11 วัน มหัศจรรย์ อุทยานแห่ งอเมริกา
เยลโลว์ สโตน – แกรนด์ ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์ แคนยอน

***โปรโมชั่น...สายการบิน คาเธ่ ย์ แปซิฟิก แอร์ เวย์ส****
14 – 24 ต.ค. / 21-31 ต.ค. / 24 ธ.ค.- 3 ม.ค. 2560
เริ่มต้ น….

159,900 บาท

ซานฟรานซิสโก – นาปา วัลเลย์ – เลค ทาโฮ – รีโน – อุทยานแห่ งชาติ เยลโลว์ สโตน – นา้ พุร้อน
แกรนด์ ทีตนั – แจ็คสันโฮล – ซอล์ทเลค ซิตี้ - ไบร์ ซ แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน
แกรนด์ แคนยอน – ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส (มีบินภายใน 2 เที่ยว)

11 วัน มหัศจรรย์ อุทยานแห่ งอเมริกา
เยลโลว์ สโตน – แกรนด์ ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์ แคนยอน
วันแรก

กรุ งเทพ – ฮ่ องกง – ซานฟรานซิสโก

05.30 น.

คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์
M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบินที่ CX700 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50
ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารกลางวันบนเครื่ องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวี
ส่ วนตัวทุกที่นงั่
เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ องสู่ สนามบินซานฟรานซิสโก (SFO)
สหรัฐอเมริ กา อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
ออกเดิ นทางจากสนามบิน เช็ คแล๊ ปก๊ อก (HKG) สู่ สนามบิน สนามบิ นซานฟรานซิ ส โก (SFO) โดยเที่ย วบิ น
CX870 (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง)

08.15 น.

12.15 น.
14.15 น.

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริการอาหารเช้ า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน
11.50 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก (SFO) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย
นาย โยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ เป็ นหนึ่ งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ Must see เป็ นสะพานที่ทอดยาว
ข้ามอ่าวตอนเหนื อของเมืองซานฟรานซิ สโก สร้ างในสมัยประธานาธิ บดี แฟรงคลิ น ดี . รู สเวลท์ เมื่อปี ค.ศ.
1933 เสร็ จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สู งกว่าระดับน้ าทะเล 67
เมตร มีทางรถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อฟิ ชเชอร์ แมน (Fisherman’s Wharf) ตั้งอยูท่ าง
ตอนเหนื อของซานฟรานซิ ส โกเป็ นเหมือนสะพานปลา ท่ าเรื อ สามารถมองเห็ นอ่ าวซานฟรานซิ ส โก และ
สะพานโกลเด้นเกท ร้ านอาหารแถวนี้ จึงมี อาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรั บนักท่องเที่ ยว ใกล้ๆ กันคื อ San
Francisco Pier 39 หรื อที่รู้จกั ในนาม Pier 39 เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่ อ และ มีการแสดงต่างๆ
รวมถึงม้าหมุน ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กบั ผูท้ ี่มาเยือนท่าเรื อแห่ งนี้ นอกจากนี้ ยงั มี สิ งโตทะเล ที่มา

นอนอาบแดดกันนับร้ อยตัวในช่ วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริ เวณท่าเรื อ
แห่งนี้ หรื อจะเลือกซื้ อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Four Point by Sheraton San Francisco Bay Bridge หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ซานฟรานซิสโก – นาปา วัลเล่ย์ – เลคทาโฮ – รีโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ ซี วิคเซ็นเตอร์ (Civic Center) ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆของมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย จากนั้นนา
ท่านสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิ วทัศน์อนั งดงามของเมืองซานฟรานซิ สโกแบบ 360
องศา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมหานครทางฝั่งตะวันตกของอเมริ กาตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ หุบเขา
นาปา หรื อ นาปา วัลเล่ย ์ (Napa Valley) สถานที่อนั เลื่องชื่อในการผลิตไวน์คุณภาพดีของอเมริ กา (ระยะทาง 113
ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) สถานที่แห่ งนี้ ข้ ึนชื่ อในเรื่ องแหล่งผลิตไวน์ชื่อดังของอเมริ กาปั จจุบนั
กลายเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ โลก ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพของไร่ องุ่นอันเลื่ องชื่ อของอเมริ กา นา
ท่านชมกรรมวิธีการผลิตไวน์พร้ อมลิ้มลอง ไวน์แดง ไวน์ขาว แห่ งหุ บเขานาปา วัลเล่ย ์ อิสระให้ท่านเลื อกซื้ อ
ไวน์เป็ นของฝากตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมลิ้มลองไวน์

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ตั้งอยู่
ระหว่างมลรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ยและมลรัฐนาวาดา ถื อเป็ นพื้นที่ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของสหรัฐฯ ที่นกั ท่องเที่ยวไม่
ควรพลาด เป็ นทะเลสาบที่อยูใ่ นเทือกเขาสู งที่สุด (Alpine Lake) ในเขตอเมริ กาเหนือ นอกจากนี้ ยงั เป็ นทะเลสาบ
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ น ทะเลสาบมรกต (Emerald Bay) และเป็ นทะเลสาบที่มีความลึกเป็ นอันดับ 2 ของทวีป
อเมริ กาเหนื อ แม้ว่าอุ ณหภูมิในเขตนี้ จะต่ ามาก แต่น้ าในทะเลสาบนี้ ไม่เคยกลายเป็ นน้ าแข็ง ทั้งยังมีความใส
สะอาดมองเห็นพื้นได้ในระดับลึกถึง 100 ฟุต ทะเลสาบทาโฮโอบล้อมด้วยเทือกเขาสู งที่ปกคลุมด้วยหิ มะหนา

เหมาะแก่การผจญภัยด้วยสกี และยังเป็ นที่ต้ งั ของสกีรีสอร์ ตหลายแห่ ง นาท่านถ่ายรู ปและสัมผัสบรรยากาศของ
ทะเลสาบทาโฮ อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองรี โน (Reno) ระยะทาง 90 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม. เมืองที่ได้ชื่อว่า “The Biggest Little City in The World” เมืองเล็กๆที่มีความ
อิสระเสรี เป็ นเมืองคาสิ โนที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองแห่งแสงสี ลาสเวกัส
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Harrah’s Casino Hotel Reno หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

รีโน – พิพธิ ภัณฑ์ รถ - อุทยานแห่ งชาติเยลโลว์ สโตน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองรี โน (Reno) เมืองแห่ งคาสิ โนอีกแห่ งของสหรัฐเอมริ กา เมืองที่ได้สมญานามว่า “Sin City” เป็ น
เมืองที่เป็ นต้นกาเนิ ดของกลุ่มทุนชื่ องดังอย่างกลุ่ม ซี ซาร์ (Ceasars Entertainment Corporation) นาท่านเข้าชม
พิพิธภัณฑ์รถแห่งชาติ (National Automobile Museum) ซึ่ งเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมรถของอเมริ กาไว้กว่า 200
คัน ซึ่งมีรถหลากหลายแบรนด์ อาทิ Auburn, Bugatti, Cord, Duesenberg, Ferrari, Franklin, Jaguar, McLaren,
Mercedes-Benz, Pierce-Arrow, Porsche, Rolls-Royce, and Stutz อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย ได้เวลา
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินรี โน เพื่อเชคอิน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โดยทางทัวร์ จดั ค่าอาหารให้ท่านละ 20 USD

12.10 น.

ออกเดินทางจากสนามบินรี โน (RNO) สู่ สนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน (BZN) โดยสายการบิน เดลต้า
แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ DL1399 / DL4782 แวะเปลี่ยนเครื่ องบินที่เมือง ซอลท์เลค ซิ ต้ ี
เดินทางถึงสนามบินบอสแมน เยลโลว์สโตน (BZN)
นาท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติเยลโลว์ สโตน ฝั่งตะวันตก

16.54 น.
ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืน ที่ 1)

วันทีส่ ี่

อุทยานแห่ งชาติ เยลโลว์ สโตน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
(West Yellow Stone)
น หรื อ Hidatsa ที่แปลว่าหิ นสี เหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง
เผ่า Minnetaree
และถูกนามาใช้เป็ นชื่อ
ในปี 1872
ปั จจุบนั มี
ครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิ่ง และมอนทาน่า) บนเนื้ อที่
, ,
มี
กวางมูส หมี และหมาป่ า เป็ นต้น
,
จ นี้ยงั ตั้งอยูใ่ นเขต Super volcano ที่เคยเกิดการปะทุมาแล้ว 3 ครั้ง (ครั้งสุ ดท้าย 640,000 ปี ก่อน)
จึงทาให้พ้นื ที่แห่งนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการสะสมและทับซ้อนของลาวาและขี้เถ้าจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟจึงทาให้มีแร่ ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยังให้มีทศั นี ยภาพที่งดงามอีกด้วย จึงทาให้อุทยาน
แห่ งชาติแห่ งนี้
ในหมู่
นาท่าน บ่อน้ าร้ อนแกรนด์พริ สมาติค (Grand
Prismatic Spring) บ่อน้ าร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณี วิทยาชาวอเมริ กนั ใน ปี
ค.ศ. 1871 เป็ นบ่อน้ าร้ อนรายล้อมไปด้วยสี สันของสายรุ ้ งรอบบ่อซึ่ งเกิ ดจากการทับถมของแบคทีเรี ยและพืช
เซลล์เดียว นอกจากนี้บ่อน้ าร้อนแห่งนี้ยงั มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ 3 ของโลกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร นาท่านชม Fountain Paint Pots บ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอร้อนที่เกิดจาก
แมกม่าในชั้นใต้ดินของผิวโลกที่ผสมผสานการดิ นโคลนในแถบนั้นจึงทาให้เกิ ดเป็ นบ่อโคลนเดื อดและเกิ ดสี
แดง สี เหลืองและสี น้ าตาลตามสี ของชั้นดินในแถบนั้น

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ าพุร้อนที่สามารถพุ่งสู งได้กว่า 100 – 200 เมตร และ
จะ ออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที จากนั้นได้เวลานาท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่ งเยลโลว์สโตน(Grand Canyon
of Yellow Stone) หุ บเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของ
น้ าแข็ง ในยุคที่น้ าแข็งละลาย จึงทาให้ปัจจุบนั นี้แม่น้ าเยลโล่วส์ โตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว นาท่าน
ชมความงดงามของแม่น้ าเยลโลว์สโตน(Yellow Stone River) เป็ นหนึ่ งในสาขาของแม่น้ ามิสซูรี่ มีความยาว
ประมาณ 1,114 กิ โลเมตร นอกจากนี้ ผิวน้ าบริ เวณน้ าตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ าแข็ง สลับไปด้วยสี สันสวยงาม

ของผาหิ นสี แดงแกมน้ าตาลที่เต็มไปด้วยสี ขาวของหิ มะที่คา้ งอยูต่ ามซอกชั้นหลืบผา และสี เขียวเข้มเกือบดาของ
ป่ าสน จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมายังอุทยานแห่ งชาติแห่ งนี้ อย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนาท่านชม
บ่อน้ าพุร้อนนอริ ส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ าพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยาน
แห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่ งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ าพุร้อนPorcelian และบ่อ
น้ าพุร้อนBack ที่อยูใ่ นเขตบ่อน้ าพุร้อนนอริ สซึ่ งท่านจะได้เห็ นทัศนี ยภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสาน
กันอย่างลงตัวของสี ของธรรมชาติที่รายล้อมอยูโ่ ดยรอบบ่อน้ าพุร้อนแห่งนี้
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Holiday Inn West Yellow Stone หรือเทียบเท่า (พักค้ างคืน ที่ 2)

วันทีห่ ้ า

อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ ทตี ัน – แจคสั นโฮล – ซอล์ทเลค ซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
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ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Courtyard by Marriott Provo หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า

ไบรซ์ แคนยอน – แอนทีโลป แคนยอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 360 ก.ม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3.30 ชัว่ โมง) ตั้งอยูใ่ นรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช่วา่ จะมีเพียงแกรนด์แคนยอน(Grand
Canyon) เท่านั้นที่เป็ นธรรมชาติมหัศจรรย์ที่ถูกรังสรรค์ข้ ึนมา ปรากฏการณ์ ธรรมชาติเมื่ อ 6 ล้านปี มาแล้วที่
บริ เวณนี้ อยูใ่ ต้ผืนน้ าเมื่อเกิดการเปลี่ ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสู งก็ถูกยกตัวขึ้น และเกิดการกัด
เซาะอย่า งรุ นแรงบริ เวณชั้นหิ นจนก่ อเกิ ดเป็ นเสาดิ นและหิ นมากมายในหุ บ เขาที่ สู ง ถึ ง 2,800 เมตร จาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง เนื่ องจากสถานที่น้ ี อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน จึงถูกตั้งชื่ อว่าไบรซ์แคนยอน
(Bryce Canyon) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหิ นยอดแหลมๆ ที่เรี ยกว่า ฮูดู (Hoodoos) ที่ข้ ึนเรี ยงกัน
เป็ นแนว มีรูปร่ างรู ปทรงแปลกประหลาด ตานานของพวกอินเดียนแดงกล่าวว่า แท่งหิ นเหล่านี้ เกิดจากมนุ ษย์ที่
ต้องคาสาปกลายเป็ นหิ น บริ เวณไบรซ์แคนยอน ประกอบด้วยหิ นทรายสลับหิ นดินดาน ตั้งแต่ยุคครี เทเชี ยสถึ ง
ช่ วงต้นของมหายุคซี โนโซอิก ตกสะสมตัวในสภาพแวดล้อม แบบทะเลสาบขนาดใหญ่ จนกระทัง่ น้ าตื้นขึ้ น
เรื่ อยๆ เป็ นเวลาหลายล้านปี ทาให้เริ่ มมีการกร่ อนของแม่น้ าที่ไหลผ่านชั้นหิ น ร่ วมกับการยกตัวของพื้นดินขณะ
เกิ ดเทือกเขารี อกกี้ (~70-50 ล้านปี ก่อน) จากนั้นก็มีการยกตัวของเปลื อกโลกอี กครั้ง และทาให้เกิ ดที่ราบสู ง
โคโลราโดเมื่อ 16 ล้านปี ก่อน การยกตัวทาให้หินเริ่ มมีการแตกตามแนวดิ่ ง ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการถูกกร่ อน จน
กลายเป็ นแท่งเสาสวยงามในปั จจุบนั สี น้ าตาลแดง สี ชมพู และสี แดงได้จากแร่ ฮีมาไทต์ (Hematite) ซึ่ งมีธาตุ
เหล็กเป็ นองค์ประกอบ ส่ วนสี เหลือได้จากแร่ ลิโมไนต์ (Limonite) ส่ วนสี ม่วงได้จากแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite)
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพไบร์ ซแคนยอน ได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) (ระยะทาง 260 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3
ชัว่ โมง) อีกหนึ่ งความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติบนั ดาลให้ปรากฏ หุ บเขาพิศวง แห่ งนี้ เกิดจากการพังทลายของชั้น
หิ น Navajo Sandstone ซึ่ งถูกกัดเซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ าที่ซดั ผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุ
ฝน ผ่านฤดู กาลต่างๆ ต่อเนื่ องจนถึ งปั จจุ บนั Antelope Canyon จึงกลายเป็ นหุ บเขาที่อนั ตรายที่สุด เนื่ องจาก
บริ เวณนั้นอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ตลอดเวลา และระดับน้ าสามารถสู งถึง 10 เมตร หุบเขาที่อนั ตรายที่สุด แห่ ง
นี้ ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งดึ งดูดใจช่ างภาพทัว่ โลก เพราะสี สันจากธรรมชาติซ่ ึ งเกิ ดจากการตกกระทบของ
แสงอาทิ ตย์ที่ส าดส่ องผ่า นช่ องแคบ สะท้อนกับ สี ข องชั้นหิ น Navajo Sandstone เกิ ดเป็ นความสวยงามสุ ด
ประทับใจแก่ทุกสายตา ด้วยความคดเคี้ยว ดุ จเกลี ยวคลื่นเว้าแหว่งไปตามซอกหน้าผา สี สันที่เห็นใน Antelope
Canyon จึงเปลี่ ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สี สันจะเป็ นโทนสี แดง ส้ม และ ม่วง
ฤดู ใ บไม้ร่ ว ง จะเป็ นโทนสี อ่ อ น สบายตา แม้ Antelope Canyon จะขึ้ นชื่ อ ว่ า เป็ น หุ บ เขาที่ อ ัน ตราย
ที่สุด ขณะเดี ยวกันก็ถือว่าเป็ น หุ บเขาที่สวยที่สุด และเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว

จากทัว่ โลก และได้รับความนิยมในการถ่ายรู ปมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริ กา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงาม
ตามอัธยาศัย

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Antelope Lake Powell Resort หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

แกรนด์ แคนยอน – ลาสเวกัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) (ระยะทาง 231 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
ตั้งอยู่ในรัฐแอริ โซนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ความน่ าอัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอนอยู่ที่ความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยถือกาเนิ ดจากการกัดเซาะของกระแสน้ า สายน้ าโคโลราโด (Colorado) ที่มีสภาพเป็ น
เพียงลาธารเล็กๆไหลคดเคี้ ยวตามที่ ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดี ยวกับน้ าทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้ น
เนื่ องมาจากแรงดัน และความร้ อนอันมหาศาล ภายใต้พ้ื น โลก ท าให้เกิ ดการเปลี่ ย นรู ป และกลายเป็ นแนว
หน้าผากว้างใหญ่ ซึ่ งการยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทาให้น้ าไหลแรงมากขึ้น
พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก การสึ กกร่ อนพังทลายของ
หิ น บวกกับแรงลมและแสงแดดได้ดาเนิ นมานานหลายล้านปี จนเกิ ดเป็ น “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยก
ให้เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก นาท่านชมความงามของทัศนี ยภาพแกรนด์แคนยอน จุด
ชมวิว ฝั่งตะวันออกหรื อ East Rim อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชมวิวแกรนด์แคนยอน
ฝั่งใต้ South Rim ซึ่งมีทศั นียภาพอีกมุมของแกรนด์แคนยอน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Lasvegas) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นรัฐ
เนวาดา สหรัฐอเมริ กา เป็ นสถานที่ที่ชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่ งบาป" (Sin City) หรื อ
นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็ น "America's Playground" หรื อสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริ กา ลาสเวกัสเป็ นสถาณ
ที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริ ญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็ นแรงดึงดูด
หลักให้นกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พฒั นาไปสู่ ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า
ศูนย์ประชุ ม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้าซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นใน
โลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริ เวณใกล้เคียงกัน
เหมือนกับเมืองลาสเวกัส แห่งนี้ โดยในที่สุดปั จจุบนั นี้ คนไปเที่ยวลาสเวกัสไม่ได้เป็ นเพราะต้องการที่จะไปเล่น
การพนันหรื อไปดื่มกินให้สนุ กเป็ นหลักอีกต่อไป แต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ เมืองนี้ มีแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่คือ ไฮจ์ โรลเลอร์ ซึ่ งเป็ นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2014

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปด ลาสเวกัส – เขื่อนฮูเวอร์ – ลอสแองเจลิส
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นชมเขื่ อ นฮู เ วอร์ (Hoover Dam) เป็ นเขื่ อ นคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ขนาดใหญ่ แ ห่ ง แรกของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2474-2479 ขวางกั้นแม่น้ าโคโลราโด บริ เวณหุ บเขาแบล็คแคนยอน สร้าง
ขึ้นเพื่อใช้ในการป้ องกันอุทกภัยของพื้นที่ ใต้เขื่อนในช่ วงฤดูหนาว และเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) เมืองเล็กๆที่มีเอาท์เลตขนาดใหญ่ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง

กลางวัน

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า ณ แทงเจอร์ ช้อปปิ้ งเอาท์เลต (Tanger Barstow Factory Outlet) ช้อปปิ้ งเอาท์เลต
ที่ใหญ่ที่สุด และมีหลาหลายแบรนด์ดงั ให้ท่านได้เลือกซื้ อ อาทิเช่ น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban,
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin
Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส (ระยะทาง 188 ก.ม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Hilton Universal City Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้า

ลอสแองเจลิส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ดินทาง
จ
ร์

(Los Angeles)
จ
ฮ

(Hollywood)
ฮ
(Beverly Hills)
ดารา
นาท่านเดินเล่นบนถนน ฮอลลีวดู วอร์ ค ออฟ เฟม
(Hollywood Walk of Fame) ถนนสายสาคัญของคนดังฮอลลีวดู ประดับด้วยแผ่นหิ นตบแต่งเป็ นรู ปดาวห้าแฉก
จานวนเกือบ 5,000 ดวง จารึ กชื่ อของนักแสดง และบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่ งถือเป็ น
เกียรติสูงสุ ด สาหรับผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้จารึ กบนฮอลลี วดู วอร์ ค ออฟ เฟม แห่ งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและ
เก็ บ ภาพตามอัธ ยาศัย ได้เวลานาท่า นแวะถ่ า ยภาพกับโรงภาพยนตร์ ก รอแมนไชนี ส เธี ยร์ เตอร์ (Grauman’s
Chinese Theatre) ซึ่ งเป็ นโรงภาพยนตร์ ในแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่ งฮอลลีวูด ด้านหน้ามีรอยจารึ กฝ่ ามือ
ของดาราฮอลลีวดู พร้อมลายมือชื่อมากมาย อิสระให้ท่านได้คน้ หาและเก็บภาพดาราที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอเชีย

บ่าย

นาท่านสู่ ยา่ น เอล พลูโบล เดอ ลอสแอนเจลิส (El Pueblo de Los Angeles) เป็ นย่านเก่าแก่ของลอสแองเจลิส และ
เคยเป็ นเมืองที่อยูภ่ ายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิ โก และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ยงั มีสถาปั ตยกรรมที่เล่า
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ อนั สวยงามอยู่มากมาย ที่จะพาย้อนกลับไปสัมผัสเรื่ องราวในอดี ต อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพหมู่อาคารเก่ าแก่ที่สวยงามในบริ เวณนี้ จากนั้นนาท่านสู่ เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้ งและ
บันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่ งหนึ่ งของแอลเอ สร้ างในปี 2002 และนับเป็ นตลาดสิ นค้าที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม่ได้
เป็ นแค่หา้ งธรรมดาเท่านั้น แต่ยงั เต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้าและสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรง
ภาพยนตร์ นับเป็ นแหล่งรวมความบันเทิงครบครันอีกแห่งหนึ่งของแอลเอ

เย็น

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

20.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเชคอิน
(หัวหน้าทัวร์ จะนัดเวลาอีกครั้ง เพราะต้องดูสภาพการจราจร)

วันทีส่ ิ บ

บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน คาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส โดยเที่ยวบิน CX881

********* บินข้ ามเส้ นแบ่ งเขตเวลาสากล *******
สายการบินมีบริ การอาหารค่า และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันทีส่ ิ บเอ็ด กรุ งเทพมหานคร
06.45 น.
08.15 น.
10.05 น.

เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก แอร์ เวย์ส เที่ยวบิน CX705
(ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ....

11 วัน มหัศจรรย์ อุทยานแห่ งอเมริกา
เยลโลว์ สโตน – แกรนด์ ทีตัน - แอนทีโลป - แกรนด์ แคนยอน
14 – 24 ต.ค. / 21-31 ต.ค. / 24 ธ.ค.- 3 ม.ค. 2560
อัตราค่าบริ การ (บาท)

ตุลาคม – ธันวาคม 2559

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
159,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
32,000
เด็กอายุ 2 - 12 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
149,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
19,900
140,000
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นที่ทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการวีซ่าอเมริ ก
7,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 21 กันยายน 2558) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพือ่ ทราบ
 ในอเมริกาส่ วนใหญ่ ไม่ มีบริ การห้ องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริ 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-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินคาเธ่ย ์ แปซิ ฟิก (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

อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม แนะนาให้ท่านดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าวีซ่าอเมริ กา (ลูกค้าจะต้องยืน่ วีซ่า และ สัมภาษณ์ดว้ ยตัวเองเท่านั้น)
สาหรับการยืน่ วีซ่าประเทศอเมริ กา ทางผูเ้ ดินทางจะต้องดาเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง ซึ่ งเป็ นกฎของทางสถานฑูต ท่าน
สามารถเข้าไปทาการสมัครเพื่อขอยืน่ วีซ่าได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นงั่ จ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจา 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 4-19วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณีที่มีผ้ ูเดินทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล 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
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่า นถู ก ปฎิ เสธการเข้า หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้หนังสื อเดิ นทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน
 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 ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในอเมริ กา-แคนาดา จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มี
จะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ 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
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง
( 9.75 นิ้ว ) + ยาว ( 21.5 นิ้ว ) + สู ง ( 18 นิ้ว )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตราฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ทเี่ ช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึง
ไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) ซึ่ งอยูใ่ นความความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยใน
กรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิน
เท่านั้น นัน่ หมายถึงจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควร
โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหาย
ตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

