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วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ลอสแองเจลิส  

08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออก บริเวณเคาน์เตอร์ 
สายการบิน EVAAIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์ไลน์สคอยให้การต้อนรับ และอ านวย
ความสะดวกทางด้านต่างๆก่อนการเดินทาง  

11.40 น. โดยสายการบิน EVAAIR เที่ยวบินที่ BR062 น าท่านเดินทางสู่สนามบินประเทศไต้หวัน  
14.30 น. เดินทางถึงประเทศไต้หวัน พร้อมน าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินสู่สนามบินเมืองลอสแองเจลิส 
19.20 น. โดยสายการบิน EVAAIR เที่ยวบินที่ BR012 น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองลอสแอง 

เจลิส พร้อมน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร(ผ่านเขตแบ่งเวลาสากล) 
16.20 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองลอสแองเจลิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล เอ ตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้าน
อุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของ ฮอลลีวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ช่ือดังของ
โลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ 
สวนสนุก ส่ิงก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ อาร์ทแกลลอร่ี โรงละคร ห้างสรรพสินค้า 
รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ าคืนด้วย 
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ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าที่พักโรงแรม Hilton Los Angeles Airport 

วันที ่2 ลอสแองเจลิส – โบสแมน - เยลโลว์สโตน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองลอสแองเจลิส 
12.20 น. โดยสายการบิน United Airline เที่ยวบินที ่UA5825 

น่าท่านออกเดินทางสู่เมือง Bozeman 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมือง Bozeman 

น่าท่านออกเดินทางสู่ West Yellowstone 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าที่พักโรงแรม Best Western Weston Inn (พัก 2 คืน) 
วันที ่3 อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น่าท่านชมอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้
ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของ
สหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อ
ที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่  

 น่าท่านชมน้่าพุร้อนโอลด์เฟธฟุล (Old Faithful Geyser) น้ าพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 
100 – 200 เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที 
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น่าท่านชมบ่อน้่าร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ าร้อนที่ถูกค้นพบ
โดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อ
น้ าร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืช
เซลล์เดียว 

 
น่าท่านชมแมมม็อท ฮ็อตสปริงส์ (Mammoth 

Hot Springs) น้ าตกที่เกิดการสะสมของหินปูนที่
ลดหล่ันกันมาเป็นช้ันๆ มีทัศนียภาพซับซ้อน
แปลกตา เกิดจากการสะสมของแคลเซียม
คาร์บอเนตแบบเข้มข้น ก่อเกิดเป็นทัศนียภาพ
อันงดงามมากแห่งหนึ่งในอุทยานแห่งชาติเยล
โลว์สโตน 

 น่าท่านชมบ่อน้่าพุร้อนนอริส (Norris Geyser 

Basin) บ่อน้ าพุ ร้อนที่มี อุณหภูมิ สู งที่ สุดและ  
เปล่ียนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์
สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุก
ท่านจะได้เดินชม บ่อน้ าพุร้อน Porcelian และ 
บ่อน้ าพุร้อน Back ที่อยู่ในเขตบ่อน้ าพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็น
ทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว                                               

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น่าท่านชมความงดงามของแม่น้่าเยลโลว์สโตน (Yellow Stone River) เป็นหนึ่งในสาขาของ
แม่น้ ามิสซูร่ี มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ าบริเวณน้ าตกนั้นจะถูก
เคลือบด้วยน้ าแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ าตาลที่เต็มไปด้วยสีขาว
ของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกช้ันหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบด าของป่าสน 
น่าท่านชมแกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน 
(Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวที่ เกิด
จากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเขา
ไฟระเบิด การเคล่ือนตัวของน้ าแข็ง ในยุคที่
น้ าแข็งละลาย จึงท าให้ปัจจุบันนี้แม่น้ าเยลโล่ว์
สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว 
 

 น่าท่านชมความงามของบริเวณท่ีเรียกว่า อาร์ทิสต์ พอยน์ต (Artist Point) ซึ่งเป็นจุดที่หน้า
ผามีสีสันสวยงาม และมีน้ าตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ าตก  อัพเพอร์ฟอลส์ และน้ าตกโล
เวอร์ฟอลส์ สามารถมองเห็นสายน้ าเยลโลว์สโตนที่มีสีเหลืองทองอร่าม เกิดจากสีของดิน
และแร่ธาตุบริเวณนั้นสะท้อนกับแสงอาทิตย์ ท าให้เกิดสีแปลกตาเหมือนภาพวาด จุดนี้เป็น
จุดที่โธมัส มอแรน นักวาดภาพช่ือดังได้มาวาดภาพน้ าตกด้วย 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าที่พักโรงแรม Best Western Weston Inn 

วันที ่4 เยลโลว์สโตน  - อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน - ไอดาโฮฟอลส์  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น่าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน (Grand Teton National Park) [146 
กิโลเมตร] มีพื้นที่ 310,000 เอเคอร์ มีความยาว 40 ไมล์คลุมเทือกเขาทีทอน (Teton 
Range) เป็นพื้นที่ๆอากาศไม่หนาวจัดนัก มีปริมาณน้ าฝนและความช่ืนเพียงพอที่จะท าการ
เพาะปลูกได้ดีอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่
สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆ
สลับกับผืนป่าและทะเลสาบรวมไปถึงสัตว์ป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพืชกว่า 
1,000 สายพันธ์ุ และเป็นที่อาศัยสัตว์ที่หลากหลาย หมาป่าสีเทา กวางมูซ ปลานานา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ไอดาโฮฟอลส์ (Idaho Falls) เป็นเมืองและเขตที่ของมณฑลไอดาโฮ
สหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกไอดาโฮ 

 
 
 
 
 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Springhill Suites by Marriott Idaho Falls 
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วันที ่5 ไอดาโฮฟอลส์ - โพคาเทลโล - อ็อกเดน - ซอลต์เลก  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่เมืองโพคาเทลโล (Pocatello) เป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามในใจกลางของ
ภาคตะวันออกไอดาโฮ ป่าที่สวยงามในและรอบเมืองที่สมบูรณ์แบบส าหรับการเล่นสกี และ
ขับรถลุยหิมะในฤดูหนาวหรือเดินป่าและขี่จักรยาน 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น่าท่านเดินทางสู่เมืองอ็อกเดน (Ogden) ชุมชนแรกยูทาห์และปัจจุบันเป็นชุมชนอิสระที่

มีช่ือเสียง ตั้งอยู่ทางเหนือของซอลต์เลกซิตี เมืองนี้เป็นสถานที่นิยมส าหรับการเล่นสกี กีฬา
การผจญภัยสถานบันเทิงยามค่ าคืนที่คึกคัก และการรับประทานอาหารแสนอร่อย 

 
 น่าท่านเดินทางต่อสู่เมืองซอลต์เลกซิตี ให้ท่านถ่ายรูปกับที่ว่าท่าการรัฐยูท่าห์ (Utah 

State Capital) [62 กิโลเมตร]  สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1912 ออกแบบโดยริชาร์ด เคล็ทติ้ง 
สถาปนิกชาวยูท่าห์  เป็นอาคารที่สูง 4 ช้ันที่ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือ
ที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills) ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ที่
ประชุมสภารัฐยูท่าห์ 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Salt Lake City  
วันที ่6     ซอลต์เลก - อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น่าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) 
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น่าท่านเดินทางต่อสู่อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park)  

 

 

 

 

 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Bryce Canyon Inn 
วันที ่7    อุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน – เพจ – แอนทีโลปแคนยอน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติไบรซ์แคนยอน (Bryce Canyon National Park) 

อุทยานหินซึ่งมีสีสันและรูปลักษณ์ต่างๆ อันเกิดจากการกระท าของน้ าและลม อาทิ รูปเกือก
ม้า หอคอย ก าแพง ปราสาท มีพื้นที่ถึง 36,000 เอเคอร์ เสาหินเรียกว่า ฮูดู หินเหล่านี้มีสี
ต่างกัน อาทิ สีแดง ชมพู และครีม ซึ่งแสดงว่ามีแร่เหล็กเจือปนอยู่มาก 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น่าท่านเดินทางสู่เมืองเพจ (Page) เป็นเมืองที่ก่อตั้งในปีค.ศ.1957 โดยเร่ิมต้นจากการเป็น

หมู่บ้านของคนงานสร้างเขื่อน Glen Canyon หลังจากนั้นก็พัฒนาชุมชนขยายเป็นเมืองใน
ปัจจุบัน โดยเมืองเพจนี้ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐ Arizona เรียกได้ว่าเป็นเมืองต้นน้ าของแก
รนด์แคนยอน เนื่องจากแม่น้ าโคโลราโดจะไหลจากเมืองเพจ ลงใต้ไปสู่แกรนด์แคนยอน 
น่าท่านเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) [13 กิโลเมตร]  ภูเขาหิน
ทราย ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ า ตั้งอยู่ในรัฐแอริโซนาทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใต้ของ
สหรัฐอเมริกา  

 
น่าท่านเข้าชมแอนทีโลปแคนยอน (Antelope Canyon) สถานที่ยอดนิยมส าหรับ

นักท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศที่เป็นร่องหินทรายที่ถูกน้ ากัดเซาะและได้ทิ้งร่องรอยการกัด

เซาะที่คล้ายกลับหินผา เกิดจากการพังทลายของช้ันหิน Navajo Sandstone ซึ่งถูกกัด

เซาะอย่างฉับพลันจากกระแสน้ าที่ซัดผ่าน ผสานความแรงจากกระแสลม พายุฝน ผ่าน

ฤดูกาลต่างๆ อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจาก

ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของ

ช้ันหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทับใจยากที่จะลืมเลือน 

ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
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  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม La Quinta Inn & Suites Page at Lake Powell 
วันที ่8       เพจ – Horseshoe Bend - ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ต  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น่าท่านเดินทางสู่ Horseshoe Bend  ซึ่งเป็นส่วนโค้งของแม่น้ าโคโลราโด คล้ายกับเกือก
ม้า น้ าเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ าเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ต (WAL-MART Supercenter) อิสระให้ท่าน

เลือกซื้อสินค้า ของฝากตามอัธยาศัย โดยมี่หัวหน้าทัวร์คอยให้ค่าแนะน่า 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม La Quinta Inn & Suites Page at Lake Powell 
วันที ่9      เพจ – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณ
กว้างใหญ่ไพศาล อันประกอบด้วยหุบเขาสูงและลึก 1 ,800 เมตร ช้ันหินสูง และมีแม่น้ า

mailto:Tel:%200%20-2676%20-2200
mailto:info@tourlines.co.th


Best Destination                                               TOURLINES 
                                                                                                       “The Art of Travel” 
 

 

โคโลราโด (Colorado River) ไหลผ่านที่ราบสูงท าให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็น
เวลา 225 ล้านปีมาแล้ว โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์
และคณะเมื่อปี ค.ศ. 1869 

 

 

 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น่าท่านชมความงามของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ซึ่งเกิดขึ้น

โดยอิทธิพลของแม่น้ าโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงท าให้เกิดการสึกกร่อน เดิมทีแม่น้ า

โคโลราโดมีสภาพเป็นล าธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเค้ียวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับ

เดียวกับน้ าทะเล ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน 

และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ที่ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
เทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินท าให้ทางที่ล าธาร ไหลผ่านลาดชันขึ้นและท าให้
น้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ า เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อย
ในเปลือกโลก  
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ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม The Grand Hotel at the Grand Canyon 
วันที ่10      อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ลาสเวกัส  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่าท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ยามเช้า  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น่าท่านช้อปปิ้งท่ี Las Vegas Premium Outlet 
 อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศ ย 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Bellagio Hotel & Casino 
วันที ่11     ลาสเวกัส - Tanger Barstow Factory Outlet – นครลอสแองเจลิส  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น่าท่านเดินทางสู่นครลอสแองเจลิส (Los 
Angeles) หรือที่ รู้จักในช่ือ แอลเอ (L.A.) 
เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 
ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น่าท่านเดินทางต่อจนเข้าสู่นครลอสแองเจลิส (Los Angeles)  โดยรถโค๊ชใช้เวลา

เดินทางประมาณ 4.30 ชม. ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจ

ลิส มาจากค าว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่ง

ช่ือเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" 
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อิสระให้ท่านพักผ่อน เลือกซื้อสินค้าของฝาก หรือเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย 

 เมื่อได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

วันที ่12     นครลอสแองเจลิส - ไต้หวัน   

00.50 น. โดยสายการบิน EVAAIR เที่ยวบินที่ BR-015 น าท่านเดินทางสู่สนามบินประเทศไต้หวัน 
 (ผ่านเขตแบ่งเวลาสากล) 
วันที ่13     ไต้หวัน – กรุงเทพฯ  
 

05.45 น. เดินทางถึงประเทศไต้หวัน พร้อมน าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
09.00 น. โดยสายการบิน EVAAIR เที่ยวบินที่ BR-067 น าท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
11.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจยิ่งนัก 
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