
 

 

 
 
 

 

 
 

ลอสแองเจลีส–ยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ–ถนนสายดวงดาว ฮอลลิวูด้บูเลอวารด์ 
ลาสเวกสั–เอา้ทเ์ล็ทออนทาริโอ ้มิลส ์–เขื�อนฮูเวอร–์โชวสุ์ดอลงัการ–อุทยานแหง่ชาติแกรนดแ์คนยอ่น  

ซานฟรานซิสโก–ลอ่งเรือชมอา่ว–สะพานโกลเดน้เกท–ทวินพีค–ฟิชเชอรแ์มนวาลฟ์–นาปาวลัเลย ์
 

กําหนดการเดินทาง 
 

 
วนัศุกร์ที� 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (1)  กรุงเทพฯ – (ไทเป) – ลอสแองเจลสี  
14.30 น. คณะพร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั�น 4 พบกับ

เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ บริเวณแถว Q สายการบิน อีว่า แอร์เวย์ 
 (หมายเหตุ เคาน์เตอร์สายการบิน อีว่า แอร์เวย์ เข้าประตู 8) 
17.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไทเป โดยเที�ยวบินที� BR068 
21.45 น. ถึงสนามบินไทเปเพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
23.55 น. ออกเดินทางต่อสู่ลอสแองเจลีส โดยเที�ยวบินที� BR016 

** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ** 
19.25 น. ถึงท่าอากาศยานลอสแองเจลิส  
ค ํ�า นาํเขา้ที�พกั SHERATON CERRITOS หรือเทียบเท่า 
 

วนัเสาร์ที� 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (2)  ลอสแองเจลสิ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studio)โรงถ่ายภาพยนตร์ยกัษ์ใหญ่ของฮอลลิวูด้    

ท่านจะไดช้มเบื�องหลงัการถ่ายทาํภาพยนตร์เรื� องต่างๆ ที�ท่านอาจจะไดช้มมาแลว้โดยการนั�ง
รถราง เช่น จอวส์, คิงคอง, ซุปเปอร์แมน, อีที, อศัวินคอมพิวเตอร์, โคนานนกัรบผูย้ิ�งใหญ่ ฯลฯ 
สนุกสนานกบัการแสดงบนเวทีและฉากจาํลองจากภาพยนตร์เรื�อง วอร์เตอร์เวลิด ์และคนเหลก็ 
ภาค 2 ชมการแสดงของเหล่าคาวบอย สตั�นแมนและความน่ารักของสัตวแ์สนรู้ ตื�นเตน้กบัเครื� อง
เล่นเจาะเวลาหาอดีต ชุ่มฉํ�ากบัการล่องแก่งยอ้นเวลาสู่โลกดึกดาํบรรพ์ในจูลาสสิค พาร์ค อิสระ
ใหท้่านจบัจ่ายสินคา้และของที�ระลึกของโรงถ่ายตามอธัยาศยั 
(ไม่มีบริการอาหารกลางวนั) 

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั 
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วนัอาทิตย์ที� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (3)  ลอสแองเจลสิ – ลาสเวกสั 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านผ่านชมมหานครที�ยิ�งใหญ่และมีชื�อเสียงเป็นอนัดบั 2 ของสหรัฐอเมริกา ผ่านชมตวัเมือง

อนัทนัสมยั เข้าสู่ถนนดวงดาว ฮอลลีวู้ดบูเลอวาร์ด (Hollywood boulevard) ผ่านชม มิวสิค      
เซ็นเตอร์ สถานที�ใชใ้นการประกอบพิธีมอบรางวลัออสการ์อนัยิ�งใหญ่ บนัทึกภาพรอยเทา้ และ
รอยฝ่ามือของดาราฮอลลิวูด้ชื�อกอ้งตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บริเวณหนา้โรงภาพยนตร์ MANNS 
ไชนิสเธียเตอร์จากนั�น 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ลาสเวกสั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั�วโมง) ระหวา่งทางนาํท่านเดินทางสู่ 

เอ้าท์เล็ทออนทาริโอ้ มิลส์ (ONTARIO MILLS) มีเวลาให้ท่านมีเวลาเลือกซื�อสินคา้จากช้อปปิ� ง
มอลลท์ี�มีขนาดใหญ่กวา้งขวางอีกแห่งหนึ�ง เลือกซื�อสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า  
 จากนั�นนาํท่านชมการแสดงโชวสุ์ดอลงัการ “O Show” 
  

วนัจนัทร์ที� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (4)  ลาสเวกสั – แกรนด์แคนย่อน – ลาสเวกสั  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน พบกบัความยิ�งใหญ่ของภูผาหินที�สร้างสรรค์

จากธรรมชาติมานบัลา้นๆปี เปิดประสบการณ์แปลกใหม่อนัน่าหวาดเสียวกบัสิ�งก่อสร้างใหม่
ล่าสุด Sky Walk สะพานแกว้ที�สร้างอยู่เหนือแกรนดแ์คนยอนและแม่นํ� าโคโลราโด่ เปิดตวัครั� ง
แรกเมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2008 ความน่าทึ�งและความมหศัจรรยนี์�สร้างอยู่บนความสูงถึง 4,000 ฟุต 
ซึ�งถือเป็นสิ�งก่อสร้างที�สร้างโดยมนุษยท์ี�อยู่สูงที�สุดในโลก โดยอยู่สูงกว่าตึกที�ขึ�นชื�อว่าสูงที�สุด
ในโลก เช่น ตึกบูร์จคาลิฟา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ตึกเซี�ยงไฮท้าวเวอร์ ชื�นชมวิวทิวทศัน์
แบบ 720 องศาที�หาที�ไหนไม่ไดอ้ีกแลว้ การก่อสร้างสะพานนั�นออกแบบเป็นรูปเกือกมา้ ทั�งนี� ก็
เพื�อใหม้ีความตา้นทานกบัสภาพดินฟ้าอากาศและลมพดัที�แรงไดถ้ึง 140 กิโลเมตรต่อชั�วโมงเลย
ทีเดียว ผนังและพื�นแก้วมีความหนาถึง 4 นิ�ว จุดประสงค์ที�สร้างสะพานแห่งนี� ก็เพื�อดึงดูด
นกัท่องเที�ยวจากทั�วทุกมุมโลก โดยปัจจุบนัมีนกัท่องเที�ยวต่อวนัมากกวา่ 2,000 คน  

 **ขอสงวนสิทธิ�ในการเข้าชมอุทยานถ้าหากสภาพภูมิอากาศไม่เอื �ออาํนวย** 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ลาสเวกสั ระหวา่งทางชมววิทิวทศัน์ของ เขื�อนฮูเวอร์ ซึ� งแปลว่าเขื�อน

หินยกัษ ์และเคยไดรั้บยกย่องวา่เป็นเขื�อนที�ใหญ่ เป็นอนัดบัสองของโลก ชมความอลงัการและ
ยิ�งใหญ่ ของเขื�อนแห่งนี�ที�ใชปั้�นไฟส่งใหถ้ึง 3 รัฐ  

ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั และท่านสามารถชมแสงสีและความยิ�งใหญ่ของการระเบิด
ภูเขาไฟ บริเวณหนา้โรงแรม MIRAGE หรือชมการจาํลองฉากการต่อสู้ที�ตื�นเตน้เร้าใจระหว่าง
โจรสลดัสมยัโบราณที�เขา้ปลน้เรือกบักองทพัทหารเรือองักฤษอย่างดุเดือด จนท่านตอ้งลุน้ระทึก
ตามไปดว้ย ภายในบริเวณหนา้โรงแรม TREASURE ISLAND  
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วนัองัคารที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (5)   ลาสเวกสั – ซานฟรานซิสโก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
15.55 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยเที�ยวบิน VX909  
17.15 น. ถึงท่าอากาศยานซานฟรานซิสโก 
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า   

นาํเขา้ที�พกั HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE  หรือเทียบเท่า 
 

วนัพุธที� 19 ตลุาคม พ.ศ. 2559 (6)  ซานฟรานซิสโก  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านออกเดินทางสู่ NAPA VALLEY ย่านปลูกไวน์ชื�อดงัของรัฐแคลิฟอร์เนียและเป็นย่านปลูก
ไวน์ขึ�นชื�อของประเทศอเมริกา แมว้่าโดยรวม NAPA VALLEY จะปลูกองุ่นไดแ้ค่ 4% ของ
ทั�งหมดที�ปลูกไดใ้นแคลิฟอร์เนีย แต่ไวน์ยี�ห้อดงัๆของอเมริกามาลว้นมาจาก NAPA VALLEY 
ทั�งนั�นเลยทาํให้ชื�อ NAPA VALLEY ติดตลาดคอไวน์ไปโดยปริยาย เขา้ชมไร่ไวน์ ชมวิธีการ
ผลิต บ่มเพาะ พร้อมลิ�มรสไวน์รสเลิศติดอบัดบัตน้ๆ ของโลก  

เที�ยง                      รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ภายใน NAPA VALLEY PREMIUM OUTLET จากนั�นนาํท่าน

เดินทางกลบัสู่ซานฟราสซิสโก  
ค ํ�า รับประทานอาหารคํ�า / นาํเขา้ที�พกั 
   

วนัพฤหัสบดีที� 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (7)  ซานฟรานซิสโก 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 นาํท่านเที�ยวชมตวัเมือง ซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองสวยที�สุดและมีประชากรอาศยัอยู่

มากเป็นอนัดบัสองของรัฐแคลิฟอร์เนีย ชมอาคารบา้นเรือนทรงวกิตอเรียที�ต ั�งเรียงรายตามเชิงเขา
อย่างเงียบสงบสลบักบัตึกระฟ้าใจกลางดาวน์ทาวน์ที�พลุกพล่านด้วยผู ้คนชมชุมชนชาวจีนที�               
ไชน่าทาวน์ที�ใหญ่ที�สุดทางฝั�งตะวนัตก นาํท่านล่องเรือลดัเลาะไปตาม อ่าวซานฟรานซิสโก   
(San Francisco Bay) เพื�อชมความสวยงามของทิวทศัน์รอบตวัเมือง และผ่านชมเกาะอลัคาทราซ  
สถานที�กกัขงันกัโทษตั�งอยู่บนเกาะกลางอ่าว 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย นาํชม  สะพานโกลเด้นเกท ชื�นชมและถ่ายรูปกบัสะพานแขวนที�ยาวและมีชื�อเสียงที�สุด ผ่านชม

อดีตค่ายทหารเก่าแก่และ สวนโกลเด้นเกทปาร์ค ที�มีอายุกวา่ 100 ปี แลว้นาํท่านขึ�นสู่ ทวินพีค จุด
ชมววิตวัเมืองที�ดีที�สุด ผ่านชมตวัเมืองที�สร้างลดหลั�นไปตามเนินเขา ชมท่าเรือประมง ฟิชเชอร์
แมนวาล์ฟ ซึ�งปัจจุบนัเรียงรายดว้ยร้านคา้ของที�ระลึกนานาชนิด 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วนัศุกร์ที� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (8)  ซานฟรานซิสโก – (ไทเป) 
00.25 น.  ออกเดินทางสู่ไทเปโดยเที�ยวบินที� BR017 
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วนัเสาร์ที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (9)  (ไทเป) – กรุงเทพฯ  
06.15 น. ถึงไทเป เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
09.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� BR067 
11.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั�น 2 ประตู บี และซี) 
 
หมายเหตุ  
 ในกรณีที�ท่านมีความประสงคท์ี�จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ�าเงิน) เดินทางกบัคณะทวัร์ ทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิ� ที�จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะ 
หนังสือเดินทางราชการ ใช้สําหรับไปราชการเท่านั�น ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการเดินทางไปท่องเที�ยวได ้

 

            

 

หลักฐานการขอวีซ่าอเมริกา (ยื�นด้วยตนเอง)  เข้าไปสมัครขอวซ่ีาได้ที�   http://thailand.us-visaservices.com 

1.  พาสปอร์ต  :  ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 
2.  รูปถ่าย  :  ใชรู้ปขนาด 5 ซม. คูณ 5 ซม.  จาํนวน 2 รูป 
3.  หลกัฐานทางการเงิน :  ใหน้าํสมุดฝากประจาํ, ออมทรัพยต์วัจริง หรือ ถา้ฝากบญัชีกระแสรายวนั 
      ใหน้าํสเตทเมน้ทท์ี�ธนาคารส่งไปที�บา้นประจาํทุกเดอืน ระยะ 6 เดือนยอ้นหลงั 
      (จาํนวนเงินคงเหลือควรเป็นเลขหกหลกัขึ�นไป) 
4.  หลกัฐานการทาํงาน  :  * ค้าขาย     ใหน้าํทะเบียนพาณิชย์ หรือหนงัสือรับรองหุ้นส่วนที�มีชื�อผูเ้ดินทาง

     * พนักงาน   ใหน้าํหนงัสือรับรองการทาํงานจากนายจา้งวา่ ทาํงานเมื�อไร,  
                  ตาํแหน่งอะไร, เงินเดือนเท่าไร, ลาหยุดพกัเป็นเวลานานเท่าไร 
* นักศึกษา   ตอ้งมีจดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษาที�ตนศึกษาอยู ่

5.  ทะเบยีนบา้น   
6.  ทะเบยีนสมรส  

(เอกสารทุกฉบับใช้เอกสารฉบับจริง ณ วันสัมภาษณ์) 
 

            

 

ระเบียบการสํารองที�นั�งทัวร์อเมริกา *** (โทรศัพท์ตดิต่อหมายเลขภายใน 314) 
โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์. 0-2250-9980-1 

1. สํารองที�นั�งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั พร้อมยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่านละ 
30,000.- บาท เงินส่วนที�เหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั 

2. กรณีที�ท่านไมส่ามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ้่ายใน
ส่วนที�ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงันี�  

 2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 – 45 วนั 100%  ของเงินมดัจาํ 
 2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 8 – 14 วนั   50%  ของราคาทวัร์ 
 2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 1 – 7 วนั    100% ของราคาทวัร์ 

            

http://thailand.us-visaservices.com/

	กำหนดการเดินทาง

