
 

 

รหัสทัวร WCT1902754 

ทัวรอเมริกาตะวนัตก ตะลุยอุทยานแหงชาติ 10 วนั 7 คืน (CX) 
อุทยานแกรนดแคนยอน สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก 

เก็บภาพความงาม ณ ฮอรสชูเบนด จดุโคงของแมน้ําโคโลราโดรูปเกือกมา 
สัมผัสความงดงามและความมหัศจรรยของธรรมชาติ ณ “แอนทีโลป แคนยอน” 

เขาชม อุทยานแหงชาติไบรซแคนยอน และ อุทยานแหงชาติไซออน 
 

 



 

 

วันที่ 01    ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮองกง – ลอส แองเจลิส – สวนกริฟฟธ – ซานตา
โมนิกา - ออนตาริโอ      

08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินคาเธต แปซิฟค แอรไลน 
(เคานเตอร M) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก*********  

11.05 น. ออกเดินทางสู ฮองกง โดยสายการบิน คาเธย แปซิฟค แอรไลน  เที่ยวบินที่ 
CX 750 

15.00 น.       เดินทางถึง ฮองกง แวะเปลี่ยนเคร่ือง  
16.35 น.       ออกเดินทางสู ลอส แองเจลิส โดยสายการบิน คาเธย แปซิฟค แอรไลน  

เที่ยวบินที่ CX 882 
****************** บินขามเสนแบงเขตสากล******************* 

14.25 น. เดินทางถึง เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา นําทานผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรแลว 

นําทานเดินทางสู “สวนกริฟฟธ”  (GRIFFITH PARK) ไดชื่อวาเปนสวนสาธารณะที่เหมาะ
สําหรับการพักผอนหยอนใจของคน
ทองถิ่น สวนใหญจะมาน่ังปกนิค 
ทํากิจกรรมตางๆ เชน การปนเขา 
ขี่มา เปนตน นอกจากน้ี ยังมีหอดู
ดาวใหไดขึ้นไปสํารวจอีกดวย ทาน
สามารถชมวิวเมือง ลอสแองเจลิส 
จากจุดชมวิวน้ีไดอยางชัดเจน เก็บ
ภาพป�ายฮอลลีวูด สัญลักษณของ 
มหานครแอล เอ ไดจากจุดน้ี นํา
ทานเดินทางสูชายทะเล “ซานตา
โม นิ ก า ”  (SANTA MONICA) 
เปนเมืองที่ตั้งอยูทางตะวันตกของ
ล อ ส แ อ ง เ จ ลิ ส เ ค า น ตี  รั ฐ
แ ค ลิ ฟ อ ร เ นี ย  ป ร ะ เ ท ศ



 

 

สหรัฐอเมริกา ตั้งอยูติดกับอาวซานตาโมนิกา  มีเมืองลอม 3 ดาน ไดแก ลอสแอง
เจลิส - แปซิฟกพาลิเสดสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองเบรนทวูด ทางทิศ
เหนือเวสตลอสแองเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มารวิสตาทางทิศตะวันออก
และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต และมีทะเลลอมรอบ 1 ดาน คือมหาสมุทร
แปซิกติดทางทิศตะวันตกดวยพื้นที่มากกวา 8,800 ไรของภูมิประเทศอันเขียวขจี 
อีกทั้งยังเปนสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญเปนอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู “เมืองออนตาริโอ” (ONTARIO) 

คํ่า               บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :  HOMEWOOD SUITES BY HILTON ONTARIO-RANCHO CUCAMONGA     

หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 2     ออนตาริโอ – ลาสเวกัส  – พรีเม่ียม เอาทเลต 
เชา               บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานออกเดินทางสู “เมืองลาสเวกัส”  (LAS VEGAS) (ระยะทาง 359 กม. ใชระยะเวลาใน

การเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
45 นาที) ผานภูมิประเทศที่เปน
ภูเขาและทะเลทรายอันกวางใหญ
ของรัฐเนวาดา เมืองลาสเวกัส 
เปนเมืองที่ตั้งอยูในมลรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ที่ชาว
อเมริกันและคนทั่ว โลก ใหฉายา
วา “เมืองแหงบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเปนสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะ
เมืองทั้งเมือง เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของกิจการการพนันเปนแรง
ดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาตอมาก็ไดพัฒนาไปสูธุรกิจบริการ
ใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา 
ซึ่งลวนแลวแตมีความโออาอลังการ และขนาดใหญมากกวาที่อ่ืนในโลก และจะหา
ไดคอนขางยากที่จะมีบอนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอยางแนนหนาใน
บริเวณใกลเคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู “FASHION OUTLETS OF LAS VEGAS” เปนแหลงชอป
ปم�ง OUTLETS ทีด่ทีี่สุดและใหญที่สุดในเมืองลาสเวกัส ที่น่ีมีสินคาแบรนดเนม
ครบครัน ราคาถกู ดีไซนใหมทันสมัย ใหเลือกมากมาย เชน ALDO , ADIDAS , 
COACH , BURBERRY , LACOSTE , DIESEL , MICHAEL KORS, 
CALVIN KLEIN , DKNY , LEVI’S   

*** อิสระอาหารคํ่าเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง *** 
กิจกรรมหลังทานอาหารคํ่า ทานจะเพลิดเพลินกับโชวที่จัดแสดงไวหนาโรงแรมแตละแหง

ในยานถนน STRIP ของลาสเวกัส เชน โชวภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชวโจรสลัดที่โรงแรม 
TREASURE ISLAND, โชวน้ําพุเตนระบําที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเลน
หวาดเสียวตางๆ ที่ตั้งอยูสูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหม
ของไทยซึ่งตั้งอยูที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจําลองจาก
ปารีส หรือ สัมผัสประสบการณชมวิวมุมสูง 550 ฟุต จากชิงชาสวรรค (HIGH ROLLER) ของ
ลาสเวกัส พรอมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ดวย  

(ทานสามารถซื้อรายการโชวพิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
พักที่ :      BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 3     ลาสเวกัส – อุทยานแหงชาติไซออน 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทานออกเดินทางสู “อุทยานแหงชาติไซออน”  (ZION NATIONAL PARK) 

(ระยะทาง 263 กม. ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 
แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแหงหน่ึงของรัฐยูทาห (UTAH) เปนอุทยาน
แหงชาติทางตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา โดยแตเดิมน้ันอุทยานมีชื่อวา 
MUKUNTUWEAP 
NATIONAL MONUMENT 
และไดมีการเปลี่ยนเปนอุทยาน
แ ห ง ช า ติ ไ ซ อ อ น ใ น ป  
1918 อุทยานแหงชาติไซออน 
พื้ นที่  593 ตารางกิ โล เมตร 
โดย ไซออน (ZION) เปนคําใน



 

 

ภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่หลบลี้ภัย โดยสภาพภูมิประเทศสวนใหญมี
ลักษณะเปนภูมิทัศนทะเลทราย ประกอบไปดวยภูเขา หนาผาหินทราย หุบเขาลึก 
ที่ลอมรอบไปดวยทะเลทรายกันกวางใหญ เปนจุดหลายปลายทางยอดนิยมสําหรับ
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป�าและปนเขา สําหรับการทองเที่ยวในอุทยาน
แหงชาติไซออน มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญที่คุณจะตองไมพลาดไปเยือน คือ หุบ
เขาไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON) แคนยอนที่มีความยาว 
ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึก ประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของ
ทัศนียภาพหนาผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก นํา
ทานเขาสู “ไซออน แคนยอน วิลเลจ” (ZION CANYON VILLAGE) ทางเขาสู
อุทยานอีกทั้งยังเปนที่ตั้งของรานอาหาร รานขายของที่ระลึกใหทานไดเลือกซื้อ
มากมาย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเขาสู “ศูนยบริการนักทองเที่ยวไซออน”  (ZION NATIONAL PARK 

VISITOR CENTER) ตั้ ง อ ยู
เมืองสปริงเดล (SRINGDALE)  
รัฐยูทาห (UTAH) เปนหุบเขา
รูปตัววี ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะ
ชั้นหินทรายของแมน้ําเวอรจิ้น 
(VIRGIN RIVER) จุด เริ่มตน
ข อ ง ก า ร เที่ ย ว ช ม อุ ท ย า น
แห งชาติ ไซออน  จาก น้ัน  นํ าท านชม   “บั งลั งก ข าว” (GREAT WHITE 
THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแหงชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต 
ซึ่งตั้งอยูในเขตวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐยูทาหสหรัฐอเมริกา  

คํ่า               บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :     QUALITY INN BRYCE CANYON HOTEL หรือทีพั่กระดับใกลเคียง 

 
 
 



 

 

วันที่ 4     ไบรซ แคนยอน –  ฮอรนชูเบน – เพจ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติไบรซแคนยอน” (BRYCE CANYON NATIONAL 

PARK) เป น อุทยานที่ ตั้ งอยู ท างตอนใต ของรัฐยูทาห  (UTAH) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอยูเหนือระดับน้ําทะเลถึง 8,000-9,000 ฟุต (2,400-2,700 
เมตร) เกิดขึ้นมากวาหมื่นปจาก
ก าร เผชิญ กั บ สภ าพ ดิ น ฟ� า
อากาศที่รุนแรงในพื้นที่สูงชัน
และเกิดการถูกกัด เซาะโดย
แมน้ําและหิมะ จึงเกิดไบรซแคน
ยอนขึ้น ชาวอินเดียนแดง เรียก
ที่ น่ี ว าหินแดง (RED ROCK) 
เอกลักษณของไบรซแคนยอนคือ แทงหินยอดแหลมๆ เรียกวา ฮูดู (HOODOOS) 
ที่ขึ้นเรียงกันเปนแนว มีรูปรางรูปทรงแปลกประหลาดตํานานของพวกอินเดียนแดง
กลาววา แทงหินเหลาน้ีเกิดจาก
มนุษยที่ตองคําสาปกลายเปน
หิ น  ไ บ ร ซ แ ค น ย อ น 
ประกอบด วยหิ นทรายสลับ
หินดินดาน ตั้งแตยุคครีเทเชียส
ถึงชวงตนของมหายุคซีโนโซอิก 
ตกสะสมตัวในสภาพแวดลอม
แบบทะเลสาบขนาดใหญ จนกระทั่งน้ําตื้นขึ้นเรื่อยๆ เปนเวลาหลายลานป ทําให
เริ่มมีการกรอนของแมน้ําที่ไหลผานชั้นหิน รวมกับการยกตัวของพื้นดินขณะเกิด
เทือกเขารีอกกี้ (70-50 ลานปกอน) จากน้ันก็มีการยกตัวของเปลือกโลกอีกครั้ง 
และทําใหเกิดที่ราบสูงโคโลราโดเมื่อ 16 ลานปกอน การยกตัวทําใหหินเริ่มมีการ
แตกตามแนวดิ่ง ซึ่งทําใหงายตอการถูกกรอน จนกลายเปนแทงเสาสวยงามใน
ปจจุบัน สีน้ําตาลแดง สีชมพู และสีแดงไดจากแรฮีมาไทต (HEMATITE) ซึ่งมีธาตุ
เหล็กเปนองคประกอบ สวนสีเหลือไดจากแรลิโมไนต (LIMONITE) สวนสีมวง ได



 

 

จากแรไพโรลูไซต (PYROLUSITE) หินแตละชั้นมีความทนทานตอการกรอน
แตกตางกัน ทําใหเสาหินมีลักษณะเปนปลองๆ และเวาตรงสวนที่หินผุพังงาย  นํา
ทานชมจุดชมวิวหลัก SUNRISE POINT จุดชมพระอาทิตยขึ้น เมื่อแสงอาทิตย
สาดสองมาทานจะไดชมอัฒจันทรอันตระการตา, ชม THOR’S HAMMER หรือ
ปลองไฟนางฟ�า, จุดชมวิว INSPIRATION ทานจะไดชมความงดงามที่แตกตางกัน 
, และ BRYCE POINT เปน 1 ในทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของอัฒจันทรและความ
มหัศจรรยของท่ีน่ี BRYCE POINT มีชื่อเสียงในเร่ืองพระอาทิตยขึ้น 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “ฮอรสชูเบนด”  (HORSESHOE BEND) 

(ระยะทาง 254 กม. ใชระยะเวลา
ใน ก าร เดิ น ท า งป ร ะม าณ  3 
ชั่วโมง)นําทานสู “ฮอรสชูเบนด” 
(HORSESHOE BEND) จุดโคง
ของแมน้ําโคโลราโด ที่ถูกน้ํากัด
เซาะจนกลายเปนรูปเกือกมาสี
เขียวมรกตโอบลอมกับแกรนด
แคนยอนหินทราย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “เมืองเพจ” (PAGE) 
ตั้งอยูทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (ARIZONA) เปนเมืองที่เรียกวาเปนเมืองตนน้ํา
ของแกรนดแคนยอน 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที่ :        BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL                                    

หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 5      เพจ – แอนทีโลป แคนยอน – BEARIZONA WILDLIFE PARK – เซาทริม   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู “แอนทีโลป แคนยอน” (ANTELOPE CANYON) แอนทีโลปแคนยอน 

(ANTELOPE CANYON) ตั้ งอยู ในรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา เปนสถานที่
ทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่ของชนเผานาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามน้ี เกิดจากการ
ทําลายและกัดเซาะทางธรรมชาติคือ กระแสน้ํา และลม โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง



 

 

ฤดูมรสุม กระแสน้ําไดไหลดวยความเร็วในขณะที่ไหลผานก็ไดกัดเซาะหินทราย
ออกไป ทําใหเกิดความลึก เรียบ และรอยเสนในลักษณะริ้วไหลท่ีผิวของหิน โดยใน
แตละฤดูกาลภูเขาหินทราย จะมี
สีสันที่แตกตางกันขึ้นอยูกับการ
หักเหของแสงในแตละวัน แอนที
โลปแคนยอน แบงเปนสองสวน
คือ ชวงบนอัพเพอรแอนเทอโลป
แคยอน (UPPER ANTELOPE 
CANYON) แ ล ะช ว ง ล า ง  โล
เว อ ร แ อ น ที โ ล ป แ ค น ย อ น 
(LOWER ANTELOPE CANYON) 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู BEARIZONA WILDLIFE PARK มีพื้นที่

ประมาณ 160 เอเคอร ตั้งอยูใจกลางของแอริโซนาตอนเหนือ (ARIZONA)  และ
ตั้งอยูทามกลางป�าสงวนแหงชาติ  นักทองเที่ยวจะน่ังรถผานป�าสนกวา 3 ไมล เพื่อ
ชมสัตวในอเมริกา
เห นื อ ที่ อ ยู อ า ศั ย
ตามธรรมชาติ  ให
ท าน ได สั ม ผั สกั บ
สั ต ว ป� าม าก ม าย
พรอมการเดินทางที่
แสนตื่นเตน น่ังรถ
ชมวิวอันงดงามและ
ชมสัตวป�ามากมาย
ต า ม ถิ่ น ที่ อ ยู ใ น
ธรรมชาติ อาทิ ควายไบซัน  แพะภูเขา  หมาป�า หมีดํา  จากน้ัน นําทานชม FORT 
BEARIZONA สัตวหลากหลายที่จัดแสดงใหทานไดชม นําชม BIRDS OF 



 

 

PREY ทานจะไดพบกับนักลาเหยื่อ เชน เหยี่ยว เหยี่ยวภูเขา และนกฮูก ที่ทางสวน
สัตวไดจัดแสดงใหทานไดชม 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  
พักที่ :        RAMADA BY WYNDHAM WILLIAMS/GRAND CANYON AREA   

หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 6     เซาทริม – อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน – ลาฟลนิ   
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู “อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน” (GRAND CANYON) (ระยะทาง 97 

กม. ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)  ฝم�ง SOUTH RIM 
ความมหัศจรรย ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก ปจจุบัน ถูกจัดใหเปน
หน่ึงในอนุรักษสถาน
ของโลกตามมติของ 
สหประชาชาติ แกรนด
แคนยอนถู กค นพบ
เมื่อปค.ศ.1776 ปซึ่ง
เกิ ดขึ้ น โดยอิทธิพล
ของแมน้ําโคโลราโดที่
ไหลผานท่ีราบสูง ที่ถูก
กัดเซาะจนกลายเปน
รูปเกือกมา  ใหทานไดชมความสวยงามภูเขาหินทราย ไดเวลาอันสมควร นําทาน
เดินทางสู หุบเขาแกรนดแคนยอนอันโดงดัง  นําทานเดินทางสู  SOUTH RIM 
TRAIL นําทานสู  ศูนยบริการขอมูล นําทานเก็บภาพความสวยงามของ 
MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเปนจุดชมวิวคลายกับโรงละครยุค
โบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเน้ือที่ยื่นเขาไปดาน
ในของแคนยอน  จากน้ัน นําชม POWELL POINT จุดชมวิวแหงน้ี ตั้งชื่อเพื่อเปน
เกียรติแก จอหนเวสลียพาวเวลล (JOHN WESLEY POWELL) ผูคนพบแก
รนดแคนยอน ในป ค.ศ. 1869 จากการลองเรือสํารวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวน้ี
เปนหนาผาที่ยื่นเขาไป สามารถชมวิวไดเกือบ 360 องศา  จากน้ัน นําทานชม 



 

 

POWELL POINT ซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณหินแกรนิตใหกับจอหนเวสลีย
พาวเวลล เพ่ือรําลึกถึงการสํารวจสองครั้งแรกของเขาในแมนํ้าโคโลราโดในป ค.ศ. 
1869 และ นําชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่
สามารถมองเห็นแมน้ําโคโลราโด จากน้ัน นําทานสู จุดชมวิวริมถนน (DESSERT 
VIEW DRIVE) เปนหน่ึงในจุดชมวิวที่สําคัญทางทิศใต  ทําหนาที่ เปนพื้นที่ของ
อุทยานเพราะมีทางเขาศูนยบริการนักทองเที่ยวและสถานีเรนเจอร 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู “เมืองลาฟลิน”  (LAUGHLIN) (ระยะทาง 

380 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)  ตั้งอยูในรัฐ
เ น ว า ด า  ( NEVADA) 
ตั้ งอยู ท างตอนใต ของ
ลาสเวกัสประมาณ 140 
กิโลเมตร เมืองลาฟลิน 
ไดตั้งชื่อตามดอน ลาฟลิน 
(DON LAUGHLIN) ชาว
พื้ น เมืองที่ ซื้ อที่ ดินทาง
ตอนใตของรัฐเนวาดา 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร  
พักที่ :        HARRAH’S LAUGHLIN CASINO & HOTEL                                   

หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 7     ลาฟลิน – บารสโตร – BARSTOW SHOPPING OUTLET – ลอสแองเจลิส    
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
นําทานเดินทางสู “เมืองบารสโตร” (BARSTOW) (ระยะทาง 274 กม. ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) เปนเมืองในซาน เบอรนาดิโน (SAN 
BERNARDINO) รัฐแคลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา 

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย อิสระใหทานไดชอปปم�ง BARSTOW SHOPPING OUTLET ตามอัธยาศัย ซึ่งมี

สินคาหลากหลายแบรนดใหทานไดเลือกซื้อ อาทิ OASICS, BALLY, BANANA 



 

 

REPUBLIC, CALVIN KLEIN, COACH, GAP, GUESS FACTORY, KATE 
SPADE, KIPLING, LACOST, SAMSONITE, SWAROVSKI, TOMMY 
HILFIGER เปนตน  ได เวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู  ลอสแอนเจลิส 
(ระยะทาง 175 กม. ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) 

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :     HOLIDAY INN LA MIRADA หรือที่พักระดับใกลเคียง 
วันที่ 8      ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – ชอปปم�ง – สนามบนิ 
เชา บริการอาหารม้ือเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
 นําทาน ชมมหานครลอสแอง

เ จ ลิ ส  ( LOS ANGELES) 
(L.A.) ซึ่ งเปน เมืองใหญ ที่ มี
ประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน 
สหรัฐอเมริกา และเปนหน่ึงใน
ศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ 
วัฒ นธรรม  และการบัน เทิ ง
ลอสแองเจลิส ตั้งอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ชื่อเมืองลอสแอง เจลิสมาจากคํา วาโลส
อั ง เค เลส  (LOS ÁNGELES) ช ม บ ริ เวณ ไช นี ส  เธี ย เต อ ร  (CHINESE 
THEATRE) ซึ่งทานจะไดถายรูปกับรอยมือ รอยเทาของเหลาดาราชื่อดัง ที่
ประทับไวพรอมชื่อจารึกของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด นําทานชม ฮอลีวูด 
วอลก ออฟ เฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เปนทางเทาที่อยูสอง
ขางทางถนนฮอลลีวูด บูเลวารด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน สตรีท ในทิศ
เหนือ-ใต ตั้งอยูในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา เปน
ระยะทางเดินเทาทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟม ประดับดวยแผน
หินตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก จํานวนมากกวา 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดง
และบุคคลท่ีมีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเปนเกียรติสูงสุด สําหรับ
ผูไดรับคัดเลือก ใหจารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร / วงการโทรทัศน /วงการดนตรี 
/ วงการวิทย ุ/ วงการละครเวท ี

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทาน ผานชม ยานธุรกิจ
สําคัญ ยานไชนาทาวน ศาลา
วาการเมือง มิวสิคเซ็นเตอร 
ถนนฮอลลีวูด เบเวอรรี่ฮิลล 
ถนนโรดิโอ ไดรฟ (RODEO 
DRIVE) จาก น้ั น  นํ าท านสู  
ย าน  BEVERLY HILLS ซึ่ ง
เปนยานชอปปم�งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พรอมกันน้ียังเปนยานที่มีดาราฮอลิวูด 
อาศัยอยูมากมาย อิสระใหทานชอปปم�งตามอัธยาศัย ที่ ยานเบเวอรรี่ฮิลล จากน้ัน 
นําทาน เดินทางสู “เดอะ โกรฟ” (THE GROVE) แหลงชอปปم�งและแหลงบันเทิง
ที่มีชื่อเสียงอีกแหง 

 หน่ึงของแอลเอ ถูกสรางขึ้นเมื่อป 2002 อิสระใหทานไดเดินเลือกซื้อสินคา ฟาเมอร มาร
เก็ต แหลงรวมสินคาพื้นเมือง  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติลอส แองเจลิส 

วันที่ 9     แอล.เอ. – ฮองกง (ตอเครื่อง)  
00.30 น. ออกเดินทางสู  ฮองกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ CX 881 
*** บินผานเสนแบงเวลาสากล *** 

วันที่ 10   ฮองกง – กรุงเทพฯ  
06.45 น. เดินทางถึง ฮองกง แวะเปลี่ยนเคร่ือง   
08.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพ โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ CX 717 
10.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ 
ลม ,ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณใน
ตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้
การตัดสินใจ  จะคํานึงถงึผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ออกเดินทางชวง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 2 ทาน  

              พักทานเดียว / หอง 
                      จายเพ่ิม 

ก.ย.-ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 24,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจาก

เจาหนาที่บริษัทฯ 
หมายเหตุ : โรงแรมในประเทศอเมริกา ไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน (TRIPLE ROOM) จะเปน

เตียงใหญ 2 เตียงแทน 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน
อเมริกา ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถ ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั กรุงเทพฯ- ลอส แองเจลิส- กรุงเทพฯ  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี
เครื่องปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรหรือการประชมุตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบรกิารนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000.- บาท คาประกันอุบัติเหตุ
ในการเดินทางวงเงินทานละ  1,000,000 บาท  (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขกรมธรรม) ในกรณีทานอายุ
เกิน 75 ป ทานตองซื้อประกันเพ่ิม 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรดี , คาเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน
รายการ  

 คาผกผันของภาษน้ํีามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไมคืนใหทานไม
วาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม ทานละ 8,500 บาท 

 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากป�องกันการสูญ
หายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพัก
สําหรับทุกทาน) 

 คาทิปพนักงานขับรถทานละ 5 USD / ทาน / วัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 40,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา
หนังสือเดินทาง PASSPORT  มายังบริษัท และคาใชจายสวนท่ีเหลือกรุณาชําระกอนการ
เดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่นั่งครบ  25 ทาน และ

ไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆท่ีเปนกรุปในการ
ยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทาง
ทานจะตองรอใหคณะครบ 15 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  

 หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นวีซาเดี่ยว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการ ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งตั๋วเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎ
ทานจะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขา
พัก ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมี



 

 

เอกสารช้ีแจงใหท านเขาใจ(ทั้ งนี้ ขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนด
โอเปอเรเตอรตางประเทศหรือโรงแรมที่พักตางประเทศเพ่ือที่จะไดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคาเปนสําคัญ) 

 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยดึ
คาใชจายทั้งหมด 100% 

 ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด 
หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจํากับที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป -  เก็บคาใชจาย 40,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  20 วันขึ้นไป  -  เก็บคาใชจาย  70 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  1-19 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  (ตองมาโชวตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายน้ิวมือทุกทาน) 
 หนังสือเดินทางที่เหลอือายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 
หนา  

 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทานัน้ ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จํานวน 3 
รูป ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  

 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรบัรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อ
ผูเดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน 



 

 

หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO 
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 

*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบบั ( สถานทูตรับบัญชีออมทรัพยเทานั้น สวน
บัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติม
ได ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงิน
ฝาก ออมทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อใหตรงกบัหนา
พาสปอรต และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสาํเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอ
ประมาณ 3-5 วันทําการ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคาร
ออกเอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง 
หรือบิดามารดาไมไดเดินทางท้ังสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจาก
บิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยทีว่าการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุม
เชงเกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชาํระ
ไปแลวและหากตองการขอยื่นคํารองใหมกต็องชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวย
ความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบรษิัทใครขอ
รบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน  



 

 

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถติิใน
นามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่น
วีซาปลอมหรือผิดวัตถปุระสงคในการยื่นขอวซีาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงิน โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 

 


