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         เที่ยวสบายๆ ง่ายๆ แบบส่วนตวั 4 ท่านเดนิทาง!!! 
   มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดรายการ 

 
 

ก าหนดเดนิทาง: ตั้งแต่วนันี ้- พฤษภาคม 2559 เท่าน้ัน 
 

รายละเอยีดโปรแกรม 

 
บ่าย พบเจา้หน้าท่ีบริษทัให้การตอ้นรับ ณ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศ

ไทย 14 ช่ัวโมง) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ใชเ้วลาประมาณ 3.30 ชม.) เกาะเมืองใหญ่อนัดบั 8 ของมล
รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนยก์ลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ายตรงเวลาเป๊ียบ

วนัแรก สนามบินลอสแองเจลสิ - เมืองเฟรสโน 
 



อาคารสูงสุด ไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบงัทิวทศัน์ชนบทของท่ีน่ี ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็นเมืองส าหรับ 
"มนุษยเ์ดินดิน" มากกวา่หุ่นยนต ์หรือคนบา้ ดาวตลก/นกัร้อง แดนน่ี เคย ์เคยกล่าวถึงเฟรสโนไวว้า่ "ฮลัโหล 
(สวสัดี) เฟรสโน , ลาก่อน เฟรสโน"ในขณะท่ีชาวลอสแองเจลิสและชาวซานฟรานซิสโก ซ่ึงมองเฟรสโนท่ี
อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองน้ีเป็นเร่ืองตลก และค่อนขา้งดูแคลน "ชาวชานเมือง"เฟรสโนว่า "ร้อนเหมือน
นรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวติกลางคืน ฯลฯ" 

ค ่า  รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (เฟรสโน) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.)  นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ 
และถือวา่เป็นเมืองท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 เมืองท่ีโรแมนติกเมืองหน่ึงของประเทศสหรัฐอเมริกา...  น าท่านสู่ 
ท่าเรือ เพียร์ 39 (Pier 39) เพื่อล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะท่ี
เคยเป็นท่ีคุมขงันกัโทษอเมริกา และอาชญากรนามระบือ “อลัคาโปน” ผา่นชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท 
จากมุมไกล ใกลก้นัจะเป็น ท่าเรือ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นแหล่งประวติัศาสตร์ริมน ้าท่ีส าคญัท่ีสุดของเมือง
น้ี ปัจจุบนันอกจากจะใช้เป็นท่ีจอดเรือของชาวประมงแลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและเป็นแหล่งรวม
ความบนัเทิงช่ือดงัของย่านเมืองน้ี น าท่านผ่านชม ซีวิคเซ็นเตอร์ Civic Center) ศูนยร์วมท่ีตั้งหน่วยงาน
ราชการส าคญัของเมืองซานฟรานซิสโก ผา่นชม อัลลาโม่ สแควร์ (Alamo Square) เป็นยา่นท่ีมีบา้นสไตล์
วิกตอเรียประมาณ 1,900 หลงั ในขณะท่ีใจกลางเมืองมีตึกสูงๆข้ึนมากมาย เม่ือท่านชมบา้นเรือนเก่าแก่จะ
ท าใหนึ้กถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของท่ีน่ี  

 
เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 เดินทางข้ึนสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อใหท้่านไดช้มทิวทศัน์อนังดงามแบบ 360 องศา ของเมือง

ซานฟรานฯ ชม สะพานโกลเด้นเกท ผลงานวศิวกรรมอนัล ้าเลิศปลายยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดย
นายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ เป็นหน่ึงในท็อปเทน็ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีทุกท่านมาเมืองน้ีจะตอ้งมา
เยอืน หากไม่ไดม้าชมสะพานน้ีก็เหมือนกบัยงัมาไม่ถึงเมืองซานฟรานซิสโก  

วนัสอง เมืองเฟรสโน - ซานฟรานซิสโก - ท่าเรือ เพยีร์ 39 - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก – เกาะอลั
คาทรัส - ยอดเขาทวนิพคี - สะพานโกลเด้นเกท  

 



 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ซานฟรานซิสโก) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมสถาปัตยกรรมแบบโดมโคง้สไตล์วิคตอเรีย ผสานกบัศิลปวฒันธรรมแบบอเมริกา หน่ึงใน

สถานท่ียอดฮิตท่ี Hollywood นิยมมาถ่ายท าภาพยนตร์ และเป็นสถานท่ี ท่ีชาวอเมริกนั นิยมมาถ่าย Pre 
Wedding กันมากท่ีสุด พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท (Palace of Fine Arts) ชม ถนนลอมบาร์ด (Lombard 
Street) บางคนเรียกว่า ถนนงู เป็นถนนท่ีคดเค้ียวท่ีสุดถนนหน่ึงในอเมริกา มีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองซานฟ
รานซิสโก สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปีคศ1922 เพื่อเช่ือมถนนไฮด์กบัถนนลีเวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนินชนั40 
องศา ซิกแซก 8 โคง้หกัศอกแบบวนัเวยข์าลง ระหวา่งโคง้ตกแต่งตน้ไมด้อกไมส้วยงามประดบัมากมาย มี
บนัไดคนเดิน2ขา้งทางใหเ้ดินข้ึนไปได ้สองขา้งทางของถนนน้ี ขนาบดว้ยแมนชัน่เก่าแก่สวยงามราคาแพง 
ใกลก้นัจะเป็น ร้านไอศกรีม Swensen’s สาขาแรกของโลก ท่านจะไดส้ัมผสัความเก่าแก่ แบบดั้งเดิมตน้
ต ารับของ Swensen’s  ผ่านชม Coin Tower หอคอยชมวิวเมืองซานฟรานฯ จากมุมสูงอีกจุดหน่ึงท่ี
นกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจ 

 
เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
บ่าย เดินทางสู่เมือง เมืองเบเคอร์สฟิลด์ (Bakersfield City) (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชม.) ตั้งอยูท่างตอนใตข้องรัฐ

แคลิฟอร์เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส  
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (เบเคอร์สฟิลด์) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vagas City) (ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูใ่นมลรัฐ

เนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานท่ีท่ีชาวอเมริกนัและคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า "เมืองแห่งคนบาป" (SIN 

วนัสาม ซานฟรานซิสโก - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ท - ถนนลอมบาร์ด - เบเคอร์สฟิลด์ 
 

วนัส่ี เคอร์สฟิลด์ - ลาสเวกสั - Las Vegas North Premium Outlets 



CITY) ลาสเวกสัเป็นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้ง เมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของ
กิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลกั ให้นักท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ได้พฒันาไปสู่ธุรกิจบริการ
ใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความ
โอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืนในโลก จะหาไดค้่อนขา้งยากท่ีจะมีบ่อนการพนนั และโรงแรม
มารวมตวักนัอยา่งแน่นหนาใน บริเวณใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั  

เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
น าท่านสู่ LAS VEGAS NORTH PREMIUM OUTLETS เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงเอาทเ์ล็ท ท่ีใหญ่ท่ีสุดในลาส 
เวกสั อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงานเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด 
อาทิเช่น แบรนด์ Coach, Levi’s ,Polo, Samsonite เป็นตน้ผา้ปูท่ีนอนเคร่ืองนอนเคร่ืองครัวของเด็กเล่น
รองเทา้กีฬา แบรนด์แทส้ัญชาติอเมริกนัท่ีราคาถูกกวา่เมืองไทย จากนั้นน าท่านชมความงดงาม ตระการตา 
โดยรอบของเมืองลาสเวกสับนถนน Strip ยามค ่าคืน 

 
ค ่า   รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลาสเวกสั) หรือเทยีบเท่า 
 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ให้ท่านอิสระตามอธัยาศยั.....หรือท่านอาจเลือกซ้ือทวัร์ไปชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand 

Canyon) ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงใน 
อนุรักษส์ถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 
1776 เป็นปีเดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหล
ผา่นท่ีราบสูง ท าใหเ้กิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวั
สูงข้ึน อนัเน่ืองมาจากแรงดันและความร้อนอนัมหาศาลภายใต้พื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและ
กลายเป็นแนวเทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผน่ดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชัน
และน ้ าไหลแรงมากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้ าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือก
โลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกวา่ 1 ไมล ์(ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกวา่สองเท่าของความหนา
ของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกดัเซาะจน
เป็นร่องลึก สลบัซบัซ้อน สูง ต ่า นานนบัลา้นปี เหล่าน้ีก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทาง
ธรรมชาติข้ึนท่ีแห่งน้ี (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่าบริการ 1. โดยรถโค้ช ราคาท่าน
ละ 6,800 บาท 2. โดยHelicopterท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบอกีคร้ัง) 

วนัห้า ลาสเวกสั - อสิระตามอทัธยาศัย หรือ ซ้ือทวัร์ชมแกรนด์แคนยอน 



หรือใหท้่านพกัผอ่นตามอทัธยาศยั หรืออิสระชอ้ปป้ิง ณ ศูนยก์ารคา้ภายในเมือง หรือเส่ียงโชคตามอธัยาศยั 
และเพลิดเพลินกบัโชวท่ี์จดัแสดงไวห้นา้โรงแรมแต่ละแห่งใน ย่าน Strip ของลาสเวกสัในช่วงค ่าคืน เช่น 
โชวภู์เขาไฟระเบิดท่ี Mirage, โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม Treasure Island, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี Bellagio ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเล่นวาดเสียวต่างๆท่ีตั้งอยู่สูง ท่ีสุดในโลกในโรงแรม  Stratosphere, ชมหน่ึงใน
พระพรหมของไทยซ่ึงตั้งอยู่ท่ีโรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซ่ึงจ าลองจากปารีส
พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian 

 
เทีย่ง/ค ่า  รัปประทานอาหารกลางวนั/ค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลาสเวกสั) หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางจากรัฐเนวาดา้เขา้สู่รัฐแคลิฟอร์เนียสู่ เมืองลอสแองเจลสิ (Los Angeles) (ใชเ้วลาประมาณ 4 
ชม.) เมืองใหญ่อนัดบัสองของสหรัฐอเมริกา เมืองลอสแองเจลิส หรือแอลเอ (L.A.) ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
การบนัเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมืองลอสแองเจลิส มาจากค าว่า โลสองัเคเลส 
(LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซ่ึงช่ือเมืองนั้นมีความหมายวา่ "เมืองแห่งเทพ" 
เช่นเดียวกบักรุงเทพ ผา่นชม หาดเวนิช (Venice Beach) ตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของลอสแองเจลิส เป็น
ชายหาดท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยแสงอาทิตยอ์นัสดใส และสามารถทิ้งตวัลงนอนริมชายหาดไดอ้ย่างสงบสุข 
ชายหาดน้ีเป็นจุดท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่านกัโตค้ล่ืนและผูท่ี้ชอบแสงแดด ความสวยสดงดงามของริม
หาด ท่ี ท่ีจะท าใหคุ้ณเดินทอดอารมณ์ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 น าท่านเขา้เยีย่มชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) มีเน้ือท่ีกวา่ 1,000 ไร่ ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท า

ภาพยนต์ท่ีโด่งดงัทั้งในอดีตและปัจจุบนั เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เร่ือง จอวส์ ฉลามยกัษ์ท่ีต่ืนเตน้
ระทึกใจ ชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบา้นเรือน ท่ีใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างๆ 
เช่น เจาะเวลาหาอดีตบญัญติั 10 ประการ  หรือสนุกสนานผจญภยักบัเคร่ืองเล่นทนัสมยั BACK TO THE 
FUTURE,  JURASSIC PARK และนัง่รถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ ชม
โชวก์บัฉากเส่ียงตายสตั้นทแ์มน โชวว์อเตอร์เวลิด ์ โชวค์วามน่ารักของสัตวแ์สน 

วนัหก ลาสเวกสั - ลอส แองเจลสิ - Universal Studio 



 
ค ่า  รัปประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลอสแองเจลสิ) หรือเทยีบเท่า 
 

 
เช้า  รัปประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองลอสแองเจลิส โดยรอบ ผ่านชม เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (El Pueblo de Los 

Angeles) เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิสเคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใตก้ารปกครองของสเปน เม็กซิโก 
และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยูม่ากมาย ท่ี
จะพาคุณยอ้นกลับไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต ผ่านชม แอลเอมิวสิค เซ็นเตอร์ (Music Center for the 
Performing Arts) มิวสิคเซ็นเตอร์สถานท่ีใชม้อบรางวลัออสกา้ศูนยร์วมแรงบนัดาลใจและความบนัเทิงท่ี
ส าคญัของแอลเอ ซ่ึงทุกๆปีนั้นมิวสิค เซ็นเตอร์จะเป็นสถานท่ีๆจะถูกน ามาใช้จดังานศิลปะบนัเทิงต่างๆ
และจะมีคนมากกว่า2 ล้านคนมาเขา้ชมโดยจะมีงานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall , Dorothy 
Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้ ง น้ี  ท่ี น้ีย ัง เป็นผู ้บริจาคส าคัญให้กับ
สถานท่ี จดังานทางดา้นวฒันธรรมของลอสแองเจลิส เพื่อเป็นการแสดงความช่ืนชมและอุทิศใหก้บัศิลปินผู ้
มากความสามารถ ชมยา่นธุรกิจส าคญั ย่านไชน่าทาวน์ ชม ศาลาว่าการเมือง น าท่านสู่ ย่านถนนฮอลลวีู้ด ท่ี
เบเวอร์ร่ีฮิลล์ผา่นถนนเรดิโอไดร์ฟถนนท่ีรวมแหล่งชอ้ปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลี
วูด้ถ่ายรูปสัญลกัษณ์ของดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์ โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ 

 ผา่นชม ซานตา โมนิกา (Santa Monica) สถานท่ี ท่ีน่าคน้หาท่ีสุดเมืองหน่ึงในลอสแองเจลิส เพราะท่ีน่ีเป็น
สวรรคย์อ่มๆ ของผูท่ี้ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสีขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานกั
โตค้ล่ืนท่ีหลงรักทอ้งทะเลอีกด้วย แถมมีร้านคา้ให้ช้อปป้ิงมากมาย อีกทั้งยงัเป็นสถานท่ีมีอตัราการเกิด
อาชญากรรมนอ้ยมากใกลก้นั จะเป็น เจ พอล เกต็ติ เซ็นเตอร์ (J. Paul Getty Center) เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะ
ท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซ่ึงจุดเด่นของตึกน้ีคือ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีออกแบบโดย
สถาปนิค Richard Meier สร้างอยูบ่นพื้นท่ี 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิกา้ โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งเป็นท่ี
เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลกั ภาพถ่าย ของเก่ายคุสมยักรีกและโรมนั คนรักงานศิลปะ
ไม่ควรพลาด ปิดทา้ยดว้ย เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งชอ้ปป้ิงและบนัเทิงอีกท่ีๆ มีช่ือแห่งหน่ึงของลอส 
แองเจลิส เพิ่งถูกสร้างในปี2002 และนบัเป็นตลาดสินคา้ท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นแค่ห้างธรรมดา
เท่านั้น แต่ยงัเต็มไปดว้ยร้านเส้ือผา้และสินคา้แบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนงั นบัเป็น
แหล่งรวมความบนัเทิงครบครันของเมือง  

วนัเจ็ด ชมเมืองลอสแองเจลสิ 



 
เทีย่ง  รัปประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม) 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิสเมืองลอส แองเจลิสประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม………………… 

 

อตัราค่าบริการส าหรับเดนิทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 

ก าหนดการดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

เดินทางได้ตั้งแต่ 
วนันี ้– พฤษภาคม 2559 

59,900 59,900 59,900 19,000 
 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 เจา้หนา้ท่ีขบัรถพร้อมน าเท่ียว โดยคนไทยตลอดรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,900 บาทอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงิน ณ 

วนัทีช่ าระ) 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิเจ้าหน้าทีข่ับรถ และน าเทีย่ว 
 



เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวนิาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซ่ีาในกรณีท่ียืน่วซ่ีาแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากวซ่ีาไม่ผ่านจะมีค่าบริการ 2,000 บาท 
 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง ซ่ึง

ค่าทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวซ่ีา 4,000 บาท 

 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณามัดจ า 25,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเขา้บญัชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทางพร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจ้งไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วนั 

 คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 



 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วนั 
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วนั 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วนั 

 หกัเงินค่าทวัร์ 50%/ท่าน 
 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วนัเดินทาง 
กรณีตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ หรือตัว๋แบบ NON-REFUND 

 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วนัเดินทาง 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วนัเดินทาง 

 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 75%/ท่าน 
 หกัเงินค่าทวัร์ 90%/ท่าน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าไดท้นัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ี
ตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานทูต ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนั
ทั้งหมด ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจวา่จะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,900 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรทเงนิ ณ วนัทีช่ าระ) 
 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็น

อย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่า
จากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิม้ (เห็นสดัส่วนใบหนา้เกิน 50% 
ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแมก๊เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่
อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) กรณีเป็นเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปีใชส้ าเนาใบสูติบตัร 

 หลกัฐานการท างาน– หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), กรณี
เป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 

 หลกัฐานการเงิน–หนงัสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารตอ้งมีอายุไม่เกิน 15 วนั ก่อน
วนันดัสัมภาษณ์, ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน แสดงยอดล่าสุดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วนั (หากเล่มปัจจุบนัไม่ถึง 6 
เดือน ตอ้งถ่ายส าเนาเล่มเก่าดว้ย) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน (น าสมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริงไปในวัน
สัมภาษณ์ด้วย) 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้ างานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของสามี หรือผู ้
เดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 



 กรณีท่ีเด็กอายุต ่ากว่า 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 

 กรณีเป็นผูสู้งอาย ุอาย ุ70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุไม่ได้
รวมอยูใ่นค่าบริการ) 

 

 
หมายเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วีซ่า 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 

 
 

ข้อมูลส่วนตัว (ส าหรับขอวซ่ีาอเมริกา) 
กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมผีลกบัการขออนุมตัิวีซ่า 

PASSPORT NUMBER........................................................................................................................................................... 
พาสปอร์ตเคยหายหรือถูกขโมยหรือไม่   ใช่   ไม่ใช่เหตุผล .................................................................................... 
ช่ือ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย.................................................................................. 
ช่ือ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) ............................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) ................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................ 
จงัหวดัท่ีเกิด (ENG) ................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 
สถานภาพ   โสด  แต่งงาน  หยา่ร้าง 
ช่ือสถานท่ีท างานปัจจุบนั (ENG) ........................................................................................................................................... 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานปัจจุบนั (ENG) .................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง ........................................................................... รายไดต่้อเดือน .............................................................................
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ติดต่อ (ท่ีท างาน) ....................................................... 
เบอร์แฟกซ์ (ท่ีท างาน) ................................................................ อีเมล ์.................................................................................. 
ทีท่ างานเดิม 
ช่ือสถานท่ีท างานเดิม (ENG) .................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูท่ี่ท  างานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................ 
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในต าแหน่งงาน ......................................................................................................................................... 
เบอร์ติดต่อท่ีท างานเดิม .......................................................................................................................................................... 



ช่ือ-นามสกุล เดิม (ในกรณีเคยเปล่ียนช่ือ) (ENG) .................................................................................................................. 
การศึกษาสูงสุด 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................ 
สาขาวชิา (ENG)  .................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) .................................... 
 

 
การศึกษาระดับมัธยมหรือสูงกว่า 
ช่ือสถาบนั (ENG) ................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยูส่ถาบนั (ENG) .............................................................................................................................................................. 
สาขาวชิา (ENG)................................................................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปี ท่ีเขา้รับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีจบการศึกษา (ค.ศ) ........................... 
ครอบครัว 
บิดา ช่ือ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
มารดา ช่ือ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................ 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ........................................................................................................................................................... 
คู่สมรส ช่ือ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) .................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................. 
จงัหวดัเกิดของคู่สมรส ........................................................................................................................................................... 
 

ประวตัิการเดินทางเข้า – ออกประเทศอเมริกา 
ท่านเคยไดรั้บวซ่ีา USA หรือไม ่   ใช่  ไม่ใช่ 
(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ ............................................................. วนั/เดือน/ปี ท่ีเคยไดรั้บ .......................................... 
เลขวซ่ีาท่ีเคยไดรั้บ .................................................................................................................................................................. 
วนัเดินทางเขา้ USA ล่าสุด ............................................................ ระยะเวลาท่ีเขา้พกั .......................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีา USA หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่    
(ถา้ใช่) ประเภทวซ่ีาท่ีเคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีถูกปฏิเสธ ......................................... 
ท่านมีใบขบัข่ีท่ี USA หรือไม ่   ใช่  ไม่ใช่ 
(ถา้มี) หมายเลขใบขบัข่ีเลขท่ี .......................................................... รัฐท่ีออกใบขบัข่ีให ้...................................................... 
 

ประวตัิการเดินทาง  ประเทศท่ีเคยเดินทาง (ภายใน 5 ปีหลงั) 
1.     ..................................................................................................................................................................................... 
2.     ..................................................................................................................................................................................... 
3.     ..................................................................................................................................................................................... 
4.     .................................................................................................................................................................................... 



5.     ..................................................................................................................................................................................... 
ข้อมูลผู้ติดต่อใน USA ถ้ามี (ส าคัญมากกรุณากรอกตามความเป็นจริง เน่ืองจากมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีา) 
ช่ือ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................ 
ท่ีอยู ่(ENG).............................................................................................................................................................................. 
มีความสัมพนัธ์เป็น ................................................................................................................................................................. 
เบอร์โทรศพัท ์.............................................................. อีเมล ์.............................................................................................. 
 
ข้อมูลทัว่ไป 
ภาษาท่ีพูดได ้.......................................................................................................................................................................... 
โรคประจ าตวั (ถา้มี) 

รักษาหายแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................  อยูใ่นระหวา่งการรักษา 
 อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................................. 
อาชีพอิสระท่ีท่านประกอบอยู.่............................................................................................................................................... 
 

ข้อมูลของผู้มีอุปการะคุณ       
ช่ือ-นามสกุล.......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................................
ความสัมพนัธ์ ........................................................................................................................................................................ 
เบอร์โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL ................................................................................................. 
 

 
 


