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เลาะ4รัฐอเมริกาตอนใต้ 

ตะลุยเส้นทาง 4 รัฐตอนใต้ของอเมริกา อรโิซนา – นวิเมก็ซโิก – เทก็ซสั – หลุยสเ์ซยีนา 

เยือน อุทยานแหง่ชาตซิากวัโร ที่เต็มไปด้วยตะบองเพชรสายพันธ์ุที่หาดูได้เฉพาะที่นี่ 

ตื่นตากับทะเลทรายสีขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ White Sands National Monument 

ชมพพิธิภณัฑเ์ขากวางทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก และเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมืองจากรถบัสเป็นเรือ Water Taxi  

ชมวิทยาการอันก้าวไกลของมนุษยชาติที่ ศูนยอ์วกาศฮสูตนั ในสังกัดขององค์การนาซ่า 

เดินชมเมอืงนวิออรล์นีส์ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากทั้งยุโรป อัฟริกันและอเมริกันได้อย่างลงตัว 

ลอ่งเรอืยามเยน็ไปตามแมน่้า้มสิซสิซปิปีพ้รอ้มรบัประทานอาหารค่้าเคลา้เสยีงดนตรแีจส๊ทีข่บักลอ่มสดุแสนโรแมนตกิ 

                           

 ใบอนญุาตฯ เลขที่ 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จ ากัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดนิทาง : พธุที่ 6 – อาทติยท์ี ่17 มนีาคม 2562 (12 วนั) 

พธุที ่8 – อาทติยท์ี ่19 พฤษภาคม 2562 (12 วนั) 
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1. วันแรกของการเดินทาง                            กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส  
 

10.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอีวีเอ แอร ์(Row R) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
12.00 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน BR 062 (3.35 ชม. / Lunch) 
16.35 น. ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
19.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน BR 012 (11.30 ชม. / Dinner, Breakfast) 

เดินทางขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล     

14.50 น. ถึง สนามบินมหานครลอสแองเจลิส ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเข้าที่พัก 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    LOS ANGELES AIRPORT MARRIOTT ( 4*)  หรือเทียบเท่า  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. วันที่สองของการเดินทาง                    ลอสแองเจลิส – ฟินิกซ์ – ทูซอน  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบินลอสแองเจลิส 

10.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AA 445 (1.29 ชม. / No Meal) 

12.29 น. ถึงสนามบินเมืองฟินิกซ์ (Phoenix) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและมีประชากรมากที่สุดของมลรัฐอริโซนา นอกจากนี้ยัง 

เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดอันดับสองรองลงมาจากลอสแองเจลิส 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี (Musical Instrument Museum) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของโลกที่รวบรวมเครื่องดนตรีกว่า 10,000 
ชิ้นในเกือบทุกประเทศ ท่านจะได้สัมผัสถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางดนตรี และฟังเสียงเครื่องดนตรี ที่ท่านอาจไม่เคยได้ยิน
มาก่อนเลยก็เป็นได้ จากนั้นเดินทางสู่เมืองทูซอน (Tucson) (113 ไมล์ / 2 ชม.) 
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อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 

ที่พัก    DOUBLETREE SUITES BY HILTON TUCSON WILLIAM CENTER (3*)  หรือเทียบเท่า 

 

3. วันที่สามของการเดินทาง     ทูซอน – เอล พาโซ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางต่อสู่ Saguaro National Park (15 ไมล์ / 30 นาที) เพื่อชมสวนตะบองเพชรยักษ์ที่มีลักษณะเหมือนท่อท่ีอยู่ด้านหลัง 

ออแกนซึ่งหาชมที่ใดไม่ได้ บางต้นสูงถึง 20 เมตร ชื่นชมและถ่ายรูปกับสวนตะบองเพชรเป็นที่ระลึก 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านสู่เมืองเอล พาโซ (El Paso) (309 ไมล์ / 4.30 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของรัฐเทกซัสและเป็นเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในอันดับที่ 21 

อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 
ที่พัก    HOTEL EMBASSY SUITES BY HILTON EL PASO (3*)  หรือเทียบเท่า    (พัก 2 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วันที่สี่ของการเดินทาง         เอล พาโซ – คาลส์แบด – อะลาโมกอร์โด  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองคาลส์แบด (Carlsbad) (169 ไมล์ / 2.30 ชม.) ชม ถ ้าคาลส์แบด (Carlsbad Caverns) น าชมความงามของหิน
งอกหินย้อย บางแห่งจะมีรูปร่างคล้ายโคมไฟแชนเดอเลีย ตื่นตาตื่นใจกับความโอ่อ่าใหญ่โตของถ้ า มีความสูงประมาณตึก 25 ชั้น 
ความกว้างของพื้นห้อง (ภายในห้อง) ขนาด 14 เท่าของสนามฟุตบอลภายในยังมถี้ าเล็กถ้ าน้อยรวมกันกว่า 70 ถ้ าด้วยกัน อายุของ
ถ้ านี้ประมาณว่าไม่ต่ ากว่า 60 ล้านปี 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านชมธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่ White Sands National Monument เมืองอะลาโมกอร์โด (Alamogordo) (162 ไมล์ / 3 ชม.)
ให้ท่านชื่นชมและถ่ายรูปกับทะเลทรายที่มีสีขาวราวกับแร่ยิบซั่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมศึกษาข้อมูลของธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประทับใจกับความงามและตื่นเต้นกับเส้นทางชมวิว 8 ไมล์ ที่กองทรายน้อยใหญ่เปล่ียนรูปทรงแปลกตา
เมื่อเกิดลมพายุพัดพา สมควรแก่เวลา น าท่านกลับเมืองเอล พาโซ (96 ไมล์ / 1.30 ชม.) 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วันที่ห้าของการเดินทาง                  เอล พาโซ – ซานอันโตนิโอ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

พักผ่อนสบายๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่สนามบิน 

อาหารกลางวันทีส่นามบินตามอัธยาศัย 

12.01 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AA 2767 (1.42 ชม. / No Meal) 

14.43 น.   ถึงสนามบินเมืองดัลลาส (Dallas) พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 

16.25 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AA 334 (1.08 ชม. / No Meal) 

17.33 น.   ถึงสนามบินเมืองซานอันโตนิโอ (San Antonio) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมลรัฐเท็กซัส และมีเปอร์เซ็นต์การ
เจริญเติบโตเป็นอันดับท่ี 4 ของประเทศ  

อาหารค่ าทีภั่ตตาคาร 

ที่พัก    BEST WESTERN PREMIER HISTORIC ALAMO (3*)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. วันที่หกของการเดินทาง           ซานอันโตนิโอ – ฮูสตัน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
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   7. วันที่เจ็ดของการเดินทาง     ฮูสตัน – เลคชารล์ – ลาฟาเยต์ 

 

ชม อาคารอลาโม (The Alamo) เป็นฐานที่มั่นสมัยที่สเปนปกครองเท็กซัส Davy Crockett , Jim Bowie และชาวเท็กซัสอีก
จ านวนหนึ่งได้ต่อสู้กับพวกทหารเม็กซิกัน โดยมี แซม ฮิวสตัน เป็นผู้น า จนกระทั่งเท็กซัสเป็นเอกราชขึ้นมาได้ ซึ่งประกาศตัวเป็น
สาธารณรัฐอยู่หลายปีก่อนที่จะเข้าร่วมเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกา จากนั้นน าชม Buckhorn Hall of  Horn Museum  เป็น
พิพิธภัณฑ์เขากวางที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

น าท่านขึ้น หอคอยอเมริกา (The Tower of the Americas) ที่มีความสูง 230 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อว่า โอนีล ฟอร์ด 
(O’Neil Ford) และด าเนินการสร้างในปีค.ศ. 1968 ปัจจุบันถือเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมืองซานอันโตนิโอและสูงเป็นอันดับที่ 27 
ของรัฐเท็กซัส ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์มุมมองพาโนรามาอันงดงามของเมืองซานอันโตนิโอ  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านลงเรือ Water Taxi ล่องตามล าน้ าซานอันโตนิโอ เพื่อชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตของชาวเมืองสองฟากฝ่ังล าน้ า  จากนั้น 
น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮูสตัน (Houston) (197 ไมล์ / 3 ชม.) เมืองเด่นอีกเมืองหน่ึงของรัฐเท็กซัส เป็นเมืองแห่งยุคอวกาศและ
เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริกา 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    COURTYARD HOUSTON DOWNTOWN CONVENTION CENTER (3*)  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านชม ศูนย์อวกาศฮูสตัน (Space Center Houston) ที่อยู่ใต้สังกัดองค์การนาซ่า ท่านจะได้เห็นวิทยาการอันก้าวไกลและ 

ความน่าตื่นเต้นกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไฮไลท์เด็ดของการเข้าชมที่น่ีคือ การชมการฝึกปฏิบัติจริงตามภารกิจของนักบินอวกาศ 

ซึ่งจะได้เห็นนักบินลอยตัวในสุญญากาศ ควบคุมห้องปฏิบัติการจ าลอง ถือเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่น้อยคนจะได้สัมผัส 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองลาฟาเยต์ (Lafayette) (217 ไมล์ / 3.30 ชม.) ตั้งอยู่ในรัฐหลุยส์เซียน่า เมืองหลวงของชาวอคาเดียน (Acadian) 
และเป็นเมืองที่ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง Gone With the Wind ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก ระหว่างทางแวะชม เมืองเลคชารล์ (Lake 

Charles) เมืองท่าที่ส าคัญติดต่อกับอ่าวเม็กซิโกโดย Intracoastal Canal จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลาฟาเยต์ 
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อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    DOUBLETREE BY HILTON HOTEL LAFAYETTE (3*)  หรือเทียบเท่า 

 

8. วันที่แปดของการเดินทาง      ลาฟาเยต์ – บาตองรูช  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าชม หมู่บ้านชาวอคาเดียน (Larc’s Acadian Village) ถ่ายรปูกับอนุสาวรียช์นพื้นเมืองเผ่าอคาเดยีน เลือกซื้อสินคา้พื้นเมือง 
เป็นที่ระลึก จากนั้นชม Rip Van Gardens ซึ่งมีพื้นที่ถึง 25 เอเคอร์ มีต้นไม้ใหญ่ใหช้ื่นชม อาทิ ต้นโอ๊คยักษ์ อซาเลีย คามิเลีย  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

น าท่านสู่ เมืองบาตองรูช (Baton Rouge) (56 ไมล์ / 1 ชม.) เมืองหลวงและเมืองท่าส าคัญของรัฐหลุยส์เซียน่า เป็นเมืองที่มีความ
มั่งคั่ง เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่คึกคักเป็นอันดับ 4 ของสหรัฐอเมริกา และตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมากที่สุด เมื่อเปรียบกับเมืองท่า
น้ าลึกทั้งหลายที่อยู่ในอ่าวเม็กซิโก น าชม Nottoway Plantation คฤหาสน์ที่ยิ่งใหญ่ราวพระราชวังริมฝ่ังแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ น าท่าน
ชมความงดงามของคฤหาสน์ที่มีห้องถึง 64 ห้อง พร้อมห้องเต้นร าที่ใหญ่โตมาก แวะถ่ายรูปกับ State Capital ที่เก่าและสูงที่สุดใน
สหรัฐอเมริกา 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

ที่พัก    HILTON BATON ROUGE CAPITAL CENTER (4*)  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. วันที่เก้าของการเดินทาง           บาตองรูช – กัลฟ์พอร์ท – นิวออร์ลีนส์  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านสู่ กัลฟ์พอร์ทพรีเมียมเอาท์เล็ต (Gulfport Premium Outlet) (132 ไมล์ / 2 ชม.) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้า 
แบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายโดยตรงจากโรงงาน เช่น Coach, Levi, Nike และอื่นๆ อีกมากมาย 

อาหารกลางวันท่ีเอาท์เล็ตตามอัธยาศัย 

น าท่านสู่ เมืองนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) (76.5 ไมล์ / 1.30 ชม.) เมืองหลวงของรัฐหลุยเซียน่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ติดทะเล
ชายฝั่ง ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส แล้วอเมริกาไปขอซื้อมาในภายหลัง และยังมีคนผิวด าที่เคยเป็นแรงงานในไร่
อ้อย โรงงาน  ท าใหว้ัฒนธรรมในนิวออร์ลีนส์ผสมปนเปกันระหว่างยุโรป อัฟริกัน และอเมริกัน นอกจากนี้ยังถือเป็นต้นก าเนิดของ
ดนตรีแจ๊สอีกด้วย 
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18.00 น. น าท่านลงเรือกลไฟ (Steam Boat) ล่องไปตามแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ในยามเย็น น าชมสองฟากฝ่ังชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนริมฝ่ังแม่น้ า 

อาหารค่ าบนเรือในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกเคล้าเสียงดนตรีแจ๊สที่ขับกล่อมบนเรือ 

ที่พัก    HOTEL SHERATON NEW ORLEANS (4*)  หรือเทียบเท่า 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

10. วันที่สิบของการเดินทาง            นิวออร์ลีนส ์– ลอสแองเจลิส  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

น าท่านเดินเล่น ย่าน French Quarter ย่านเก่าแก่ที่มีตึกรามบ้านช่องสไตล์ฝรั่งเศสอันเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากอิทธิพลของการ
เป็นอาณานิคมในสมัยก่อน  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เดินเที่ยวตามถนน Canal Street ส่วนใหญ่เป็นร้านกิ๊ฟช็อป ร้านกาแฟ ตั้งอยู่ริมแม่น้ ามิสซิสซิปปี้ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 

15.30 น. น าท่านสู่สนามบิน 

อาหารค่ าที่สนามบินตามอัธยาศัย 

17.47 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน AA 2581 (4.28 ชม. / No Meal) 

20.15 น. ถึงสนามบินลอสแองเจลิส พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
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11. วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง         ลอสแองเจลิส – ไทเป  
 
 

00.30 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน BR 015 (14.10 ชม. / Dinner, Breakfast) 

เดินทางขา้มเส้นแบ่งเวลาสากล     

 

12. วันที่สิบสองของการเดินทาง           ไทเป – กรุงเทพฯ  
 

06.05 น. ถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป พักเปล่ียนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 
08.50 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ BR 067 (3.45 ชม. / Breakfast) 
11.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

-     กลับบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิง่ 
 

หมายเหตุ     ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ    

@ ท่านละ   238,000.- บาท       
@ พักเดี่ยว เพิม่       35,000.- บาท 
@ ชั้นทัศนาจรพรีเมียม (BR) เพิ่มเริม่ต้น       23,000.- บาท 
@ ชั้นธุรกิจ (BR) เพิ่มเริ่มต้น       84,000.- บาท 
@ มีตั๋วเอง (BR) หัก       43,000.- บาท 

 

 

อัตรานี้รวม 
 

1. ตั๋วเครื่องบินสายการบินอวีีเอ แอร์ (EVA Air – BR) และสายการบินในประเทศ ชั้นทัศนาจร ตามรายการ  
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  
3. น าเที่ยวโดยรถบัสปรับอากาศ (56 ที่น่ัง) พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี  ตามรายการ 
4. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ  
5. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไมเ่กิน 23 กิโลกรัม)  
6. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

- ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 15 ปีหรือ อายุ 75-85 ปี ความคุม้ครอง 50% 
7. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  

 

อัตรานี้ไมร่วม 
 

1. ค่าหนังสือเดินทาง  
2. ค่าธรรมเนียมวีซา่อเมรกิา 
3. ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 
 

ส ารองการเดินทาง 

มัดจ าท่านละ 50,000 บาท พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง  
ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 30 วัน  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามทีเ่กิดขึ้นจริง 
 

เอกสารการยืน่วีซา่    

 

1. หนังสือเดินทาง  มีอายุการใชง้านไม่ต่ ากว่า 6 เดือน  มีหน้ากระดาษเหลืออย่างน้อย  2 หน้า 
2. รูปถ่าย สี พื นขาวเท่านั น  ขนาด 2 นิ้ว   ใบหน้าใหญ่ 70 %  จ านวน 2 รูป (ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 
3. หลักฐานการเงิน  สมุดบัญชีออมทรัพย์ ตัวจริง ปรับยอดปัจจุบัน หรือจดหมายรับรองการเงินจากธนาคารและ

ส าเนาสมดุบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน 
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4. หลักฐานประกอบการงาน  (ภาษาอังกฤษ) 
@ กรณีลูกจ้าง       จดหมายรับรองการท างาน  - ระบุต าแหน่ง, อายุการจ้างงาน, เงินเดือน  
@ กรณีเจ้าของกิจการ ส าเนาหนังสือรับรองการค้า  
@ กรณีนกัศึกษา        จดหมายรับรองจากทางโรงเรียน  

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 

7. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว (ตามแบบฟอร์มที่ชัยทัวร์ส่งมาให้กรอก) 
 

 
 
 

ติดตอ่  :    นทั  /  ซัง  /  อร      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  121 , 123 ,  125                 

               Line ID : @chaitour         E-mail : outbound@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

