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วนัองัคาร  (1) กรงุเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลสิ (พกั 1 คนื) 
 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู8 แถว Q/R เคานเ์ตอร ์
              สายการบนิอวีาแอร ์  
12.20 น. ออกเดนิทางสู ่ไทเป โดยเทีย่วบนิ BR 212 
17.10 น. เดนิทาง ไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
19.20 น. ออกเดนิทางสู ่ลอสแอนเจลสิ (Los Angeles) โดยเทีย่วบนิ BR 012 
 

************** บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล **************** 
 

16.10 น. เดนิทางถงึ ลอสแองเจลสิ (Los Angeles) หรอืทีรู่จั้กในชือ่ แอลเอ (L.A.) 
เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุอันดับ 2 ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นหนึง่ใน
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และการบันเทงิ ลอสแองเจลสิตัง้อยู่
ในมลรัฐแคลฟิอรเ์นีย ชือ่เมอืงลอสแองเจลสิ มาจากค าวา่ โลสอังเคเลส  

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 

USA National Park อทุยานแห่งชาติอเมริกา 13 วนั 



   

 2 

              (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถงึ เทวดาหลายองค์ ซึง่ชือ่เมืองนั้นมี
ความหมายวา่ "เมอืงแห่งเทพ" เชน่เดยีวกับกรุงเทพ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากร 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Hilton LAX Airport หรอืเทยีบเทา่ 
 
ใหท้า่นไดพ้กัผอ่น 1 คนื เพือ่ความสดใสสดชืน่พรอ้มทอ่งเทีย่วในวนัถดัไป 
 

วนัพธุ  (2) ลอสแองเจลสิ – บารส์โตว ์เอาทเ์ลท – ลาสเวกสั 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาสเวกสั 
(Las Vegas) โดยระหว่างทาง
แ ว ะ  Tanger Barstow 
Factory Outlet ทีใ่หญ่ทีส่ดุ ให ้
ท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาตรงจาก
โรงงาน พบกับรา้นขายเสือ้ผา้ดังๆ 
อ า ทิ เ ช่ น  Polo Ralph Lauren, 
Coach, Ray Ban, Tommy 
Hilfiger, GAP, Guess, American 
Eagle Outfitters, Timberland, 
Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงลาสเวกสั ซึง่ตัง้อยู่ในมลรัฐเนวาดา มฉีายาวา่ "เมอืง

คนบาป" (Sin City) โดยเป็นเมอืงทีเ่จรญิเตบิโตขึน้มาจากกจิการการพนัน
เป็นแมเ่หล็กแรงดงึดดูหลักใหนั้กทอ่งเทีย่วหลั่งไหลเขา้มา เมอืงทีม่โีรงแรมสดุ
หรหูราอลังการทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรอืเทยีบเทา่ 

หวัหนา้ทวัรน์ าท่านเดนิชมแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงลาสเวกสั ที่เป็น
บรรยากาศอันแทจ้รงิของแหล่งคาสโินทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก อาท ิ
น า้พดุนตรโีรงแรมเบลลาจโิอ, โชวโ์จรสลดั Treasure Island, เวนสิจ าล
องและน ้าพุเทยีมแห่ง โรงแรมเวเนเชีย่นแอนดพ์าลาซโซ โรงแรมและคาสโิน
ระดับหา้ดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลาย
ทอ้งฟ้า และมลี าคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม หรือศกึษากลยุทธ ์พรอ้ม
ลองเสีย่งโชคกบัเกมสก์ารพนันในรปูแบบตา่ง ๆ ตามสไตลท์ีค่ณุถนัด อาทเิชน่ 
แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสโินหรูหราที่เปิดตอ้นรับท่าน
ตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นโรงแรมใหญห่รอืเล็กก็ตาม  
(กฏหมายในสหรัฐอเมรกิา หา้มเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีเล่นคาสโินโดยเด็ดขาด 
กรณุาปฏบิัตติามกฏโดยเครง่ครัด) 
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วนัพฤหสัฯ  (3) ลาสเวกสั – อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม เมอืงลาสเวกสั (Las Vegas) จากนั้นเดนิทางสู่ อุทยาน

แห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ร ิม  (South Rim Grand Canyon 
National Park)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย ชมความงามสงา่ของ อทุยานแหง่ชาตแิกรนดแ์คนยอน เซาท ์รมิ (South 

Rim Grand Canyon National Park) ซึง่เกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้า
โคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงท าใหเ้กดิการสกึกร่อน พังทะลายของหนิเป็น
เวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ เดมิทแีมน่ ้าโคโลราโดมสีภาพเป็นล าธารเล็ก ๆ ทีไ่หล
คดเคีย้วไป ตามทีร่าบกวา้งใหญ่ทีอ่ยู ่ระดับเดยีวกับน ้าทะเล ตอ่มาพืน้โลกเริม่
ยกตัวสงูขึน้ อันเนื่องมาจาก แผ่นดนิไหว แรงดัน และ ความรอ้นอันมหาศาล
ภายใตพ้ืน้โลก ทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นรปูและกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ ่
การยกตัว ของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธาร ไหลผ่านลาดชันขึน้และท าใหน้ ้า
ไหลแรงมากขึน้ พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน ้า เกดิการกดัเซาะลกึลงไป
ทลีะนอ้ยในเปลอืกโลก น าท่านชมความงามของแกรนดแ์คนยอน ณ จุดชมววิ 
อืน่ๆ ทีส่วยงาม อาท ิYavapai Point, Desert View, Watchtower  
น าท่านชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน ชมแสงของพระ
อาทติยค์อ่ยๆ ออ่นลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Holiday Inn Express หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัศกุร ์  (4) แกรนดแ์คนยอน – Route 66 - แอนทโีลป –  
               Horseshoe Bend – เพจ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านผ่านเส้นทาง Route 66 ถนนไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกา (Historic Route 
66) ระหว่างทางผ่านชมอาคาร
เตี้ยๆ ปั้มน ้ามันเก่า โมเต็ลและ
รา้นอาหารท่ามกลางทะเลทราย
เวิง้วา้งแบบทีเ่ราเคยเหน้กนัตาม
ภาพยนตรห์ลายเรือ่ง 
เดนิทางสู ่แอนทโีลป แคนยอน 
( Antelope Canyon) เ ป็ น
สถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยว
และถ่ายรูปมากที่สุดทาง ฝ่ัง
ตะวันตกเฉียงใตข้องสหรัฐอเมริกา Antelope Canyon เกดิจากการกัด
เซาะของหนิทรายหลักๆคอืจากน ้า ในชว่งน ้าท่วม 
น ้าทีไ่หลเขา้ช่องหนิแคบๆ ท าใหเ้กดิการกัดเซาะ
ขึน้เป็นลวดลาย ริว้ สวยงาม ม ีUpper  Antelope 
กับ  Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ย วคือ 
Upper Antelopeน าท่านชมความมหศัจรรย์
ของแอนทโีลปแคนยอน หุบเขาทีอ่ันตรายทีส่ดุ
แห่งหนึ่งของโลก ซึง่ถอืว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจาก
ธรรมชาตซิึง่เกดิจากการตกกระทบของแสงอาทติย์
ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะทอ้นกับสขีองชัน้หนิ 
Navajo Sandstone เกดิเป็นความสวยงามสดุประ
ทบใจแก่ทุกสายตา อิสระใหท้่านเก็บภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่Horseshoe Bend  ซึง่เป็นสว่นโตง้ของแม่น ้า Corolado 
คลา้ยกบัเกอืกมา้ น ้าเป็นสเีขยีวเจม้เหลอืบน ้าเงนิ ประกอบกบัทัศนยีภาพสวยงามมาก / น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเพจ (Page)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 5 

 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก  โรงแรม Holiday Inn Page หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัเสาร ์  (5) เพจ – หุบเขาโมนูเมนต ์– อุทยานแหง่ชาตเิมซาเวอรเ์ด 
  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ หุบเขาโมนูเมนต ์(Monument Valley) ตัง้อยู่ที่เสน้เขตแดน

ระหวา่งรัฐยทูาหก์บัรัฐแอรโิซนาทางตะวันตกเฉยีงใตข้องประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ชือ่หุบเขามทีีม่าจากแท่งหนิค ้าขนาดมหมึา ซึง่กระจัดกระจายอยู่บนทีร่าบไม ้
พุ่มอันแหง้แลง้ ภูมภิาคแถบนี้เต็มไปดว้ยแท่งหนิหรอืซากหนิทีห่ลงเหลอืจาก
การสกึกร่อน นักธรณีวทิยาเรียกแท่งหนิลักษณะดังกล่าวนี้ว่า "โมนูเมนต"์ 
(โมนูเมนต)์ ซึง่มลัีกษณะคลา้ยสิง่กอ่สรา้งจากฝีมอืมนุยษ์เชน่ ตกึสงู หนิแทง่
รูปร่างแปลกตาจ านวนมากเหล่านี้ถูกเรยีกขานว่า"หนิรูปประสาท"ซึง่เป็นแท่ง
หนิทีม่ลีักษณะยอดราบ หรอืเรยีกอกีอย่างเนนิ "เมซา" (mesa) สงูกวา่ 300 
เมตร และดา้นบนมหีนิคลา้ยใบเสมาปรากฏอยู ่นอกจากนี้ยังม"ีหนิรปูถงุมอื"ซึง่
มลัีกษณะเป็นเนนิยอดป้านดคูลา้ยนิว้มอืทัง้สี ่ไม่ไกลมแีท่งหนิรูป"แมไ่กใ่นรัง" 
ถัดมาเป็น"เนินยอดบา้นเมอรร์คิ"และ"เนนิยอดบา้นมติเชล" และม"ีหนิรูปแม่
อธกิาร"และ"หนิแม่ชทีัง้สาม"ซึง่ทัง้สองเนนิเป็นหนิทีส่งูทีสุ่ดในกลุ่มแท่งหนิ 
สงูกวา่ 245 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 6 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นชม อทุยานแหง่ชาตเิมซาเวอรเ์ด (Mesa Verde National Park) 

เ ป็นอุทยานที่ตั ้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใตข้องรัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ภายในอุทยานจะเป็นหนา้ผาขนาดใหญ่ ซึง่เคยเป็นทีพ่ักอาศัย
ของคนโบราณไดส้รา้งบา้นเรือนจากหนา้ผาเป็นที่อยู่อาศัย ซึง่ปัจจุบันได ้
กลายเป็นโบราณสถานทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของสหรัฐอเมรกิา และยังถอืวา่เป็น
แหลง่ศกึษาประวัตศิาสตรข์องชาวอนิเดยีนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos) 
ซึง่ไดอ้าศัยหนา้ผาถ ้าแหง่นี้เป็นทีอ่ยู่อาศัยในสมัยโบราณอกีดว้ย และยังไดร้ับ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก โดย ยเูนสโก ้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัอาทติย ์ (6)  อทุยานแหง่ชาตเิมซาเวอรเ์ด – อทุยานแหง่ชาตอิาร ์
                        เชส – อทุยานแหง่ชาตโิคโลราโด แคนยอน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูอุ่ทยานแหง่ชาตสิะพานหนิโคง้ หรอื อุทยานแหง่ชาต  ิ 
อารเ์ชส (Arches National Park) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องรัฐยู
ทาห ์เขตอุทยานแห่งชาตหินิโคง้มเีนื้อที ่300 ตารางกโิลเมตร หรอื 187,500 
ไร่มสีะพานหนิโคง้มากกว่า 200 แห่ง สะพานหนิโคง้แลนดส์เคป ยาวกว่า 89 
เมตร เป็นสะพานหนิโคง้ทีย่าวทีส่ดุในโลกแต่ชว่งสะพานมชีว่งเปราะบางมาก 
มชีว่งหนาเพยีง 1.8 เมตร เชงิสะพานเป็นหนิทรายยืน่ออกจากหนิโผล่ขรุขระ
เหนือพืน้หบุผาชนัดว้ยความสงูประมาณ 30 เมตร มสีะพานหนิโคง้เดลเิคต ซึง่
สะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหนิขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตกึ 7 
ชัน้ เป็นจดุเดน่ของอทุยานแหง่นี้ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado 

National Monument Canyon) เป็นป่าสนที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ของ
ทะเลทราย และยังเป็นอกีหนึง่แคนยอนทีไ่ดร้ับการจัดอันดับไดข้ึน้ทะเบยีนเป็น
แกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก เป็นอีกหนึ่ง
อทุยานทีไ่มค่วารพลาด ววิทวิทัศนข์องเทอืกเขา และยังเป็นอทุยานทีท่า่นอาจ
มโีอกาสไดพ้บกับสัตวท์อ้งถิน่มากมายเช่น นกเหยีย่วแดง นกอนิทรทีอง นก
กาเหวา่ นกทะเลทราย แกะ และหมาป่า เป็นตน้ ชม ผาหนิแดง (Red Rock 
Canyon) อสิระใหท้กุทา่นไดบ้ันทกึภาพของความสวยงามผาแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โ ร งแ รม  Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือ
เทยีบเทา่ 
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วนัจนัทร ์ (7)  โคโลราโด แคนยอน – อทุยานแหง่ชาตแิมน่ า้ขาว –  
                      เดนเวอร ์– บนิภายใน – แรพดิซติี ้ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาตแิม่น า้ขาว (White River National 

Forest) เพือ่น าท่านไปชม มารูน เบลล ์(Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสี

แดงม่วงธรรมชาตสิมกับชือ่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าถ่ายรูปที่สุดใน
เทอืกเขาร็อกกี ้ตัง้อยู่ในแอสเพนแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมรกิา ทะเลสาบ 
มารูน เบลล ์มักจะปรากฏสขีองน ้าออกสมีว่งแดงน ้าตาล ซึง่ภาพของทะเลสาบ
แห่งนี้เป็นสิง่ทีข่ายดทีีส่ดุในรา้นขายของทีร่ะลกึของโคโลราโดอกีดว้ย โดยสี

ม่วงแดงของทะเลสาบนัน้มาจาก “หนิโคลน” ใตท้ะเลสาบ เป็นหนิตะกอนมี
ลักษณะเนื้อละเอยีด ประกอบดว้ยทรายละเอยีดและดนิเหนียวปะปนกนั จงึเกดิ
เป็นสแีดงน ้าตาลในตอนกลางวันเพราะน ้าใสจนเห็นพืน้ดนิใตล้่าง และจะเกดิ
เป็นสมีว่งอมแดงในตอบเย็นพลบคล า่เมือ่แสงอาทติยเ์คลือ่นออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เดนิทางสู่ เมอืงเดนเวอร ์(Denver) เป็นเมืองหลวงและเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของ รัฐโคโลราโด ตัง้อยูบ่รเิวณทีร่าบสงู ทางทศิตะวันออกของเทอืกเขาร็อกกี ้
เดนเวอร์มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 25 ของสหรัฐอเมริกา ชื่อเล่นของ
เดนเวอร ์คอื ไมลไ์ฮซติี ้เนื่องจากตัวเมอืงสูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 1 
ไมล์ และเดนเวอร์ยังไดช้ือ่ทางประวัตศิาสตร์ว่า Queen City of the Plains 
เนื่องจากความส าคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรของเมืองท าใหเ้รือรบ
สหรัฐอเมรกิาหลายล าใชช้ือ่วา่ USS Denver เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตเิมอืงนี้ 

 เดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิดนเวอร ์(Denver International 
Airport)  

17.15 น. ออกเดนิทาง เมอืงแรพดิซติี ้โดยเทีย่วบนิที ่UA  4760 
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18.31 น. เดนิทางถงึ เมอืงแรพดิซติี ้(Rapid City) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐ
เซาทด์าโคตา ในสหรัฐอเมรกิา และเป็นเคาน์ตซีตีของเพนนงิตันเคานต์ ีเมอืง
ตัง้ชือ่ตาม แมน่ ้าแรพดิครกี เมอืงตัง้อยูท่างตะวันออกของกลุม่ภเูขาแบล็กฮลิส ์

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัองัคาร   (8) แลบพสิ ซติี ้– อนุสรณ์สถานแหง่ชาตเิขารชัมอร ์–  
                       หอคอยปิศาจ – เชอรแิดน       
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
              เ ดิ น ท า ง สู่อ นุ ส รณ์ ส ถ า น แห่ ง ช า ติ เ ข า ร ัช ม อ ร์  ( The Mount                
Rushmore National Memorial) เป็นประตมิากรรมแกะสลักบนหนา้ผา               ของ
ภเูขาหนิแกรนติ ชือ่เขารัชมอร ์ใกลเ้มือ่งคยีส์โตน, รัฐเซาทด์าโกตา้,                 ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา แกะสลักโดยชาวเดนมารก์-อเมรกิันชือ่ Gutzon Borglum และลูกชายของ
เขาชื่อ ลินคอล์น Borglum ประติมากรรมเป็นใบหนา้ของอดีตประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมรกิาสงู 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ไดแ้ก่ จอรจ์ วอชงิตัน (1732-1799), โทมัส 
เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น 
(1809-1865) อนุสรณ์สถาน ทั ้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 1,278.45 เอเคอร์ (5.17 ตาราง
กโิลเมตร) และอยูเ่หนือระดับน ้าทะเล 5,725 ฟตุ (1,745 เมตร) 
 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย เ ดินทา งสู่  หอคอยปิศาจ  (Devils Tower National Monument) 

อนุสรณ์สถานธรรมชาต ิซึง่เป็นปรากฏการณ์ดา้นธรณีวทิยาทีแ่ปลกประหลาด 
เป็นแท่งหนิลาวาที่ผุดขึน้มาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ลา้นปีที่แลว้ มีความสูง
ขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการกอ่ตัวของกองหนิเป็นเนนิร่องชนั ซึง่เป็นทีท่ี่
สูงที่สุดของธรรมชาตลิักษณะเดยีวกันในสหรัฐฯ ชนอนิเดียนแดงหลายเผ่า
ยึดถือหอคอยนี้ เ ป็นสถานที่สั กการะ  น าท่ าน เดินทางสู่  เชอริแดน 
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(Sheridan) เป็นเมอืงเล็กๆ ทีป่ระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีปศุสัตว ์ตัด
ไม ้ถา่นหนิ กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นสว่นใหญ ่

 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Center   
              หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัพธุ  (9) เชอรแิดน – เขือ่นบฟัฟาโล ่บลิล ์– พพิธิภณัฑบ์ฟัฟาโล ่ 
                       บลิล ์– โคดี ้
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมอืงโคดี ้(Cody) เมอืงทีว่รีชนของภาคตะวันตกผูห้นึ่ง คอื พัน

เอกบัฟฟาโล ่บลิล ์โคดี ้ไดก้่อตัง้ขึน้ และมรีูปอนุสาวรยีต์ัวเขาทีก่ าลังขีม่า้ถอื
ปืนอยู่ เขาเคยเป็นทัง้คนขีม่า้ดว่น เป็นทหาร และนักลา่ควายป่าไบซัน เลา่กัน
ว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถงึ 5,000 ตัวภายในปีครึง่เท่านัน้ เขามเีพือ่น
เป็นผูน้ าอนิเดยีนมากมายและฮอลลวีูด้ยังไดท้ าภาพยนตรเ์กีย่วกับประวัตชิวีติ
อันโลดโผนของเขาดว้ย ท่านจะไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทางเป็นภูเขาหนิสี

แดงสลับกบัแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพทีส่วยงามประทับใจตลอดเสน้ทาง 
 น าท่านชม เขื่อนบฟัฟาโล่ บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) เ ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเมอืงโคดี ้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1905 – 1910 ใน
ปีทีส่รา้งเสร็จ เขือ่นนี้ไดส้รา้งสถติเิป็นเขือ่นทีส่งูสดุในสมัยนัน้ 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑบ์ฟัฟาโล บลิล ์(Buffalo Bill Center of the 

West) เป็นที่รวมพิพิธภัณฑ์ดว้ยกัน 5 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Plains Indian 
แสดงถงึเรือ่งราวของชวีติชาวอนิเดยีน รวมถงึประวัตศิาสตรท์ีม่คีณุคา่ ประเพณี
และวัฒนธรรมของพวกเขา, พพิธิภัณฑศ์ลิปะ Whitney Western , พพิธิภัณฑ์
ทางประวัตศิาสตร์ธรรมชาต ิDraper แสดงถึงประวัตศิาสตร์ธรรมชาติและ
นเิวศวทิยา ใหท้่านไดรู้จ้ักเยลโลวส์โตนมากขึน้, พพิธิภัณฑ ์Buffalo Bill และ 
พิพิธภัณฑ์อาวุธปืน Cody เป็นที่รวบรวมอาวุธปืนอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดและ
ครอบคลมุทีส่ดุในโลก มอีาวธุปืนมากกวา่7,000 ชิน้ภายในพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม Holiday Inn Cody หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัพฤหสัฯ (10)  โคดี ้– โอลดเ์ฟธฟลู เกยเ์ซอร ์– บอ่โคลนเดอืด  
                 – เยลโลส่โตน  
 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาต ิเยลโลวส์โตน (Yellowstone National 
Park) อกีดา้นหนึง่ทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามของอทุยานแหง่ชาตแิหง่นี้
ไมว่า่จะเป็นบอ่น ้าพรุอ้นแกรนดพ์รสิมาตคิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุเป็นอันดับ 3 ของ
โลก น าท่านชม บ่อน ้าร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic 
Spring) บ่อน ้ารอ้นที่ถูกคน้พบโดย เฟอร์ดนิาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เดน้ นัก
ธรณีวทิยาชาวอเมรกิันในปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อน ้ารอ้นรายลอ้มไปดว้ยสสีัน
ของสายรุง้รอบบอ่ซึง่เกดิจากการทับถมของแบคทเีรยีและพชืเซลลเ์ดยีว 

 เขา้ชม อุทยานแหง่ชาตเิยลโลส่โตน (Yellow Stone National Park) 
อทุยานนี้ตัง้อยูใ่นบรเิวณมมุตะวันตกเฉียงเหนอืของรัฐไวโอมงิ และเป็นอทุยาน
แห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ลา้นไร่ จัดเป็นอุทยาน
แหง่ชาตทิีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มเีนื้อทีค่รอบคลมุถงึ 3 รัฐ คอื รัฐไวโอมงิ 
รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ ่เป็นแหลง่รวมของธรรมชาตทิุกชนดิไม่วา่จะเป็น
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ทะเลสาบ น ้าตก ซึง่บางแห่งมคีวามสงูกว่าน ้าตกไนแองการ่าของแคนาดาถงึ
สองเท่า มนี ้าพุรอ้น ซึง่บางแห่งพ่นน ้าขึน้มาทุกชั่วโมง มคีวามสงู 125-180 
ฟุต รวมทัง้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาท ิกวางมูส (Bull Moose), 
กวางเอลค ์(Bull Elk) , กวาง Pronghorn, หมสีนี ้าตาลขนาดยกัษ์พนัธุก์รซิ
ลีย่ ์(Grizzly Bear) รวมถงึนกน ้านานาชนดิ  น าท่านชม โอลดเ์ฟธฟูล เกย์
เซอร ์(Old Faithful Geyser) น ้าพุรอ้นทีส่ามารถพุ่งสงูไดก้ว่า 100 – 200 
เมตร และจะพุง่ออกมาทกุ 40 ถงึ 120 นาท ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย  เขา้ชม บ่อโคลนเดอืด หรอื (Mud Volcano) ณ เวิง้ผา บรเิวณทีเ่คยเป็น

ปากปลอ่งภเูขาไฟ บอ่โคลนนี้จะเดอืด และมฟีองผดุขึน้อยูต่ลอดเวลา อณุหภมูิ
โดยเฉลีย่ภายในบอ่ประมาณ 184 ฟาเรนตไ์ฮต ์หรอื ประมาณ 83 เซลเซยีส / 
ชมความงามของบรเิวณที่เรียกว่า Artist Point ซึง่เป็นจุดที่หนา้ผามีสสีัน
สวยงาม และมนี ้าตกทีส่วยงามอยู่ 2 แหง่คอื น ้าตกอัพเพอรฟ์อลส ์และน ้าตก
โลเวอร์ฟอลส์ น าท่านชม แกรนดแ์คนยอนแห่งเยลโลวส์โตน (Grand 
Canyon of Yellowstone) หุบเหวทีเ่กดิจากการแยกตัวของพืน้โลก อันมี
สาเหตจุากภเูขา้ไฟระเบดิ การเคลือ่นตัวของน ้าแข็ง ในยุคทีน่ ้าแข็งละลาย จงึ
ท าใหปั้จจบุันนี้แมน่ ้าเยลโลว่ส์โตนไหลผา่นกวา่ 38 กโิลเมตรเลยทเีดยีว  น า
ท่านชมความงดงามของ แมน่ า้เยลโลวส์โตน (Yellowstone River) เป็น
หนึง่ในสาขาของแม่น ้ามสิซรูี ่มคีวามยาวประมาณ 1,114 กโิลเมตร นอกจากนี้
ผวิน ้าบรเิวณน ้าตกนัน้จะถกูเคลอืบดว้ยน ้าแขง็ สลับไปดว้ยสสีนัสวยงามของผา
หนิสแีดงแกมน ้าตาลทีเ่ต็มไปดว้ยสขีาวของหมิะทีค่า้งอยู่ตามซอกชัน้หลบืผา 
และสเีขยีวเขม้เกอืบด าของป่าสน  
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 น าท่านชม บ่อน า้พุรอ้นนอรสิ (Norris Geyser Basin) บ่อน ้าพุรอ้นที่มี

อุณหภูมิสูงที่สุดและปลี่ยนแปลง
บ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยล
โลวส์โตนทีม่คีวามยาวประมาณ 3.6 
กโิลเมตรซึง่ทกุทา่นจะไดเ้ดนิชมบอ่
น ้ าพุร อ้น Porcelian และบ่อน ้ าพุ
รอ้น Back ที่อยู่ในเขตบ่อน ้าพุรอ้น
นอริสซึง่ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพ
อันงดงามทางธรรมชาตทิีผ่สมผสาน
กนัอยา่งลงตัว 

 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม Holiday Inn West หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัศกุร ์  (11) เยลโลวส์โตน – บอสแมน – ลอสแองเจลสิ - สนามบนิ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงบอสแมน (Bosman) เพือ่ไปยงัสนามบนิ โบซ

แมน (Bozeman Yellowstone International Airport) 
 รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบนิ    

13.00 น. ออกเดนิทางสู ่นครลอสแองเจลสิ โดยเทีย่วบนิ UA 684 
14.44 น. เดนิทางถงึ นครลอสแองเจลสิ (Los Angeles)    
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น าท่านน่ังรถผ่านชมเมอืงลอสแองเจลสิ ชมยา่นฮอลลีวู่ด้ ชมรอยมอื รอยเทา้
ของดาราดัง บรเิวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตัง้อยู่ย่าน Hollywood 
Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึง่บนฟตุบาทของถนน จะมชีือ่สลักของดารา
ชือ่ดังบนดาวสีทอง และยังเป็น
สถานทีซ่ ึง่นยิมใชเ้ป็นฉากในการ
ถา่ยท าภาพยนตรห์ลายๆเรือ่ง น า
ท่ าน เดินทางสู่  เดอะโกรฟ 
(The Grove)      แหลง่ชอ้ปป้ิง
สดุคูลอกีแห่งหนึง่ของแอลเอ ที่
เต็มไปดว้ยรา้นเสือ้ผา้และสนิคา้
แบรนด์เนม  มากมาย รวมถึง
รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์นับว่า
เป็นแหลง่รวมความบันเทงิทีต่อ้ง
ไมพ่ลาดทีจ่ะแวะมาเยอืนแอลเอ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
 

วนัเสาร ์  (12) ลอสแองเจลสิ – ไทเป 
 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่ไทเป โดยเทีย่วบนิ BR 015 
 

************** บนิขา้มผา่นเสน้แบง่เวลาสากล ************** 
 

วนัอาทติย ์(13) ไทเป – กรงุเทพฯ   
 

05.40 น. เดนิทางถงึ ไทเป เพือ่แวะเปลีย่นเทีย่วบนิ 
08.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่BR 211 
11.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

 
อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ทุยานแหง่ชาตสิหรฐัอเมรกิา 13 วนั (BR + AU) 

 

 
 
 

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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อตัรานี้
รวม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป - กลับ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิ และ
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบใุนรายการ 

2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ชัน้ประหยัด (Economy Class) สายการบนิ 
และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่พาหนะทีร่ะบใุนรายการ พรอ้มคนขบัรถ 
4. คา่ทปิพนักงานขบัรถ 
5. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ และคา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ   
6. คา่ทีพ่ักโรงแรมทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น พรอ้มอาหารเชา้ 

** โรงแรมทีแ่คนาดาและสหรฐัอเมรกิา ไมม่บีรกิารหอ้งพกัแบบ 3 
เตยีง (Triple) กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น จ าเป็นตอ้งจองเป็น
หอ้งพกั 2 หอ้งเทา่น ัน้ 

7. หัวหนา้ทัวรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
8. เจา้หนา้ทีบ่รกิารและอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
9. Welcome Pack “ซองใสเ่อกสารเดนิทางพรอ้มเลม่โปรแกรมทัวร”์ 
10. อาหารเสรมิระหวา่งการเดนิทาง  
11. น ้าดืม่ระหวา่งการเดนิทางในตา่งประเทศ วนัละ 1 ขวด ตอ่ทา่น ตลอดการ 

    เดนิทาง 
12. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท  

    และคา่รักษาพยาบาล ตลอดการเดนิทาง วงเงนิไมเ่กนิ 1,500,000 บาท     
    (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

13. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใหญ ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20  
    กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับถอืขึน้เครือ่ง (Baggage) น ้าหนักไม ่
    เกนิ 7 กโิลกรัม 

14. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % (จากคา่บรกิาร)        

อตัรานีไ้ม่
รวม 

1. คา่ธรรมเนยีมท าหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศสหรัฐอเมรกิาท่านละ 8,500.- และเจา้หนา้ที่

อ านวยความสะดวกทีศ่นูยย์ืน่วซีา่  
3. คา่ทปิหัวหนา้ทวัรว์นัละ 100 บาท ตอ่ทา่น  
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว 

และปลอดภยัจากพวกมจิฉาชพี กรณุาดแูลและยกกระเป๋าเดนิทาง
ดว้ยตวัเอง  

เง ือ่นไข 
การ
ส ารองที ่

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่ มดัจ าทา่นละ 60,000 บาท    
พรอ้มสง่ส าเนาใบโอนเงนิและส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมายังบรษัิทฯ ทาง
แฟกซ ์02 – 645 – 3100 
ทางอเีมล ์Easternpearl89@gmail.com หรอื โทร 02-645-3800 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิารส าหรบัคณะเดนิทาง (ผูใ้หญ)่ 15 ทา่น
ขึน้ไป 

ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่ราคาทา่นละ   189,000.- 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี (พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น เดก็ 1 ทา่น ) ทา่นละ   179,000.- 

พักหอ้งเดีย่วเพิม่จากคา่ทวัรท์า่นละ   35,000.- 

mailto:Easternpearl89@gmail.com%20หรือ
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งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง 

การ
ยกเลกิ 

กรณีทีบ่รษิทัทวัรย์กเลกิการเดนิทาง 
นับตัง้แตว่ันทีบ่รษัิททวัรแ์จง้ยกเลกิการเดนิทางกบัลกูคา้ ทางบรษัิทจะ
ด าเนนิการคนืเงนิใหผู้ช้ าระเงนิมัดจ าภายใน 15 วันท าการ  
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรอง
ส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิ
มัดจ าเทา่นัน้) 
กรณีผูเ้ดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แตก่รุป๊ทวัรส์ามารถเดนิทางได ้
ทางบรษัิทจะด าเนนิการคนืเงนิใหแ้กผู่ม้ัดจองภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่
กรุ๊ปทวัรเ์ดนิทางกลบัมาถงึประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงนิคนื ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงนิมัดจ าพรอ้ม เซ็นรับรอง
ส าเนา  
- ส าเนาหนา้สมดุบัญชผีูโ้อนเงนิมัดจ า (ชือ่บัญชจีะตอ้งเป็นชือ่เดยีวกบัผูโ้อนเงนิ
มัดจ าเทา่นัน้) 
 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 41 - 59 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 30,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 - 40 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 60,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 - 30 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11 - 20 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 75% ของคา่ทัวร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 10 วนั หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิัย อาท ิ
การล่าชา้ของสายการบนิ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ การก่อจลาจล 
อุบัตเิหต ุปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ทา่นไวใ้หม้ากทีส่ดุ   
2.เนื่องจากการท่องเทีย่วนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่าน
ไมส่ามารถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนืใน กรณีทีท่า่นปฏเิสธหรอืสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารนัน้ๆ ทีท่าง
ทัวรจ์ัดให ้  
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทาง
ต่างประเทศ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองที่น่ังกับสายการบนิ และโรงแรมที่พักรวมถงึ
รา้นอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ 
เหมาะสม  
4.หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้และจะไมค่นืเงนิ 
คา่ทัวรท์ีท่า่นช าระแลว้   
5. หากวันเดนิทางหนัง สอืเดนิทางของท่านช ารุด (อาท ิขาด เปียกน ้า) ทางสายการบนิไม่
อนุญาต ใหเ้ดนิทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่ 
หลกัฐานประกอบการยืน่วซีา่อเมรกิา (ทอ่งเทีย่ว) 

 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายมุากกวา่ 6 เดอืนนับจากวัน

เดนิทางและมหีนา้วา่งประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป
พรอ้มเลม่เกา่ (ถา้ม)ี  

2. รูปถ่ายสปัีจจุบัน พืน้หลังเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 2 
x 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป เนน้ใบหนา้ มองเห็นใบหูทัง้ 
2 ขา้งชดัเจน 

3. ทะเบยีนบา้น บัตรประชาชน และใบสตูบิัตร (อายุ
ต า่กวา่ 20 ปี)  

4. ใบเปลีย่นชือ่ – สกลุ (ถา้ม)ี  
5. ทะเบยีนสมรส หรอืใบหยา่ (ถา้ม)ี  
6. การเงนิ สมดุบญัชเีงนิฝากตวัจรงิ พรอ้ม statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน และ 

หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธรุกจิสว่นตัว ใชห้นังสอืรับรองบรษัิท, หนังสอืรับรองหา้งหุน้สว่น หรอืใบ

จดทะเบยีนการคา้ตวัจรงิ  
 7.2 พนักงานบรษัิท ใชจ้ดหมายรับรองการท างาน ระบวุันเริม่งาน ต าแหน่ง อัตรา

เงนิเดอืน เป็นภาษาองักฤษตวัจรงิ  
 7.3 ขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองจากตน้สงักดั ระบวุันเริม่งาน ต าแหน่ง อัตราเงนิเดอืน 

เป็นภาษาอังกฤษตัวจรงิ  
7.4 นักเรยีน – นักศกึษา ใชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศกึษา เป็น

ภาษาองักฤษตวัจรงิ 
** กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา มารดา ตอ้งมี
หนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีอ่อก ณ อ าเภอ พรอ้มส าเนาบตัรประชาชนและ
ทะเบยีนบา้นของผูป้กครอง 

8. หากทา่นไปพกักบัญาตทิีอ่เมรกิา ตอ้งมหีนงัสอืเชญิจากทางญาต ิ ระบุ
ความสมัพนัธ ์วนัทีเ่ขา้พกั พรอ้มท ัง้ ส าเนาหนา้ พาสปอรต์ และหนา้วซีา่อเมรกิา 
มาดว้ย  
 

ส าหรับผูท้ีเ่ดนิทางไปเพือ่ธรุกจิ ทีต่อ้งการเขา้รว่มการฝึกอบรมหรอืการประชมุในประเทศ
สหรัฐอเมรกิา ควรแสดงจดหมายจากภาคธรุกจิในสหรัฐฯ ทีท่า่นจะไปตดิตอ่ธรุกจิดว้ย  
 

  ตอ้งมาสมัภาษณ์ทีส่ถานทตูทกุทา่น 
หมายเหต ุ:  สถานทตูขอสงวนสทิธิใ์นการขอเอกสารเพิม่เตมิในบางกรณี 

สถานทตูจะสง่พาสปอรต์คนืหลงัจากวนัทีไ่ดร้บัการสมัภาษณ์ประมาณ 
3-5 วนั 

ทา่นทีเ่คยไดร้บัวซีา่อเมรกิา กรณุาแนบหนา้วซีา่มาดว้ย 
 


