรนดแ์คนยอน ณ จดุชมววิ อืน่ๆ ทีส่วยงาม อาท ิYAVAPAI POINT, 
DESERT VIEW, WATCHTOWER  
ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ทีแ่กรนดแ์คนยอน ชมแสงของพระอาทติยค์อ่ยๆออ่นลง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก โรงแรม Holiday Inn Express หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(4)  อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน – เพจ – Horseshoe Bend 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเพจ (ระยะทาง 175 กม.)  โดยผ่านเสน้ทาง Route 66 
ถนนไฮเวยส์ายประวัตศิาสตรข์องสหรัฐอเมรกิา (Historic Route 66) ระหวา่งทางผา่น
ชมอาคารเตีย้ๆ ป้ัมน ้ามันเกา่ โมเต็ลและรา้นอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิง้วา้งแบบที่
เราเคยเหน้กันตามภาพยนตรห์ลายเรือ่ง เดนิทางถงึเมอืงเพจ (Page)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่Horseshoe Bend ซึง่เป็นสว่นโตง้ของแมน่ ้า Corolado คลา้ยกับ

เกอืกมา้ น ้าเป็นสเีขยีวเจม้เหลอืบน ้าเงนิ ประกอบกับทัศนยีภาพสวยงามมาก  
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก โรงแรม Holiday Inn Page หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(5)  เพจ – แอนทโีลปแคนยอน – อทุยานแหง่ชาตไิบรซ ์แคนยอน 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ Antelope Canyon (ระยะทาง 12 กม .)  เป็นสถานที่นักท่องนิยม
ท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สดุทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมรกิา Antelope 
Canyon เกดิจากการกัดเซาะของหนิทรายหลักๆคอืจากน ้า ในชว่งน ้าท่วม น ้าที่ไหล
เขา้ช่องหินแคบๆ ท าใหเ้กิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม มี Upper 
Antelope กับ Lower Antelope แตท่ีน่ยิมไปเทีย่วคอื Upper Antelope  
น าท่านชมความมหศัจรรยข์องแอนทโีลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่ง
หนึง่ของโลก ซึง่ถอืวา่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึง่ดงึดูดใจช่างภาพท่ัวโลก เพราะสสีัน
จากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ 
สะทอ้นกับสขีองชัน้หนิ Navajo Sandstone เกดิเป็นความสวยงามสดุประทบใจแกทุ่ก
สายตา อสิระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  ภัตตาคาร  
บา่ย  เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตไิบรซ ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) 

(ระยะทาง 254 กม.) ตัง้อยูใ่นรัฐยทูาห ์ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
เขา้ชม อุทยานแห่งชาตไิบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) 
อทุยานแหง่ชาตทิีก่นิเนือ้ทีถ่งึ 36,000 เอเคอร ์อันเต็มไปดว้ยหนิสแีดง ชมพ ูและครมี 
รปูทรงตา่ง ๆ กัน สตีา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะเปลีย่นไปตามเวลาจากรุง่อรณุจนถงึยามโพลเ้พล ้

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก โรงแรม Best Western หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(6)  อทุยานแหง่ชาตไิบรซ ์แคนยอน – ซอลท์เลค ซติ ี ้

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เดนิทางสู ่ซอลท์เลค ซติ ี ้(Salt Lake City) (ระยะทาง 431 กม.) เป็นเมอืงหลวง

และเมอืงที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐยูทาห์ จากขอ้มูลเมือ่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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2008 มี ป ร ะช าก ร  181,698 ค น  เ ป็ น เมื อ งที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด อั น ดั บ ที่  125 ข อ ง
สหรัฐอเมรกิา เมอืงกอ่ตัง้ในปี 1847 ในชือ่เกรตซอลตเ์ลกซติ ี

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  แวะถ่ายรปูกับ ทีว่า่ท าการรฐัยูทา่ห ์(Utah State Capitol) ถูกสรา้งในปีค.ศ. 1912 

ออกแบบโดยรชิารด์ เคล็ทติง้ สถาปนกิชาวยทู่าหเ์ป็นอาคารทีส่งู 4 ชัน้ทีด่หูรูหราและ
ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า แคปิตอล ฮลิล ์(Capitol 
Hills) ภายในตกแตง่ไดอ้ยา่งหรูหรา ปัจจุบันถูกใชเ้ป็นทีว่า่การรัฐยูท่าหท์ีป่ระชมุสภา
รัฐยทู่าห ์ / น าท่านชม Temple Square ศนูยร์วมจติใจของชาวครสิตใ์นรัฐยทู่าหซ์ ึง่
ตัง้อยู่ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์ / แวะถ่ายรูปกับ Salt Lake Temple สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 
1893 และใชเ้วลาถงึ 40 ปี  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก โรงแรม Hilton Salt Lake City Center หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(7)  ซอลท์เลค ซติ ี ้– โพคาเทลโล ไอนาโฮ – ไอดาโฮฟอลส ์

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ โพคาเทลโล ไอนาโฮ (Pocatello)  (ระยะทาง 265 กม.) เป็นเมือง
เล็กๆทีส่วยงามในใจกลางของภาคตะวันออกไอดาโฮ ป่าทีส่วยงามในและรอบเมอืงที่
สมบรูณ์แบบส าหรับการเลน่สก ีและขับรถลยุหมิะในฤดหูนาวหรอืเดนิป่าและขีจั่กรยาน
ในชว่งฤดรูอ้น Portneuf เป็นทีน่ยิมส าหรับการวิง่ออกก าลังกายและเดนิเลน่อยา่งยิง่ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  เดนิทางสู ่ไอดาโฮฟอลส ์(Idaho Falls) (ระยะทาง 83 กม.) เป็นเมอืงและเขตที่

น่ังของบองมณฑลไอดาโฮสหรัฐอเมรกิาและเป็นเมอืงที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
ไอดาโฮ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  เขา้สูท่ีพั่ก Holiday Inn Express & Suites Idaho Falls หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(8)  ไอดาโฮฟอลส ์– อทุยานแหง่ชาตแิกรดท์ทีอน – อทุยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ แจ็คสนัโฮล (Jackson Hole) (ระยะทาง 142 กม.) พื้นที่ราบที่อยู่
ระหวา่งเทือกเขาแกรนดท์ีตันและ แม่น ้าสเนค ซึง่อยู่ระหวา่งรัฐไวโอมิง่และไอดาโฮ
ของประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีถ่กูลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา แมน่ ้า ป่าไม ้และทุง่หญา้ ใน
อดีตเป็นทุ่งที่นักล่าสัตวม์ักจะมาวางกับดัก จงึท าใหพ้ื้นที่แห่งนี้ถูกตัง้ชื่อตามเมือง 
ขนาดเล็ก ที่ชือ่วา่ แจ็คสัน (Jackson) ที่ถูกก่อตัง้ในปีค.ศ. 1892 และถูกตัง้ชือ่เมอืง
อยา่งเป็นทางการในปีค.ศ. 1893 โดย นางมากาเร็ต ซมิพส์นั เพือ่ทีจ่ะใชเ้ป็นทีอ่ยูเ่พือ่
สง่จดหมายจากทางตะวันตกไปยังตะวันออก ปัจจุบันเมอืง แห่งนี้มนัีกท่องเที่ยวเดนิ
ทางผ่านมากมายเพื่อใชเ้ป็นประตูสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton 
National Park) อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน(Yellowstone National Park) และ
อทุยานแหง่ชาตเิอลค ์รฟีกู (Elk Refuge National Park)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน (Grand Teton National Park) 

(ระยะทาง 8 กม.) มพีืน้ที ่310,000 เอเคอร ์มคีวามยาว 40 ไมลค์ลมุเทอืกเขาททีอน 
(Teton Range) เป็นพื้นที่ๆอากาศไม่หนาวจัดนัก มปีรมิาณน ้าฝนและความชืน่เพียง
พอที่จะท าการเพาะปลูกไดด้อีุทยานแห่งชาตแิกรนดท์ีทอน เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่มี
ทัศนยีภาพภเูขาทีส่วยงามและมคีวามโดดเดน่เป็นอยา่งมาก พืน้ทีส่ว่นใหญข่องอทุยาน
จะเป็นทุ่งหญา้กวา้งๆสลับกับผนืป่าและทะเลสาบรวมไปถงึสัตวป่์าทีย่ังคงอดุมสมบรูณ์
เป็นอย่างมากมพีืชกวา่ 1,000 สายพันธุ ์และเป็นทีอ่าศัยสัตวท์ีห่ลากหลาย หมาป่าสี

เทา กวางมซู ปลานานา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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   น าท่านเขา้สู่ อุทยานแห่งชาตเิยลโล่สโตน  (Yellow Stone National Park) 
(ระยะทาง 10 กม.)  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
  ทีพั่ก โรงแรม Holiday Inn West Yellowstone หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(9)  อทุยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน – แกรนดแ์คนยอนแหง่เยลโลวส์โตน – บอสแมน 

 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน (Yellow Stone National Park) อทุยาน

นี้ตัง้อยู่ในบรเิวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมงิ และเป็นอุทยานแห่งชาตแิห่ง
แรกของสหรัฐฯ มอีาณาบรเิวณถงึ 6 ลา้นไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่มีขนาดใหญ่
ทีส่ดุในโลก มเีนื้อที่ครอบคลุมถงึ 3 รัฐ คอื รัฐไวโอมงิ รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ ่
เป็นแหลง่รวมของธรรมชาตทิุกชนดิไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ น ้าตก ซึง่บางแหง่มคีวามสงู
กวา่น ้าตกไนแองการ่าของแคนาดาถงึสองเท่า มนี ้าพุรอ้น ซึง่บางแห่งพ่นน ้าขึน้มาทุก
ชัว่โมง มคีวามสงู 125-180 ฟตุ รวมทัง้เป็นทีอ่ยูข่องสัตวป่์านานาชนดิ อาท ิกวางมสู 
(Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn, หมีสีน ้ าตาลขนาด
ยักษ์พันธุก์รซิลีย่ ์(Grizzly Bear) รวมถงึนกน ้านานาชนดิ   

   น าท่านชม โอลดเ์ฟธฟูล เกยเ์ซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าพุรอ้นที่สามารถ
พุง่สงูไดก้วา่ 100 – 200 เมตร และจะพุง่ออกมาทกุ 40 ถงึ 120 นาท ี   

  เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตนฝั่งตะวนัตก (West Yellogw Ston) 
อกีดา้นหนึง่ทีม่สีถานที่ท่องเทีย่วทีส่วยงามของอุทยานแห่งชาตแิห่งนี้ไม่วา่จะเป็นบ่อ
น ้าพรุอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของโลก น าท่านชม บอ่น า้
รอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิ (Grand Prismatic Spring) บ่อน ้ารอ้นที่ถูกคน้พบโดย 
เฟอรด์นิาน แวนเดอเวยีร ์เฮยเ์ดน้ นักธรณีวทิยาชาวอเมรกิันในปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อ
น ้ารอ้นรายลอ้มไปดว้ยสสีันของสายรุง้รอบบอ่ซึง่เกดิจากการทับถมของแบคทเีรยีและ
พชืเซลลเ์ดยีว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  เขา้ชม บอ่โคลนเดอืด หรอื (Mud Volcano) ณ เว ิง้ผา บรเิวณทีเ่คยเป็นปากปลอ่ง

ภเูขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดอืด และมฟีองผดุขึน้อยูต่ลอดเวลา อุณหภมูโิดยเฉลีย่ภายใน
บอ่ประมาณ 184 ฟาเรนตไ์ฮต ์หรอื ประมาณ 83 เซลเซยีส / ชมความงามของบรเิวณ
ทีเ่รยีกวา่ Artist Point ซึง่เป็นจดุทีห่นา้ผามสีสีนัสวยงาม และมนี ้าตกทีส่วยงามอยู ่2 
แหง่คอื น ้าตกอัพเพอรฟ์อลส ์และน ้าตกโลเวอรฟ์อลส ์

  น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนแห่งเยลโลวส์โตน (Grand Canyon of Yellow 
Stone) หบุเหวทีเ่กดิจากการแยกตัวของพืน้โลก อันมสีาเหตุจากภเูขา้ไฟระเบดิ การ
เคลือ่นตัวของน ้าแข็ง ในยคุทีน่ ้าแข็งละลาย จงึท าใหปั้จจบุันนีแ้มน่ ้าเยลโลว่ส์โตนไหล
ผา่นกวา่ 38 กโิลเมตรเลยทเีดยีว  

  น าท่านชมความงดงามของ แมน่ า้เยลโลวส์โตน (Yellow Stone River) เป็นหนึง่
ในสาขาของแมน่ ้ามสิซรูี ่มคีวามยาวประมาณ 1,114 กโิลเมตร นอกจากนีผ้วิน ้าบรเิวณ
น ้าตกนัน้จะถกูเคลอืบดว้ยน ้าแข็ง สลับไปดว้ยสสีนัสวยงามของผาหนิสแีดงแกมน ้าตาล
ทีเ่ต็มไปดว้ยสขีาวของหมิะทีค่า้งอยู่ตามซอกชัน้หลบืผา และสเีขยีวเขม้เกอืบด าของ
ป่าสน  

  น าท่านชม บอ่น า้พุรอ้นนอรสิ (Norris Geyser Basin) บอ่น ้าพุรอ้นทีม่อีณุหภมูสิงู
ทีส่ดุและเปลีย่นแปลงบอ่ยทีส่ดุในอทุยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตนทีม่คีวามยาวประมาณ 
3.6 กโิลเมตรซึง่ทุกท่านจะไดเ้ดนิชมบ่อน ้าพุรอ้น Porcelian และบ่อน ้าพุรอ้นBack ที่
อยู่ในเขตบ่อน ้าพุรอ้นนอรสิซึง่ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาตทิี่
ผสมผสานกันอยา่งลงตัว / น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงบอสแมน (Bosman) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  ทีพั่ก โรงแรม  Holiday Inn Civic Centre  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่(10)  บอสแมน  – บนิภายในสู ่ซอลท์เลค ซติ ี ้– ลอสแองเจลสิ – ฮอ่งกง 



GOLDEN9TRIP CO., LTD. / EP-CX อทุยานแหง่ชาติสหรัฐอเมริกา 12 วนั 9 คืน                                                                           6 
 

 

 
04.00 น.  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ อาหารกลางวนัไมร่วมอยูใ่นรายการ  
  เพือ่มเีวลาใหท้า่นท า Tax Refund  
06.15 น.  ออกเดนิทางสู ่ซอลท์เลค ซติ ี ้โดยเทีย่วบนิที ่DL 924 
07.30 น.  เดนิทางถงึ ซอลท์เลค ซติ ี ้เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.35 น.  ออกเดนิทางสู ่ลอสแองเจลสิ โดยเทีย่วบนิ DL 007 
09.45 น.  เดนิทางสู ่นครลอส แอนเจลสิ  (Los Angeles) เมอืงใหญ่แห่งมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย

หรือที่รูจั้กในชื่อแอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของ
สหรัฐอเมรกิาและเป็นหนึง่ในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และ การบันเทงิ 
และเริม่ตัง้เป็นเมอืงเมือ่วนัที ่4 เมษายน 1850 ลอสแองเจลสิไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงทีม่กีาร
ปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื้อชาต ิ
เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบายและลักษณะการเป็นอยู่ต่าง ๆ ชือ่เมือง
ลอสแองเจลสิมาจากค าวา่ “โลสอังเคเลส” ในภาษาสเปน หมายถงึนางฟ้า ซึง่ชือ่ของ
เมอืงนัน้มคีวามหมายวา่ “เมอืงแหง่เทพ” เชน่เดยีวกับกรงุเทพ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  น าทา่น ชมเมอืงลอสแองเจลสิ ผา่นชมศาลาวา่การเมอืง MUSIC CENTRE สถานที่

เคยใชม้อบรางวัลออสการ ์ผ่านชม CIT HALL , ย่านฮอลลีวู่ด้ ชมรอยมอื รอยเทา้
ของดาราดัง บรเิวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตั ้งอยู่ย่าน HOLLYWOOD 
BOULEVARD ถนนแห่งโลกมายา ซึง่บนฟตุบาทของถนน จะมชีือ่สลักของดาราชือ่
ดังบนดาวสทีอง และยังเป็นสถานทีซ่ ึง่นยิมใชเ้ป็นฉากในการถ่ายท าภาพยนตรห์ลายๆ
เรือ่ง 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  / น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลอสแองเจลสิ เพือ่
มเีวลาใหท้า่นท า Tax Refund 

 

วนัที ่(11)  **บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล** 

 
01.20 น. ออกเดนิทางสู ่ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 893 
 

***************** บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ******************* 
สายการบนิมบีรกิารอาหารค า่ และ อาหารเชา้ระหวา่งเทีย่วบนิ 

 

วนัที ่(12) ฮอ่งกง – กรงุเทพฯ 

 
06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 705 
10.05 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

13 – 24 ต.ค. 60 17 – 28 พ.ย. 60 22 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ 168,800.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เด็ก 1 ทา่น มเีตยีง) ทา่นละ 166,800.- 
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อตัรานีร้วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ไป – กลับ Economy Class สายการบนิคาเธยแ์ปซฟิิก และค่าภาษี
สนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบใุนรายการ 

2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ Economy Class 
3. คา่พาหนะทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนักงานขบัรถ 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ   
6. คา่ทีพั่กโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 
7. หัวหนา้ทัวรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. เจา้หนา้ทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวกทีส่นามบนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
9. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเลม่โปรแกรมทัวร”์ 
10. อาหารเสรมิระหวา่งการเดนิทาง  
11. น ้าดืม่ระหวา่งการเดนิทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง 
12. ค่าประกันอุบัต ิเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงนิไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไข
กรมธรรม)์  

13. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ส่วน
กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

อตัรานีไ้มร่วม 1. คา่ธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์
3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ  
4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสหรัฐอเมรกิา ราคาปกต ิเพิม่ทา่นละ 7,500.- 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

เง ือ่นไข 
การส ารองที ่

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท     
งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

การยกเลกิ กรณีทีบ่รษิทัทวัรย์กเลกิการเดนิทาง 
นับตัง้แตว่นัทีบ่รษัิททัวรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกับลกูคา้ ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิให ้
ผูช้ าระเงนิมัดจ าภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ า
เทา่นัน้) 
กรณีผูเ้ดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แตก่รุป๊ทวัรส์ามารถเดนิทางได ้
ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ัดจองภายใน 15 วนัท าการ นับจากวันทีก่รุ๊ปทัวร์
เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกับผูโ้อนเงนิมัดจ า
เทา่นัน้) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั ไมห่ักคา่ใชจ้า่ย  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 15,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย อาท ิการลา่ชา้ของสาย
การบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น เด็ก 1 ทา่น ไมม่เีตยีง) ทา่นละ 164,800.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากคา่ทวัรท์า่นละ 40,000.- 
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จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ  
2. เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ท่านไมส่ามารถทีจ่ะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ทีท่างทัวรจั์ดให ้ 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่าน
ช าระแลว้  

 
หลกัฐานประกอบการยืน่วซีา่อเมรกิา (ประเภททอ่งเทีย่ว) 

 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง และมหีนา้วา่งประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป

พรอ้มเลม่เกา่ (ถา้ม)ี  
2. รูปถ่ายสปัีจจุบัน พืน้หลังเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 1 รูป เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหู

ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน 
3. ทะเบยีนบา้น และบัตรประชาชน (อายตุ า่กวา่ 15 ปี ใชส้ตูบิัตร)  
4. ใบเปลีย่นชือ่ – สกลุ (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิ พรอ้มส าเนายอ้นหลงั 6 เดอืน หรอืหนงัสอืรบัรองการเงนิ

จากธนาคาร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธรุกจิสว่นตัว ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท, หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น หรอืใบจดทะเบยีน

การคา้ตัวจรงิ  
 7.2 พนักงานบรษัิทใชจ้ดหมายรับรองการท างานระบวุนัเริม่งาน ต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืนเป็น

ภาษาอังกฤษตัวจรงิ  
 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองจากตน้สงักดั ระบวุนัเริม่งาน ต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน เป็น

ภาษาอังกฤษตัวจรงิ  
7.4 นักเรยีน – นักศกึษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบันการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ 
** กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา มารดา ตอ้งมหีนงัสอื
ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีอ่อก ณ อ าเภอ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
ผูป้กครอง 

ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางไปเพือ่ธรุกจิ ทีต่อ้งการเขา้รว่มการฝึกอบรมหรอืการประชมุในประเทศสหรัฐอเมรกิา 

ควรแสดงจดหมายจากภาคธรุกจิในสหรัฐฯ ทีท่า่นจะไปตดิตอ่ธรุกจิดว้ย  

  ตอ้งมาสมัภาษณ์ทีส่ถานทตูทกุทา่น 
หมายเหต ุ:  สถานทตูขอสงวนสทิธิใ์นการขอเอกสารเพิม่เตมิในบางกรณี 

สถานทตูจะสง่พาสปอรต์คนืหลังจากวนัทีไ่ดรั้บการสมัภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน 
------------------------------------------------------ 


