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ลาส เวกัส แกรนด์แคนยอน เขื่อนฮูเวอร์ ลอสแองเจลิ ส
ฮอลลีวดู บูเลอวาร์ด เบเวอร์รี่ ฮิ ลส์ ยูนิเวอร์แซล ซิ ตี้ เฟรสโน
ซานฟรานซิ สโก สะพานโกลเด้นเกท ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิ สโก

วันแรก
08.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง
พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับพร้อมบริการติดป้ ายชื่อและริบบิ้นให้กบั กระเป๋ าทุกท่าน

11.40 น.
15.30 น.
16.35 น.

วันที่สอง
14.30 น.

เย็น

วันที่สาม
เช้า

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX750 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม บน
เครื่องบิน)
แวะเปลีย่ นเครื่องที่ ฮ่องกง
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ลอสแองเจลิ ส เมืองลอสแองเจลิ ส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
สายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX882 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ฮ่องกง – ลอสแองเจลิ ส – ลาส เวกัส
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ลอสแองเจลิ ส เมืองลอสแองเจลิ ส ประเทศสหรัฐอเมริ กา ผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ก่อนจะนาท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู่เมือง ลาส เวกัส (Las Vegas)
เมืองท่องเทีย่ วที่ตดิ อันดับสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศอเมริกาแห่งนี้ มีอกี หนึ่งฉายาคือ เมืองคนบาป (Sin
City) เมืองแสนเจริญรุ่งเรืองทีต่ งั ้ อยู่กลางทะเลทรายแห่งนี้แม้จะก่อตัง้ ขึน้ มาเพียง 100 กว่าปี เท่านัน้ แต่ก็
เติบโตกลายเป็ นเมืองชัน้ นาของประเทศอย่างรวดเร็ว ขึน้ ชื่อและเป็ นทีร่ ูจ้ กั ดีในเรื่องของการเป็ นศูนย์ร วม
ความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็ นคาสิโนขนาดใหญ่จานวนมาก ห้างสรรพสินค้า และแลนด์มาร์กโดดเด่นทีเ่ ห็นได้
ทัวเมื
่ อง อีกหนึ่งเสน่หข์ องลาส เวกัส ทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วจานวนมากก็คือสีสนั ในช่วงค่าคืนทีแ่ สนตื่ น ตา
ตื่นใจ ทัง้ น้ าพุตระการตา การเล่นแสงสีเสียงของสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ
ทีว่ ่าดูสวยมากแล้วในเวลากลางวันนัน้ กลับยิง่ ดูหรูหราและอลังการขึน้ เป็ นเท่าตัวในช่วงเวลากลางคืน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Excalibur Hotel & Casino หรือระดับเดียวกัน
อุทยานแห่งชาติ แกรนด์แคนยอน – เขื่อนฮูเวอร์ – ลาส เวกัส
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่
กว้าง 29 กิโลเมตรและยาว 446 กิโลเมตร บนเขตรัฐอริโซน่า (Arizona)
แห่ ง นี้ ส ภาพพื้น ที่เ ป็ น หน้ า ผาสู ง สลับ กับ หุ บ เหวลึ ก ที่ เ กิ ด จากการ
เปลีย่ นแปลงทางธรณีวิทยาเมื่อหลายล้านปี ก่อนไม่ว่าจะเป็ นการยกตัว
ขึ้นของเปลือกโลกเนื่องจากความร้อนและแรงดันจานวนมหาศาล ซึ่ง
การยกตัวนี้มผี ลทาให้แม่น้าโคโลราโดที่เดิมเป็ นเพียงแม่น้ าสายเล็กๆ
กลายเป็ น แม่ น้ า สายใหญ่ แ ละเกิด การกัด เซาะภู เ ขาหิ น ในบริ เ วณ
โดยรอบ เมื่อรวมกับ การกัด เซาะของลมและฝน ทาให้เกิด เป็ น ร่ อง
ขนาดใหญ่และกว้างจานวนมาก ปั จจุบนั หุบเหวที่ลึกที่สุดนัน้ วัด ได้ ที่
ประมาณ 1,857 เมตร ด้วยทิวทัศน์สวยๆ ของเทือกเขาหินสีส้มแดงที่
โดนกัดเซาะจนเห็นเป็ นลวดลายเป็ นชัน้ ๆ ของชัน้ หินแข็งด้านใน ทีก่ นิ
พืน้ ทีก่ ว้างสุดลูกหูลูกตาสลับกับเหวลึกนัน้ ดูน่าตื่นตาและน่ าสนใจมาก ให้ท่านได้ชมวิวกันอย่างเต็มที่บน
Skywalk ที่เป็ นทางเดินแก้วรูปเกือกม้ายื่นออกไป 70 เมตร นอกหน้าผาสูง 1,219 เมตร ได้วิวเป็ นมุม
กว้างเกือบ 360 องศาโดยรอบของสถานที่ที่ได้รบั การยกให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติของ
โลก

เที่ยง

เย็น

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

อิ สระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านผ่านชม เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) หรืออีกชื่อหนึ่งก็คอื เขื่อน
โบลเดอร์ (Boulder Dam) เขื่อนคอนกรีตทรงโค้ง ขนาดใหญ่ ที่กนั ้ กลาง
ระหว่างแม่น้ าโคโลราโดในช่วงบริเวณแบล็กแคนยอน โดยได้มกี ารสารวจ
พื้นที่บริเวณนี้อย่างดีมานานกว่า 30 ปี ว่า หากทาการสร้างเขื่อนจะช่วย
ควบคุมอุทกภัย ช่วยในเรื่องชลประทาน ทัง้ ยังสามารถเป็ นแหล่ ง ผลิต
ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ของประเทศ จึงได้ทาการสร้างขึน้ ในปี 1931-1936 ใช้งบประมาณมากกว่า 20,000 ล้าน
บาท จนได้มาเป็ นเขื่อนทีม่ คี วามสูงถึง 221.4 เมตร และกว้าง 379 เมตร เขื่อนนัน้ สามารถจุน้ าได้มากถึง
2,480 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ช่อื ว่าเป็ นเขื่อนที่มขี นาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนัน้ โดยจะกักเก็บน้ าจาก
ทะเลสาบมี้ด (Lake Mead) ที่เป็ นแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนฮูเวอร์ยงั เป็ นแหล่ง
พลังงานไฟฟ้ าทีส่ าคัญของ 3 รัฐใหญ่คอื เนวาด้า แอริโซน่า และแคลิฟอร์เนีย และเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยว
ยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ชมความยิง่ ใหญ่ของเขื่อนแล้วยังสามารถได้ชมวิวสวยๆ ของแม่น้ า
โคโลราโลและทิวทัศน์ของเทือกเขากว้างโดยรอบด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ ลาส เวกัส (Las
Vegas) เพื่อให้ท่านได้อิสระเดิน เล่นเที่ยวชมเมือง ที่ม ากมายไปด้วยแหล่ง ความบันเทิง และสถานที่
น่ าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นคาสิโนมากมายให้ท่านได้เล่นเสี่ยงโชค ชมโชว์การแสดงสุดตื่นตา หรือจะ
ไปเดินเล่นที่ ถนนสตริป (Strip Road) หนึ่งในถนนสายหลับของลาส เวกัส ทีเ่ รียงรายไปด้วยโรงแรมใหญ่
น้ าพุแสนตื่นตาพร้อมการแสดงแสงสีเสียงของโรงแรมดัง
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Excalibur Hotel & Casino หรือระดับเดียวกัน
ลาส เวกัส – บาร์สโตว์ พรีเมียม เอาท์เล็ต – ลอสแองเจลิ ส – มิ วสิ ค เซ็นเตอร์ – ย่านเอล พลูโบล
เดอ ลอสแองเจลิ ส – ไชน่ า ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Barstow Premium Outlet) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ ง
ในเอาท์เล็ตของเมืองบาร์สโตว์ที่แม้จะไม่ได้ม ีขนาดใหญ่แ ละมีร้านค้ามากเท่ าเอาท์เล็ตชื่อดัง อื่นๆ แต่
รับรองได้ว่า บาร์สโตว์ เอาท์เล็ตนัน้ มีครบและพร้อมในแบรนด์ใหญ่ๆ ทีค่ รบและหลากหลายตอบรับความ
ต้องการได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ น Bally, Coach, Guess, Kate Spade, Michael Kors, Samsonite,
Swarovski, Tommy Hilfiger และอื่นๆ อีกมาก แถมด้วยราคาสุดพิเศษทีม่ ใี ห้เฉพาะในเอาท์เล็ตเท่านัน้
อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมือง ลอสแองเจลิ ส (Los Angeles) หรือ
้่ ยกกันแบบติดปากสัน้ ๆ ว่า แอลเอ (L.A.) เป็ นเมืองทีใ่ หญ่และเจริญ
ทีเรี
ที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย และติดอันดับ 3 เมืองชัน้ นาของสหรัฐอเมริกา
ลอสแองเจลิสเป็ นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรม การเงิน การค้า ในแถบ
ฝั ง่ แคลิฟอร์เนียตะวันตก และด้วยสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนี ยที่
ร้อนชื้น ไม่ หนาวแม้จ ะเป็ น ฤดู หนาวเหมาะกับ เป็ น เมืองพัก ผ่ อนตาก

เย็น

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

อากาศชัน้ ดีในช่วงฤดูหนาว เมื่อรวมกับการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิง ไม่ว่าจะเป็ นภาพยนตร์
ละครซีรีย์ รวมไปถึงด้านการทาเพลง ทาให้ลอสแองเจลิสกลายเป็ นมหานครที่ผู้คนมากมายจากทัวโลก
่
อยากมาเที่ยวและเยี่ยมชมซักครัง้ นาท่านเที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิส โดยผ่านชม มิ วสิ ค เซ็นเตอร์
(Music Center) ศูนย์จดั แสดงที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตัง้ อยู่ในย่านตัวเมือง โดดเด่นด้วย
อาคารรูปทรงแปลกตาแต่กลับดึงดูดจนแทบละสายตาไม่ได้ แต่นัน่ ก็เป็ นเพียงแค่ Walt Disney Concert
Hall 1 ในฮอลล์จดั แสดงจากทัง้ หมด 5 ฮอลล์ใหญ่ คือ Dorothey Chandler Pavilion, Ahmanson Theater
และ Mark Taper Forum มิวสิค เซ็นเตอร์น้ีได้ถูกสร้างมากว่า 55 ปี แล้ว เคยเป็ นทีจ่ ดั แสดงของนักแสดง
นักร้อง วงดนตรี ชื่อดังมากมายนับไม่ถ้วน ผ่านชม ย่านเอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิ ส (El Pueblo
de Los Angeles) ย่านเก่าแก่ของเมืองลอสแแองเจลิสทีไ่ ด้ถูกอนุรกั ษ์เอาไว้อย่างดี จะเห็นสถาปั ตยกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาคารบ้านเรือน โบสถ์ หรือจัตุรสั เก่าแก่ในสไตล์สเปนกระจายอยู่โดยทัว่ เป็ นเพราะ
ได้รบั อิทธิพลมาจากการที่สเปนปกครองเมืองบริเวณนี้ในช่วงปี 1781-1821 ก่อนจะตกเป็ นของเม็กซิโก
และสุดท้ายคือสหรัฐอเมริกาในปี 1847 จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านไชน่ าทาวน์ (China Town) ทีห่ าได้ไม่ยาก
เลยเมื่อจุดเด่นของย่านนี้คอื ทางเข้าทีเ่ ป็ นซุ้มประตูตกแต่งด้วยมังกรขนาดใหญ่ 2 ตัว ย่านไชน่าทาวน์เป็ น
หนึ่งในย่านศูนย์กลางการค้าอันดับต้นๆ ของเมือง รวมถึงเป็ นแหล่งวัฒนธรรม แหล่งชุมชน มากมายไป
ด้วยร้านค้าที่พร้อมสรรพไปด้วยสินค้าจากเอเชีย รวมถึงร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็ นอาหารจีน อาหารไทย
อาหารเวียดนาม ก็ลว้ นหาทานได้ในย่านนี้เช่นกัน พร้อมด้วยอาคารต่างๆ ทีต่ กแต่งออกมาในสไตล์จนี ได้
บรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองจีนไม่ผดิ เพีย้ น ถือเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมอันดับต้นๆ ของเมือง
เลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Airtel Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน
ลอสแองเจลิ ส – ฮอลลีวดู บูเลอวาร์ด – เบเวอร์รี่ ฮิ ลส์ – ถนนโรดีโอ ไดรฟ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชมย่าน ฮอลลีวดู บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ย่านทีถ่ อื ได้ว่าเป็ นหนึ่งในจุ ดเด่น
ของลอสแองเจลิส เป็ นแหล่งท่องเที่ยวนยอดนิยมของเมืองทีจ่ ะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเกือบตลอดเวลา
ด้วยการเป็ นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง มากมายไปด้วยแลนด์มาร์กและจุดเที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็ น
ฮอลลี วูด วอล์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ที่จ ะมีร อยพิม พ์ม ือและเท้ าของนั ก แสดง
นักร้อง คนดังจานวนมากประทับเอาไว้บนพืน้ ถนน มีพพิ ธิ ภัณฑ์หุ่นขีผ้ ง้ึ พิพธิ ภัณฑ์ฮอลลีวดู้ หรือจะเป็ น
โรงละครต่างๆ ทีต่ กแต่งได้อย่างอลังการ ย่านนี้ยงั มีแหล่งช้อปปิ้ งชัน้ เยีย่ มที่ Hollywood & Highland ทีม่ ี
พร้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงั ไม่แพ้ทไี่ หนแน่นอน
อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
จากนัน้ ก็เที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิสกัน ต่อ ผ่านชม ย่านเบเวอร์รี่
ฮิ ล ส์ (Bevery Hills) อี ก หนึ่ ง ย่ า นดั ง ที่ ค งคุ้ น หู ก ั น ดี น้ี อ ยู่ ท างฝั ่ง
ตะวัน ตกของลอสแองเจลิส เป็ น ย่ า นที่ ถู ก ใช้เ ป็ น โลเคชัน่ ถ่ า ยทา
ภาพยนตร์และซีรยี อ์ ยู่บ่อยครัง้ นอกจากจะเป็ นย่านการค้าทีม่ ากด้วย
ร้านค้าในทุกตรอกซอกซอยแล้ว ยังเป็ นย่านบ้านที่อยู่อาศัยและบ้าน
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ตากอากาศสุดหรูของเหล่าคนดาราฮอลลีวู้ดคนดังและนักธุรกิจจานวนมาก ผ่านชม ถนนโรดีโอ ไดรฟ์
(Rodeo Drive Road) ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดังในย่านเบเวอร์รี่ ฮิลส์แห่งนี้มคี วามยาวถึง 3.2 กิโลเมตรที่
สองข้างถนนนัน้ จะเรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังไม่ว่าจะเป็ น Balenciaga, Burberry, Chanel,
Dior, Fendi, Gucci, Guess, Jimmy Choo, Louis Vuitton, Prada และอีกมากมายนับไม่ถ้วน แถมด้วย
ร้านอาหารสุดหรูหลากสไตล์อกี มาก และด้วยการเป็ นย่านช้อปปิ้ งสุดหรูแล้ว ทาให้บริเวณนี้มกั จะพบเห็น
รถสปอร์ตราคาแพง หรือรถยุโรปสุดหรู ขบั ผ่ านไปมาไม่ขาดสาย หรือหากโชคดีอาจจะได้เห็นนั กร้อง
นักแสดงชื่อดังที่มกั จะมาเดินถนนเส้นนี้กนั บ่อยๆ อีกด้วย แล้วให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งกันอย่างเต็มที่ที่
เดอะ กรูฟ (The Grove) ย่านการค้าชัน้ นาที่พร้อมไปด้วยร้านค้าจากแบรนด์ช่อื ดัง จากทัวโลก
่
พร้อม
ด้วยร้านอาหารหลากหลายสไตล์ และแหล่งบันเทิงให้ได้เทีย่ วเล่นเดินชมกันแบบไม่มเี บื่อแน่นอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Airtel Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน
ยูนิเวอร์แซล ซิ ตี้ – เฟรสโน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ยูนิเวอร์แซล ซิ ตี้ (Universal City) เมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของสตูดโิ อถ่ายทาภาพยนตร์
ระดับโลก ยูนิเวร์แซล พิคเจอร์ส (Universal Pictures) สถานที่ผลิตภาพยนตร์ช่อื ดังจานวนนับไม่ถ้วน
เป็ นเมืองทีน่ อกจากจะมากด้วยทีมงานในการถ่ายทาแล้ว ยังมากไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีช่ ่นื ชอบภาพยนตร์
และอยากมาเทีย่ วชมต้นกาเนิดของภาพยนตร์เหล่านัน้
อิ สระครึ่งวันให้ท่านได้ท่องเที่ยวเมืองยูนิเวอร์แซล ซิ ตี้
***ท่ านสามารถเลือกซื้อแพคเกจทัวร์เ สริ ม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด (Universal Studios
Hollywood) สถานทีท่ เี่ ป็ นทัง้ สตูดโิ อถ่ายทาภาพยนตร์และธีมปาร์คขนาดใหญ่ สตูดโิ อแห่งนี้เป็ นสตู ดิโอ
ที่เก่าแก่ที่สุดและโด่งดังที่สุดที่ยงั เปิ ดใช้อยู่ และเปิ ดให้นักท่องเที่ยวได้
เยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ดงั หลายต่ อหลายเรื่อง พร้อมด้วย
อาคารและฉากแสนอลัง การ ส าหรั บ ในส่ ว นของธี ม ปาร์ ค นั ้น ก็ ไ ม่
น้อยหน้าด้วยเครื่องเล่นที่ทงั ้ สุดมันส์และสุดหวาดเสียวที่ผสมผสานเข้า
กับเทคนิคพิเศษต่างๆ ทาให้ได้อรรถรสของการเล่นมากยิง่ ขึ้น พร้อม
ด้วยไฮไลท์สุด ฮิตอย่าง เดอะ วิซ าร์ด ดิ้ง เวิร์ล ออฟ แฮร์รี่ พ็อตเตอร์
(The Wizarding World of Harry Potter) ที่จะได้ประสบการณ์น่าตื่นตา
ของการเดินเล่นในเมืองเวทมนตร์ พร้อมด้วยเครื่องเล่นอีกมากมายไม่ว่า
จะเป็ น Flight of the Hippogriff, Fast & Furious-Supercharge, King
Kong 360 3D, Jurassic World-The Ride, The Walking Dead
Attraction และอีกมากมาย
อิ สระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง
จากนั น้ น าท่านเดิน ทางสู่เมือง เฟรสโน (Fresno) เมืองที่ก่ อตัง้ มาตัง้ แต่ ปี 1872 เพื่อเป็ น ศู น ย์ก ลาง
ทางด้านการคมนาคมทางรถไฟ ก่อนจะค่อยๆ เจริญมากขึน้ จนกลายเป็ นทัง้ ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ
และเป็ นแหล่งเกษตรกรรมหลักแห่งหนึ่ง ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเฟรสโนนัน้ จะมีอากาศค่อนข้างร้อน
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ตลอดปี และอยู่ใกล้เมืองใหญ่อย่างลอสแองเจลิส ซาคราแมนโต้ ซานฟรานซิสโก อยู่ไม่ไกลจากอุทยาน
แห่งชาติโยเซมิตแี ละอุทยานคิงส์ แคนยอน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Wyndham Garden Fresno Airport หรือระดับเดียวกัน
ซานฟรานซิ สโก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิ สโก (San Francisco) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย
เป็ นหนึ่งในเมืองทีม่ ปี ระชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็ นเมืองท่าริมฝั ง่ ทะเล จึงทาให้
เป็ นเมืองศูนย์กลางทางด้วยการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย เดิมทีน้นซานฟรานซิ
ั้
สโกเป็ น
ถิน่ ทีอ่ ยู่ของชาวสเปนทีม่ าตัง้ รกรากทีน่ ี่ในปี 1776 ก่อนจะเจริญขึน้ อย่างมากในช่วงตื่นทอง (Gold Rush)
ทาให้มผี คู้ นหลังไหลเข้ามามากมายจนกลายเป็ นหัวเมืองหลักอย่างในปั จจุบนั ซานฟรานซิสโกมีสภาพตัว
เมืองเป็ นภูเขา และมีชายฝั ง่ ที่ติดกับมหาสุทรแปซิฟิค จะได้บรรยากาศที่สดชื่นและปลอดโปร่งของเมือง
ชายฝั ง่ ทะเล ทัง้ ยังมากไปด้วยแลนด์มาร์ก และสถานทีท่ ่องเทีย่ วน่าสนใจทีม่ ใี ห้เห็นโดยทัวบริ
่ เวณตัวเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นาท่านเทีย่ วชมเมือง ซานฟรานซิ สโก (San Frsncisco) แวะ
ถ่ายรูปกับ สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแข
วานขนาดใหญ่ทเี่ ป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกแห่งนี้สร้าง
ข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิค เชื่อมเมือง 2 ฝั ง่ ของซานฟรานซิสโกเข้า
ด้วยกัน เพื่อย่นระยะเวลาในการเดินทาง ตัวสะพานนัน้ สร้างขึ้นในปี
1933 และเปิ ดใช้ในปี 1937 มีความยาวรวมถึง 2.7 กิโลเมตร ความสูง
ถึง 227 เมตร และถึงจะชื่อว่าสะพานสีทอง แต่จริงๆ แล้ว ตัวสะพาน
นั น้ มีสีแ ดงสดโดดเด่ น และยิ่ง ใหญ่ ม าก เป็ น จุ ด แลนด์ ม าร์ก ที่ไ ปถึง
ซานฟรานซิสโกต้องไม่พลาดถ่ายรูปสวยๆ ของสะพานมาเป็ นทีร่ ะลึก
จากนัน้ นาท่านสู่ ถนนลอมบาร์ด (Lombard Street) ถนนชื่อดังของ
เมืองซานฟรานซิสโก ทีม่ คี วามกว้างประมาณ 1 ช่วงตึก (1 บล็อก) ทีอ่ ยู่บนเนินเขารัสเซียนแห่งนี้ ได้ช่อื
ว่าเป็ นถนนทีค่ ดเคีย้ วทีส่ ุดในโลก ด้วยเพียงระยะทางสัน้ ๆ เพียงประมาณ 180 เมตรนัน้ ได้ถูกออกแบบมา
ให้เป็ นเส้นทางที่คดโค้งไปมา โดยผู้คนที่ผ่านเส้นทางนี้ต้องหักเลี้ยวผ่านโค้งหักศอกถึง 8 ครัง้ แถมด้วย
การเป็ นเนินสูงชัน และเมื่อ ขึ้นไปยังถนนลอมบาร์ดด้านบนก็จะได้ชมวิวเมืองซานฟรานซิสโกสวยๆ ได้
แบบเต็มที่ เป็ นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตแห่งหนึ่งเลย ถนนลอมบาร์ดจึงกลายเป็ นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์ก
ท่องเทีย่ วยอดฮิตแห่งหนึ่งของเมืองซานฟรานซิสโก โดยมีนักท่องเทีย่ วมาเยี่ยมชมจานวนมากในแต่ละปี
แล้วไปต่อกันที่ ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisher,am’s Wharf) แลนด์มาร์กอีกแห่งของเมือง เป็ นย่านเก่าแก่
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 19 ทีช่ าวอิตาเลียนทีเ่ ป็ นชาวประมงได้อพยพมายังซานฟรานซิสโก และได้เริม่ ธุรกิจ
เกี่ยวกับการประมงและค้าขายสินค้าทะเลในบริเวณท่าเรือและประสบความสาเร็จอย่างมาก ปั จจุบนั ย่าน
ฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟก็ยงั เป็ นแหล่งประมงชัน้ นาของเมือง แต่ก็กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นอกจากจะได้
ชมย่านประมงเก่าแก่พร้อมบรรยากาศดีๆ ของชายฝั ง่ ทะเลแล้ว บริเวณนี้ยงั มีร้านอาหารทะเลเลิศ รส
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มากมายให้ไ ด้ล องชิมกัน ถัด ไปจากฟิ ชเชอร์แมน วาร์ฟ ไปอีก นิด ก็จ ะเป็ น ท่ าเรือเพียร์ 39 (Pier 39)
ท่าเรือเก่าที่ได้กลายมาเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและย่านท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มากไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า
ร้านขายของที่ระลึก พร้อมด้วยการแสดงเปิ ดหมวกทีม่ ใี ห้เห็นเป็ นระยะๆ ชวนให้เดินเล่นเพลินๆ แล้วนา
ท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิ สโก ที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ สวยๆ ของตัวเมือ งจากมุมของฝั ง่ ทะเล
พร้อมด้วยวิวของอ่าวซานฟรานซิสโก ท่าเรือ สะพานโกลเด้นเกท, เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz) เกาะชื่อ
ดังที่เคยเป็ นคุกกลางทะเลในช่วงปี 1934-1963 แล้วให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ ยูเนี ยน สแควร์ (Union
Square) แหล่งช้อปปิ้ งใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกทีม่ ากมายไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชัน้ นาระดับโลก
ร้านสินค้าเมืองเมืองทีน่ ่าสนใจ พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทกี่ ระจายอยู่โดยทัวบริ
่ เวณ
อิ สระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดิ นทางสู่สนามบิน เดิ นทางกลับประเทศไทย
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX893 เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ถึงสนามบิน ฮ่องกง แวะเปลีย่ นเครื่อง
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX619
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ์ภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริ การ
วันเดิ นทาง
กุมภาพันธ์

ราคา

5-12 , 19-26

59,900
มีนาคม
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ไม่รวมค่าดําเนิ นการขอ วีซ่า 8,500 บาท
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) ไม่มเี ตียงลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท

อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินคาเธ่ยแ์ ปซิฟิค (CX)
✓ ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนาเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนี ยมในการขอยื่นวีซ่า ท่ องเที่ ยว ประเทศสหรัฐอเมริ กา ท่ านละ 8,500 บาททางสถานทูตจะไม่
คืนเงิ นค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี
✗ ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณี กรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ป
เท่านัน้ )
✗ ค่าน้าหนักของกระเป๋าในกรณี เกิ นกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิ โลกรัมต่อหนึ่ งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ค่าทิ ปตลอดการเดิ นทางทัง้ หมดรวม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) / ท่าน
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1. สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่า 8,500 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อม
สาเนาหนังสือเดินทาง
2. ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน้ ไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผเู้ ดินไม่ถงึ 30 ท่าน และทางบริษทั ยินดีคนื เงินโดย
หักเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริง
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รบั ผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บ ที่น อกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่ นภัยธรรมชาติ ปั ญหา
การเมือง เป็ นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอคิ วสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ ยวสหรัฐอเมริ กา
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนหลังจากเดินทางกลับจากทัวร์
2. เอกสารสาคัญส่วนบุคคล
2.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
2.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
2.3 สาเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
2.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารรับรองการทางานภาษาอังกฤษ
4. แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
***เอกสารด้านบนหากครบเรียบร้อยแล้วให้ส่งสาเนาหรือสแกนมาทีบ่ ริษทั ไม่ต้องส่งตัวจริงมา
เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า
1. พาสปอร์ตทีย่ งั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนหลังจากเดินทางกลับจากทัวร์
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว โดยมีขนาดเท่ากันทุกด้านเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั (แบบหน้าใหญ่)
จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
3. เอกสารสาคัญส่วนบุคคล
3.1 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.2 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ
3.3 สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
3.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
3.5 สาเนาใบเปลีย่ นคานาหน้า นาง/นางสาว
4. กรณี เป็ นพนักงานบริ ษทั

ใบรับรองการทางานจากบริษทั ที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ
ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐาน
การเงินของบริษทั ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
6. หลักฐานทางการเงิ น
สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปั จจุบนั ในวันทีย่ ่นื วีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มกี าร
เข้าออกของเงินสม่าํ เสมอ และมีจานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ทีจ่ ะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูม ลิ าเนา พร้อมกับหนังสือรับ
ทางการเงินทีอ่ อกจากธนาคาร (Bank Certificate)
หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริ ง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านัน้ (ในกรณี ที่ผ้อู ื่นเป็ นคน
ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
**สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
7. กรณีทบี่ ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผู้เดินทางทัง้ หมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ
1-6 แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีก หนึ่ งฉบับเพื่อแสดง ความรับ ผิด ชอบต่ อค่าใช้จ่ ายและการกลับมา
ทางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
8. กรณี ที่เป็ นนักเรียน นักศึกษา
จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง) เท่าน้ัน
9. กรณี ที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปี
9.1 ไม่ได้เดิ นทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ ง
- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อาเภอ / เขต ทีท่ ่านอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษ)
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ดินทางกับผูอ้ อกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
9.2 เดิ นทางไปกับบิดา มารดา
- บัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา
- สาเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา
- หลักฐานการเงินของผูเ้ ป็ นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)
- ใบสุตบิ ตั รฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ
** หมายเหตุ!!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดิ นทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กบั บุตร **
10. กรณี เป็ นผู้สูงอายุ อายุเกิ น 70 ปี

- ใบตรวจสุขภาพที่รบั รองโดยแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สามารถเดิ นทางไปต่างประเทศได้
- กรมธรรม์ประกันสุขภาพสาหรับผูส้ ูงอายุ
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นการถาวร
และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่
ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้ หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือ
ในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความ
สะดวกและประสานงาน ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลย
พินิจของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั
ื ซ่าได้
13. การยื่นวีซ่านัน้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านัน้ ถึงสามารถดาเนินขัน้ ตอนการย่นวี
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ มใบละ 500 บาท **

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่า
ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาทีน่ ัดหมาย
กรุณากรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังฤษ
ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต).................................................................................................................
ทีอ่ ยู่................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มอื ถือ........................................................................
E-Mail...........................................................................................................................................................
สถานะ

 สมรส

 โสด

เลขทีพ่ าสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ...................................................................................
สถานที่ทางาน..............................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน.......................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทที่ างาน.................................................E-Mail………………………………………………….
 ไม่รบั ประทานเนื้อวัว  มังสวิรติ
 มุสลิม
 อื่นๆ โปรดระบุ......................................................
ท่านเคยถูกปฎิ เสธวีซ่าอเมริ กาหรือไม่
อาหาร

 เคย
 ไม่เคย

