\

เที่ยวสบายๆ ง่ ายๆ แบบส่ วนตัว 4 ท่ านเดินทาง!!!
มีเจ้ าหน้ าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่ านตลอดรายการ

กาหนดเดินทาง: ตั้งแต่ วนั นี้ - พฤษภาคม 2559 เท่ านั้น
รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก
บ่ าย

สนามบินลอสแองเจลิส - เมืองเฟรสโน
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ให้การต้อนรับ ณ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (เวลาช้ ากว่ าประเทศ
ไทย 14 ชั่ วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฟรสโน (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เกาะเมืองใหญ่อนั ดับ 8 ของมล
รัฐแคลิฟอร์ เนี ย เป็ นศูนย์กลางการธนาคาร ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหม่หมด รถเมล์จอดป้ ายตรงเวลาเปี๊ ยบ

ค่า

วันสอง

อาคารสู งสุ ด ไม่เกิน 20 ชั้น จึงไม่บดบังทิวทัศน์ชนบทของที่นี่ ในฐานะเมืองใหม่จึงมีความเป็ นเมืองสาหรับ
"มนุษย์เดินดิน" มากกว่าหุ่นยนต์ หรื อคนบ้า ดาวตลก/นักร้อง แดนนี่ เคย์ เคยกล่าวถึงเฟรสโนไว้วา่ "ฮัลโหล
(สวัสดี) เฟรสโน , ลาก่อน เฟรสโน"ในขณะที่ชาวลอสแองเจลิสและชาวซานฟรานซิ สโก ซึ่ งมองเฟรสโนที่
อยู่ระหว่างมหานครทั้งสองนี้ เป็ นเรื่ องตลก และค่อนข้างดู แคลน "ชาวชานเมือง"เฟรสโนว่า "ร้ อนเหมือน
นรก ไม่มีอารยธรรมไม่มีชีวติ กลางคืน ฯลฯ"
รัปประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (เฟรสโน) หรื อเทียบเท่า

เมืองเฟรสโน - ซานฟรานซิสโก - ท่ าเรื อ เพียร์ 39 - ล่ องเรื อชมอ่ าวซานฟรานซิสโก – เกาะอัล
คาทรัส - ยอดเขาทวินพีค - สะพานโกลเด้ นเกท

เช้ า

รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมือง ซานฟรานซิสโก (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนียตอนเหนื อ
และถือว่าเป็ นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที่โรแมนติกเมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริ กา... นาท่านสู่
ท่ าเรื อ เพียร์ 39 (Pier 39) เพื่อล่องเรื อชมอ่าวซานฟรานซิ สโก ผ่านชม เกาะอัลคาทรั ส (Alcatraz) เกาะที่
เคยเป็ นที่คุมขังนักโทษอเมริ กา และอาชญากรนามระบือ “อัลคาโปน” ผ่านชม สะพานแขวนโกลเด้ นเกท
จากมุมไกล ใกล้กนั จะเป็ น ท่าเรื อ ฟิ ชเชอร์ แมน วาร์ ฟ เป็ นแหล่งประวัติศาสตร์ ริมน้ าที่สาคัญที่สุดของเมือง
นี้ ปั จจุ บนั นอกจากจะใช้เป็ นที่จอดเรื อของชาวประมงแล้ว ยังเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งรวม
ความบันเทิงชื่ อดังของย่านเมืองนี้ นาท่านผ่านชม ซี วิคเซ็ นเตอร์ Civic Center) ศูนย์รวมที่ต้ งั หน่ วยงาน
ราชการสาคัญของเมืองซานฟรานซิ สโก ผ่านชม อัลลาโม่ สแควร์ (Alamo Square) เป็ นย่านที่มีบา้ นสไตล์
วิกตอเรี ยประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสู งๆขึ้นมากมาย เมื่อท่านชมบ้านเรื อนเก่าแก่จะ
ทาให้นึกถึงประวัติศาสตร์อนั ยาวนานของที่นี่

เทีย่ ง

รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
เดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อนั งดงามแบบ 360 องศา ของเมือง
ซานฟรานฯ ชม สะพานโกลเด้ นเกท ผลงานวิศวกรรมอันล้ าเลิศปลายยุคปฏิวตั ิอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดย
นายโยเซฟ แบร์ มานน์สเตร๊ าซ์ เป็ นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านมาเมืองนี้จะต้องมา
เยือน หากไม่ได้มาชมสะพานนี้ก็เหมือนกับยังมาไม่ถึงเมืองซานฟรานซิ สโก

ค่า

วันสาม

รัปประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ซานฟรานซิสโก) หรื อเทียบเท่า

ซานฟรานซิสโก - พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ ท - ถนนลอมบาร์ ด - เบเคอร์ สฟิ ลด์

เช้ า

รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมสถาปั ตยกรรมแบบโดมโค้งสไตล์วิค ตอเรี ย ผสานกับศิ ลปวัฒนธรรมแบบอเมริ กา หนึ่ งใน
สถานที่ยอดฮิตที่ Hollywood นิ ยมมาถ่ ายทาภาพยนตร์ และเป็ นสถานที่ ที่ ชาวอเมริ กนั นิ ยมมาถ่ าย Pre
Wedding กันมากที่ สุ ด พาเลซ ออฟ ไฟน์ อาร์ ท (Palace of Fine Arts) ชม ถนนลอมบาร์ ด (Lombard
Street) บางคนเรี ยกว่า ถนนงู เป็ นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดถนนหนึ่ งในอเมริ กา มีชื่อเสี ยงที่สุดในเมืองซานฟ
รานซิ สโก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1922 เพื่อเชื่ อมถนนไฮด์กบั ถนนลี เวนเวิร์ท โดยไต่ลงมา ตามเนิ นชัน40
องศา ซิ กแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงามประดับมากมาย มี
บันไดคนเดิน2ข้างทางให้เดินขึ้นไปได้ สองข้างทางของถนนนี้ ขนาบด้วยแมนชัน่ เก่าแก่สวยงามราคาแพง
ใกล้กนั จะเป็ น ร้ านไอศกรี ม Swensen’s สาขาแรกของโลก ท่านจะได้สัมผัสความเก่ าแก่ แบบดั้งเดิ มต้น
ต ารั บ ของ Swensen’s ผ่ า นชม Coin Tower หอคอยชมวิ ว เมื อ งซานฟรานฯ จากมุ ม สู ง อี ก จุ ด หนึ่ งที่
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

เทีย่ ง
บ่ าย

รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
เดินทางสู่ เมือง เมืองเบเคอร์ สฟิ ลด์ (Bakersfield City) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของรั ฐ
แคลิฟอร์เนีย ทางตอนเหนือของเมืองลอส แองเจลิส
รัปประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (เบเคอร์ สฟิ ลด์ ) หรื อเทียบเท่า

ค่า

วันสี่
เช้ า

เคอร์ สฟิ ลด์ - ลาสเวกัส - Las Vegas North Premium Outlets
รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vagas City) (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชม.) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูใ่ นมลรัฐ
เนวาดา สหรั ฐอเมริ กา เป็ นสถานที่ ที่ชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลก ให้ฉายาว่า "เมื องแห่ งคนบาป" (SIN

เทีย่ ง

ค่า

วันห้ า
เช้ า

CITY) ลาสเวกัสเป็ นที่ ที่มีลกั ษณะพิเศษ เพราะเมื องทั้ง เมื องเจริ ญเติ บ โตขึ้ นมาจากความก้า วหน้า ของ
กิ จการการพนันเป็ นแรงดึ งดู ดหลัก ให้นักท่องเที่ ยวหลัง่ ไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พฒั นาไปสู่ ธุรกิ จบริ การ
ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า ศูนย์ประชุ ม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความ
โอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม
มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาใน บริ เวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่านสู่ LAS VEGAS NORTH PREMIUM OUTLETS เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งเอาท์เล็ท ที่ใหญ่ที่สุดในลาส
เวกัส อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่ งมากมายจากโรงงานเลื อกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด
อาทิ เช่ น แบรนด์ Coach, Levi’s ,Polo, Samsonite เป็ นต้นผ้าปู ที่นอนเครื่ องนอนเครื่ องครั วของเด็ ก เล่ น
รองเท้ากีฬา แบรนด์แท้สัญชาติอเมริ กนั ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย จากนั้นนาท่านชมความงดงาม ตระการตา
โดยรอบของเมืองลาสเวกัสบนถนน Strip ยามค่าคืน

รัปประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลาสเวกัส) หรื อเทียบเท่า

ลาสเวกัส - อิสระตามอัทธยาศัย หรื อ ซื้อทัวร์ ชมแกรนด์ แคนยอน
รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย.....หรื อท่านอาจเลื อกซื้ อทัวร์ ไปชม อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (Grand
Canyon) ชมความมหัศ จรรย์ท างธรรมชาติ ที่ ยิ่ง ใหญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง ของโลก ปั จจุ บนั ถู ก จัดให้เป็ นหนึ่ ง ใน
อนุ รักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.
1776 เป็ นปี เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหล
ผ่านที่ราบสู ง ทาให้เกิดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัว
สู ง ขึ้ น อันเนื่ องมาจากแรงดัน และความร้ อนอันมหาศาลภายใต้พ้ื นโลก ท าให้เกิ ดการเปลี่ ย นรู ป และ
กลายเป็ นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชัน
และน้ าไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิ ดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือก
โลก วัดจากขอบลงไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนา
ของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็ นหิ นทรายถูกน้ าและลมกัดเซาะจน
เป็ นร่ องลึก สลับซับซ้อน สู ง ต่า นานนับล้านปี เหล่านี้ ก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทาง
ธรรมชาติข้ ึนที่แห่ งนี้ (กรุ ณาจองล่ วงหน้ าก่ อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่ าบริการ 1. โดยรถโค้ ช ราคาท่ าน
ละ 6,800 บาท 2. โดยHelicopterท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงกรุ ณาตรวจสอบอีกครั้ง)

หรื อให้ท่านพักผ่อนตามอัทธยาศัย หรื ออิสระช้อปปิ้ ง ณ ศูนย์การค้าภายในเมือง หรื อเสี่ ยงโชคตามอัธยาศัย
และเพลิดเพลินกับโชว์ที่จดั แสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ละแห่ งใน ย่ าน Strip ของลาสเวกัสในช่วงค่าคืน เช่น
โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ Mirage, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม Treasure Island, โชว์น้ าพุเต้นระบาที่ Bellagio ฯลฯ
ชมรถไฟเหาะและเครื่ องเล่นวาดเสี ยวต่างๆที่ต้ งั อยู่สูง ที่สุดในโลกในโรงแรม Stratosphere, ชมหนึ่ งใน
พระพรหมของไทยซึ่ งตั้งอยู่ที่โรงแรม Caesar Palace, ชมหอไอเฟล และประตูชัย ซึ่ งจาลองจากปารี ส
พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม Venetian

เทีย่ ง/ค่า

วันหก
เช้ า

เทีย่ ง

รัปประทานอาหารกลางวัน/ค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลาสเวกัส) หรื อเทียบเท่า

ลาสเวกัส - ลอส แองเจลิส - Universal Studio
รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางจากรัฐเนวาด้าเข้าสู่ รัฐแคลิฟอร์ เนียสู่ เมืองลอสแองเจลิส (Los Angeles) (ใช้เวลาประมาณ 4
ชม.) เมืองใหญ่อนั ดับสองของสหรัฐอเมริ กา เมืองลอสแองเจลิส หรื อแอลเอ (L.A.) ซึ่ งเป็ นเมืองใหญ่ที่มี
ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
การบันเทิง ลอสแองเจลิ สตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ย ชื่ อเมืองลอสแองเจลิ ส มาจากคาว่า โลสอังเคเลส
(LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่ งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ"
เช่นเดียวกับกรุ งเทพ ผ่านชม หาดเวนิช (Venice Beach) ตั้งอยูท่ างชายฝั่งตะวันตกของลอสแองเจลิส เป็ น
ชายหาดที่ถูกปกคลุ มไปด้วยแสงอาทิตย์อนั สดใส และสามารถทิ้งตัวลงนอนริ มชายหาดได้อย่างสงบสุ ข
ชายหาดนี้ เป็ นจุดที่ได้รับความนิ ยมจากเหล่านักโต้คลื่ นและผูท้ ี่ชอบแสงแดด ความสวยสดงดงามของริ ม
หาด ที่ ที่จะทาให้คุณเดินทอดอารมณ์ได้อย่างเพลิดเพลิน
รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่านเข้าเยีย่ มชม โรงถ่ ายยูนิเวอร์ แซล (Universal Studios) มีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทา
ภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดี ตและปั จจุบนั เช่ น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์ เรื่ อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้น
ระทึกใจ ชมฉากแผ่นดิ นไหวในซานฟรานซิ โก และอาคารบ้านเรื อน ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างๆ
เช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรื อสนุ กสนานผจญภัยกับเครื่ องเล่นทันสมัย BACK TO THE
FUTURE, JURASSIC PARK และนัง่ รถไฟชมรอบบริ เวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ ชม
โชว์กบั ฉากเสี่ ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์ เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสน

ค่า

วันเจ็ด
เช้ า

รัปประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (ลอสแองเจลิส) หรื อเทียบเท่า

ชมเมืองลอสแองเจลิส
รัปประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชมเมื อ งลอสแองเจลิส โดยรอบ ผ่า นชม เอล พลู โ บล เดอ ลอสแองเจลิ ส (El Pueblo de Los
Angeles) เป็ นย่านเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิ สเคยเป็ นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปน เม็กซิ โก
และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ยังมีสถาปั ตยกรรมที่เล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ อนั สวยงามอยูม่ ากมาย ที่
จะพาคุ ณ ย้อ นกลับ ไปสั ม ผัส เรื่ อ งราวในอดี ต ผ่า นชม แอลเอมิ ว สิ ค เซ็ น เตอร์ (Music Center for the
Performing Arts) มิวสิ คเซ็นเตอร์ สถานที่ใช้มอบรางวัลออสก้าศูนย์รวมแรงบันดาลใจและความบันเทิงที่
สาคัญของแอลเอ ซึ่ งทุกๆปี นั้นมิวสิ ค เซ็ นเตอร์ จะเป็ นสถานที่ๆจะถู กนามาใช้จดั งานศิลปะบันเทิงต่างๆ
และจะมี คนมากกว่า2 ล้านคนมาเข้าชมโดยจะมี งานใหญ่ๆ 4 งาน ได้แก่ Disney Concert Hall , Dorothy
Chandler Pavilion , Ahmanson Theater and Mark Taper Forum ทั้ง นี้ ที่ น้ ี ยัง เป็ นผู ้บ ริ จาคส าคั ญ ให้ ก ั บ
สถานที่ จัดงานทางด้านวัฒนธรรมของลอสแองเจลิส เพื่อเป็ นการแสดงความชื่นชมและอุทิศให้กบั ศิลปิ นผู ้
มากความสามารถ ชมย่านธุ รกิจสาคัญ ย่านไชน่ าทาวน์ ชม ศาลาว่าการเมือง นาท่านสู่ ย่ านถนนฮอลลีว้ ดู ที่
เบเวอร์ รี่ฮิลล์ผา่ นถนนเรดิโอไดร์ ฟถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้ งหรู หรา ชมรอยฝ่ ามือฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลี
วูด้ ถ่ายรู ปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธียร์ เตอร์ โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้
ผ่านชม ซานตา โมนิกา (Santa Monica) สถานที่ ที่น่าค้นหาที่สุดเมืองหนึ่งในลอสแองเจลิส เพราะที่นี่เป็ น
สวรรค์ยอ่ มๆ ของผูท้ ี่ชอบนอนอาบแดดท่ามกลางสายลมและหาดทรายสี ขาวนวล รวมถึงเหล่าบรรดานัก
โต้คลื่ นที่หลงรั กท้องทะเลอี กด้วย แถมมีร้านค้าให้ช้อปปิ้ งมากมาย อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ มีอตั ราการเกิ ด
อาชญากรรมน้อยมากใกล้กนั จะเป็ น เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ (J. Paul Getty Center) เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ที่มีชื่อเสี ยง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่ งจุดเด่นของตึกนี้ คือ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดย
สถาปนิค Richard Meier สร้างอยูบ่ นพื้นที่ 750 เอเคอร์ บนเนินเขาซานตา โมนิกา้ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งเป็ นที่
เก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รู ปแกะสลัก ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมัยกรี กและโรมัน คนรักงานศิลปะ
ไม่ควรพลาด ปิ ดท้ายด้วย เดอะ โกรฟ (The Grove) แหล่งช้อปปิ้ งและบันเทิงอีกที่ๆ มีชื่อแห่งหนึ่งของลอส
แองเจลิส เพิ่งถูกสร้างในปี 2002 และนับเป็ นตลาดสิ นค้าที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งไม่ได้เป็ นแค่ห้างธรรมดา
เท่านั้น แต่ยงั เต็มไปด้วยร้านเสื้ อผ้าและสิ นค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหารและโรงหนัง นับเป็ น
แหล่งรวมความบันเทิงครบครันของเมือง

เทีย่ ง

รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่ องดื่ม)
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอส แองเจลิสเมืองลอส แองเจลิสประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม…………………

อัตราค่าบริการสาหรับเดินทาง 4 ท่ าน (ราคา/ท่ าน)
กาหนดการดินทาง
เดินทางได้ ต้ังแต่
วันนี้ – พฤษภาคม 2559

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก

พักเดีย่ ว

ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียง

เพิม่ ท่ านละ

59,900

59,900

59,900

19,000

อัตราค่ าบริการนีร้ วม






ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
เจ้าหน้าที่ขบั รถพร้อมนาเที่ยว โดยคนไทยตลอดรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม









ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุ ญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,900 บาทอัตราค่ าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน ณ
วันทีช่ าระ)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่ าทิปเจ้ าหน้ าทีข่ ับรถ และนาเทีย่ ว

เงื่อนไขการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก
การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุ มของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยนื่ วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริษัททาวีซ่าให้ หากวีซ่าไม่ ผ่านจะมีค่าบริการ 2,000 บาท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริ ษัททาวีซ่าให้ หากกรุ๊ ปไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง ซึ่ง
ค่ าทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั วันเดินทางทีต่ ้ องการทาการจองใหม่ หรื อหากต้ องการยกเลิกการเดินทาง จะมี
ค่ าบริการในการทาวีซ่า 4,000 บาท









เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจา 25,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขา หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จากัด
เลขทีบ่ ัญชี
175-231417-5 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมาทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619688
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 30วันก่อนเดินทางพร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่ นั่งเรี ยบร้ อยแล้วเจ้าหน้า ที่ ฝ่ายขายจะนัด วัน-เวลา ไปรั บหนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ นที่ แ จ้งไว้ใ น
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

การยกเลิก









ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน

 คืนเงินมัดจาทั้งหมด

 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน

 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน

ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ หรื อตัว๋ แบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนาให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ต้ องมาสถานฑูตด้ วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,900 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน ณ วันทีช่ าระ)
 หนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติดหน้าวีซ่าเป็ น
อย่างน้อย 2 หน้า หากมี หนังสื อเดิ นทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุ มตั ิ วีซ่า
จากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว (เป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส) จานวน3 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยมิ้ (เห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิน 50%
ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น (ไม่
อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบี ยนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบี ยนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสู ติบตั ร
 หลักฐานการทางาน– หนังสื อ รั บรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษ ัท ให้ร ะบุ ต าแหน่ ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงิ นเดื อน(เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น),กรณี เป็ นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน), กรณี
เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจากทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิน–หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน ก่อน
วันนัดสัมภาษณ์ , สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า ภายใน 7 วัน (หากเล่มปั จจุบนั ไม่ถึง 6
เดื อน ต้องถ่ายสาเนาเล่มเก่าด้วย) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชี กระแสรายวัน (นาสมุดบัญชี เงินฝากเล่ มจริ งไปในวัน
สั มภาษณ์ ด้วย)
 กรณี ผูเ้ ดิ นทางเป็ นผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ ยงดู เช่ น ภรรยาที่ ไม่ได้ทางานให้แสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของสามี หรื อผู ้
เดินทางที่มีคนรับรองค่าใช้จ่าย ให้ใช้เอกสารข้างต้นทั้งหมดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย

 กรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 18ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง ต้องทาหนังสื อยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
จากอาเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่ และแสดงเอกสารข้างต้นทั้งหมดของบิดา-มารดาด้วย
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สาหรับผูส้ ู งอายุ ไม่ได้
รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)

หมายเหตุ
1. ก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ออธิ บายข้อมูลและรับเอกสารใน
การสัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จาเป็ นต้ องมาก่ อนเวลา เนื่ องจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ตามเวลา
นัดในเอกสาร)

ข้ อมูลส่ วนตัว (สาหรับขอวีซ่าอเมริกา)
กรุณากรอกข้ อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการขออนุมตั ิวีซ่า
PASSPORT NUMBER...........................................................................................................................................................
พาสปอร์ ตเคยหายหรื อถูกขโมยหรื อไม่ ใช่
ไม่ใช่เหตุผล ....................................................................................
ชื่อ (ไทย) ...................................................................... นามสกุล (ไทย..................................................................................
ชื่อ (ENG) ...................................................................... นามสกุล (ENG) .............................................................................
ชื่อ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลี่ยนชื่อ) (ENG) ...................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ............................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิด (ENG) ................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ENG) ................................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หย่าร้าง
ชื่อสถานที่ทางานปัจจุบนั (ENG) ...........................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานปั จจุบนั (ENG) ..................................................................................................................................................
ตาแหน่ง ........................................................................... รายได้ต่อเดือน .............................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อ (มือถือ) .................................................................... เบอร์ ติดต่อ (ที่ทางาน) .......................................................
เบอร์แฟกซ์ (ที่ทางาน) ................................................................ อีเมล์ ..................................................................................
ทีท่ างานเดิม
ชื่อสถานที่ทางานเดิม (ENG) ..................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่ทางานเดิม (ENG) ........................................................................................................................................................
ตาแหน่งเดิม ............................................................................................................................................................................
หน้าที่ที่รับผิดชอบในตาแหน่งงาน .........................................................................................................................................
เบอร์ ติดต่อที่ทางานเดิม ..........................................................................................................................................................

ชื่อ-นามสกุล เดิม (ในกรณี เคยเปลี่ยนชื่อ) (ENG) ..................................................................................................................
การศึกษาสู งสุ ด
ชื่อสถาบัน (ENG) ...................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) ................................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG) ....................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ........................................... วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ....................................
การศึกษาระดับมัธยมหรื อสู งกว่ า
ชื่อสถาบัน (ENG) .................................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถาบัน (ENG) ..............................................................................................................................................................
สาขาวิชา (ENG)...................................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับการศึกษา (ค.ศ.) ................................................. วัน/เดือน/ปี ที่จบการศึกษา (ค.ศ) ...........................
ครอบครัว
บิดา ชื่อ (ENG) ....................................................................... นามสกุล (ENG) ...................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
มารดา ชื่อ (ENG) ..................................................................... นามสกุล (ENG) ................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) ...........................................................................................................................................................
คู่สมรส ชื่อ (ENG) ................................................................... นามสกุล (ENG) ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ค.ศ.) .............................................................................................................................................................
จังหวัดเกิดของคู่สมรส ...........................................................................................................................................................
ประวัติการเดินทางเข้ า – ออกประเทศอเมริกา
ท่านเคยได้รับวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยได้รับ ............................................................. วัน/เดือน/ปี ที่เคยได้รับ ..........................................
เลขวีซ่าที่เคยได้รับ ..................................................................................................................................................................
วันเดินทางเข้า USA ล่าสุ ด ............................................................ ระยะเวลาที่เข้าพัก ..........................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้าใช่) ประเภทวีซ่าที่เคยถูกปฏิเสธ ...................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ .........................................
ท่านมีใบขับขี่ที่ USA หรื อไม่
ใช่
ไม่ใช่
(ถ้ามี) หมายเลขใบขับขี่เลขที่ .......................................................... รัฐที่ออกใบขับขี่ให้ ......................................................
ประวัติการเดินทาง
ประเทศที่เคยเดินทาง (ภายใน 5 ปี หลัง)
1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................................
ข้ อมูลผู้ติดต่ อใน USA ถ้ ามี (สาคัญมากกรุ ณากรอกตามความเป็ นจริง เนื่องจากมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า)
ชื่อ (ENG) ............................................................................. นามสกุล(ENG)........................................................................
ที่อยู่ (ENG)..............................................................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์เป็ น .................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .............................................................. อีเมล์ ..............................................................................................
ข้ อมูลทัว่ ไป
ภาษาที่พูดได้ ..........................................................................................................................................................................
โรคประจาตัว (ถ้ามี)
รักษาหายแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................
อยูใ่ นระหว่างการรักษา
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
อาชีพอิสระที่ท่านประกอบอยู.่ ...............................................................................................................................................
ข้ อมูลของผู้มีอุปการะคุณ
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL .................................................................................................

