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USA National Park อทุยานแห่งชาติอเมริกา 13 วนั 

 

วนัองัคาร  (1) กรงุเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส 
วนัพธุ (2) ลอสแองเจลิส – บารส์โตว ์เอาทเ์ลท – ลาสเวกสั    
วนัพฤหสัฯ  (3) ลาสเวกสั – Route 66 – แกรนดแ์คนยอน  
วนัศกุร ์ (4)  แกรนดแ์คนยอน – แอนทีโลป – Horseshoe Bend – เพจ 
วนัเสาร ์ (5) เพจ – หบุเขาโมนูเมนต ์– อทุยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด   
วนัอาทิตย ์ (6) อทุยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด – อทุยานแห่งชาติอารเ์ชส – อทุยานแห่งชาติโคโลราโด แคน
ยอน   
วนัจนัทร ์ (7)   โคโลราโด แคนยอน – อทุยานแห่งชาติแม่น ้าขาว – เดนเวอร ์– บินภายใน – แรพิดซิต้ี   
วนัองัคาร  (8) แรพิดซิต้ี – เมาทร์ชัมอร ์– หอคอยปิศาจ – เชอริแดน       
วนัพธุ (9) เชอริแดน – โคด้ี – เข่ือนบฟัฟาโล่ – พิพิธภณัฑบ์ฟัฟาโล่ บิลล ์ 
วนัพฤหสัฯ  (10)  โคด้ี – อทุยานแห่งชาติเยลโลวส์โตน 
วนัศกุร ์ (11) เยลโลวส์โตน – บอสแมน - บินภายใน – ลอสแองเจลิส  
วนัเสาร ์ (12) ลอสแองเจลิส - ไทเป 
วนัอาทิตย ์ (13)  ไทเป – กรงุเทพฯ   
  
 



  Update 26/12/2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
 2 

 

  

วนัองัคาร  (1) กรงุเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส (พกั 1 คืน) 
 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 4 ประตู 8 แถว Q/R เคาน์เตอรส์ายการบนิอวีาแอร ์  
12.20 น. ออกเดนิทางสู่ ไทเป โดยเทีย่วบนิ BR 212 
17.10 น. เดนิทาง ไทเป เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
19.20 น. ออกเดนิทางสู่ ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) โดยเทีย่วบนิ BR 012 
 

***************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******************* 
 

16.10 น. เดินทางถึง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จ ักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มี
ประชากรมากทีสุ่ดอนัดบั 2 ในสหรฐัอเมรกิา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วฒันธรรม 
และการบนัเทงิ ลอสแองเจลสิตัง้อยู่ในมลรฐัแคลฟิอรเ์นีย ชื่อเมอืงลอสแองเจลสิ มาจากค าว่า โลส
องัเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถงึ เทวดาหลายองค ์ซึง่ชื่อเมอืงนัน้มคีวามหมายว่า 
"เมอืงแห่งเทพ" เช่นเดยีวกบักรงุเทพ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Hilton LAX Airport หรือเทียบเท่า 
 ให้ท่านได้พกัผอ่น 1 คืน เพ่ือความสดใสสดช่ืนพร้อมท่องเท่ียวในวนัถดัไป 
 

วนัพธุ  (2) ลอสแองเจลิส – บารส์โตว ์เอาทเ์ลท – ลาสเวกสั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) 
โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory 
Outlet ทีใ่หญ่ทีสุ่ด ใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิค้าราคาตรง
จากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิ
เ ช่ น  Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, 
Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle 
Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite 

189,000.- 
มดัจ าท่านละ 

60,000.- 

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 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกสั ซึ่งตัง้อยู่ในมลรฐัเนวาดา มีฉายาว่า  "เมืองคนบาป" (Sin 

City) โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้
นกัท่องเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มา เมอืงทีม่โีรงแรมสุดหรหูราอลงัการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า 

หวัหน้าทวัรน์ าท่านเดินชมแสงสียามค า่คืนของเมืองลาสเวกสั ทีเ่ป็นบรรยากาศอนัแทจ้รงิของ
แหล่งคาสโินที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาท ิน ้าพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชวโ์จรสลดั 
Treasure Island, เวนิสจ าลองและน ้าพุเทยีมแห่ง โรงแรมเวเนเชีย่นแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและ
คาสโินระดบัหา้ดาวแห่งลาสเวกสั ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายทอ้งฟ้า และมี
ล าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม หรอืศึกษากลยุทธ์ พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันใน
รปูแบบต่าง ๆ ตามสไตลท์ีคุ่ณถนัด อาทเิช่น แบลค็แจค็ สลอ็ตแมชชนี รเูลต็ ณ บ่อนคาสโินหรหูรา
ทีเ่ปิดตอ้นรบัท่านตลอดเวลา ไมว่่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรอืเลก็กต็าม  
(กฏหมายในสหรฐัอเมรกิา ห้ามเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีเล่นคาสโินโดยเดด็ขาด กรุณาปฏบิตัติามกฏ
โดยเครง่ครดั) 

 
วนัพฤหสัฯ  (3) ลาสเวกสั – อทุยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม เมืองลาสเวกสั (Las Vegas) จากนัน้เดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคน

ยอน เซาท ์ริม (South Rim Grand Canyon National Park)  
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ชมความงามสง่าของ อทุยานแห่งชาติแกรนดแ์คนยอน เซาท์ ริม (South Rim Grand Canyon 

National Park) ซึง่เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโด ไหลผ่านทีร่าบสูงท าใหเ้กดิการสกึกร่อน 
พงัทะลายของหนิเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ เดมิทแีมน่ ้าโคโลราโดมสีภาพเป็นล าธารเลก็ ๆ ทีไ่หล
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คดเคี้ยวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดบัเดียวกับน ้าทะเล ต่อมาพื้นโลกเริม่ยกตัวสูงขึ้น อัน
เนื่องมาจาก แผ่นดนิไหว แรงดนั และ ความรอ้นอนัมหาศาลภายใต้พืน้โลก ทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่น
รปูและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตวั ของแผ่นดนิท าให้ทางทีล่ าธาร ไหลผ่านลาดชนั
ขึน้และท าใหน้ ้าไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทราย และ ตะกอนไปตามน ้า เกดิการกดัเซาะลกึลงไปทลีะ
น้อยในเปลอืกโลก น าท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมววิ อื่นๆ ที่สวยงาม อาท ิ
Yavapai Point, Desert View, Watchtower  
น าท่านชมพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ทีแ่กรนดแ์คนยอน ชมแสงของพระอาทติยค์่อยๆ อ่อนลง 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 
 

วนัศกุร ์  (4) แกรนดแ์คนยอน – Route 66 - แอนทีโลป – Horseshoe Bend – เพจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านผ่านเส้นทาง Route 66 ถนนไฮเวยส์าย
ประวตัศิาสตรข์องสหรฐัอเมรกิา (Historic Route 
66) ระหว่างทางผ่านชมอาคารเตี้ยๆ ป ัม้น ้ามนั
เก่า โมเต็ลและร้านอาหารท่ามกลางทะเลทราย
เวิ้งว้างแบบที่เราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์
หลายเรือ่ง 
เดนิทางสู่ แอนทีโลป แคนยอน (Antelope Canyon) เป็นสถานที่นัก
ท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สุดทางฝ ัง่ตะวันตกเฉียงใต้ของ
สหรัฐอเมริกา Antelope Canyon เกิดจากการกัดเซาะของหินทราย
หลกัๆคอืจากน ้า ในช่วงน ้าท่วม น ้าทีไ่หลเขา้ช่องหนิแคบๆ ท าใหเ้กดิการ
กัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม ม ีUpper  Antelope กับ Lower 
Antelope แต่ทีน่ิยมไปเทีย่วคอื Upper Antelope  
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น าท่านชมความมหศัจรรยข์องแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อนัตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ซึง่ถอืว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วซึง่ดงึดดูใจช่างภาพทัว่โลก เพราะสสีนัจากธรรมชาตซิึง่เกดิจากการ
ตกกระทบของแสงอาทติย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกบัสขีองชัน้หนิ Navajo Sandstone 
เกดิเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความสวยงามตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ Horseshoe Bend  ซึง่เป็นส่วนโต้งของแม่น ้า Corolado คลา้ยกบัเกอืกมา้ น ้า

เป็นสเีขยีวเจม้เหลอืบน ้าเงนิ ประกอบกบัทศันียภาพสวยงามมาก / น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเพจ 
(Page)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า  
 
วนัเสาร ์  (5) เพจ – หบุเขาโมนูเมนต ์– อทุยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่  หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ตัง้อยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรฐัยูทาห์กับรฐั

แอรโิซนาทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสหรฐัอเมรกิา ชื่อหุบเขามทีีม่าจากแท่งหนิค ้าขนาดมหมึา 
ซึ่งกระจดักระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอนัแห้งแล้ง ภูมภิาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหนิหรอืซากหนิที่
หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า  "โมนูเมนต์" 
(โมนูเมนต)์ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยสิง่ก่อสรา้งจากฝีมอืมนุยษ์เช่น ตกึสงู หนิแท่งรปูรา่งแปลกตาจ านวน
มากเหล่านี้ถูกเรยีกขานว่า"หนิรูปประสาท"ซึ่งเป็นแท่งหนิที่มลีกัษณะยอดราบ หรอืเรยีกอกีอย่าง
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เนิน "เมซา" (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และดา้นบนมหีนิคลา้ยใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยงัม"ี
หนิรปูถุงมอื"ซึง่มลีกัษณะเป็นเนินยอดป้านดคูลา้ยน้ิวมอืทัง้สี ่ไมไ่กลมแีท่งหนิรปู"แมไ่ก่ในรงั" ถดัมา
เป็น"เนินยอดบา้นเมอรร์คิ"และ"เนินยอดบา้นมติเชล" และม"ีหนิรปูแม่อธกิาร"และ"หนิแม่ชทีัง้สาม"
ซึง่ทัง้สองเนินเป็นหนิทีส่งูทีสุ่ดในกลุ่มแท่งหนิ สงูกว่า 245 เมตร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านชม อทุยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานทีต่ ัง้อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ซึง่
เคยเป็นที่พักอาศัยของคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนจากหน้าผาเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปจัจุบันได้
กลายเป็นโบราณสถานที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และยังถือว่าเป็นแหล่งศึกษา
ประวตัศิาสตรข์องชาวอนิเดยีนแดงโบราณ เผ่าปวัโบล (Pueblos) ซึง่ไดอ้าศยัหน้าผาถ ้าแห่งนี้เป็นที่
อยู่อาศยัในสมยัโบราณอีกด้วย และยงัได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก้ เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรือเทียบเท่า 
 
วนัอาทิตย ์  (6)  อุทยานแห่งชาติเมซาเวอรเ์ด – อุทยานแห่งชาติอารเ์ชส – อุทยานแห่งชาติโคโลราโด 
แคนยอน  
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสะพานหินโค้ง หรือ อุทยานแห่งชาติ  อารเ์ชส (Arches 
National Park) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของรฐัยูทาห์ เขตอุทยานแห่งชาตหินิโค้งมเีนื้อที่ 300 
ตารางกโิลเมตร หรอื 187,500 ไรม่สีะพานหนิโคง้มากกว่า 200 แห่ง สะพานหนิโคง้แลนดส์เคป ยาว
กว่า 89 เมตร เป็นสะพานหนิโค้งที่ยาวที่สุดในโลกแต่ช่วงสะพานมชี่วงเปราะบางมาก มชี่วงหนา
เพยีง 1.8 เมตร เชงิสะพานเป็นหนิทรายยื่นออกจากหนิโผล่ขรุขระเหนือพื้นหุบผาชนัดว้ยความสูง
ประมาณ 30 เมตร มสีะพานหนิโคง้เดลเิคต ซึง่สะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหนิขนาดใหญ่ 
ตวัสะพานสงูเท่าตกึ 7 ชัน้ เป็นจดุเด่นของอุทยานแห่งนี้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument 
Canyon) เป็นป่าสนที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และยงัเป็นอกีหนึ่งแคนยอนที่ไดร้บัการ
จดัอนัดบัได้ขึน้ทะเบยีนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมรกิาตะวนัตก เป็นอกี
หนึ่งอุทยานที่ไม่ควารพลาด ววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา และยงัเป็นอุทยานที่ท่านอาจมโีอกาสไดพ้บ
กบัสตัวท์อ้งถิน่มากมายเช่น นกเหยีย่วแดง นกอนิทรทีอง นกกาเหว่า นกทะเลทราย แกะ และหมา
ปา่ เป็นตน้ 

 ชม ผาหินแดง (Red Rock Canyon) อสิระใหทุ้กท่านไดบ้นัทกึภาพของความสวยงามผาแดง 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือเทียบเท่า 
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วนัจนัทร ์  (7)  โคโลราโด แคนยอน – อทุยานแห่งชาติแม่น ้าขาว – เดนเวอร ์– บินภายใน – แรพิดซิต้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติแม่น ้าขาว (White River National Forest) เพื่อน าท่านไปชม 

มารนู เบลล ์(Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสแีดงมว่งธรรมชาตสิมกบัชื่อ และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ทีน่่าถ่ายรปูที่สุดในเทอืกเขารอ็กกี้ ตัง้อยู่ในแอสเพนแห่งรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา  ทะเลสาบ มา
รูน เบลล์ มกัจะปรากฏสขีองน ้าออกสมี่วงแดงน ้าตาล ซึ่งภาพของทะเลสาบแห่งนี้เป็นสิง่ที่ขายดี
ที่สุดในร้านขายของที่ระลึกของโคโลราโดอีกด้วย โดยสีม่วงแดงของทะเลสาบนัน้มาจาก “หิน
โคลน” ใตท้ะเลสาบ เป็นหนิตะกอนมลีกัษณะเนื้อละเอยีด ประกอบดว้ยทรายละเอยีดและดนิเหนียว
ปะปนกนั จงึเกดิเป็นสแีดงน ้าตาลในตอนกลางวนัเพราะน ้าใสจนเหน็พืน้ดนิใต้ล่าง และจะเกดิเป็นสี
มว่งอมแดงในตอบเยน็พลบคล ่าเมือ่แสงอาทติยเ์คลื่อนออกไป 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดนิทางสู่ เมืองเดนเวอร ์(Denver) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงที่ใหญ่ที่สุดของ รฐัโคโลราโด ตัง้อยู่

บรเิวณทีร่าบสงู ทางทศิตะวนัออกของเทอืกเขารอ็กกี ้เดนเวอรม์ปีระชากรมากเป็นอนัดบัที ่25 ของ
สหรฐัอเมรกิา ช่ือเล่นของเดนเวอร ์คือ ไมลไ์ฮซิต้ี เนื่องจากตวัเมอืงสงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 
1 ไมล ์และเดนเวอรย์งัไดช้ื่อทางประวตัศิาสตรว์่า Queen City of the Plains เนื่องจากความส าคญั
ของอุตสาหกรรมการเกษตรของเมอืงท าใหเ้รอืรบสหรฐัอเมรกิาหลายล าใชช้ื่อว่า USS Denver เพื่อ
เป็นการใหเ้กยีรตเิมอืงนี้ 

 เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร ์(Denver International Airport)  
17.15 น. ออกเดนิทาง เมืองแรพิดซิต้ี โดยเทีย่วบนิที ่UA  4760 
18.31 น. เดินทางถึง เมืองแรพิดซิต้ี (Rapid City) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐเซาท์ดาโคตา ใน

สหรฐัอเมรกิา และเป็นเคาน์ตซีตีของเพนนิงตนัเคาน์ต ีเมอืงตัง้ชื่อตาม แม่น ้าแรพดิครกี เมอืงตัง้อยู่
ทางตะวนัออกของกลุ่มภเูขาแบลก็ฮลิส ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรือเทียบเท่า 
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วนัองัคาร   (8) แลบพิส ซิต้ี – อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารชัมอร ์– หอคอยปิศาจ – เชอริแดน       
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารชัมอร ์(The Mount Rushmore National Memorial) เป็น  

ประติมากรรมแกะสลกับนหน้าผาของ
ภเูขาหนิแกรนิต ชื่อเขารชัมอร ์ใกลเ้มือ่ง
คีย์สโตน, รัฐเซาท์ดาโกต้า , ประเทศ
สหรัฐ อ เ ม ริก า  แ ก ะสลัก โ ดยชาว
เดนมารก์-อเมรกินัชื่อ Gutzon Borglum 
และลูกชายของ เขาชื่ อ  ลินคอล์น 
Borglum ประตมิากรรมเป็นใบหน้าของ
อดตีประธานาธบิดขีองสหรฐัอเมรกิาสูง 
60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ 
วอชงิตนั (1732-1799), โทมสั เจฟเฟอรส์นั (1743-1826) ทโีอดอร ์รสูเวล (1858-1919) และ อบัรา
ฮมั ลนิคอลน์ (1809-1865) อนุสรณ์สถาน ทัง้หมดครอบคลุมพื้นที ่1,278.45 เอเคอร ์(5.17 ตาราง
กโิลเมตร) และอยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 5,725 ฟุต (1,745 เมตร) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย เดนิทางสู่ หอคอยปิศาจ (Devils Tower National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาต ิซึ่งเป็น

ปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด 
เป็นแท่งหนิลาวาทีผุ่ดขึน้มาเหนือพืน้พภิพเมื่อ 60 
ล้านปีที่แล้ว มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็น
ลกัษณะการก่อตวัของกองหนิเป็นเนินร่องชนั ซึ่ง
เป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลกัษณะเดยีวกนัใน
สหรฐัฯ ชนอนิเดยีนแดงหลายเผ่ายดึถอืหอคอยนี้
เป็นสถานทีส่กัการะ 

 น าท่านเดินทางสู่ เชอริแดน (Sheridan) เป็น
เมอืงเลก็ๆ ทีป่ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีปศุ
สตัว ์ตดัไม ้ถ่านหนิ กาเกสรและโรงงานขนาดเลก็ๆ เป็นส่วนใหญ่ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Center  หรือเทียบเท่า 
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วนัพธุ  (9) เชอริแดน – เข่ือนบฟัฟาโล่ บิลล ์– พิพิธภณัฑบ์ฟัฟาโล่ บิลล ์– โคด้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองโคด้ี (Cody) เมอืงทีว่รีชนของภาคตะวนัตกผูห้นึ่ง คอื พนัเอกบฟัฟาโล่ บลิล ์โคดี้ 

ได้ก่อตัง้ขึน้ และมรีูปอนุสาวรยีต์วัเขาที่ก าลงัขีม่า้ถอืปืนอยู่ เขาเคยเป็นทัง้คนขีม่า้ด่วน เป็นทหาร 
และนักล่าควายป่าไบซนั เล่ากนัว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซนัถงึ 5,000 ตวัภายในปีครึง่เท่านัน้ 
เขามเีพื่อนเป็นผู้น าอินเดยีนมากมายและฮอลลวีู้ดยงัได้ท าภาพยนตร์เกี่ยวกบัประวตัชิวีติอันโลด
โผนของเขาดว้ย 

 ท่านจะได้ชมทศันียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลบักับแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพที่
สวยงามประทบัใจตลอดเสน้ทาง 

 น าท่านชม เข่ือนบฟัฟาโล่ บิลล ์(Buffalo Bill’s Dam) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของ
เมอืงโคดี ้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1905 – 1910 ในปีทีส่รา้งเสรจ็ เขือ่นน้ีไดส้รา้งสถติเิป็นเขื่อนทีส่งูสุดใน
สมยันัน้ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑบ์ฟัฟาโล บิลล ์(Buffalo Bill Center of the West) เป็นทีร่วมพพิธิภณัฑ์

ด้วยกัน 5 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Plains Indian แสดงถึงเรื่องราวของชีวิตชาวอินเดียน รวมถึง
ประวตัศิาสตรท์ีม่คีุณค่า ประเพณแีละวฒันธรรมของพวกเขา, พพิธิภณัฑศ์ลิปะ Whitney Western , 
พพิธิภณัฑท์างประวตัศิาสตรธ์รรมชาต ิDraper แสดงถงึประวตัศิาสตรธ์รรมชาตแิละนิเวศวทิยา ให้
ท่านได้รู้จกัเยลโลว์สโตนมากขึ้น, พพิธิภณัฑ์ Buffalo Bill และ พพิธิภณัฑ์อาวุธปืน Cody เป็นที่
รวบรวมอาวุธปืนอเมรกินัทีใ่หญ่ทีสุ่ดและครอบคลุมทีสุ่ดในโลก มอีาวุธปืนมากกว่า7,000 ชิน้ภายใน
พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม Holiday Inn Cody หรือเทียบเท่า 
 

วนัพฤหสัฯ   (10)  โคด้ี – โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์– บ่อโคลนเดือด – เยลโล่สโตน  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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เดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติ เยลโลวส์โตน (Yellowstone National Park) อกีดา้นหน่ึงทีม่สีถานที่
ท่องเทีย่วทีส่วยงามของอุทยานแห่งชาตแิห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน ้าพุรอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิที่มขีนาด
ใหญ่ที่สุดเป็นอันดบั 3 ของโลก น าท่านชม บ่อน ้าร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic 
Spring) บ่อน ้ารอ้นทีถู่กคน้พบโดย เฟอรด์นิาน แวนเดอเวยีร ์เฮยเ์ดน้ นกัธรณวีทิยาชาวอเมรกินัใน
ปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อน ้ าร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของ
แบคทเีรยีและพชืเซลลเ์ดยีว 

 เข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตัง้อยู่ในบรเิวณ
มุมตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัไวโอมงิ และเป็นอุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของสหรฐัฯ มอีาณาบรเิวณ
ถงึ 6 ล้านไร่ จดัเป็นอุทยานแห่งชาติที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มเีนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รฐั คอื รฐั
ไวโอมงิ รฐัมอนทาน่า และรฐัไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ 
น ้าตก ซึง่บางแห่งมคีวามสูงกว่าน ้าตกไนแองการ่าของแคนาดาถงึสองเท่า มนี ้าพุรอ้น ซึง่บางแห่ง
พ่นน ้าขึน้มาทุกชัว่โมง มคีวามสงู 125-180 ฟุต รวมทัง้เป็นทีอ่ยูข่องสตัวป์า่นานาชนิด อาท ิกวางมสู 
(Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn, หมีสีน ้ าตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ 
(Grizzly Bear) รวมถงึนกน ้านานาชนิด   

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าพุรอ้นทีส่ามารถพุ่งสูงไดก้ว่า 100 – 
200 เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถงึ 120 นาท ี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย  เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บรเิวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อ
โคลนนี้จะเดอืด และมฟีองผุดขึน้อยู่ตลอดเวลา อุณหภูมโิดยเฉลีย่ภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์
ไฮต ์หรอื ประมาณ 83 เซลเซยีส / ชมความงามของบรเิวณทีเ่รยีกว่า Artist Point ซึง่เป็นจดุทีห่น้า
ผามสีสีนัสวยงาม และมนี ้าตกทีส่วยงามอยู ่2 แห่งคอื น ้าตกอพัเพอรฟ์อลส ์และน ้าตกโลเวอรฟ์อลส์ 

  น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนแห่งเยลโลวส์โตน (Grand Canyon of Yellowstone) หุบเหวทีเ่กดิ
จากการแยกตวัของพืน้โลก อนัมสีาเหตุจากภเูขา้ไฟระเบดิ การเคลื่อนตวัของน ้าแขง็ ในยคุทีน่ ้าแขง็
ละลาย จงึท าใหป้จัจบุนัน้ีแมน่ ้าเยลโล่วส์โตนไหลผ่านกว่า 38 กโิลเมตรเลยทเีดยีว  

  น าท่านชมความงดงามของ แม่น ้าเยลโลวส์โตน (Yellowstone River) เป็นหน่ึงในสาขาของแม่น ้า
มสิซูรี่ มคีวามยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผวิน ้าบรเิวณน ้าตกนัน้จะถูกเคลอืบด้วย
น ้าแขง็ สลบัไปด้วยสสีนัสวยงามของผาหนิสแีดงแกมน ้าตาลที่เต็มไปด้วยสขีาวของหมิะที่ค้างอยู่
ตามซอกชัน้หลบืผา และสเีขยีวเขม้เกอืบด าของปา่สน  

 น าท่านชม บ่อน ้าพรุ้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน ้าพุรอ้นทีม่อุีณหภูมสิงูทีสุ่ดและปลี่ยน
แปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์
สโตนทีม่คีวามยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตรซึ่ง
ทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน ้าพุร้อน Porcelian 
และบ่อน ้ าพุร้อน Back ที่อยู่ในเขตบ่อน ้ าพุ
ร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอัน
งดงามทางธรรมชาตทิี่ผสมผสานกนัอย่างลง
ตวั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม Holiday Inn West หรือเทียบเท่า 

 

วนัศกุร ์  (11) เยลโลวส์โตน – บอสแมน – ลอสแองเจลิส - สนามบิน 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่  เมืองบอสแมน (Bosman) เพ่ือไปยังสนามบิน โบซแมน (Bozeman 

Yellowstone International Airport) 
 รบัประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิ    

13.00 น. ออกเดนิทางสู่ นครลอสแองเจลิส โดยเทีย่วบนิ UA 684 
14.44 น. เดนิทางถงึ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles)    
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น าท่านนัง่รถผ่านชมเมอืงลอสแองเจลสิ ชมย่านฮอลล่ีวู้ด ชมรอยมอื รอยเทา้ของดาราดงั บรเิวณ
โรงภาพยนตรไ์ชนีส เธยีรเ์ตอร ์ตัง้อยูย่า่น Hollywood Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึง่บนฟุตบาท
ของถนน จะมชีื่อสลกัของดาราชื่อดงับนดาวสทีอง และยงัเป็นสถานทีซ่ึง่นิยมใชเ้ป็นฉากในการถ่าย
ท าภาพยนตรห์ลายๆเรือ่ง 
น าท่ าน เดินทางสู่  เดอะโกรฟ (The 
Grove)      แหล่งช้อปป้ิงสุดคูลอีกแห่ง
หนึ่งของแอลเอ ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า
และสินค้าแบรนด์เนม มากมาย รวมถึง
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ นับว่าเป็น
แหล่งรวมความบันเทงิที่ต้องไม่พลาดที่
จะแวะมาเยอืนแอลเอ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 ออกเดนิทางสู่สนามบนิ 
 

วนัเสาร ์  (12) ลอสแองเจลิส – ไทเป 
 

00.30 น. ออกเดนิทางสู่ ไทเป โดยเทีย่วบนิ BR 015 
***************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******************* 

 

วนัอาทิตย ์  (13) ไทเป – กรงุเทพฯ   
 

05.40 น. เดนิทางถงึ ไทเป เพื่อแวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR 211 
11.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

----------------------------------------------------------- 
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อตัราค่าบริการทวัรอ์ทุยานแห่งชาติสหรฐัอเมริกา 13 วนั (BR + AU) 

 

อตัราน้ีรวม 1. ค่าตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลบั ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิ และค่าภาษีสนามบนิทุก
แห่งทีร่ะบุในรายการ 

2. ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ ชัน้ประหยดั (Economy Class) สายการบนิ และค่าภาษสีนามบนิ
ทุกแห่งทีร่ะบุในรายการ 

3. ค่าพาหนะทีร่ะบุในรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. ค่าทปิพนกังานขบัรถ 
5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ และค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ   
6. ค่าทีพ่กัโรงแรมทีร่ะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พรอ้มอาหารเชา้ 

** โรงแรมท่ีแคนาดาและสหรฐัอเมริกา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple) กรณี
เดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน จ าเป็นต้องจองเป็นห้องพกั 2 ห้องเท่านัน้ 

7. หวัหน้าทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. เจา้หน้าทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ 
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดนิทางพรอ้มเล่มโปรแกรมทวัร”์ 
10. อาหารเสรมิระหว่างการเดนิทาง  
11. น ้าดื่มระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
12. ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล 

ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  
13. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็ 

ส าหรบัถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
14. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากค่าบรกิาร)        

อตัราน้ีไม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนียมท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสหรฐัอเมรกิาทา่นละ 8,500.- และเจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกทีศ่นูย์ยื่น

วซี่า  
3. คา่ทปิหวัหน้าทวัรว์นัละ 100 บาท ต่อทา่น  
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ  

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 (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   189,000.- 

เดก็ต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เดก็ 1 ท่าน ) ท่านละ   179,000.- 

พกัหอ้งเดีย่วเพิม่จากค่าทวัรท์่านละ   35,000.- 
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5. คา่พนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัจากพวก
มิจฉาชีพ กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตวัเอง  

เงื่อนไข 
การส ารองท่ี 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่ มดัจ าท่านละ 60,000 บาท    
งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การยกเลิก กรณีท่ีบริษทัทวัรย์กเลิกการเดินทาง 
นบัตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัทวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมดัจ า
ภายใน 15 วนัท าการ  
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุป๊ทวัรส์ามารถเดินทางได้ 
ทางบรษิทัจะด าเนินการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัทีก่รุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึ
ประเทศไทย 
- เอกสารการรบัเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมดัจ าพรอ้ม เซน็รบัรองส าเนา  
- ส าเนาหน้าสมดุบญัชผีูโ้อนเงนิมดัจ า (ชือ่บญัชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิมดัจ าเทา่นัน้) 
 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 30,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 60,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 75% ของคา่ทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หกัคา่ใชจ้่าย 100% ของคา่ทวัร ์

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ การนัด
หยุดงาน ภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ ปญัหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านึงถงึผลประโยชน์และจะ
รกัษา ผลประโยชน์ของทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทา่นไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนืใน 
กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่างทวัรจ์ดัให ้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาทีต่้องได้ร ับการยนืยนัจากทางบรษิัท ฯ และทางต่างประเทศ อกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้
ส ารองทีน่ัง่กบัสายการบนิ และโรงแรมทีพ่กัรวมถงึรา้นอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรกต็ามรายการนี้อาจจะปรบัเปลีย่นแปลง
ไดต้ามความ เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ คา่ทวัรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวนัเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบทกุกรณี 

 
 

 

 



  Update 26/12/2019 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคลด็วา่ หากชะตาชีวิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะชว่ยพลกิผนัชะตาชีวิตให้ดีขึน้ได้ 
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

หลกัฐานประกอบการย่ืนวีซ่าอเมริกา (ท่องเท่ียว) 
 

1. หนงัสอืเดนิทางทีม่อีายุมากกว่า 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทางและมี
หน้าว่างประทบัตรา 2 หน้าขึน้ไปพรอ้มเล่มเก่า (ถา้ม)ี  

2. รูปถ่ายสีปจัจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด  2 x 2 นิ้ว 
จ านวน 1 รปู เน้นใบหน้า มองเหน็ใบหทูัง้ 2 ขา้งชดัเจน 

3. ทะเบยีนบา้น บตัรประชาชน และใบสตูบิตัร (อายตุ ่ากว่า 20 ปี)  
4. ใบเปลีย่นชื่อ – สกุล (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหย่า (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมดุบญัชีเงินฝากตวัจริง พร้อม statement ย้อนหลงั 

6 เดือน และ หนังสือรบัรองการเงินจากธนาคาร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธุรกจิส่วนตวั ใชห้นงัสอืรบัรองบรษิทั, หนงัสอืรบัรองหา้งหุน้ส่วน หรอืใบจดทะเบยีนการคา้ตวัจรงิ  
 7.2 พนกังานบรษิทั ใชจ้ดหมายรบัรองการท างาน ระบุวนัเริม่งาน ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษ

ตวัจรงิ  
 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรบัรองจากตน้สงักดั ระบุวนัเริม่งาน ต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษตวั

จรงิ  
7.4 นกัเรยีน – นกัศกึษา ใชจ้ดหมายรบัรองจากสถาบนัการศกึษา เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ 
** กรณีผูเ้ดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บตุร
เดินทางท่ีออก ณ อ าเภอ พร้อมส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง 

8. หากท่านไปพกักบัญาติท่ีอเมริกา ต้องมีหนังสือเชิญจากทางญาติ ระบคุวามสมัพนัธ ์วนัท่ีเข้าพกั พร้อม
ทัง้ ส าเนาหน้า พาสปอรต์ และหน้าวีซ่าอเมริกา มาด้วย  
 

ส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางไปเพื่อธุรกจิ ทีต่อ้งการเขา้รว่มการฝึกอบรมหรอืการประชุมในประเทศสหรฐัอเมรกิา ควรแสดง
จดหมายจากภาคธุรกจิในสหรฐัฯ ทีท่่านจะไปตดิต่อธุรกจิดว้ย  
 

  ต้องมาสมัภาษณ์ท่ีสถานทูตทุกท่าน 

หมายเหต ุ:  สถานทูตขอสงวนสิทธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมในบางกรณี 
สถานทูตจะส่งพาสปอรต์คืนหลงัจากวนัท่ีได้รบัการสมัภาษณ์ประมาณ 3-5 วนั 
ท่านท่ีเคยได้รบัวีซ่าอเมริกา กรณุาแนบหน้าวีซ่ามาด้วย 

 


