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 ซาน ฟรานซิสโก - ซีวิค เซ็นเตอร ์- ยอดเขาทวินพีค - สะพานโกลเดนเกรท 

ล่องเรือชมอ่าว - โมเดสโตอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ - เฟรสโน - ลาสเวกสั - 

เข่ือนฮูเวอร ์- อุทยานแห่งชาติ แกรนดแ์คนยอน - 

ลาสเวกสั - ชิทาเดล เอาทเ์ลท เซ็นเตอร ์- ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ 

ก าหนดการเดินทาง 

07-15 เมษายน 2561 

( กรุณาส ารองท่ีนัง่ล่วงหนา้ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 8 สปัดาหเ์พือ่ความสะดวกในการยืน่วี

ซ่า) 
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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฮ่องกง – ซาน ฟรานซิสโก  

15.50 สมาชิกทุกท่านพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4  

18.50 ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบนิ คารเ์ธ่ย ์แปซิฟิค แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่CX702 

22.40 แวะเปลีย่นเครื่องที ่ฮ่องกง  

00.30 ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบนิ คารเ์ธ่ย ์แปซิฟิค แอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่CX872 

****************** บนิขา้มเสน้แบง่เขตสากล******************* 

22.05 ถงึ เมืองซานฟรานซิสโก ผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ ซานฟรานซิสโก 

พักที่ :     Best Western PLUS EI Rancho Inn / Aloft San Francisco Airport 

หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง        

วนัที่ 2  ซาน ฟรานซิสโก – ล่องเรือชมอ่าว – ซีวิค เซ็นเตอร ์ – ยอดเขาทวินพีค –

สะพานโกลเดนเกรท – โมเดสโต  

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเที่ยวชม เมืองซาน ฟรานซิสโก นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรเป็นอนัดับสอง

ของประเทศ น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือล่องชมความงามของอ่าว ซาน

ฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลด์เดน เกท อย่างชัดเจน ผ่านชม

เกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ 

หรือ เดอะรอ็ค เกาะน้ีเคยเป็นสถานที่ต้ังประภาคาร และป้อมปราการ

ของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากน้ัน เกาะอัล

คาทราซ กก็ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เน่ืองจากเกาะแห่งน้ีต้ังอยู่โดด

เด่ียวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน า้ที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง

และคล่ืนลมแรง เกาะอลัคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุม

ขังนักโทษ ที่ไม่สามารถหลบหนีได้  Fisherman’ s Wharf ฟิ ช

เชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเหน็อ่าว 

ซานฟรานซิ  สโก และสะพาน Golden Gate ผลงานวิศวกรรมอันล ้า

เลิศปลายยุคปฏวัิติอตุสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์

สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับ

นักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กนักบั San Francisco Pler 39 คือ Cannery  และ 

Ghirardelli Square ซ่ึงเป็นแหล่งทวัร์ที่เตม็ไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซ้ือของที่ระลึกมากมาย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านชม “ถนนลอมบารด์” (Lombard Street) เป็นถนนที่คดเค้ียวที่สุด

ในโลก สร้างขึ้นมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1922 เพ่ือเชื่อมถนนไฮด์(Hyde) กับถนนลีเวน

เวิร์ท (Leavenworth0 โดยไต่ลงมา) ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอก

แบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดิน 2 

ข้างทาง ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล ้าเลิศปลายยุคปฏิวัติ
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อตุสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัสะพานแขวนที่ยาวที่สุดใน

โลก  หลังจากน้ันน าท่านผ่านชมซีวิคเซน็เตอร์ ศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ น าท่านขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค 

ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของกรุงซานฟรานซิสโก แบบวิว Panorama จากน าท่านสู่เมืองโมเดสโต 

(Modesto) (ระยะทาง 147 กม.) เปรียบเสมือนปากประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ ตลอดการเดินทางจะเป็น

เทอืกเขาหิมะ ที่สลับซับซ้อนและสวยงามมาก ซ่ึงอาจจะได้เหน็เทอืกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะบางส่วนและป่าไม้ที่เขียว

ขจีบางส่วนด้วย เดินทางถงึเมืองโมเดสโต  

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Holiday Inn Express & Suites Modesto – Salida Hotel  

SpringHill Suites by Marriott Modesto Hotel หรือระดบัใกลเ้คียง          

วนัที่ 3 โมเดสโต – โยเซมิติ – เฟรสโน ่

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิติ (Yosemite) อุทยานแห่งน้ีได้

ถูกจัดให้เป็นมรดกโลก (ระยะทาง179 กม.) เต็มไปด้วยหน้าผาแบบ

หินแกรนิต ที่เกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติมาหลายล้านปีก่อน และหินคร่ึง

วงกลม (Half Dome)  ภูเขาหินแกรนิตที่เป็นรูปคร่ึงภูเขาที่เกิดขึ้ นตาม

ธรรมชาตเิรียกได้ว่าเป็นสญัลักษณ์ที่ส  าคัญที่สดุของโยเซมิติเลยทีเดียว สงู

ถงึ 8,842 ฟุต จากฐานถงึยอด ยังเป็นที่ถกเถยีงว่าคร่ึงโดมน้ีคร้ังหน่ึงเคย

เป็นเตม็โดมหรือไม่ เสมือนหน่ึงว่าใครเอามีดผ่าโดมลูกแตงโมออกเป็น

สองซีก ทิ้งไว้ให้เราได้ชมความงามและความยิ่งใหญ่เพียงซีกเดียว น าท่าน

ชมความสวยงามของธรรมชาติ เช่น น า้ตก Bridalveil Fall น า้ตกผ้าคลุม

หน้าเจ้าสาว ต้ังชื่อจากลักษณะที่แผ่ลงมาเหมือนผ้าคลุมศีรษะเจ้าสาวใน

พิธีแต่งงาน และ น า้ตกโยเซมิติ (Yosemite Fall) เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เป็นน า้ตกสองชั้น มี

ความสงูรวมกนัถงึ 739 เมตร (2,425 ฟุต) ภเูขาและต้นไม้ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ซ่ึงมีอายุเก่าแก่มาก 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ “เมืองเฟรสโน”(ระยะทาง 99 กม.) เมืองใหญ่อนัดับ 8 ของมลรัฐแค ลิฟอร์เนีย ซ่ึงเป็นศูนย์การ

ธนาคารที่มีประสทิธภิาพสงูที่สดุ ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาที่สดุและบรรยากาศ วิว

ทวิทศัน์กไ็ม่บดบังตึกแถวส่วนอาคารสงูกม็ีความสงูแค่เพียง 20 ชั้น จึงไม่บดบังทวิทศัน์ชนบท 

ค า่  บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร 

พักที่: Radisson Hotel Fresno Conference Center หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง       

  

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g194843-d567582-Reviews-Hotel_Picchio-Orvieto_Umbria.html


ตลาดทวัร์ เวบ็เดียว เทีย่วทัว่โลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์  www.taladtourmag.com                          หน้า 4 จาก 11 
รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วนัที่ 4 เฟรสโน – ลาส เวกสั – ลาสเวกสั พรีเมีย่ม เอา้เลท – อิสระชมเมือง ชมไฟยาม

ค า่คืน 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ “เมืองลาสเวกสั” (ระยะทาง 629 

กม.) ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและทะเลทรายอันกว้าง

ใหญ่ของรัฐเนวาด้า เมืองลาสเวกสั เป็นเมืองที่ต้ังอยู่ในมลรัฐ

เนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่ว 

โลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (Sin City) ลาสเวกัสเป็น

สถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมือง เจริญเติบโต

ขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูด

หลักให้นักท่องเที่ยวหล่ังไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่

ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซ่ึงล้วนแล้วแต่มี

ความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม 

มารวมตัวกนัอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  หลังจากน้ันน า น าท่านเขา้สู่ Las Vegas premium outlets 

(ระยะทาง 7 กม.) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ที่สดุใน Las Vegas มีแบ

รนด์เนมมากมาย อาทิ  Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, 

A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin 

Klein หลังจากน้ันเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรม

แต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขาไฟ

ระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์

น ้าพุเต้นระบ าที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่น

หวาดเสียวต่างๆ ที่ ต้ังอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงต้ังอยู่ที่ โรงแรม 

Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย 

*** อิสระอาหารค า่เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

พักที่ :     Flamingo Las Vegas Hotel & Casino หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง       

วนัที่ 5 เขื่อนฮูเวอร ์– อุทยานแห่งชาติ แกรนดค์นยอน – ลาส เวกสั       

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านออกเดินทางสู่ วนอุทยานแกรนดแ์คนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาติหน่ึงในเจด็ของโลก ระหว่างทางแวะ ชม เขื่อนยกัษฮู์เวอร์

แดม หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น ้า

โคโลราโด ต้ังอยู่บนเขตแดนของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา 

ที่สร้างเส  ร็จ เม่ือปีค.ศ. 1935 ซ่ึงในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็น

เขื่อนคอนกรีต ขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเม่ือ เขื่อนแกรนด์คูลี 
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สร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอนัดับที่ 

34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากน้ันเดินทางต่อ ชมความงามตาม

ธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน า้โคโลราโด้ ที่คดเค้ียว น าท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคง

รักษาสภาพภมิูประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า  

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ แกรนดแ์คนยอน(ปิกนิค) 

บ่าย ชมอุทยานแห่งชาติ แกรนดแ์คนยอนสิ่งมหัศจรรยท์างธรรมชาติ 1 

ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม.) ก่อตัวขึ้ นในช่วงเวลาประมาณ 

2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 

กม.และลึกเกือบ 2 กม.น าท่านเข้าชมดา้น West Rim ที่ ซ่ึงท่านจะได้ 

สมัผสัประสบการณ์การเดินบน สกายวอล์ค (Sky Walk) ที่จะท าให้ท่าน

รู้สกึเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสยีว จากน้ันเดินทาง

กลับนครลาสเวกสั  

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร / น าเข้าโรงแรมที่พัก 

 

  กจิกรรมหลังทานอาหารค ่า ท่านจะเพลิดเพลินกบัโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน Strip ของลาสเวกสั เช่น โชว์

ภเูขา ไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น า้พุเต้นระบ าที่ Bellagio ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นหวาดเสียว

ต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ที่ โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟลและ

ประตูชัยซ่ึงจ าลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian ด้วย  

(ท่านสามารถซ้ือรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์) 

พักที่ :      Flamingo Las Vegas Hotel & Casino หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ 6  ลาสเวกสั – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาทเ์ลท เซ็นเตอร ์(Outlet) 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ ลอสแองเจลีส หรือที่รูจ้ักกนัในนาม 

แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 427 กม.) ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ  มีวัฒนธรรมที่

หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อกีทั้งยังเป็นเมือง

ศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ต้ังของ ฮอลลิ

วู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยัง

เป็นเมืองที่ มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก 

สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑอ์าร์ทแกลลอร่ี โรงละคร ห้างสรรพสนิค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนทค์ลับ ที่

ช่วยสร้างสสีนัในยามค ่าคืนด้วย 

เทีย่ง บริการอาหารมื้ อกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย ท่านเดินทางสู่ ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์(Citadel 

Outlet) (ระยะทาง 14 กม.)ซ่ึงสถานที่ช้อปป้ิงมีสถานที่ ต้ัง

ที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มี

บริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์

เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคา

ลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม 

เหมาะส าหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , 

H&M ,ดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถงึ 30% - 70 % จากราคาปกติของสนิค้าแบรนด์

เนม เหมาะส าหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY 

และอืน่ ๆ อกีมากมาย อสิระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกน่ังจิบชา กาแฟ ที่มาจ าหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลท

แห่งน้ี 

*** อิสระอาหารค า่เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิง *** 

 

พักที่ :     HOLIDAY INN LA MIRADA หรือทีพ่กัระดบัใกลเ้คียง      

วนัที่ 7  ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารมื้ อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชมมหานครลอสแองเจลิส (Los Angeles) (L.A.) ซ่ึงเป็นเมือง

ใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงใน

ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส 

ต้ังอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากค า  ว่าโลสอังเค

เลส (Los Ángeles) น าท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจส าคญั ย่านไชน่าทาวน ์

ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร ์ถนนฮอลลีวูด้ เบเวอรรี์่ฮิลล ์ถนนโรดิ

โอ ไดร์ฟ (Rodeo drive) ในย่าน Beverly Hill ซ่ึงเป็นย่านช้อปป้ิงที่

หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันน้ียังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่

มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซ่ึงท่านจะ

ได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมช่ือ

จารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด น าท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟ

เฟม (Hollywood Walk of Fame) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลี

วูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ 

ต้ังอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็น

ระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับ

ด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จ านวนมากกว่า 2000 ดวง จารึก

ชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีช่ือเสยีงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซ่ึงถอืเป็นเกยีรติสงูสดุ ส าหรับผู้ได้รับคัดเลือก 

ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทศัน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวท ีจากนั้นเดินทาง
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สู่ น าท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (Universal Studios Hollywood) ในเน้ือที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้

ชม เบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายท าภาพยนตร์อย่างละเอยีด สมัผสักบัฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการ

ถ่ายท าจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเร่ืองต่างๆ เช่น คิงคอง  จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายท า

ภาพยนตร์เร่ืองดังจากฮอลลี วู้ด ต่ืนเต้นและสนุกสนานผจญภัย เคร่ืองเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคง

ปรับปรุงและเพ่ิมธีมต่างๆ มาอย่างต่อเน่ืองอาทิ Harry Potter, The Walking Dead ภาพยนตร์ซีรีย์ชื่อดัง, Fast & 

Furious Supercharged ภ าพยนต ร์ ชื่ อ ดั ง , Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable Me Minion 

Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, Terminator, Transformer etc.                                          

(อิสระอาหารมื้ อกลางวนัตามอธัยาศยั  เพือ่สะดวกในการเล่นเคร่ืองเล่น) 

ค า่ บริการอาหารมื้ อค า่ ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

วนัที่ 7 ลอส แองเจลลิส – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 

00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิ คารเ์ธ่ย ์แปซิฟิค  CATHAY PACIFIC AIRWAYS เทีย่วบนิที ่CX881 

*** บนิผ่านเสน้แบ่งเวลาสากล *** 

วนัที่ 8 กรุงเทพฯ 

06.45 น เดินทางถงึเมืองฮ่องกง  เพือ่แวะพกัเปลีย่นเครื่อง  

08.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่ CX705 

10.05 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

******************************************* 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การ

ล่าชา้อนัเนือ่งมาจากสายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศทีท่างคณะเดินทางในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภยัใน

การเดินทาง โดย เวิลด ์คอนเนคชัน่ส ์ ไดม้อบหมายให ้หวัหนา้ทวัรผู์น้ าทวัร ์มีอ านาจตดัสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การ

ตดัสนิใจ  จะค านึงถงึผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ออกเดินทางช่วง 
ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักท่านเดียว / ห้อง 

จ่ายเพ่ิม 

07-15 เม.ย. 2561 89,900 89,900 89,900 27,900 

ตอ้งการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจา้หนา้ที่บริษทั 

 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

 ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกนิ12ช.ม./วัน  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาน ฟรานซิสโก //ลอส เองเจอลิส- กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง) 

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ใน

แถบที่มีอุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการ

ประชุมต่างๆ อนัเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนย้ายเมือง โดยค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ  

 ค่าบริการน าทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้   และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 ค่าผกผนัของภาษีน า้มันที่ทางสายการบินแจ้งเปล่ียนแปลงกะทนัหัน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่กต็าม  

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเน่ืองจากป้องกันการสญูหายจากมิจฉาชีพที่แฝง

ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการเข้าห้องพักส าหรับทุกท่าน) 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่านละ 4 US/ท่าน/วนั 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวนั  
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กรุณาโอนเงินเขา้บญัชี 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 40,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง 

Passport  มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะน้ันจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นได้กต่็อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 20 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทวัร์อืน่ให้ ถ้าท่านต้องการ 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น สดุวิสยั จนไม่อาจแก้ไข

ได้ และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรือได้รับบาดเจบ็ ที่นอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหน้า

ทวัร์และเหตุสดุวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 ทางบริษัทจะท าการยื่นวีซ่าของท่านกต่็อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่น่ังครบ  25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทาง

สถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเคร่ีองบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์

มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับ

ทางท่านได้อย่างถูกต้อง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเตม็ ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่าน

จะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอย

ดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททวัร์เป็นผู้ก าหนด 

ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูต
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ต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททวัร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอ านวยความสะดวกในการ

ยื่นวีซ่าเท่าน้ัน มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

ดังต่อไปนี้ 

o ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่าน

หรือไม่ผ่านการพิจารณา 

o ค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือตัว๋เคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารที่ส  าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเคร่ืองบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่

ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ท่านจะเสยีแต่ค่ามัดจ าตัว๋ตามจริงเท่าน้ัน 

o ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทนัท ีทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ 

o หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

100 

o ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ

ต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะน้ันท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะส ารองยานพาหนะ 

 

เงือ่นไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต่อ้งกา

รนัตีมดัจ ากบัสายการบนิ   หรือ กรุป๊ทีม่ีการการนัตีค่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้     

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป -  เกบ็ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท    

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  14 วันขึ้นไป  -  เกบ็ค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-6 วัน - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใชใ้นการยืน่ขอวีซ่า VISA  (ตอ้งมาโชวต์วัที่สถานทูตเพือ่สแกนลายนิ้ วมือทุกท่าน) 

 หนงัสอืเดินทางทีเ่หลืออายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า  

 รูปถ่ายสี (ตอ้งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ ว จ านวน 3 รูป ขึ้ นอยู่กับ

ประเทศที่จะเดินทาง  

 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชดุ 

o คา้ขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีช่ือผู้เดินทาง 

อายุย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนกังานและผูถ้ือหุน้ หนังสือรับรองการท างาน
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เป็นภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทน

การใช้ชื่อแต่ละสถานทูต 

o ขา้ราชการและนกัเรียน หนังสอืรับรองจากต้นสงักดั หนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรบับญัชีออมทรพัยเ์ท่านั้น ส่วนบญัชีอื่นๆนอกจากออม

ทรพัยแ์ละเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เติมได ้ทั้งนี้ เพือ่ใหห้ลกัฐานการเงินของท่าน

สมบูรณท์ีสุ่ด)  

o หนงัสอืรบัรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าว่า TO WHOM IT MAY 

CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพรอ้ม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรพัย ์โดย

ละเอียดทุกหนา้ ยอ้นหลงั 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกบัหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่ม

เดียวกบัส าเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า(ใช้เวลาด าเนินการขอประมาณ3-5วันท าการ) 

*เดก็ต้องท าเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 

*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกนัได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสาร

แยกคนละชุด 

o กรณีเด็กอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา

มารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึง

จดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 

 ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น 1 ชดุ 

 ส าเนาทะเบยีนสมรส หรือ ทะเบยีนหย่า 1 ชดุ 

 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้มี) 1 ชดุ 

 การบิดเบอืนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร  

และถงึแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็

ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสมัภาษณ ์ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมายและ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทกึไว้เป็นสถติิในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยงั

ประเทศตามทีร่ะบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ใน

การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน

หลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ

ค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก 

 


