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189,000.- 
มัดจำท่านละ 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 

USA National Park อุทยานแห่งชาติอเมริกา 13 วัน 

 

วันอังคาร  (1) กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส 
วันพุธ (2) ลอสแองเจลิส – บาร์สโตว์ เอาท์เลท – ลาสเวกัส    
วันพฤหัสฯ  (3) ลาสเวกัส – Route 66 – แกรนด์แคนยอน  

วันศุกร์  (4)  แกรนด์แคนยอน – แอนทีโลป – Horseshoe Bend – เพจ 
วันเสาร ์ (5) เพจ – หุบเขาโมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด   
วันอาทิตย์  (6) อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน   
วันจันทร ์ (7)   โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว – เดนเวอร์ – บินภายใน – แรพิดซิต้ี   
วันอังคาร  (8) แรพิดซิต้ี – เมาท์รัชมอร์ – หอคอยปิศาจ – เชอริแดน       
วันพุธ (9) เชอริแดน – โคด้ี – เขื่อนบัฟฟาโล่ – พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่ บิลล์  
วันพฤหัสฯ  (10)  โคด้ี – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน 
วันศุกร์  (11) เยลโลว์สโตน – บอสแมน – บินภายใน – ลอสแองเจลิส  
วันเสาร ์ (12) ลอสแองเจลิส – ไทเป  
วันอาทิตย์  (13)  ไทเป – กรุงเทพฯ   
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วันอังคาร  (1) กรุงเทพฯ – ไทเป – ลอสแองเจลิส (พัก 1 คืน) 
 

09.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 แถว Q/R เคาน์เตอร์สายการบินอีวาแอร์   
12.20 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเท่ียวบิน BR 212 
17.10 น. เดินทาง ไทเป เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
19.20 น. ออกเดินทางสู่ ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) โดยเท่ียวบิน BR 012 
 

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

16.10 น. เดินทางถึง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือท่ีรู้จักในช่ือ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมาก
ที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง 
ลอสแองเจลิสต้ังอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los Ángeles) 
ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ ่งชื ่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับ
กรุงเทพ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton LAX Airport หรือเทียบเท่า 
 ให้ท่านได้พักผ่อน 1 คืน เพื่อความสดใสสดช่ืนพร้อมท่องเที่ยวในวันถัดไป 
 

วันพุธ  (2) ลอสแองเจลิส – บาร์สโตว์ เอาท์เลท – ลาสเวกัส 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las 
Vegas) โดยระหว่างทางแวะ Tanger 
Barstow Factory Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ให้ท่านช้อปปิ ้งสินค้าราคาตรงจาก
โรงงาน พบกับร้านขายเส้ือผ้าดังๆ อาทิ
เ ช ่ น  Polo Ralph Lauren, Coach, 
Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, 
Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส ซึ่งต้ังอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า "เมืองคนบาป" (Sin City) โดยเป็น

เมืองท่ีเจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนันเป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเท่ียวหล่ังไหลเข้ามา เมือง
ท่ีมีโรงแรมสุดหรูหราอลังการท้ังภายในและภายนอกอาคาร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่า 
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หัวหน้าทัวร์นำท่านเดินชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่ง
คาสิโนที่ยิ ่งใหญ่ที ่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ , โชว์โจรสลัด Treasure 
Island, เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเช่ียนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาว
แห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลาง
โรงแรม หรือศึกษากลยุทธ์ พร้อมลองเส่ียงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ท่ีคุณถนัด อาทิ
เช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหราท่ีเปิดต้อนรับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม
ใหญ่หรือเล็กก็ตาม  
(กฏหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฏโดย
เคร่งครัด) 

 

วันพฤหัสฯ  (3) ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเท่ียวชม เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ 

ริม (South Rim Grand Canyon National Park)  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย ชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม (South Rim Grand Canyon 

National Park) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน 
พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ท่ีไหลคดเค้ียว
ไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู ่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ ่มยกตัวสูงขึ ้น อันเนื่องมาจาก  
แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
เทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัว ของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธาร ไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมาก
ขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก นำท่านชมความ
งามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ท่ีสวยงาม อาทิ Yavapai Point, Desert View, Watchtower  
นำท่านชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่ีแกรนด์แคนยอน ชมแสงของพระอาทิตย์ค่อยๆ อ่อนลง 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์  (4) แกรนด์แคนยอน – Route 66 - แอนทีโลป – Horseshoe Bend – เพจ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท ่านผ ่านเส ้นทาง Route 66 ถนน
ไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 
(Historic Route 66) ระหว่างทางผ่านชม
อาคารเตี ้ยๆ ปั ้มน ้ำม ันเก ่า โมเต็ลและ
ร้านอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างแบบ
ท่ีเราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์หลายเรื่อง 

เ ด ิ นทา ง ส ู ่  แอนท ี โ ลป  แคนยอน 
(Antelope Canyon) เป็นสถานท่ีนักท่องนิยมท่องเท่ียวและถ่ายรูป
มากที ่สุดทางฝั ่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอ เมร ิกา Antelope 
Canyon เกิดจากการกัดเซาะของหินทรายหลักๆคือจากน้ำ ในช่วงน้ำ
ท่วม น้ำท่ีไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย 
ริ ้ว สวยงาม มี Upper  Antelope กับ Lower Antelope แต่ท่ี
นิยมไปเท่ียวคือ Upper Antelope  
นำท่านชมความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน  หุบเขาท่ี
อันตรายท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งดึงดูด
ใจช่างภาพท่ัวโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบ
ของแสงอาทิตย์ที ่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน 
Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
สวยงามตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ Horseshoe Bend  ซึ่งเป็นส่วนโต้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายกับเกือกม้า น้ำเป็นสี
เขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก / นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (Page)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า  
 

วันเสาร ์  (5) เพจ – หุบเขาโมนูเมนต์ – อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนา

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื ่อหุบเขามีที ่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัด
กระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินท่ีหลงเหลือจากการสึก
กร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า "โมนูเมนต์" (โมนูเมนต์) ซึ ่งมีลักษณะคล้าย
สิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุยษ์เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า"หินรูป
ประสาท"ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เมซา" (mesa) สูงกว่า 300 เมตร 
และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี"หินรูปถุงมือ"ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้าย
นิ้วมือท้ังส่ี ไม่ไกลมีแท่งหินรูป"แม่ไก่ในรัง" ถัดมาเป็น"เนินยอดบ้านเมอร์ริค"และ"เนินยอดบ้านมิตเชล" และ
มี"หินรูปแม่อธิการ"และ"หินแม่ชีท้ังสาม"ซึ่งท้ังสองเนินเป็นหินท่ีสูงท่ีสุดในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานที่ตั ้งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็น
ท่ีพักอาศัยของคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนจากหน้าผาเป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานท่ี
สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และยังถือว่าเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ 
เผ่าปัวโบล (Pueblos) ซึ่งได้อาศัยหน้าผาถ้ำแห่งนี้เป็นท่ีอยู่อาศัยในสมัยโบราณอีกด้วย และยังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก้ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรือเทียบเท่า 
 

วันอาทิตย์  (6)  อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสะพานหินโค้ง หรือ อุทยานแห่งชาติ  อาร์เชส (Arches National 
Park) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ เขตอุทยานแห่งชาติหินโค้งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 187,500 ไร่มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคป ยาวกว่า 89 เมตร เป็น
สะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลกแต่ช่วงสะพานมีช่วงเปราะบางมาก มีช่วงหนาเพียง 1.8 เมตร เชิงสะพาน
เป็นหินทรายยื่นออกจากหินโผล่ขรุขระเหนือพื้นหุบผาชันด้วยความสูงประมาณ 30 เมตร มีสะพานหินโค้ง
เดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ช้ัน เป็นจุดเด่นของ
อุทยานแห่งนี้ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon) 
เป็นป่าสนที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และยังเป็นอีกหนึ่งแคนยอนท่ีได้รับการจัดอันดับได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่ไม่ควาร
พลาด วิวทิวทัศน์ของเทือกเขา และยังเป็นอุทยานท่ีท่านอาจมีโอกาสได้พบกับสัตว์ท้องถิ่นมากมายเช่น นก
เหยี่ยวแดง นกอินทรีทอง นกกาเหว่า นกทะเลทราย แกะ และหมาป่า เป็นต้น 

 ชม ผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระใหทุ้กท่านได้บันทึกภาพของความสวยงามผาแดง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร ์  (7)  โคโลราโด แคนยอน – อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว – เดนเวอร์ – บินภายใน – แรพิดซิต้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว (White River National Forest) เพื่อนำท่านไปชม มารูน 

เบลล์ (Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสีแดงม่วงธรรมชาติสมกับช่ือ และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าถ่ายรูป
ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ตั้งอยู่ในแอสเพนแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ทะเลสาบ มารูน เบลล์ มักจะ
ปรากฏสีของน้ำออกสีม่วงแดงน้ำตาล ซึ่งภาพของทะเลสาบแห่งนี้เป็นส่ิงท่ีขายดีท่ีสุดในร้านขายของท่ีระลึก
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ของโคโลราโดอีกด้วย โดยสีม่วงแดงของทะเลสาบนั้นมาจาก “หินโคลน” ใต้ทะเลสาบ เป็นหินตะกอนมี
ลักษณะเนื้อละเอียด ประกอบด้วยทรายละเอียดและดินเหนียวปะปนกัน จึงเกิดเป็นสีแดงน้ำตาลในตอน
กลางวันเพราะน้ำใสจนเห็นพื้นดินใต้ล่าง และจะเกิดเป็นสีม่วงอมแดงในตอบเย็นพลบคล่ำเมื่อแสงอาทิตย์
เคล่ือนออกไป 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางสู่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของ รัฐโคโลราโด ต้ังอยู่บริเวณท่ี

ราบสูง ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี้ เดนเวอร์มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 25 ของสหรัฐอเมริกา 
ชื่อเล่นของเดนเวอร์ คือ ไมล์ไฮซิต้ี เนื่องจากตัวเมืองสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1 ไมล์ และเดนเวอร์
ยังได้ชื ่อทางประวัติศาสตร์ว ่า Queen City of the Plains เนื ่องจากความสำคัญของอุตสาหกรรม
การเกษตรของเมืองทำให้เรือรบสหรัฐอเมริกาหลายลำใช้ช่ือว่า USS Denver เพื่อเป็นการให้เกียรติเมืองนี้ 

 เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ (Denver International Airport)  
17.15 น. ออกเดินทาง เมืองแรพิดซิต้ี โดยเท่ียวบินท่ี UA  4760 
18.31 น. เดินทางถึง เมืองแรพิดซิต้ี (Rapid City) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐเซาท์ดาโคตา ในสหรัฐอเมริกา 

และเป็นเคาน์ตีซีตของเพนนิงตันเคาน์ตี เมืองต้ังช่ือตาม แม่น้ำแรพิดครีก เมืองต้ังอยู่ทางตะวันออกของกลุ่ม
ภูเขาแบล็กฮิลส์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรือเทียบเท่า 
 

วันอังคาร   (8) แรพิด ซิต้ี – อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ – หอคอยปิศาจ – เชอริแดน       
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (The Mount Rushmore National Memorial) เป็น  

ประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของ
ภูเขาหินแกรนิต ชื่อเขารัชมอร์ ใกล้เมื่อง
ค ีย ์สโตน , ร ัฐเซาท ์ดาโกต ้า , ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ก-
อเมร ิก ันชื ่อ Gutzon Borglum และลูก
ชายของเขาช ื ่ อ  ล ินคอล ์น  Borglum 
ประต ิมากรรมเป ็น ใบหน ้ าของอ ดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต 
(18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน (1732-1799), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล 
(1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) อนุสรณ์สถาน ทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 1,278.45 
เอเคอร์ (5.17 ตารางกิโลเมตร) และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 5,725 ฟุต (1,745 เมตร) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย เดินทางสู่ หอคอยปิศาจ (Devils Tower National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ ่งเป็น
ปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด เป็น
แท่งหินลาวาท่ีผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปี
ที่แล้ว มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการ
ก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุด
ของธรรมชาต ิล ักษณะเด ียวก ันในสหร ัฐฯ ชน
อินเดียนแดงหลายเผ่ายึดถือหอคอยนี้เป็นสถานท่ี
สักการะ 

 นำท่านเดินทางสู่ เชอริแดน (Sheridan) เป็นเมือง
เล็กๆ ท่ีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ตัดไม้ ถ่านหิน กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นส่วน
ใหญ่ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Center  หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธ  (9) เชอริแดน – เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ – พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่ บิลล์ – โคด้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองโคด้ี (Cody) เมืองท่ีวีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคด้ี ได้ก่อต้ัง

ขึ้น และมีรูปอนุสาวรีย์ตัวเขาท่ีกำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่า
ไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถึง 5,000 ตัวภายในปีครึ่งเท่านั้น เขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดีย
นมากมายและฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วย 

 ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับกับแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพที่สวยงาม
ประทับใจตลอดเส้นทาง 

 นำท่านชม เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมอืง
โคด้ี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1905 – 1910 ในปีท่ีสร้างเสร็จ เข่ือนนี้ได้สร้างสถิติเป็นเข่ือนท่ีสูงสุดในสมัยนั้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill Center of the West) เป็นที่รวมพิพิธภัณฑ์
ด้วยกัน 5 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Plains Indian แสดงถึงเรื่องราวของชีวิตชาวอินเดียน รวมถึงประวัติศาสตร์
ที ่มีคุณค่า ประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเขา , พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Whitney Western , พิพิธภัณฑ์ทาง
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Draper แสดงถึงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ให้ท่านได้รู้จักเยลโลว์
สโตนมากขึ้น, พิพิธภัณฑ์ Buffalo Bill และ พิพิธภัณฑ์อาวุธปืน Cody เป็นที่รวบรวมอาวุธปืนอเมริกันท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและครอบคลุมท่ีสุดในโลก มีอาวุธปืนมากกว่า7,000 ช้ินภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Cody หรือเทียบเท่า 
 

วันพฤหัสฯ   (10)  โคด้ี – โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ – บ่อโคลนเดือด – เยลโล่สโตน  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) อีกด้านหนึ่งที ่มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
เป็นอันดับ 3 ของโลก นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค (Grand Prismatic Spring) บ่อน้ำร้อนท่ี
ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อน
รายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว 

 เข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตั ้งอยู่ในบริเวณมุม
ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ 
จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า 
และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่า
น้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-
180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , 
กวาง Pronghorn, หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซล่ีย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด   

 
 
 
 
 
 
 

นำท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser) น้ำพุร้อนท่ีสามารถพุ่งสูงได้กว่า 100 – 200 
เมตร และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที   

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณท่ีเคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะ

เดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู ่ตลอดเวลา อุณหภูมิโดยเฉลี ่ยภายในบ่อประมาณ 184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ 
ประมาณ 83 เซลเซียส / ชมความงามของบริเวณท่ีเรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดท่ีหน้าผามีสีสันสวยงาม 
และมีน้ำตกท่ีสวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์ 

  นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellowstone) หุบเหวที่เกิดจาก
การแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคล่ือนตัวของน้ำแข็ง ในยุคท่ีน้ำแข็งละลาย จึง
ทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว  

  นำท่านชมความงดงามของ แม่น้ำเยลโลว์สโตน (Yellowstone River) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่ 
มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วย
สีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลท่ีเต็มไปด้วยสีขาวของหิมะท่ีค้างอยู่ตามซอกช้ันหลืบผา และสีเขียว
เข้มเกือบดำของป่าสน  

 นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงท่ีสุดและเปล่ียนแปลง
บ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที ่มี
ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะ
ได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุ
ร้อน Back ท่ีอยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่าน
จะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติท่ี
ผสมผสานกันอย่างลงตัว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Holiday Inn West หรือเทียบเท่า 

 

วันศุกร์   (11) เยลโลว์สโตน – บอสแมน – ลอสแองเจลิส - สนามบิน 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bozeman) เพื่อไปยังสนามบิน โบซแมน (Bozeman Yellowstone 

International Airport) 
 รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน    

13.00 น. ออกเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส โดยเท่ียวบิน UA 684 
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14.44 น. เดินทางถึง นครลอสแองเจลิส (Los Angeles)    
นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองลอสแองเจลิส ชมย่านฮอลลี่วู้ด ชมรอยมือ รอยเท้าของดาราดัง บริเวณโรง
ภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ต้ังอยู่ย่าน Hollywood Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึ่งบนฟุตบาทของถนน 
จะมีชื่อสลักของดาราชื่อดังบนดาวสีทอง และยังเป็นสถานที่ซึ่งนิยมใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์
หลายๆเรื่อง 
นำท ่ าน เด ินทา ง สู่  เ ดอ ะ โกรฟ  (The 
Grove)      แหล่งช้อปปิ ้งสุดคูลอ ีกแห่ง
หนึ่งของแอลเอ ท่ีเต็มไปด้วยร้านเส้ือผ้าและ
ส ิ นค ้ า แบรนด ์ เ นม  มากมาย  ร วมถึ ง
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ นับว่าเป็นแหล่ง
รวมความบันเทิงที่ต้องไม่พลาดที่จะแวะมา
เยือนแอลเอ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 ออกเดินทางสู่สนามบิน 
 

วันเสาร ์  (12) ลอสแองเจลิส – ไทเป 
 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเท่ียวบิน BR 015 
***************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******************* 

 

วันอาทิตย์   (13) ไทเป – กรุงเทพฯ   
 

05.40 น. เดินทางถึง ไทเป เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
08.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี BR 211 
11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

----------------------------------------------------------- 
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อัตราค่าบริการทัวร์อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 13 วัน (BR + AU) 

 

อัตรานีร้วม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ 

2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 

** โรงแรมที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 
ท่าน จำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2 ห้องเท่านั้น 

7. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาท่านละ 8,500.- และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า  
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,300 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง  
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณา

ดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เง่ือนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำทา่นละ 60,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100   
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
เม่ือทางบริษัทได้รับเงินมัดจำแล้ว จะทำการออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป - กลับ และภายใน ตามรายการ (ต๋ัว
เครื่องบินออกแล้วไม่สามารถทำคืนได้) 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   189,000.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ) ท่านละ   179,000.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   35,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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งวดที่ 2 : ชำระสว่นที่เหลือ 30 วนั ล่วงหนา้กอ่นออกเดนิทาง 
การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  

 ช่ือบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกดั 
 ประเภทบัญชี: ออมทรพัย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์
เพื่อแอดไลน ์https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100 พร้อมระบุชื่อผู้สง่ และ
ผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดติ Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดติ AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดตดิต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดติ 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บรษิัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกดั”  

การยกเลิก กรณีที่บรษิัททวัร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วันท่ีบริษัททัวรแ์จ้งยกเลิกการเดนิทางกับลูกคา้ ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินใหผู้้ชำระเงินมดัจำภายใน 15 
วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมดัจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมดัจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกบัผู้โอนเงินมดัจำเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดนิทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได ้
ทางบริษัทจะดำเนนิการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วนัทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดนิทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมดัจำพร้อม เซน็รับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมดัจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมดัจำเท่านัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หกัคืนได้ตามความเป็นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร ์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร ์

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของ
ท่านไว้ให้มากท่ีสุด   
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นๆ ท่ีทางทัวร์จัดให้   
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว   
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรดุ (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่า 

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา (ท่องเที่ยว) 
 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมี
หน้าว่างประทับตรา 2 หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)  

2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 
1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูท้ัง 2 ข้างชัดเจน 

3. ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบสูติบัตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี)  
4. ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถ้ามี)  
5. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)  
6. การเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อม statement ย้อนหลัง 6 

เดือน และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 
7. การงาน   
 7.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง  
 7.2 พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง  
 7.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง  

7.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง 
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ออก 
ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบ้านของผู้ปกครอง 

8. หากท่านไปพักกับญาติที่อเมริกา ต้องมีหนังสือเชิญจากทางญาติ ระบุความสัมพันธ์ วันที่เข้าพกั พร้อมทั้ง สำเนา
หน้า พาสปอร์ต และหน้าวีซ่าอเมริกา มาด้วย  
 

สำหรับผู้ท่ีเดินทางไปเพื่อธุรกิจ ท่ีต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรแสดงจดหมาย
จากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ท่ีท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย  
 

  ต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตทุกท่าน 

หมายเหตุ :  สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี 
สถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน 
ท่านที่เคยได้รับวีซ่าอเมริกา กรุณาแนบหน้าวีซ่ามาด้วย 
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กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
แล้วส่งกลบัมาท่ี vs@beelinetour.com  พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิว้ 1 ใบค่ะ 

 
ส่วนที่  1. ข้อมลูส่วนบุคคล (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• ชื่อ (Name)....................................................นาม (Surname)................................................................ 

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือชื่อ-นามสกุลก่อนแต่งงาน หรือ เคยเปลี่ยนชื่อ สกุล 

(  ) ไม่ม ี (  ) ม ี ระบุชื่อ-นามสกุล............................................................................................... 

   ระบุชื่อ-นามสกุล............................................................................................... 

• เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 

• สถานภาพ (  ) โสด  (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน  (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

(  ) หม้าย/มา่ย (  ) หย่าร้าง   (  ) แยกกนัอยู่ 

• วนั / เดือน / ปี ค.ศ. ท่ีเกิด ..............................จงัหวดัท่ีเกิด.........................................สญัชาติ.................. 

• หมายเลขบตัรประชาชน.......................................................... 

• ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

• ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................. 

• เบอร์โทรศพัท์บ้าน....................................................อีเมล์....................................................................... 

• เบอร์โทรศพัท์มือถือ....................................(เบอร์โทรศพัท์ต้องเป็นของผู้สมคัรขอวีซ่าและสามารถติดต่อได้) 

• เบอร์โทรศพัท์ท่ีท างาน.............................................เบอร์ แฟกซ์ ท่ีท างาน................................................. 

• โซเซียลท่ีเล่นในปัจจบุนั เช่น เฟสบุค,ไลน์,อินสตาแกรม,ทวิตเตอร์ ระบชุื่อ................................................... 

ส่วนที่ 2. ข้อมลูหนังสือเดินทาง (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ........................................จงัหวดัท่ีออกเล่มหนงัสือเดินทางให้ท่าน ........................... 

• วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ท่ีออกเล่มหนงัสือเดินทาง..........................วนั / เดือน /ปี ค.ศ. ท่ีหมดอาย.ุ..................... 
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• ท่านเคยท าหนงัสือเดินทางหายหรือถูกขโมยหรือไม่ 

(  ) ไม่เคย 

(  ) เคย ระบุเหตกุารณ์หรือสถานท่ีท่ีหายหรือถกูขโมย............................................................................... 

ส่วนที่ 3. ข้อมลูการเดินทาง (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• จดุประสงค์ในการเดินทางในครัง้นี.้......................................................................................................... 

• วนั / เดือน / ปี ค.ศ. ท่ีจะเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา.................................................................................. 

• ระยะเวลาท่ีจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา.................วนั  วนั / เดือน / ปี เดินทางกลบั........................................... 

• สถานท่ีพ านกัในสหรัฐอเมริกา หากไปกบับไีลน์ ไม่ต้อระบุ 

(  ) โรงแรม............................................................................................................................................. 

(  ) ท่ีอยู่อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................... 

• ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (  ) ตนเอง 

(  ) บุคคลอื่น ระบุชือ่-นามสกุล............................................................... 

ความสมัพนัธ์..........................เบอร์โทรศพัท์.......................................... 

บุคคลท่านนีอ้าศยัอยู่ท่ีพ านกัเดียวกบัท่านหรือไม่    ใช่   ไม่ใช ่

ระบุท่ีอยู่............................................................................................... 

............................................................................................................ 

(  ) องค์กร/บริษัท ระบุชือ่....................................................................... 

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและผู้ เดินทาง.............................................. 

เบอร์โทรศพัท์ขององค์กร/บริษัท.............................................................. 

ท่ีอยู่ขององค์กร/บริษัท........................................................................... 

• ผู้ ร่วมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา (  ) เดินทางไปคนเดียว 

(  ) เดินทางร่วมกบัผู้อื่น 

-ชื่อ-นามสกุล......................................................ความสมัพนัธ์.............. 

-ชื่อ-นามสกุล......................................................ความสมัพนัธ์.............. 

• ท่านเคยมีใบขบัขี่สหรัฐอเมริกาหรือไม่ (  ) ไม่เคย (  ) เคย ระบุเลขท่ีใบขบัขี่............................รัฐ.................. 

• ท่านเคยเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาหรือไม่  

(  ) ไม่เคย 
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(  ) เคย  ระบุวนั / เดือน / ปี ค.ศ.ท่ีไปถึงสหรัฐอเมริกาครัง้ท่ี 1.......................... 

ครัง้ท่ี 1 ระยะเวลาท่ีไปอยู่สหรัฐอเมริกา .........วนั.........สปัดาห์.......เดือน..............ปี....... 

(  ) เคย  ระบุวนั / เดือน / ปี ค.ศ.ท่ีไปถึงสหรัฐอเมริกาครัง้ท่ี 2.......................... 

ครัง้ท่ี 2 ระยะเวลาท่ีไปอยู่สหรัฐอเมริกา .........วนั.........สปัดาห์.......เดือน..............ปี....... 

• ท่านเคยมีวีซ่าอเมริกาหรือไม่ (  ) ไม่เคย 

(  ) เคย ระบุวนั / เดือน / ปีค.ศ.ท่ีออกวซี่า........................................................ 

ประเภทของวีซ่า (ดตูรงข้อมลู Visa Type/Class)............................................ 

เลขท่ีวีซ่า(เลข 8 หลกั ด้านขวาล่างของหน้าวีซ่า).............................................. 

• กรณีท่ีท่านเคยไปขอวีซ่าอเมริกา ท่านได้รับการพิมพ์นิว้มือทัง้ 10 นิว้ท่ีสถานทตูหรือไม่  (  ) ไม่เคย (  ) เคย 

• ท่านเคยถกูปฎิเสธวีซ่าอเมริกาถกูยกเลิกวีซ่าอเมริกาหรือถกูปฎิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐอเมริกาหรือไม่  

(  ) ไม่เคย   (  )เคย 

หากเคยกรุณาชีแ้จงเหตผุลโดยละเอียดตามความเป็นจริง............................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 4. ข้อมลูการติดต่อ(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• ข้อมลูการติดต่อในสหรัฐอเมริกา (หากเดินทางไปกบับีไลน์ทวัร์ ไม่ต้องระบุ) 

(  ) บุคคล ระบุชื่อ – นามสกุล............................................................ความสมัพนัธ์........................ 

(  ) องค์กรหรือบริษัท ระบชุื่อ......................................................................................................... 

ท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา..................................................................................................................... 

............................................................................เบอร์โทรศพัท์ในสหรัฐอเมริกา............................ 

ส่วนที่ 5.ข้อมลูเก่ียวกับครอบครัว (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• ชื่อ – นามสกุลของบิดา ..................................................................วนั / เดือน / ปี ค.ศ. เกิด........................ 

สถานะ................................ท่ีอยู่...........................................................................อาชีพ........................... 

• ชื่อ – นามสกุลของมารดา .................................................................วนั / เดือน / ปี ค.ศ. เกิด...................... 

สถานะ................................ท่ีอยู่...........................................................................อาชีพ........................... 

• กรณีแต่งงาน/หย่า/หม้าย/แยกกนัอยู ่

-ระบุชื่อคู่สมรส (หรืออดีตคู่สมรส)..................................................วนัท่ีสมรส/หย่า/หม้าย............................ 

• -ระบุวนั/เดือน/ปี ค.ศ. เกิด...........................................................จงัหวดัท่ีเกิด............................................

ท่านมีญาติ เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ลกู หลาน คู่สมรส คู่หมัน้ เป็นต้น อาศยัอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่ 
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(  ) ไม่ม ี  (  )  มี  ระบชุื่อ-นามสกุล......................................................ความสมัพนัธ์................................. 

ญาติคณุอยู่ในอเมริกา  สถานะเป็น.......................................................................................................... 

ส่วนที่  6. ประวตัิการท างาน (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

***กรุณากรอกข้อมลูประวติัการท างาน 2 หน่วยงานล่าสดุ*** 

• อาชีพ...........................................................................ต าแหน่งงาน......................................................... 

ชื่อองค์กร/บริษัท..........................................................................เงินเดือน................................................ 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน............................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีเร่ิมต้นท างาน...................................วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีเร่ิมต้นท างาน............................. 

ชื่อ-สกุล หวัหน้างาน......................................................................เบอร์โทรศพัท์....................................... 

• อาชีพ.............................................................................ต าแหน่งงาน....................................................... 

ชื่อองค์กร/บริษัท.........................................................................เงินเดือน................................................ 

ท่ีอยู่ท่ีท างาน............................................................................................................................................ 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีเร่ิมต้นท างาน................................วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีเร่ิมต้นท างาน................................ 

ชื่อ-สกุล หวัหน้างาน......................................................................เบอร์โทรศพัท์....................................... 

ส่วนที่ 7.ประวตัิการศึกษา (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

 ***กรณีท างานแล้ว กรุณากรอกข้อมลูประวติัการศึกษาระดบัสงูสดุ*** 
 ***กรณีก าลงัศึกษาอยู่ กรุณากรอกประวติัการศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่*** 

• ชื่อสถานศึกษา......................................................................................................................................... 

วฒุิการศึกษา...........................................................สาขาวชิาท่ีเรียน........................................................ 

ท่ีอยู่สถานศึกษา...................................................................................................................................... 

วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีเข้ารับการศึกษา................................วนั/เดือน/ปี ค.ศ. ท่ีจบการศึกษา............................ 

ส่วนที่ 8.อื่นๆ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 

• ท่านสามารถพดูภาษาใดได้บ้าง................................................................................................................. 

• ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา ท่าได้เดินทางไปประเทศใดบ้าง ระบุ 5 ประเทศล่าสดุ 

ชื่อประเทศ.......................................................................ปี ค.ศ. ท่ีเดินทาง............................................... 

ชื่อประเทศ.......................................................................ปี ค.ศ. ท่ีเดินทาง............................................... 

ชื่อประเทศ.......................................................................ปี ค.ศ. ท่ีเดินทาง............................................... 

ชื่อประเทศ.......................................................................ปี ค.ศ. ท่ีเดินทาง............................................... 
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ชื่อประเทศ.......................................................................ปี ค.ศ. ท่ีเดินทาง............................................... 

• ท่านเคยเป็นสมาชิกให้ความช่วยเหลือหรือท างานให้แก่องค์กรวิชาชีพ องค์กรทางสงัคม หรือการกุศล หรือไม่ 

(  ) ไม่เคย (  ) เคย  ระบชุื่อองค์กร..................................................................................................... 

• ท่านเคยปฏิบติัหน้าท่ีทางการทหารหรือไม่  (  ) ไม่เคย  (  ) เคย 

หากเคยระบุประเทศท่ีท่านไปปฏิบติัหน้าท่ี.................................................................................................. 

หน่วยงานสงักดั.......................................................................ยศหรือต าแหน่ง......................................... 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการทหาร.......................................................................................................... 

ปฏิบติัหน้าท่ีตัง้แต่ วนั /เดือน /ปี ค.ศ...........................................จนถึงวนั/เดือน/ปี ค.ศ............................... 

 

สถานที่จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

• ท่ีอยู่  

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................. 
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                      ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองท่ีน่ังบนสายการบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
 

 


