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 1. อังคารที่ 27 กันยายน 2565                 กรุงเทพฯ – นาริตะ – ซานฟรานซิสโก  
 

06.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคานเ์ตอรส์ายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(Row R) ประต ู8  
   เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยอ านวยความสะดวก 
08.50 น.   ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน JL 708 (6.15 ชม. / Lunch) 
16.20 น.  ถึงสนามบินนารติะ ประเทศญ่ีปุ่ น พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
18.10 น.   ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน JL 058 (9.40 ชม. / Dinner, Breakfast) 

       เดินทางขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล            

11.50 น. ถึงสนามบินนครซานฟรานซิสโก รฐัแคลิฟอรเ์นีย ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร น าท่านเขา้ที่พกั สบายๆ ตามอธัยาศยั คลายความเมื่อยลา้จากการเดินทางไกล 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    THE WESTIN SAN FRANCISCO AIRPORT ( 4*) – BAY VIEW ROOM    หรือเทียบเท่า  

 

 2. พุธที่ 28 กันยายน 2565                      ซานฟรานซิสโก – เยลโลวส์โตน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่สนามบิน 

09.37 น. ออกเดินทางโดยสายการบินยไูนเต็ด เที่ยวบิน UA 2114 (2.20 ชม. / Meal for purchase) 

12.57 น. ถึงสนามบินเมืองโบซแมน (Bozeman) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ อุทยานแหง่ชาติเยลโลวส์โตน (Yellow Stone National Park) (146 กม. / 2 ชม.) นบัเป็นอทุยานแห่งชาติที่มีพืน้ท่ี
กวา้งใหญ่ที่สดุในสหรฐั มีพืน้ท่ีทัง้หมด 3,427 ตารางไมล ์ครอบคลมุอาณาเขตถึง 3 รฐั คือ รฐัไวโอมิง รฐัมอนตานา่ รฐัไอดาโฮ 
และไดร้บัการยกย่องอยา่งเป็นทางการจากประธานาธิบดีแกรนทใ์นปี ค.ศ.1810 ว่าเป็นแหล่งรวมของอศัจรรยท์างธรรมชาติทกุ
ชนิดไม่วา่จะเป็นทะเลสาบ น า้ตก  น า้พรุอ้น  รวมทัง้สตัวป่์านานาชนิด  อาทิ  กวางมสู  (Bull Moose), กวางเอลค ์ (Bull Elk)  
กวาง Pronghorn, หมีกรซิลี่ (Grizzly Bear), หมีด า (Black Bear), ววัไบซนั (Bison) รวมทัง้นกชนดิต่างๆ  

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    YELLOWSTONE PARK HOTEL (3*) – DELUXE ROOM  หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 

 

 

 

 

 
  

 

 



อุทยานแห่งชาติอเมริกา  |  3 

 

 

 3. พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565     ชมอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางเขา้สู่ อุทยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน น าท่านชมน า้พรุอ้นท่ี Norris Geyser Basin เป็นบรเิวณที่แผ่นเปลือกโลก
บางมากจนความรอ้นจากใตพ้ิภพดนัตวัขึน้มา ก่อใหเ้กิดน า้พุรอ้นนอ้ยใหญ่ จากนัน้น าชม แมมมอทฮอทสปริง (Mammoth Hot 

Springs) บ่อน า้รอ้นขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ซึ่งมีน า้พุรอ้นที่แข็งตัวแลว้ซอ้นเรียงรายติดกันเป็นน า้ตกหินปูนขนาดใหญ่  
มีรูปทรงแปลกตาสีสนังดงาม 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

น าชมจุดที่เรียกว่า Inspiration Point และ Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่บริเวณหนา้ผามีสีเหลืองสวยสดงดงาม อันเป็นที่มาของชื่อ
อุทยานฯ และมีน า้ตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ อัปเปอรฟ์อล (Upper Falls) และ โลเวอฟอล (Lower Falls) ซึ่งมีความสูงถึง 94 
เมตร  จากนัน้น าท่านชม บ่อโคลนเดือด (Mud Volcano) ที่มีปากปล่องโคลน Dragon’s Mouth อนัมีชื่อเสียง 

17.00 น. เดินทางกลบัโรงแรมที่พกั 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 4. ศุกรท์ี่ 30 กันยายน 2565            เยลโลวส์โตน – แกรนด์ตีตอน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. น าชมความงามของ เยลโลวส์โตน ณ Fountain Paint Pot บ่อโคลนเดือดที่มีโคลนเดือดเป็นสีอิฐ สีแดง และสีเหลือง
แต่งแตม้ไปทั่วบริเวณราวกับมีศิลปินมาแต่งแตม้เอาไว ้จากนัน้น าท่านสู่ Grand Prismatic Spring บ่อน า้พุรอ้นที่อุดมไปดว้ยแร่
ธาต ุท าใหม้ีเหล่าแพลงตอนหลากสีมาอาศยั เกิดเป็นสีสนังดงามประหลาดตา  เป็นจดุที่มีชื่อเสียงที่สดุจดุหนึ่งของอทุยานแห่งชาติ
เยลโลวส์โตน  จากนัน้น าท่านชม น ้าพุร้อนโอลดเ์ฟธฟุล (Old Faithful Geyser) ชื่อนีไ้ดม้าจาก ความเที่ยงตรงสม ่าเสมอของน า้
ที่พุ่งมาจากใตด้ิน ในแต่ละครัง้ จะห่างกนัประมาณ 65 นาที เป็นเวลานานกว่า 100 ปี มาแลว้ แลว้จะพุ่งสงูถึง 43-46 เมตร นานถงึ 
4 นาที ในแต่ละครัง้ 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

14.00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนดต์ีตอน (Grand Teton National Park)  (109 กม.  / 1.20 ชม.) ที่งดงามราวกับ
ภาพวาด โดยเฉพาะเงาสะทอ้นของยอดภเูขาสงูบนผิวน า้ที่สงบราบราวกระจก  

17.00 น. น าท่านสู่ เมืองแจ็คสัน (Jackson) (69 กม. / 1 ชม.) 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    FOUR SEASONS RESORT JACKSON HOLE  (5*)  หรือเทียบเท่า 
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 5. เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565      แจ็คสัน – ซอลท์เลคซิตี้ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่ เมืองโลแกน Logan (309 กม. / 4 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

14.30 น. เดินทางสู่ ซอลทเ์ลคซิตี ้(Salt Lake City) (133 กม. / 1.40 ชม.) เมืองหลวงของรฐัยทูาห ์(Utah)  ใหท้่านไดช้มทิวทศัน์
ที่สวยงามระหว่างสองขา้งทาง  

16.00 น ถึง ซอลทเ์ลคซิตี ้น าท่านถ่ายรูปกบั State Capital ศูนยก์ลางของรฐัยูทาหท์ี่สรา้งขึน้ดว้ยศิลปะนีโอคลาสสิก ภายในโดด
เด่นดว้ยบนัไดหินอ่อน และหอ้งโถงขนาดใหญ่และภาพเขียนบนเพดานใตโ้ดม จากนัน้น าท่านสู่  Temple Square จตัุรสัใจกลาง
เมือง ซึ่งเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวครสิตใ์นรฐัยทูาห ์และมีวิหารซอลทเ์ลค (Salt Lake Temple) ของนิกายมอรม์อนที่สรา้งขึน้ดว้ย
ศิลปกรรมโกธิคสมยัใหม่ตัง้อยู่โดดเด่น โดยตวัวิหารใชเ้วลาสรา้งกว่า 40 ปี  

หมายเหต ุ   เฉพาะผูน้บัถือนิกายมอรม์อนเท่านัน้ท่ีจะสามารถเขา้ไปภายในโบสถไ์ด ้แต่คนทั่วไปสามารถชมประติมากรรมที่  

                   ตกแต่งจากภายนอกอาคารไดท้ี่ศนูยใ์หบ้รกิารนกัท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก    HILTON SALTLAKE CITY CENTER (4*)  หรือเทียบเท่า 
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   6. อาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565      ซอลท์เลคซิตี้ – โมเอบ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

08.00 น. เดินทางสู่ เมืองโมเอบ (Moab) (377 กม. / 5 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่เป็นท่ีนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภยั  

ปีนเขา เนื่องดว้ยสภาพภมูิประเทศแถบนีจ้ะเต็มไปดว้ยภเูขา และยงัมีแม่น า้โคโลราโดไหลคดเคีย้วไปตามแนวเขา 

13.00 น. อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

14.00 น. เดินทางสู่ที่พกั (32 กม. / 40 นาที) 

ที่พกั    SORREL RIVER RANCH RESORT (4*)  หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน) 

ช่วงบ่ายใหท้่านพกัผ่อนสบายๆ ตามอธัยาศยั กับ บรรยากาศอนัรม่เย็นริมแม่น า้โคโลราโด พรอ้มวิวแคนยอนของอทุยานแห่งชาติ
อารช์ เป็นฉากหลงั และสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรมต่างๆ ภายในท่ีพกัได ้เช่น Hiking, Horseback Riding, Mountain Biking, 
Air Adventures, River Adventures etc. (กิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในอตัราค่าบรกิาร) 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   7. จันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565      อุทยานแห่งชาติอาร์ช 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเขา้สู่  อุทยานแห่งชาติอาร์ช  (Arches National Park) ชมความงามของหินซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน า้ ลม หิมะ  
ท าใหห้ินผาทัง้หลายเกิดเป็นรูปลักษณต์่างๆ ที่งดงามราวกับบรรจงตกแต่งขึน้มาดว้ยฝีมือมนุษย ์สนุกสนานกับการจินตนาการ
รูปลกัษณข์องกอ้นหิน อาทิ Balance Rock กอ้นหินซอ้นกอ้นหินท่ีซอ้นกันสมดลุไดอ้ย่างไม่น่าเชื่อ, Window Rock เป็นหนา้ผาหิน
ที่ถกูพลงัธรรมชาติกดัเซาะจนเป็นช่องโพรงขนาดใหญ่   

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร  

อาหารค ่าที่โรงแรม 
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 8. อังคารที่ 4 ตุลาคม 2565         โมเอบ – หุบผาสวรรค์ – แกรนด์แคนยอน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางต่อ ผ่านเมือง Manti Cello, Blanding, Bluff มุ่งสู่ หุบผาสวรรค ์(Monument Valley) (266 กม. / 3.30 ชม.)  

12.30 น. อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

13.30 น. เปล่ียนพาหนะเป็นรถจี๊ป (4 ท่าน ต่อ 1 คนั) เพื่อชมความงามของหุบผาที่มีรูปลกัษณแ์ปลกตาและสวยงาม ใหท้่านได้
แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับหุบเขาที่เป็นรูปหนา้ต่างขนาดใหญ่ รูปหมวกเม็กซิกัน พรอ้มชมความมหัศจรรยข์องปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่หบุผาสวรรค ์แท่งหินขนาดมหึมาที่ครัง้หน่ึงเคยเป็นหนา้ผา แต่ถกูพลงังานธรรมชาติกดัเซาะจนกลายเป็นเสาหินเรียงกนั
อย่างสวยงามราวกบัอยู่บนสวรรค ์
15.30 น. น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอนตอนใต้ (Grand Canyon South Rim) (289 กม. / 3.30 ชม.) อุทยาน
แห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สดุของอเมรกิา 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    THE GRAND HOTEL AT GRAND CANYON (3*)  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9. พุธที่ 5 ตุลาคม 2565       แกรนด์แคนยอน – เพจ  

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอนตอนใต้ (Grand Canyon South Rim) กระแสน า้ที่
เชี่ยวกรากเบือ้งล่างไดก้ดักรอ่นภเูขาหินทรายแดงแห่งหนึ่งนานนบัพนัๆ ปี ใหก้ลายเป็นดินแดนแห่งหบุผาชนัอนัยิ่งใหญ่ที่ไดร้บัการ
ยอมรบัว่านี่คือ 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยท์างธรรมชาติของโลก เป็นทศันียภาพที่สะกดสายตา เมื่อไดม้องดูลานกวา้งของภูเขาหินผาที่
กวา้งใหญ่ไพศาล อนัเต็มไปดว้ยเสน่หข์องผาหิน ที่ตัง้ตระหง่านและหุบเหวที่ดนู่าเกรงขาม มีสีสนัออกไปทางสม้ แดง เหลือง แซม
ดว้ยสีน า้ตาล และด า อนัเป็นลวดลายที่เป็นเอกลกัษณข์องแกรนด ์แคนยอน 

***พิเศษ  ชมความอลงัการของแกรนด ์แคนยอนแบบไม่เหมือนใครดว้ยเฮลิคอปเตอร ์(รวมในค่าบรกิาร)*** 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

13.00 น. เดินทางต่อสู่ เมืองเพจ (Page) (220 กม. / 2.45 ชม.)  
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น าท่านลงเรือท่องเที่ยวในรายการ Antelope Canyon Cruise ล่องเรือไปตามแม่น า้โคโลราโด (Colorado River) เพื่อชมหนา้ผา
สองฟากฝ่ังแม่น า้ ที่ถกูน า้กดัเซาะจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ ที่น่าอศัจรรยใ์จ บรเิวณนีเ้คยเป็นท่ีอยู่อาศยัของ อินเดียนแดงเผ่านาวา
โฮ (Navajo Nation) อีกดว้ย 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก HOTEL HYATT PLACE LAKE POWELL (4*)    หรือเทียบเท่า   (พกั 2 คืน)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 10. พฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565             เพจ – แอนทีโลป 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่ อัปเปอร ์แอนทโีลป (Upper  Antelope)   

10.15 น น าชมแคนยอนที่ อัปเปอร ์แอนทีโลป (Upper  Antelope)  ตื่นตากบัรูปร่างและสีสนัของหนา้ผาหินที่ถูกลมและน า้กดั
เซาะจนเกิดเป็นลวดลายต่างๆ ท่ีน่าอศัจรรยใ์จ  

11.30 น. อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

14.15 น. เพลิดเพลินต่อกบั โลวเ์วอร ์แอนทโีลป (Lower Antelope) แมจ้ะมีลกัษณะคลา้ยๆ กบั อปัเปอร ์แอนทีโลป แต่ก็มีเสนห่์
ดงึดดูที่ไม่เหมือนกนัซะทีเดียว  

16.00 น. ชม Horseshoe Bend เป็นค าที่ใชเ้รียกหนา้ผาหินที่สงูกว่าหน่ึงพนัฟตุรมิเเม่น า้โคโลราโด ซึ่งไหลออ้มเป็นโคง้จนคลา้ยรูป
เกือกมา้ มีน า้สีเขียวเขม้เหลือบน า้เงินไหลอยู่เบือ้งล่าง ตดักบัหนา้ผาหินสีน า้ตาลอมเเดง ท าใหเ้ป็นทศันียภาพที่สวยงามลงตวั มอง
ไดน้านอย่างเพลิดเพลินโดยไม่รูส้กึเบื่อ 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 
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 11. ศุกรท์ี่ 7 ตุลาคม 2565      เพจ - ไบรซ์แคนยอน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

09.00 น. เดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติไบรซแ์คนยอน (Bryce Canyon National Park) รฐัยทูาห ์(242 กม. / 3 ชม.)  

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

13.30 น. น าชมความงามของอทุยานหินซึง่มีสีสนัและรูปลกัษณต์า่งๆ อนัเกิดจากการกระท าของน า้และลม  จนเป็นรูปเกือกมา้  
หอคอย ก าแพง ปราสาท มีพืน้ท่ีถึง 36,000 เอเคอร ์หินเหล่านีม้ีสตี่าง ๆ กนั อาทิ สีแดง ชมพ ูและครีม ซึ่งแสดงวา่มีแรเ่หล็กเจือปน
อยู่มาก หินเหล่านีจ้ะเปล่ียนสีไปตามเวลารุง่อรุณจนถงึเวลาอาทติยอ์สัดง ตื่นตาตื่นใจไปกบัความยิ่งใหญ่ของหมู่หินที่ทา่นสามารถ
สมัผสัถึงความยิง่ใหญ่และอลงัการของธรรมชาติไดอ้ย่างใกลช้ิด 

อาหารค ่าที่โรงแรม 

ทีพ่ัก    BEST WESTERN PLUS BRYCE CANYON GRAND HOTEL (3*)  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 12. เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565      ไบรซ์แคนยอน – ลาสเวกัส  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชมความสวยงามของ อุทยานไบรซแ์คนยอน อีกครัง้ โดยชมพระอาทิตยข์ึน้ตอนเชา้ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สดุของ
ไบรซแ์คนยอน ยามที่แสงอาทิตยอ์่อน ๆ ตกกระทบกบัหบุเขาจนเป็นสีทองไปทั่วบรเิวณ  

09.30 น. เดินทางสู่ เมืองเซนตจ์อรจ์ (St. George) มลรฐัยทูาห ์(Utah) (210 กม. / 2.30 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่ภตัตาคาร 

13.30 น. เดินทางต่อสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) มลรฐัเนวาดา (Nevada) (197 กม.  / 2.30 ชม.) เมืองแห่งแสงสีและความ
บันเทิงที่ไม่เคยหลับใหลและเป็นเมืองคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านชมย่านดาวนท์าวนอ์นัเก่าแก่ ตัง้แต่เริ่มก่อตัง้เมือง ในปี 
ค.ศ.1905 จากนัน้ชมถนนที่เป็นจดุศนูยก์ลางของเมือง คือ เดอะสตรปิ (The Strip) ซึ่งมีความยาวกว่า 6 กิโลเมตร 
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อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   WYNN HOTEL LAS VEGAS (5*)  หรือเทียบเท่า 
 
 

 13. อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565      ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านสู่ Las Vegas North Premium Outlet ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจกับสินคา้แบรนดเ์นม ราคาขายส่งมากมายโดยตรงจาก
โรงงาน เช่น Coach, Levi, Polo, เครื่องครวั, รองเทา้กีฬา, แว่นตาเรยแ์บรนด ์และอื่นๆ อีกมากมาย 

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดินทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (434 กม. / 4.30 ชม.) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสหรฐัอเมรกิา  

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

ทีพ่ัก   LOS ANGELES MARRIOTT AIRPORT HOTEL (4*)  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 14. จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565       ลอสแองเจลิส – นาริตะ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านสู่สนามบิน 

13.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน JL 061 (11.10 ชม. / Lunch, Dinner) 

       เดินทางขา้มเสน้แบ่งเวลาสากล            

 

 15. อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565           นาริตะ – กรุงเทพฯ  
 

16.40 น. ถึงสนามบินนารติะ พกัเปล่ียนอิรยิาบถและเปล่ียนเครื่อง 
18.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน JL 707 (6.40 ชม. / Dinner) 
23.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

-     กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจยิง่ 
หมายเหตุ     ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อตัราคา่บรกิาร  (ไม่รวมคา่ตั๋วเครือ่งบินระหว่างประเทศ) 

ท่านละ (ผูเ้ดินทางไม่ต  ่ากว่า 18 ท่าน) 371,000.-บาท 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 197,000.-บาท 
 

หมายเหต ุ    -      อตัรานีไ้ม่รวมตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) 
                Flight Detail: 27 SEP  JL 708    BKK – NRT 08.05 – 16.20 
  27 SEP JL 058    NRT – SFO 18.10 – 11.50 

    10 OCT JL 061    LAS – NRT 13.30 – 16.40+1 
  11 OCT JL 707    NRT – BKK 18.20 – 23.00 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ทศันาจร ราคาเริ่มตน้ท่ี    34,000.-บาท 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ธุรกิจ ราคาเริม่ตน้ท่ี       179,000.-บาท 
- ค่าภาษีน า้มนั อาจมกีารเปล่ียนแปลงได ้ณ วนัท่ีออกตั๋ว  

 

อตัรานีร้วม 

1. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ สายการบินยไูนเตด็ 
28 SEP UA 2114   SFO – BZN 09.37 – 12.57 

2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ 
4. น าเที่ยวโดยรถบสัปรบัอากาศ พรอ้มค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี  ตามรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมวีซา่อเมรกิา คา่ภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไม่เกิน 23 กโิลกรมั)  
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
7. ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท   

- ผูเ้อาประกนัภยัอายตุ  ่ากว่า 16 ปี หรือ อายมุากกวา่ 75  ปี ความคุม้ครอง 50% จากวงเงินขา้งตน้ 
8. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัรด์แูลท่านตลอดการเดินทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ตั๋วเครื่องบินระหวา่งประเทศ สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ 
2. ค่าหนงัสือเดินทาง  
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัต่าง ๆ อาทิ  ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่มพเิศษ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 

 
 

   ติดตอ่  :    080 571 5551 , 065 635 1997 

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

 จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

www.chaitour.co.th 

mailto:outbound@chaitour.co.th

