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USA National Park อุทยานแห่งชาติอเมรกิา 13 วัน 

 

วนัองัคาร     (1)  กรงุเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลสิ 
วนัพธุ      (2)  ลอสแองเจลสิ – บารส์โตว ์เอาทเ์ลท – ลาสเวกสั    

วนัพฤหสัฯ   (3)  ลาสเวกสั – Route 66 – แกรนดแ์คนยอน  
วนัศกุร ์      (4)  แกรนดแ์คนยอน – แอนทโีลป – Horseshoe Bend – เพจ 
วนัเสาร ์      (5)  เพจ – หบุเขาโมนเูมนต ์– อุทยานแหง่ชาตเิมซาเวอรเ์ด   

วนัอาทติย ์   (6)  อุทยานแหง่ชาตเิมซาเวอรเ์ด – อุทยานแหง่ชาตอิารเ์ชส –  
                          อุทยานแหง่ชาตโิคโลราโด แคนยอน   

วนัจนัทร ์     (7)  โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแหง่ชาตแิมน่ า้ขาว –  
                           เดนเวอร ์– บนิภายใน – แรพดิซติี ้  

วนัองัคาร     (8)  แรพดิซติี ้– เมาทร์ชัมอร ์– หอคอยปิศาจ – เชอรแิดน       
วนัพธุ          (9)  เชอรแิดน – โคดี ้– เขือ่นบฟัฟาโล ่– พพิธิภณัฑบ์ฟัฟาโล ่บลิล ์ 
วนัพฤหสัฯ (10)  โคดี ้– อุทยานแหง่ชาตเิยลโลวส์โตน 

วนัศกุร ์    (11)  เยลโลวส์โตน – บอสแมน – บนิภายใน – ลอสแองเจลสิ  
วนัเสาร ์    (12)  ลอสแองเจลสิ – ไทเป  

วนัอาทติย ์ (13) ไทเป – กรงุเทพฯ   
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วนัองัคาร  (1) กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส (พกั 1 คืน) 

 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 ประตู 8 แถว Q/R เคาน์เตอร์ 

              สายการบินอีวาแอร์   

12.20 น. ออกเดินทางสู ่ไทเป โดยเท่ียวบิน BR 212 

17.10 น. เดินทาง ไทเป เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

19.20 น. ออกเดินทางสู ่ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) โดยเท่ียวบิน BR 012 

 

************** บินขา้มผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล **************** 

 

16.10 น. เดินทางถึง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือท่ีรูจ้กัในช่ือ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญท่ี่มีประชากรมาก

ท่ีสุดอนัดบั 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอส

แองเจลิสตัง้อยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากค าวา่ โลสองัเคเลส  

              (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซ่ึงช่ือเมืองนั้นมีความหมายวา่ "เมื องแห่งเทพ" 

เชน่เดียวกบักรุงเทพ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Hilton LAX Airport หรือเทียบเท่า 

ใหท่้านไดพ้กัผ่อน 1 คืน เพ่ือความสดใสสดช่ืนพรอ้มท่องเท่ียวในวนัถดัไป 

 

 

 

 

 

 

189,000.- 
มดัจ าทา่นละ 

60,000.- 

07 – 19 เม.ย. 63 28 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 

19 – 31 พ.ค. 63 26 พ.ค. – 14 ม.ิย. 63 

21 ก.ค. – 09 ส.ค. 63 11 – 23 ส.ค. 63 

15 – 27 ก.ย. 63 13 – 25 ต.ค. 63 
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วนัพุธ  (2) ลอสแองเจลิส – บารส์โตว ์เอาทเ์ลท – ลาสเวกสั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหา  ของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) โดยระหวา่งทาง

แวะ Tanger Barstow Factory Outlet ท่ีใหญท่ี่สุด ใหท้า่นชอ้ป

ป้ิงสินคา้ราคาตรงจากโรงงาน พบกบัร้านขายเส้ือผา้ดงัๆ อาทิ

เชน่ Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, 

GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, 

Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่เมืองลาสเวกสั ซ่ึงตัง้อยูใ่นมลรัฐเนวาดา มีฉายาวา่ "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็น

เมืองท่ีเจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแมเ่หล็กแรงดึงดูดหลกัใหน้ักทอ่งเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา เมือง

ท่ีมีโรงแรมสุดหรูหราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า 

หวัหนา้ทวัรน์ าท่านเดินชมแสงสียามค า่คืนของเมืองลาสเวกสั ท่ีเป็นบรรยากาศอนัแทจ้ริงของแหลง่

คาสิโนท่ีย่ิงใหญท่ี่สุดแห่งหน่ึงของโลก อาทิ น ้าพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ , โชวโ์จรสลัด Treasure 

Island, เวนิสจ าลองและน ้าพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเช่ียนแอนดพ์าลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดบัหา้ดาว

แห่งลาสเวกสั ภายในโรงแรมตกแตง่เพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้า และมีล าคลองแบบเวนิสอยูก่ลาง

โรงแรม หรือศึกษากลยุทธ ์พรอ้มลองเส่ียงโชคกบัเกมสก์ารพนันในรูปแบบตา่ง ๆ ตามสไตลท่ี์คุณถนัด อาทิ

เชน่ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บอ่นคาสิโนหรูหราท่ีเปิดตอ้นรับทา่นตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นโรงแรม

ใหญห่รือเล็กก็ตาม  

(กฏหมายในสหรัฐอเมริกา หา้มเด็กอายุต ่ากวา่ 18 ปีเลน่คาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบติัตามกฏโดย

เคร่งครัด) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


   

 Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

วนัพฤหสัฯ  (3) ลาสเวกสั – อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเท่ียวชม เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) จากนั้นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน 

เซาท ์ริม (South Rim Grand Canyon National Park)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ชมความงามสงา่ของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม (South Rim Grand Canyon 

National Park) ซ่ึงเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแมน่ ้าโคโลราโด ไหลผ่านท่ีราบสูงท  าให ้เกิดการสึกกร่อน 

พงัทะลายของหินเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ เดิมทีแมน่ ้าโคโลราโดมีสภาพเป็นล าธารเล็ก ๆ ท่ีไหลคดเค้ียว

ไป ตามท่ีราบกวา้งใหญ่ท่ีอยู ่ ระดับเดียวก ับน ้าทะเล ต่อมาพ้ืนโลกเร่ิมยกตัวสูงขึ้ น อนัเน่ืองมาจาก  

แผน่ดินไหว แรงดนั และ ความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท่ีท  าใหเ้กิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว

เทือกเขากวา้งใหญ ่การยกตวั ของแผน่ดินท าใหท้างท่ีล  าธาร ไหลผา่นลาดชนัข้ึนและท าใหน้ ้าไหลแรงมากขึ้น 

พดัเอาทราย และ ตะกอนไปตามน ้า เกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยในเปลือกโลก น าทา่นชมความงามของ

แกรนดแ์คนยอน ณ จุดชมวิว อ่ืนๆ ท่ีสวยงาม อาทิ Yavapai Point, Desert View, Watchtower  

น าท่านชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ท่ีแกรนดแ์คนยอน ชมแสงของพระอาทิตยค์อ่ยๆ ออ่นลง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 

 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


   

 Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

วนัศุกร ์  (4) แกรนดแ์คนยอน – Route 66 - แอนทีโลป –  

               Horseshoe Bend – เพจ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านเสน้ทาง Route 66 ถนนไฮเวยส์ายประวติัศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (Historic Route 66) 

ระหวา่งทางผา่นชมอาคารเต้ียๆ ปั้มน ้ามนัเกา่ 

โมเต็ลและรา้นอาหารทา่มกลางทะเลทราย

เว้ิงวา้งแบบท่ีเราเคยเหน้กนัตามภาพยนตร์

หลายเร่ือง 

เดิ น ท า ง สู่  แ อ น ที โล ป  แ ค น ย อ น 

(Antelope Canyon) เป็นสถานท่ีนักท ่อง

นิยมท่องเท่ียวและถ่ายรูปมากท่ีสุดทางฝั่ ง

ต ะ วัน ต ก เฉี ย ง ใต ้ข อ งส ห รั ฐ อ เม ริก า 

Antelope Canyon เกิดจากการกดัเซาะของหินทรายหลกัๆคือจากน ้า 

ในชว่งน ้าทว่ม น ้าท่ีไหลเขา้ชอ่งหินแคบๆ ท  าใหเ้กิดการกดัเซาะขึ้นเป็น

ลวดลาย ร้ิว สวยงาม มี Upper  Antelope กบั Lower Antelope แต่

ท่ีนิยมไปเท่ียวคือ Upper Antelope  

น าท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน  หุบเขาท่ี

อนัตรายท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวซ่ึงดึงดูดใจ

ชา่งภาพทัว่โลก เพราะสีสนัจากธรรมชาติซ่ึงเกิดจากการตกกระทบของ

แสงอาทิตยท่ี์สาดส่องผา่นชอ่งแคบ สะทอ้นกบัสีของชัน้หิน Navajo 
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Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแกทุ่กสายตา อิสระใหท้า่นเก็บภาพความสวยงามตาม

อธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดินทางสู ่Horseshoe Bend  ซ่ึงเป็นส่วนโตง้ของแมน่ ้า Corolado คลา้ยกบัเกือกมา้ น ้าเป็นสี

เขียวเจม้เหลือบน ้าเงิน ประกอบกบัทศันียภาพสวยงามมาก / น าทา่นเดินทางสู ่เมืองเพจ (Page)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า  

 

วนัเสาร ์  (5) เพจ – หุบเขาโมนูเมนต ์– อุทยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู ่หุบเขาโมนูเมนต ์(Monument Valley) ตัง้อยูท่ี่เสน้เขตแดนระหวา่งรัฐยูทาห์กบัรัฐแอริโซนา

ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสหรัฐอเมริกา ช่ือหุบเขามีท่ีมาจากแทง่หินค า้ขนาดมหึมา ซ่ึงกระจดักระจาย

อยูบ่นท่ีราบไมพุ้ม่อนัแหง้แลง้ ภูมิภาคแถบน้ีเต็มไปดว้ยแทง่หินหรือซากหินท่ีหลงเหลือจากการสึกกร่อน นัก
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ธรณีวิทยาเรียกแทง่หินลกัษณะดงักลา่วน้ีวา่ "โมนูเมนต"์ (โมนูเมนต)์ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยส่ิงกอ่สรา้งจาก

ฝีมือมนุยษ์เชน่ ตึกสูง หินแทง่รูปร่างแปลกตาจ านวนมากเหลา่น้ีถูกเรียกขานวา่"หินรูปประสาท"ซ่ึงเป็นแทง่

หินท่ีมีลกัษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอยา่งเนิน "เมซา" (mesa) สูงกวา่ 300 เมตร และดา้นบนมีหินคลา้ย

ใบเสมาปรากฏอยู ่นอกจากน้ียงัมี"หินรูปถุงมือ"ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเนินยอดป้านดูคลา้ยน้ิวมือท ัง้ส่ี ไมไ่กลมีแทง่

หินรูป"แมไ่กใ่นรัง" ถดัมาเป็น"เนินยอดบา้นเมอร์ริค"และ"เนินยอดบา้นมิตเชล" และมี"หินรูปแมอ่ธิการ"และ"

หินแมชี่ท ัง้สาม"ซ่ึงท ัง้สองเนินเป็นหินท่ีสูงท่ีสุดในกลุม่แทง่หิน สูงกวา่ 245 เมตร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นชม อุทยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานท่ีตั้งอยู ่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหนา้ผาขนาดใหญ ่ซ่ึงเคยเป็น

ท่ีพกัอาศยัของคนโบราณไดส้รา้งบา้นเรือนจากหนา้ผาเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโบราณสถานท่ี

ส าคญัอีกแหง่หน่ึงของสหรัฐอเมริกา และยงัถือวา่เป็นแหลง่ศึกษาประวติัศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ 

เผา่ปัวโบล (Pueblos) ซ่ึงไดอ้าศยัหนา้ผาถ า้แห่งน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัในสมยัโบราณอีกดว้ย และยงัไดร้ับการขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

 ค  ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรือเทียบเท่า 
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วนัอาทิตย ์  (6)  อุทยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด – อุทยานแห่งชาติอาร ์

                        เชส – อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสะพานหินโคง้ หรือ อุทยานแห่งชาติ  อารเ์ชส (Arches National 

Park) ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องรัฐยูทาห์ เขตอุทยานแห่งชาติหินโคง้มีเน้ือท่ี 300 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 187,500 ไร่มีสะพานหินโคง้มากกวา่ 200 แห่ง สะพานหินโคง้แลนดส์เคป ยาวกวา่ 89 เมตร เป็น

สะพานหินโคง้ท่ียาวท่ีสุดในโลกแตช่ว่งสะพานมีชว่งเปราะบางมาก มีชว่งหนาเพียง 1.8 เมตร เชิงสะพานเป็น

หินทรายย่ืนออกจากหินโผลข่รุขระเหนือพ้ืนหุบผาชนัดว้ยความสูงประมาณ 30 เมตร มีสะพานหินโคง้เด

ลิเคต ซ่ึงสะพานแห่งน้ีสูงโดดเดน่เหนือของแอง่หินขนาดใหญ ่ตวัสะพานสูงเทา่ตึก 7 ชัน้ เป็นจุดเดน่ของ

อุทยานแหง่น้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูอุ่ทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) 

เป็นป่าสนท่ีราบสูงและเป็นพ้ืนท่ีของทะเลทราย และยงัเป็นอีกหน่ึงแคนยอนท่ีไดร้ับการจดัอนัดบัไดข้ึ้ น
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ทะเบียนเป็นแกรนดแ์ลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวนัตก เป็นอีกหน่ึงอุทยานท่ีไมค่วาร

พลาด วิวทิวทศัน์ของเทือกเขา และยงัเป็นอุทยานท่ีทา่นอาจมีโอกาสไดพ้บกบัสตัวท์อ้งถ่ินมากมายเชน่ นก

เหย่ียวแดง นกอินทรีทอง นกกาเหวา่ นกทะเลทราย แกะ และหมาป่า เป็นตน้ 

 ชม ผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระใหทุ้กทา่นไดบ้นัทึกภาพของความสวยงามผาแดง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือเทียบเท่า 

 

วนัจนัทร ์  (7)  โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติแม่น ้าขาว –  

                      เดนเวอร ์– บินภายใน – แรพิดซิต้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานแห่งชาติแม่น ้าขาว (White River National Forest) เพ่ือน าทา่นไปชม มารูน 

เบลล ์(Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสีแดงมว่งธรรมชาติสมกบัช่ือ และเป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าถา่ยรูป

ท่ีสุดในเทือกเขาร็อกก้ี ตัง้อยูใ่นแอสเพนแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ทะเลสาบ มารูน เบลล ์มกัจะ

ปรากฏสีของน ้าออกสีมว่งแดงน ้าตาล ซ่ึงภาพของทะเลสาบแหง่น้ีเป็นส่ิงท่ีขายดีท่ีสุดในรา้นขายของท่ีระลึก

ของโคโลราโดอีกดว้ย โดยสีมว่งแดงของทะเลสาบนั้นมาจาก “หินโคลน” ใตท้ะเลสาบ เป็นหินตะกอนมี

ลกัษณะเน้ือละเอียด ประกอบดว้ยทรายละเอียดและดินเหนียวปะปนกนั จึงเกิดเป็นสีแดงน ้าตาลในตอน

กลางวนัเพราะน ้าใสจนเห็นพ้ืนดินใตล้า่ง และจะเกิดเป็นสีมว่งอมแดงในตอบเย็นพลบคล ่าเม่ือแสงอาทิตย์

เคล่ือนออกไป 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดินทางสู ่เมืองเดนเวอร ์(Denver) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ี่สุดของ รัฐโคโลราโด ตัง้อยูบ่ริเวณท่ี

ราบสูง ทางทิศตะวนัออกของเทือกเขาร็อกก้ี เดนเวอร์มีประชากรมากเป็นอนัดบัท่ี 25 ของสหรัฐอเมริกา ช่ือ

เล่นของเดนเวอร ์คือ ไมลไ์ฮซิต้ี เน่ืองจากตวัเมืองสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 1 ไมล ์และเดนเวอร์ยงั

ไดช่ื้อทางประวติัศาสตร์วา่ Queen City of the Plains เน่ืองจากความส าคญัของอุตสาหกรรมการเกษตร

ของเมืองท  าใหเ้รือรบสหรัฐอเมริกาหลายล าใชช่ื้อวา่ USS Denver เพ่ือเป็นการใหเ้กียรติเมืองน้ี 

 เดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร ์(Denver International Airport)  

17.15 น. ออกเดินทาง เมืองแรพิดซิต้ี โดยเท่ียวบินท่ี UA  4760 

18.31 น. เดินทางถึง เมืองแรพิดซิต้ี (Rapid City) เป็นเมืองใหญอ่นัดบั 2 ของรัฐเซาทด์าโคตา ในสหรัฐอเมริกา 

และเป็นเคาน์ตีซีตของเพนนิงตนัเคาน์ตี เมืองตัง้ช่ือตาม แมน่ ้าแรพิดครีก เมืองตัง้อยูท่างตะวนัออกของกลุม่

ภูเขาแบล็กฮิลส ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรือเทียบเท่า 

 

วนัองัคาร   (8) แลบพิส ซิต้ี – อนุสรณส์ถานแห่งชาติเขารชัมอร ์–  

                       หอคอยปิศาจ – เชอริแดน       

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

              ของโรงแร  เดินทางสูอ่นุสรณส์ถานแห่งชาติ 

 เข ารัชมอร์ (The Mount Rushmore National 

Memorial)   เป็นประติมากรรมแกะสลกับนหน้าผา 

ของภูเขาหินแกรนิต ช่ือเขารัชมอร์    ใกลเ้ม่ืองคียส์

โตน , รัฐเซาท์ดาโกตา้ ,    ประเทศสหรัฐอเมริกา 

แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ก -อเมริก ัน ช่ือ Gutzon 

Borglum และลูกชายของเขาช่ือ ลินคอลน์ Borglum 

ประติมากรรมเป็นใบหนา้ของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟตุ (18 เมตร) 4 ทา่น ไดแ้ก ่จอร์จ 

วอชิงตนั (1732-1799), โทมสั เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อบัราฮัม 

ลินคอลน์ (1809-1865) อนุสรณ์สถาน ท ัง้หมดครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,278.45 เอเคอร์ (5.17 ตารางกิโลเมตร) 

และอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 5,725 ฟตุ (1,745 เมตร) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย เดินทางสู่ หอคอยปิศาจ (Devils Tower National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ดา้นธรณีวิทยาท่ีแปลกประหลาด เป็น

แทง่หินลาวาท่ีผุดขึ้นมาเหนือพ้ืนพิภพเม่ือ 60 ลา้นปีท่ี

แลว้ มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลกัษณะการกอ่

ตวัของกองหินเป็นเนินร่องชนั ซ่ึงเป็นท่ีท่ีสูงท่ีสุดของ

ธรรมชาติลกัษณะเดียวกนัในสหรัฐฯ ชนอินเดียนแดง

หลายเผา่ยึดถือหอคอยน้ีเป็นสถานท่ีสกัการะ 

 น าทา่นเดินทางสู ่เชอริแดน (Sheridan) เป็นเมือง

เล็กๆ ท่ีประชากรสว่นใหญป่ระกอบอาชีพปศุสตัว ์ตดั

ไม ้ถา่นหิน กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นสว่น

ใหญ ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Center   

              หรือเทียบเท่า 

 

วนัพุธ  เชอริแดน – เข่ือนบฟัฟาโล่ บิลล ์– พิพิธภณัฑบ์ฟัฟาโล่  บิลล ์– โคด้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโคด้ี (Cody) เมืองท่ีวีรชนของภาคตะวนัตกผูห้น่ึง คือ พนัเอกบฟัฟาโล ่บิลล ์โคด้ี ไดก้อ่ตัง้

ขึ้น และมีรูปอนุสาวรียต์วัเขาท่ีก  าลงัขี่ มา้ถือปืนอยู ่เขาเคยเป็นทัง้คนขี่ มา้ดว่น เป็นทหาร และนักลา่ควายป่า
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ไบซนั เลา่กนัวา่เขาสามารถลา่ควายป่าไบซนัถึง 5,000 ตวัภายในปีคร่ึงเทา่นั้น เขามีเพ่ือนเป็นผูน้ าอินเดีย

นมากมายและฮอลลีวูด้ยงัไดท้  าภาพยนตร์เก่ียวกบัประวติัชีวิตอนัโลดโผนของเขาดว้ย 

 ทา่นจะไดช้มทศันียภาพสองขา้งทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลบักบัแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพท่ีสวยงาม

ประทบัใจตลอดเสน้ทาง 

 น าทา่นชม เข่ือนบฟัฟาโล่ บิลล ์(Buffalo Bill’s Dam) เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเมือง

โคด้ี สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1905 – 1910 ในปีท่ีสรา้งเสร็จ เข่ือนน้ีไดส้รา้งสถิติเป็นเข่ือนท่ีสูงสุดในสมยัน้ัน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเขา้ชม พิพิธภณัฑ์บฟัฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill Center of the West) เป็นท่ีรวมพิพิธภัณฑ์

ดว้ยกนั 5 แห่ง คือ พิพิธภณัฑ ์Plains Indian แสดงถึงเร่ืองราวของชีวิตชาวอินเดียน รวมถึงประวติัศาสตร์ท่ี

มีคุณค่า ประเพณีและวฒันธรรมของพวกเขา , พิพิธภณัฑ์ศิลปะ Whitney Western , พิพิธภัณฑ์ทาง

ประวติัศาสตร์ธรรมชาติ Draper แสดงถึงประวติัศาสตร์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ใหท้า่นไดรู้้จกัเยลโลว์

สโตนมากขึ้น, พิพิธภณัฑ ์Buffalo Bill และ พิพิธภณัฑอ์าวุธปืน Cody เป็นท่ีรวบรวมอาวุธปืนอเมริกนัท่ีใหญ่

ท่ีสุดและครอบคลุมท่ีสุดในโลก มีอาวุธปืนมากกวา่7,000 ช้ินภายในพิพิธภณัฑแ์หง่น้ี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Holiday Inn Cody หรือเทียบเท่า 

 

วนัพฤหสัฯ (10)  โคด้ี – โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์– บ่อโคลนเดือด  

                 – เยลโล่สโตน  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตน (Yellowstone National Park) อีกดา้นหน่ึงท่ีมีสถานท่ี

ทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งน้ีไมว่า่จะเป็นบอ่น ้าพุรอ้นแกรนดพ์ริสมาติคท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุด

เป็นอนัดบั 3 ของโลก น าทา่นชม บ่อน ้ารอ้นแกรนดพ์ริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บอ่น ้ารอ้น

ท่ีถูกคน้พบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮยเ์ดน้ นักธรณีวิทยาชาวอเมริกนัในปี ค .ศ. 1871 เป็นบอ่น ้า

รอ้นรายลอ้มไปดว้ยสีสนัของสายรุง้รอบบอ่ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของแบคทีเรียและพืชเซลลเ์ดียว 

 เขา้ชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานน้ีตัง้อยูใ่นบริเวณมุม

ตะวนัตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแหง่ชาติแหง่แรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ลา้นไร่ 

จดัเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในโลก มีเน้ือท่ีครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า 

และรัฐไอดาโฮ ่เป็นแหลง่รวมของธรรมชาติทุกชนิดไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ น ้าตก ซ่ึงบางแห่งมีความสูงกวา่

น ้าตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเทา่ มีน ้าพุรอ้น ซ่ึงบางแห่งพน่น ้าขึ้นมาทุกชัว่โมง มีความสูง 125-
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180 ฟุต รวมทัง้เป็นท่ีอยูข่องสตัวป่์านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค ์(Bull Elk) , 

กวาง Pronghorn, หมีสีน ้าตาลขนาดยกัษ์พนัธุก์ริซล่ีย ์(Grizzly Bear) รวมถึงนกน ้านานาชนิด   

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าพุรอ้นท่ีสามารถพุง่สูงไดก้วา่ 100 – 200 

เมตร และจะพุง่ออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  เขา้ชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เว้ิงผา บริเวณท่ีเคยเป็นปากปลอ่งภูเขาไฟ บอ่โคลนน้ีจะ

เดือด และมีฟองผุดข้ึนอยูต่ลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉล่ียภายในบอ่ประมาณ 184 ฟาเรนตไ์ฮต ์หรือ ประมาณ 

83 เซลเซียส / ชมความงามของบริเวณท่ีเรียกวา่ Artist Point ซ่ึงเป็นจุดท่ีหน้าผามีสีสันสวยงาม และมี

น ้าตกท่ีสวยงามอยู ่2 แหง่คือ น ้าตกอพัเพอร์ฟอลส ์และน ้าตกโลเวอร์ฟอลส ์

  น าทา่นชม แกรนดแ์คนยอนแห่งเยลโลวส์โตน (Grand Canyon of Yellowstone) หุบเหวท่ีเกิดจาก

การแยกตวัของพ้ืนโลก อนัมีสาเหตุจากภูเขา้ไฟระเบิด การเคล่ือนตวัของน ้าแข็ง ในยุคท่ีน ้าแข็งละลาย จึงท  า

ใหป้ัจจุบนัน้ีแมน่ ้าเยลโลว่ส์โตนไหลผา่นกวา่ 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว  

  น าทา่นชมความงดงามของ แม่น ้าเยลโลวส์โตน (Yellowstone River) เป็นหน่ึงในสาขาของแมน่ ้ามิสซูร่ี 

มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากน้ีผิวน ้าบริเวณน ้าตกนั้นจะถูกเคลือบดว้ยน ้าแข็ง สลบัไปดว้ย
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สีสนัสวยงามของผาหินสีแดงแกมน ้าตาลท่ีเต็มไปดว้ยสีขาวของหิมะท่ีคา้งอยูต่ามซอกชัน้หลืบผา และสีเขียว

เขม้เกือบด าของป่าสน  

 น าทา่นชม บ่อน ้าพุรอ้นนอริส (Norris Geyser Basin) บอ่น ้าพุรอ้นท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดและปล่ียนแปลง

บอ่ยท่ีสุดในอุทยานแหง่ชาติเยลโลวส์โตนท่ีมีความ

ยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซ่ึงทุกทา่นจะไดเ้ดิน

ชมบ่อน ้ าพุ ร้อน  Porcelian และบ่อน ้ าพุ ร้อน 

Back ท่ีอยูใ่นเขตบอ่น ้าพุรอ้นนอริสซ่ึงทา่นจะได ้

เห็ น ท ัศ นี ยภ าพอัน งดงามท างธ รรมชา ติ ท่ี

ผสมผสานกนัอยา่งลงตวั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

เขา้สูท่ี่พกั โรงแรม Holiday Inn West หรือเทียบเท่า 

 

วนัศุกร ์  (11) เยลโลวส์โตน – บอสแมน – ลอสแองเจลิส - สนามบิน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bosman) เพ่ือไปยงัสนามบิน โบซแมน (Bozeman Yellowstone 

International Airport) 

 รับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบิน    

13.00 น. ออกเดินทางสู ่นครลอสแองเจลิส โดยเท่ียวบิน UA 684 

14.44 น. เดินทางถึง นครลอสแองเจลิส (Los Angeles)    

น าทา่นนั่ งรถผา่นชมเมืองลอสแองเจลิส ชมย่านฮอลล่ีวูด้ ชมรอยมือ รอยเทา้ของดาราดงั บริเวณโรง

ภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตัง้อยูย่า่น Hollywood Boulevard ถนนแหง่โลกมายา ซ่ึงบนฟุตบาทของถนน 

จะมีช่ือสลกัของดาราช่ือดงับนดาวสีทอง และยงัเป็นสถานท่ีซ่ึงนิยมใชเ้ป็นฉากในการถา่ยท  าภาพยนตร์

หลายๆเร่ือง 

น าทา่นเดินทางสู ่เดอะโกรฟ (The Grove)      

แหลง่ชอ้ปป้ิงสุดคูลอีกแห่งหน่ึงของแอลเอ ท่ี

เต็มไปดว้ยรา้นเส้ือผา้และสินคา้แบรนดเ์นม 

มากมาย รวมถึงรา้นอาหาร โรงภาพยนตร์ 

นับวา่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง ท่ีตอ้งไม่

พลาดท่ีจะแวะมาเยือนแอลเอ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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วนัเสาร ์  (12) ลอสแองเจลิส – ไทเป 

 

00.30 น. ออกเดินทางสู ่ไทเป โดยเท่ียวบิน BR 015 

 

************** บินขา้มผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล ************** 

 

วนัอาทิตย ์(13) ไทเป – กรุงเทพฯ   

 

05.40 น. เดินทางถึง ไทเป เพ่ือแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 

08.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BR 211 

11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

อตัราค่าบริการทวัรอุ์ทยานแห่งชาติสหรฐัอเมริกา 13 วนั (BR + AU) 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 1. คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ช ัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบิน และคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีระบุ

ในรายการ 

2. คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบิน และคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ี

ระบุในรายการ 

3. คา่พาหนะท่ีระบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 

07 – 19 เม.ย. 63 28 เม.ย. – 10 พ.ค. 63 19 – 31 พ.ค. 63 26 พ.ค. – 14 มิ.ย. 63 

21 ก.ค. – 09 ส.ค. 63 11 – 23 ส.ค. 63 15 – 27 ก.ย. 63 13 – 25 ต.ค. 63 

รายละเอียดอตัราค่าบริการส าหรบัคณะเดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านข้ึนไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ   189,000.- 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เด็ก 1 ทา่น ) ทา่นละ   179,000.- 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมจากคา่ทวัร์ทา่นละ   35,000.- 
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4. คา่ทิปพนกังานขบัรถ 

5. คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ และคา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ   

6. คา่ท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 

** โรงแรมท่ีแคนาดาและสหรฐัอเมริกา ไม่มีบริการหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) กรณีเดินทาง

เป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน จ าเป็นตอ้งจองเป็นหอ้งพกั 2 หอ้งเท่านัน้ 

7. หวัหนา้ทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

8. เจา้หนา้ท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

9. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดินทางพรอ้มเลม่โปรแกรมทวัร์” 

10. อาหารเสริมระหวา่งการเดินทาง  

11. น ้าด่ืมระหวา่งการเดินทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการ 

    เดินทาง 

12. คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 2,000,000 บาท  

    และคา่รกัษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท     

    (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  

13. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กิน 20  

    กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถือขึ้นเคร่ือง (Baggage) น ้าหนักไม ่

    เกิน 7 กิโลกรัม 

14. คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % (จากคา่บริการ)        

อตัราน้ีไม่

รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศสหรัฐอเมริกาทา่นละ 8,500.- และเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกท่ีศูนยย่ื์นวี

ซา่  

3. คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์วนัละ 100 บาท ตอ่ทา่น  

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ  

5. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยัจากพวก

มิจฉาชีพ กรุณาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางดว้ยตวัเอง  

เง่ือนไข 

การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 60,000 บาท    

พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงินและส าเนาหนา้หนังสือเดินทางมายงับริษทัฯ ทางแฟกซ ์02 – 645 – 3100 

ทางอีเมล ์Easternpearl89@gmail.com หรือ โทร 02-645-3800 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 

นับตัง้แตว่นัท่ีบริษัททวัร์แจง้ยกเลิกการเดินทางกบัลูกคา้ ทางบริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหผู้ช้  าระเงินมดัจ า
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ภายใน 15 วนัท  าการ  

- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  

- ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเทา่นั้น) 

กรณีผูเ้ดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได ้

ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัท  าการ นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึง

ประเทศไทย 

- เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพรอ้ม เซ็นรับรองส าเนา  

- ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเทา่นั้น) 

 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท  

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 60,000 บาท 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัร ์

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทวัร ์

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร ์

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของสายการบิน การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การกอ่จลาจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท ัง้น้ีจะค  านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา 

ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากท่ีสุด   

2.เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบับริษัทตวัแทนในตา่งประเทศ ทา่นไมส่ามารถท่ีจะเรียกรอ้งเงินคืนใน 

กรณีท่ีทา่นปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการน้ันๆ ท่ีทางทวัร์จดัให ้  

3. รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากทางบริษัท ฯ และทางตา่งประเทศ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี

นั่งกบัสายการบิน และโรงแรมท่ีพกัรวมถึงรา้นอาหารและเมนูอาหาร อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจจะปรับเปล่ียนแปลงไดต้าม

ความ เหมาะสม  

4.หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้เมือง บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนและจะไมคื่นเงิน คา่ทวัร์ท่ีทา่นช าระแลว้   

5. หากวนัเดินทางหนัง สือเดินทางของทา่นช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไมอ่นุญาต ใหเ้ดินทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

หลกัฐานประกอบการย่ืนวีซ่าอเมริกา (ท่องเท่ียว) 

 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทางและมีหนา้

วา่งประทบัตรา 2 หนา้ขึ้นไปพรอ้มเลม่เกา่ (ถา้มี)  

2. รูปถา่ยสีปัจจุบนั พ้ืนหลงัเป็นสีขาวเทา่นั้น ขนาด 2 x 2 น้ิว จ านวน 1 

รูป เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหูท ัง้ 2 ขา้งชดัเจน 

3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน และใบสูติบตัร (อายุต ่ากวา่ 20 ปี)  

4. ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถา้มี)  

5. ทะเบียนสมรส หรือใบหยา่ (ถา้มี)  

6. การเงิน สมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง พรอ้ม statement ยอ้นหลงั 6 

เดือน และ หนงัสือรบัรองการเงินจากธนาคาร 

7. การงาน   

 7.1 ประกอบธุรกิจสว่นตวั ใชห้นังสือรับรองบริษัท, หนงัสือรับรองหา้งหุน้สว่น หรือใบจดทะเบียนการคา้ตวัจริง  

 7.2 พนักงานบริษัท ใชจ้ดหมายรับรองการท างาน ระบุวนัเร่ิมงาน ต าแหนง่ อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษตวัจริง  

 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองจากตน้สงักดั ระบุวนัเร่ิมงาน ต าแหน่ง อตัราเงินเดือน เป็นภาษาองักฤษตวัจริง  

7.4 นักเรียน – นกัศึกษา ใชจ้ดหมายรบัรองจากสถาบนัการศึกษา เป็นภาษาองักฤษตวัจริง 

** กรณีผูเ้ดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา มารดา ตอ้งมีหนงัสือยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางท่ีออก ณ อ าเภอ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูป้กครอง 

8. หากท่านไปพกักบัญาติท่ีอเมริกา ตอ้งมีหนงัสือเชิญจากทางญาติ ระบุความสมัพนัธ ์ วนัท่ีเขา้พกั พรอ้มทัง้ 

ส าเนาหนา้ พาสปอรต์ และหนา้วีซ่าอเมริกา มาดว้ย  

 

ส าหรับผูท่ี้เดินทางไปเพ่ือธุรกิจ ท่ีตอ้งการเขา้ร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรแสดงจดหมาย

จากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ท่ีทา่นจะไปติดตอ่ธุรกิจดว้ย  

 

  ตอ้งมาสมัภาษณท่ี์สถานทตูทุกท่าน 

หมายเหตุ :  สถานทตูขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมในบางกรณี 

สถานทตูจะส่งพาสปอรต์คืนหลงัจากวนัท่ีไดร้บัการสมัภาษณป์ระมาณ 3-5 วนั 

ท่านท่ีเคยไดร้บัวีซ่าอเมริกา กรุณาแนบหนา้วีซ่ามาดว้ย 
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