ลอสแองเจลีส–ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ–ถนนสายดวงดาว ฮอลลิวูด้ บูเลอวาร์ด
ลาสเวกัส–เอ้าท์เล็ทออนทาริโอ้ มิลส์ –เขือนฮูเวอร์–โชว์สุดอลังการ–อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน
ซานฟรานซิสโก–ล่องเรือชมอ่าว–สะพานโกลเด้นเกท–ทวินพีค–ฟิ ชเชอร์แมนวาล์ฟ–นาปาวัลเลย์
กําหนดการเดินทาง

วันศุ กร์ ที 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (1)
14.30 น.
17.20 น.
21.45 น.
23.55 น.
19.25 น.
คํา

คณะพร้ อ มกันทีสนามบิน สุ วรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสายขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯ บริ เวณแถว Q สายการบิน อีว่า แอร์ เวย์
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบิน อีว่า แอร์ เวย์ เข้ าประตู 8)
ออกเดินทางสู่ สนามบินไทเป โดยเทียวบินที BR068
ถึงสนามบินไทเปเพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางต่อสู่ ลอสแองเจลีส โดยเทียวบินที BR016
** บินข้ ามเส้ นแบ่ งเวลาสากล **
ถึงท่ าอากาศยานลอสแองเจลิส
นําเข้าทีพัก SHERATON CERRITOS หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (2)
เช้า

คํา

กรุ งเทพฯ – (ไทเป) – ลอสแองเจลีส

ลอสแองเจลิส – ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ยูนิ เวอร์ แซล สตูดิ โอ (Universal Studio)โรงถ่ ายภาพยนตร์ ยกั ษ์ใหญ่ ของฮอลลิวูด้
ท่านจะได้ชมเบืองหลังการถ่ายทําภาพยนตร์ เรื องต่างๆ ทีท่านอาจจะได้ชมมาแล้วโดยการนัง
รถราง เช่น จอว์ส, คิงคอง, ซุ ปเปอร์ แมน, อีที, อัศวินคอมพิวเตอร์ , โคนานนักรบผูย้ ิงใหญ่ ฯลฯ
สนุกสนานกับการแสดงบนเวทีและฉากจําลองจากภาพยนตร์ เรื อง วอร์ เตอร์ เวิลด์ และคนเหล็ก
ภาค 2 ชมการแสดงของเหล่าคาวบอย สตันแมนและความน่ารักของสัตว์แสนรู ้ ตืนเต้นกับเครื อง
เล่นเจาะเวลาหาอดีต ชุ่มฉํากับการล่องแก่งย้อนเวลาสู่ โลกดึกดําบรรพ์ในจูลาสสิ ค พาร์ ค อิสระ
ให้ท่านจับจ่ายสิ นค้าและของทีระลึกของโรงถ่ายตามอัธยาศัย
(ไม่ มีบริ การอาหารกลางวัน)
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันอาทิตย์ที 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชมมหานครทียิงใหญ่และมีชือเสี ยงเป็ นอันดับ 2 ของสหรั ฐอเมริ กา ผ่านชมตัวเมือง
อันทันสมัย เข้าสู่ ถ นนดวงดาว ฮอลลีว้ ู ดบู เ ลอวาร์ ด (Hollywood boulevard) ผ่า นชม มิวสิ ค
เซ็ นเตอร์ สถานทีใช้ในการประกอบพิธีมอบรางวัลออสการ์ อนั ยิงใหญ่ บันทึกภาพรอยเท้า และ
รอยฝ่ ามือของดาราฮอลลิวดู ้ ชือก้องตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั บริ เวณหน้าโรงภาพยนตร์ MANNS
ไชนิสเธี ยเตอร์ จากนัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัวโมง) ระหว่างทางนําท่านเดินทางสู่
เอ้ าท์ เล็ทออนทาริ โอ้ มิลส์ (ONTARIO MILLS) มีเวลาให้ท่านมีเวลาเลือกซื อสิ นค้าจากช้อปปิ ง
มอลล์ทีมีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึง เลือกซื อสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก PARIS HOTEL หรื อเทียบเท่า
จากนันนําท่านชมการแสดงโชว์สุดอลังการ “O Show”

วันจันทร์ ที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส

ลาสเวกัส – แกรนด์ แคนย่อน – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนย่ อน พบกับความยิงใหญ่ของภูผาหินทีสร้ างสรรค์
จากธรรมชาติมานับล้านๆปี เปิ ดประสบการณ์ แปลกใหม่อนั น่ าหวาดเสี ยวกับสิ งก่ อสร้ างใหม่
ล่าสุ ด Sky Walk สะพานแก้วทีสร้ างอยู่เหนือแกรนด์แคนยอนและแม่นาโคโลราโด่
ํ
เปิ ดตัวครั ง
แรกเมือวันที 28 มีนาคม 2008 ความน่าทึงและความมหัศจรรย์นีสร้ างอยู่บนความสู งถึง 4,000 ฟุต
ซึ งถือเป็ นสิ งก่อสร้ างทีสร้ างโดยมนุษย์ทีอยู่สูงทีสุ ดในโลก โดยอยู่สูงกว่าตึกทีขึนชื อว่าสู งทีสุ ด
ในโลก เช่น ตึกบูร์จคาลิฟา สหรัฐอาหรั บเอมิเรตส์ หรื อ ตึกเซี ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชื นชมวิวทิวทัศน์
แบบ 720 องศาทีหาทีไหนไม่ได้อีกแล้ว การก่อสร้ างสะพานนันออกแบบเป็ นรู ปเกื อกม้า ทังนี ก็
เพือให้มีความต้านทานกับสภาพดินฟ้ าอากาศและลมพัดทีแรงได้ถึง 140 กิโลเมตรต่อชัวโมงเลย
ทีเ ดีย ว ผนัง และพืนแก้วมีค วามหนาถึ ง 4 นิ ว จุดประสงค์ทีสร้ า งสะพานแห่ ง นี ก็ เ พือดึง ดู ด
นักท่องเทียวจากทัวทุกมุมโลก โดยปั จจุบนั มีนกั ท่องเทียวต่อวันมากกว่า 2,000 คน
**ขอสงวนสิ ทธิ ในการเข้ าชมอุทยานถ้ าหากสภาพภูมิอากาศไม่ เอืออํานวย**
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านออกเดินทางกลับสู่ ลาสเวกัส ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของ เขือนฮูเวอร์ ซึ งแปลว่าเขือน
หินยักษ์ และเคยได้รับยกย่องว่าเป็ นเขือนทีใหญ่ เป็ นอันดับสองของโลก ชมความอลังการและ
ยิงใหญ่ ของเขือนแห่งนีทีใช้ปันไฟส่ งให้ถึง 3 รัฐ
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก และท่านสามารถชมแสงสี และความยิงใหญ่ของการระเบิด
ภูเขาไฟ บริ เวณหน้าโรงแรม MIRAGE หรื อชมการจําลองฉากการต่อสู ้ ทีตืนเต้นเร้ าใจระหว่าง
โจรสลัดสมัยโบราณทีเข้าปล้นเรื อกับกองทัพทหารเรื ออังกฤษอย่างดุเดือด จนท่านต้องลุน้ ระทึก
ตามไปด้วย ภายในบริ เวณหน้าโรงแรม TREASURE ISLAND

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน (14-22 ต.ค. 59)

หน้า 2

วันอังคารที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (5)
เช้า
เทียง
บ่าย
15.55 น.
17.15 น.
คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิ สโก โดยเทียวบิน VX909
ถึงท่ าอากาศยานซานฟรานซิ สโก
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก HILTON SAN FRANCISCO UNION SQUARE หรื อเทียบเท่า

วันพุธที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (6)
เช้า

เทียง
บ่าย
คํา

เทียง
บ่าย

คํา

ซานฟรานซิสโก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชมตัวเมือง ซานฟรานซิ สโก (San Francisco) เมืองสวยทีสุ ดและมีประชากรอาศัยอยู่
มากเป็ นอันดับสองของรัฐแคลิฟอร์ เนีย ชมอาคารบ้านเรื อนทรงวิกตอเรี ยทีตังเรี ยงรายตามเชิงเขา
อย่า งเงี ยบสงบสลับกับตึกระฟ้ าใจกลางดาวน์ทาวน์ทีพลุ กพล่ านด้วยผู ้คนชมชุ มชนชาวจีน ที
ไชน่ าทาวน์ทีใหญ่ ทีสุ ดทางฝั งตะวันตก นํา ท่านล่องเรื อ ลัดเลาะไปตาม อ่ า วซานฟรานซิ สโก
(San Francisco Bay) เพือชมความสวยงามของทิวทัศน์รอบตัวเมือง และผ่านชมเกาะอัลคาทราซ
สถานทีกักขังนักโทษตังอยู่บนเกาะกลางอ่าว
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชม สะพานโกลเด้ นเกท ชืนชมและถ่ายรู ปกับสะพานแขวนทียาวและมีชือเสี ยงทีสุ ด ผ่านชม
อดีตค่ายทหารเก่าแก่และ สวนโกลเด้ นเกทปาร์ ค ทีมีอายุกว่า 100 ปี แล้วนําท่านขึนสู่ ทวินพีค จุด
ชมวิวตัวเมืองทีดีทีสุ ด ผ่านชมตัวเมืองทีสร้ างลดหลันไปตามเนิ นเขา ชมท่าเรื อประมง ฟิ ชเชอร์
แมนวาล์ ฟ ซึ งปั จจุบนั เรี ยงรายด้วยร้ านค้าของทีระลึกนานาชนิด
รับประทานอาหารคํา จากนันนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันศุ กร์ ที 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (8)
00.25 น.

ซานฟรานซิสโก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ NAPA VALLEY ย่านปลูกไวน์ชือดังของรัฐแคลิฟอร์ เนียและเป็ นย่านปลูก
ไวน์ขึนชื อของประเทศอเมริ กา แม้ว่า โดยรวม NAPA VALLEY จะปลูก องุ่ นได้แค่ 4% ของ
ทังหมดทีปลูกได้ในแคลิฟอร์ เนี ย แต่ไวน์ยีห้อดังๆของอเมริ กามาล้วนมาจาก NAPA VALLEY
ทังนันเลยทําให้ชือ NAPA VALLEY ติดตลาดคอไวน์ไปโดยปริ ยาย เข้าชมไร่ ไวน์ ชมวิธีการ
ผลิต บ่มเพาะ พร้ อมลิมรสไวน์รสเลิศติดอับดับต้นๆ ของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน
อิสระให้ท่านได้เลือกซื อสิ นค้าภายใน NAPA VALLEY PREMIUM OUTLET จากนันนําท่าน
เดินทางกลับสู่ ซานฟราสซิ สโก
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันพฤหัสบดีที 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (7)
เช้า

ลาสเวกัส – ซานฟรานซิสโก

ซานฟรานซิสโก – (ไทเป)

ออกเดินทางสู่ ไทเปโดยเทียวบินที BR017

อเมริ กาตะวันตก 9 วัน (14-22 ต.ค. 59)

หน้า 3

วันเสาร์ ที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (9)
06.15 น.
09.10 น.
11.50 น.

(ไทเป) – กรุ งเทพฯ

ถึงไทเป เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทียวบินที BR067
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชัน 2 ประตู บี และซี )

หมายเหตุ
 ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะ
หนังสื อเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้
           

หลักฐานการขอวีซ่าอเมริ กา (ยืนด้ วยตนเอง) เข้ าไปสมัครขอวีซ่าได้ ที http://thailand.us-visaservices.com
1. พาสปอร์ ต
: ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
2. รู ปถ่าย
: ใช้รูปขนาด 5 ซม. คูณ 5 ซม. จํานวน 2 รู ป
3. หลักฐานทางการเงิน : ให้นาํ สมุดฝากประจํา, ออมทรัพย์ตวั จริ ง หรื อ ถ้าฝากบัญชีกระแสรายวัน
ให้นาํ สเตทเม้นท์ทีธนาคารส่ งไปทีบ้านประจําทุกเดือน ระยะ 6 เดือนย้อนหลัง
(จํานวนเงินคงเหลือควรเป็ นเลขหกหลักขึนไป)
4. หลักฐานการทํางาน : * ค้ าขาย
ให้นาํ ทะเบียนพาณิ ชย์ หรื อหนังสื อรั บรองหุ ้นส่ วนทีมีชือผูเ้ ดินทาง
* พนักงาน
ให้นาํ หนังสื อรับรองการทํางานจากนายจ้างว่า ทํางานเมือไร,
ตําแหน่งอะไร, เงินเดือนเท่าไร, ลาหยุดพักเป็ นเวลานานเท่าไร
* นักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาทีตนศึกษาอยู่
5. ทะเบียนบ้าน
6. ทะเบียนสมรส
(เอกสารทุกฉบับใช้ เอกสารฉบับจริ ง ณ วันสั มภาษณ์)
           

ระเบียบการสํารองทีนังทัวร์ อเมริกา *** (โทรศัพท์ ตดิ ต่อหมายเลขภายใน 314)
โทร. 0-2250-8999 แฟกซ์ . 0-2250-9980-1
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้ อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
           
อเมริ กาตะวันตก 9 วัน (14-22 ต.ค. 59)
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