
 

 

 

รหัสทัวร WCT1902744 
ทัวรอเมริกาตะวันตก 9 วัน 6 คนื [CX] 
นําทาน ลองเรือชมความงามของอาวซานฟรานซิสโก พรอมเก็บภาพสะพานโกลเดน เกท 
สัมผัสความงดงามของ “ทะเลสาบทาโฮ” พรอมชมทิวทัศนของภูเขาอันสวยงาม  
อุทยานแหงชาติ DEATH VALLEY ซึ่งถกูจดัอันดับเปนที่แหงแลง และอยูต่ําที่สุดในทวีป
อเมริกาเหนือ 
เขาชม อุทยานแกรนดแคนยอน ส่ิงมหัศจรรยทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  
สนุกสนานกับเครื่องเลนมากมาย ณ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันอาทิตยที่ 29 ธ.ค.62(1)     ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ฮองกง – ซาน ฟรานซิสโก 
                 ยอดเขาทวินพีค                

10.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินคาเธต แปซิฟค แอรไลน (M) พรอม
เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรท่ีน่ังบนเครื่อง 

13.05 น. ออกเดินทางสู ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คารเธย แปซิฟค แอรไลน  
เท่ียวบินที่ CX 614 

16.55 น. แวะเปลี่ยนเครื่องท่ี ฮองกง  
19.00 น. ออกเดินทางสู ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน คารเธย แปซิฟค แอรไลน  

เท่ียวบินที่ CX 892 
****************** บินขามเสนแบงเขตสากล******************* 

15.20 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นําทานผานพิธีตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากร จากน้ัน นําทานเที่ยวชม เมอืงซานฟรานซิสโก (SAN 
FRANCISCO) นครมหาเสนหแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งเปนเมืองท่ีมีความ
หนาแนนประชากรเปนอันดับสองของประเทศ นําทานขึ้นสู ยอดเขาทวินพีค (TWIN 
PEAK) ใหทานไดชมทวิทัศนอันงดงามของเมอืงซานฟรานซิสโก  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 พักท่ี :      CROWNE PLAZA SILICON VALLEY N-UNION CITY HOTEL หรือที่พัก

ระดับใกลเคียง 
 
วันจันทรที ่30 ธ.ค.62(2)     ซาน ฟรานซิสโก – ลองเรือชมอาวซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทา

โฮ 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางสูทาเรือ “ลองชม
ความงามของอาวซานฟานซิสโก” 
ทานจะเห็นสะพานโกลดเดน เกท 
อยางชัดเจน ผานชมเกาะอัลคาทราซ 
คุกเกาะที่มีช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก 
เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะ
น้ีเคยเปนสถานที่ต้ังประภาคาร และ
ป�อมปราการของกองทพั และยังเปนคุกทหารจนถึงป 1963 หลังจากน้ัน เกาะอัล
คาทราซ ก็กลายเปนสถานที่ทองเท่ียว เน่ืองจากเกาะแหงน้ีตั้งอยูโดดเด่ียวกลางอาว



 

 

ตามธรรมชาติลอมรอบดวยน้ําที่มอุีณหภูมิเยอืกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัล
คาทราซ จึงไดรับการพจิารณาใหใชเปนท่ีคุมขังนักโทษ ที่ไมสามารถหลบหนีได 
Fisherman’s Wharf ฟชเชอรแมน วารฟ เปนเหมือนสะพานปลา ทาเรือ สามารถ
มองเห็นอาว ซานฟรานซ ิสโก และสะพาน Golden Gate ผลงานวิศวกรรมอันลํ้า
เลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีออกแบบโดยนายโยเซฟ แบรมานนสเตราซ 
รานอาหารแถวน้ีจึงมีอาหารทะเลสดๆ ไวรอตอนรับนักทองเที่ยว ใกลๆ กันกับ San 
Francisco Pier 39 คือ Cannery  และ Ghirardelli Square ซึ่งเปนแหลง
ทัวรท่ีเต็มไปดวยนักทองเที่ยวและไดเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย ทานชม “ถนนลอมบารด” 

(LOMBARD STREET) เปนถนนที่
คดเค้ียวที่สุดในโลก สรางข้ึนมาต้ังแตป 
ค.ศ. 1922 เพ่ือเช่ือมถนนไฮด(HYDE) 
กับถนนลีเวนเวิรท 
(LEAVENWORTH โดยไตลงมา) 
ตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โคง
หักศอกแบบวันเวยขาลง ระหวางโคง
ตกแตงตนไมดอกไมสวยงาม และมี
บันไดคนเดิน 2 ขางทาง ชมสะพาน
แขวนโกลเดนเกท ผลงานวิศวกรรมอัน
ลํ้าเลิศปลายยุคปฏวิัติอุตสาหกรรมที่
ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบรมานน
สเตราซ ใหทานถายรูปเปนที่ระลึกกับสะพานแขวนท่ียาวที่สุดในโลก  หลังจากน้ัน นํา
ทานผานชม ซีวิคเซ็นเตอร ศูนยรวมของหนวยงานราชการตาง ๆ ไดเวลาอันสมควร 
นําทานเดินทางสู “เมืองคารสัน” (CARSON CITY)   (ระยะทาง 355 กม. / ใช
ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง 10 นาที) ซึ่งเปนเมืองใหญที่สุด และเปนเมืองหลวงของรัฐ
เนวาดา 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :          HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วนัอังคารท่ี 31 ธ.ค.62 (3)     ลองเรือทะเลสาบทาโฮ – ทะเลสาบโมโน – บิชอป  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  



 

 

 นําทาน ลองเรือทะเลสาบทาโฮ  (LAKE TAHOE) เพ่ือด่ืมดํ่ากับความงามของ
เทือกเขาอัลไพนท่ี EMERALD BAY ซึ่งเปนจุดชมวิวท่ีงดงามที่สุดแหงหน่ึงของ
ทะเลสาบ ในขณะที่คุณเหินขามน้ําไปใน M.S. DIXIE II ชื่นชม Sierra Nevadas 
โดยรอบและลองเรือผานเกาะ FANNETTE ISLAND ซึ่งเปนเกาะเดียวของ
ทะเลสาบรวมทั้งปราสาท VIKINGSHOLM ชมทิวทัศนตระหงานของภูเขาและ

น้ําตกที่เรียงรายอยางสวยงาม 
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู “เมืองบิชอป” (BISHOP) (ระยะทาง 277 กม.) เปนเมืองในเขต

อินโย แคลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา แมวาบิชอปเปนเพียงเมืองท่ีรวบรวมและเปนท่ีที่มี
ประชากรมากท่ีสุดในเขตอินโย ต้ังอยูในเขตอิสรภาพ บิชอปต้ังอยูทางตอนเหนือสุด
ของหุบเขา OWENS ที่ระดับความสูง 4,150 ฟุต (1,260 เมตร) อีกท้ังเมืองบิชอป
ต้ังอยูใกลสถานที่ทองเที่ยวมากมาย และยังเปนเมืองตากอากาศท่ีสําคัญ โดยเปน
ศูนยกลางการคาและที่พักอาศัย ระหวางทางแวะถายรูปกบั “ทะเลสาบโมโน” 
(MONO LAKE) หรือ AN ALIEN 
LANDSCAPE ต้ังอยูในเขตพื้นท่ี
ของ รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ภายในทะเลสาบ
ประกอบไปดวยผืนน้ํา สลับกับโขด
หินแหลมที่มีรูปรางแปลกตา  อีก
ทั้ง ทะเลสาบโมโน เปนทะเลสาบท่ี
ไมมีทางออกสูมหาสมุทร ทําใหน้ํา
ในทะเลสาบมีความเค็มอยูมาก ซึง่ปริมาณเกลือในทะเลสาบแหงน้ีเองที่กอใหเกิด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโตของบรรดากุง ในทุก ๆ ฤดูจึงมักจะมี
ฝูงนกนับพันตวับินถลาลงมาหากุงกินเปนอาหาร และดวยความสวยงามของ
ธรรมชาติที่ผสานกับระบบนิเวศเล็ก ๆ ทําใหทะเลสาบแหงน้ีไดถูกจัดใหอยูใน
ทําเนียบสถานที่สุดแปลกของโลก 



 

 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี :      HAMPTON INN & SUITES CARSON CITY หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 
 
วันพุธที ่01 ม.ค.63 (4)     อุทยานแหงชาติ DEATH VALLEY – ลาส เวกัส   

                     อิสระชมเมืองยามค่ําคืน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก  

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติ 
DEATH VALLEY หรอื หุบเขา
มรณะ (178 กม.) เปนอุทยาน
แหงชาติที่ใหญที่สุดของ
สหรัฐอเมริกา โดยมีพืน้ที่คาบเกี่ยว
ระหวางรัฐแคลิฟอรเนียและรัฐ
เนวาดา ต้ังอยูในเขตพืน้ท่ีหุบเขาที่
ต่ําท่ีสุดแหงแลงท่ีสุดใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอุณหภูมิสูงสุดที่
เคยมีการบันทึกเอาไวก็คือ 56.7 
องศาเซลเซียส อุทยานแหงชาติ 
DEATH VALLEY อยูต่ํากวา
ระดับน้ําทะเลถึง 282 ฟุต ในอดีต
สถานท่ีแหงน้ี เคยเปน 
เหมืองแรบอแรกซ แตหลังจาก
อุตสาหกรรมเหมืองแรในพ้ืนที่แหง
น้ีซบเซาลง ก็ไดมีความพยายาม
เรียกรองใหมีการข้ึนทะเบียนเขต 
DEATH VALLEY ใหเปนอุทยาน
แหงชาติและคําเรียกรองน้ีไดรับการ
รับรองในท่ีสุด ซึ่งสภาพภูมิประเทศ
ของอุทยานแหงชาติ DEATH 
VALLEY น้ัน เรียกไดวาสวยงาม
แปลกตาม และหาชมไดยาก  
เพราะมีลักษณะเปนหุบเขาสลับกับ
เนินหิน ทะเลทราย และเนินทราย
อันสูงชัน นําทานชม STOVEPIPE WELLS ชุมชนเล็กๆ ซึ่งเปนจดุเร่ิมตนของ
อุทยานเพ่ือตอไปยังสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ของอุทยานแหงชาติ DEATH VALLEY   



 

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บาย นําทานสู ศูนยขอมูลนักทองเที่ยว “FURNACE CREEK VISITOR CENTE” ซึ่ง

เปนศูนยแสดงขอมูลและการดําเนินงานของอุทยานฯ อีกทั้ง ยังมกีารนําเสนอภาพน่ิง
เกี่ยวกับประวติัศาสตร วัฒนธรรม และธรรมชาติของหุบเขามรณะแหงน้ี จากน้ัน นํา
ทานเดินทางสู ZABRISKIE POINT  ซึ่งต้ังอยูฝم�งตะวันออกของอุทยาน เปนจดุชม
วิวที่สวยงามท่ีสุดของอุทยานแหงชาติ DEATH VALLEY ซึ่งเปนจุดท่ีนักทองเท่ียว
ไมควรพลาดที่จะเขามาเก็บภาพท่ีจุดน้ี ใหทานอิสระเก็บภาพความสวยงามของ
เทือกเขา AMARGOSA ตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควร นําทานออกเดินทางสู 
“เมืองลาสเวกัส” (LAS VEGAS) ผานภูมปิระเทศท่ีเปนภูเขาและทะเลทรายอัน
กวางใหญของรัฐเนวาดา เมืองลาสเวกัส เปนเมืองท่ีต้ังอยูในมลรัฐเนวาดา 
สหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ท่ีชาวอเมริกันและคนทัว่ โลก ใหฉายาวา “เมืองแหงบาป” 
(SIN CITY) ลาสเวกัสเปนสถานที่ท่ีมีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองท้ังเมือง 
เจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของกิจการการพนันเปนแรงดึงดูดหลักให
นักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามาตอมาก็ไดพัฒนาไปสูธุรกิจบรกิารใกลเคียง ไดแก 
โรงแรม ศูนยแสดงสินคา ศูนยประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา ซ่ึงลวนแลวแตมี
ความโออาอลังการ และขนาดใหญมากกวาท่ีอ่ืนในโลก และจะหาไดคอนขางยากท่ี
จะมีบอนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอยางแนนหนาในบริเวณใกลเคียงกัน
เหมือนกับเมืองลาสเวกัส 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 
พักท่ี :           BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือท่ีพักระดับใกลเคียง 

 

วันท่ี 5 (02 ม.ค.63)     ลาสเวกัส – ชมเข่ือนยักษฮูเวอรแดม – แกรนดแคนยอน – 
SKYWALK  

เชา    บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
นําทานออกเดินทางสู วนอุทยานแก
รนดแคนยอน (GRAND 
CANYON)  ส่ิงมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติหน่ึงในเจ็ดของโลก (213 
กม.) ระหวางทางแวะ ชม เข่ือน
ยักษฮูเวอรแดม หรือ โบลเดอร
แดม เขื่อนคอนกรตี ขนาดใหญกั้น
แมน้ําโคโลราโด ต้ังอยูบนเขตแดน
ของ มลรัฐเนวาดา และ มลรัฐ



 

 

แอริโซนา ท่ีสรางเสร็จ เมื่อปค.ศ. 1935 ซึง่ในขณะท่ีกอสรางเสร็จ นับเปนเขื่อน
คอนกรีต ขนาดท่ีใหญที่สุดในโลก ตอมาเมื่อ เข่ือนแกรนดคูลี สรางเสร็จในป พ.ศ. 
2488 เขื่อนน้ีจึงตกลงมาเปนท่ีสอง ปจจุบันเขื่อนฮูเวอร เปนเข่ือนผลิตไฟฟ�าใหญ
เปนอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ�าหลอเล้ียงรัฐเนวาดาและรัฐใกลเคียง 
จากน้ันเดินทางตอ ชมความงามตามธรรมชาติของ แนวหุบเขาอันกวางใหญตระการ
ตา และสายน้ําโคโลราโด ท่ีคดเคี้ยว นําทานชมแนวหุบเขาที่ยังคงรกัษาสภาพภูมิ
ประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซนา   

บาย ใหทานไดชมอุทยานแหงชาติ แกรนดแคนยอน (GRAND CANYON) ส่ิงมหัศจรรย
ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก  กอตัวข้ึนในชวงเวลาประมาณ 2,000 ลานป เปน
หุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กวาง ท่ีสุด 29 กม.และลึกเกือบ 2 กม.นําทาน
เขาชมดาน West Rim ที่ซ่ึงทานจะได สัมผัสประสบการณการเดินบน สกายวอลค 
(Sky Walk) ท่ีจะทําใหทานรูสึกเหมือนเดินอยูบนอากาศ อยางนาต่ืนเตน 
หวาดเสียว จากน้ัน นําทานเดินทางกลับเมืองลาสเวกัส  

*** อิสระอาหารค่ําเพ่ือสะดวกในการชอปปم�ง *** 
 กิจกรรมหลังทานอาหารค่ํา ทานจะเพลิดเพลินกับโชวท่ีจัดแสดงไวหนาโรงแรมแตละ

แหงในยานถนน STRIP ของลาสเวกัส เชน โชวภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว
โจรสลัดท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND โชวน้ําพุเตนระบําที่ BELLAGIO ฯลฯ 
ชมรถไฟเหาะและเคร่ืองเลนหวาดเสียวตางๆ ที่ตั้งอยูสูงท่ีสุดในโลกในโรงแรม 
STRATOSPHERE ชมหน่ึงในพระพรหมของไทยซึ่งต้ังอยูที่ โรงแรม CAESAR 
PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซ่ึงจําลองจากปารีส พรอมท้ังชมความสวยงาม
ภายในโรงแรม VENETIAN ดวย  

(ทานสามารถซ้ือรายการโชวพิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดตอหัวหนาทัวร) 
 

พักท่ี :     BALLY’S LAS VEGAS HOTEL & CASINO หรือที่พักระดับใกลเคียง 
 
วันท่ี 6 (03 ม.ค.63)     ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส – ซิทาเดล เอาทเลท  
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทานเดินทางเขาสู “ลอสแองเจลีส” หรือท่ีรูจักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 
427 กม.) ต้ังอยูทางตอนใตของรัฐ
แคลิฟอรเนีย เปนเมืองศูนยกลาง
ทางดานเศรษฐกิจ มวีฒันธรรมท่ี
หลากหลาย เพราะมีประชากร
หลายเช้ือชาติอาศัยอยู อีกทั้งยัง



 

 

เปนเมืองศูนยการทางดานอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเปนท่ีต้ังของ ฮอลลิวูด 
บริษัทผูผลิตภาพยนตรชื่อดังของโลก นอกจากน้ี ลอสแอนเจลิส ยังเปนเมืองที่มีความ
หลากหลายของแหลงทองเท่ียว อาท ิสวนสนุก ส่ิงกอสรางสถาปตยกรรม พิพิธภัณฑ
อารท แกลลอรี ่โรงละคร หางสรรพสินคา รวมทั้งรานอาหาร บาร ไนทคลับ ท่ีชวย
สรางสีสันในยามค่ําคืนดวย 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บาย ทานเดินทางสู ซิทาเดล เอาทเลท เซ็นเตอร (CITADEL OUTLET) ซึ่งสถานที่ชอป

ปم�งมีสถานท่ีต้ังที่ใหญและเปนเอาท
เล็ทใหญท่ีสุดในนครลอสแองเจลสิ 
มีบริเวณใหญโตและกวางขวาง 
ประกอบดวยรานคาแบรนดเนมดัง
ทั้งหลายท่ีมีรานคาอยูมากกวา 115 
ราน และราคาลดถงึ 30 - 70 % 
จากราคาปกติของสินคาแบรนดเนม เหมาะสําหรับทุกทาน ทุกวัย เชน Guess , 
Nine West , H&M ,ดังทั้งหลายที่มีรานคาอยูมากกวา 115 ราน และราคาลดถึง 
30% - 70 % จากราคาปกติของสินคาแบรนดเนม เหมาะสําหรับทกุทาน ทุกวัย เชน 
Guess , Nine West , H&M , Coach , Billabong , Calvin Klein , DKNY 
และอ่ืน ๆ อีกมากมาย อิสระใหทานไดเดินเลนหรือจะเลือกน่ังจิบชา กาแฟ ที่มา
จําหนายหลากหลายจุดในเอาทเลทแหงน้ี 

*** อิสระอาหารค่ําเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง *** 
พักท่ี :         HOLIDAY INN LA MIRADA หรือที่พักระดับใกลเคียง 

 
วันท่ี 7 (04 ม.ค.63)     ลอสแองเจลิส – ชมเมือง – ยนิูเวอรแซล สตูดิโอ – สนามบิน 
เชา บริการอาหารมื้อเชา ณ หองอาหารของโรงแรมท่ีพัก 

นําทาน ชมมหานครลอสแองเจลิส 
(Los Angeles) (L.A.) ซึ่งเปน
เมืองใหญที่มีประชากรมากที่สุด
อันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเปน
หน่ึงในศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแอง
เจลิส ต้ังอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย ช่ือ
เมืองลอสแอง  เจลิสมาจากคํา วา



 

 

โลสอังเคเลส (Los Ángeles) นําทาน ผานชม ยานธุรกิจสําคัญ ยานไชนาทาวน 
ศาลาวาการเมือง มวิสิคเซ็นเตอร ถนนฮอลลีวูด เบเวอรร่ีฮิลล ถนนโรดิโอ ไดรฟ 
(Rodeo drive) ในยาน Beverly Hill ซึ่งเปนยานชอปปم�งท่ีหรูหราท่ีสุดในแอลเอ 
พรอมกันน้ียังเปนยานท่ีมีดาราฮอลิวูด อาศัยอยูมากมาย ชมบริเวณไชนีส เธียเตอร 
(CHINESE THEATRE) ซึ่งทานจะไดถายรปูกับรอยมือ รอยเทาของเหลาดาราช่ือ
ดัง ที่ประทับไวพรอมชือ่จารึกของดาราตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด นําทานชม ฮอลี
วูด วอลก ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) เปนทางเทาที่อยูสองขางทาง
ถนนฮอลลีวูด บูเลวารด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน สตรีท ในทิศเหนือ-ใต  
ต้ังอยูในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอรเนียสหรัฐอเมริกา เปนระยะทางเดินเทา
ทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล ฮอลลีวูด วอลก 
ออฟ เฟม ประดับดวยแผนหินตบ
แตงเปนรูปดาวหาแฉก จํานวน
มากกวา 2000 ดวง จารึกชื่อ ของ
นักแสดงและบุคคลที่มีช่ือเสียงใน
วงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือ
เปนเกียรติสูงสุด สําหรับผูไดรบั
คัดเลือก ใหจารึกช่ือ คือ วงการภาพยนตร / วงการโทรทัศน /วงการดนตรี / วงการ
วิทย ุ/ วงการละครเวที จากน้ัน
เดินทางสู นําทานชม โรงถายยูนิ
เวอรแซล สตูดิโอ (Universal 
Studios Hollywood) ในเน้ือที่
กวา 1,000 ไร ทานจะไดชม 
เบ้ืองหลังเทคนิค และข้ันตอนของ
การถายทําภาพยนตรอยางละเอียด 
สัมผัสกับฉากใหญโตมโหฬาร ท่ีใชในการถายทําจริงของภาพยนตรท่ีโดงดังเรื่อง
ตางๆ เชน คิงคอง  จอวสฯลฯ ชมอาคารบานเรือนท่ีใชในการ ถายทําภาพยนตรเร่ือง
ดังจากฮอลล ีวูด ต่ืนเตนและสนุกสนานผจญภัย เคร่ืองเลนทันสมัย ยนิูเวอรแซล 
สตูดิโอ ยังคงปรับปรงุและเพิ่มธีมตางๆ มาอยางตอเน่ืองอาท ิHarry Potter, The 
Walking Dead ภาพยนตร ซีรียช่ือดัง, Fast & Furious Supercharged 
ภาพยนตรช่ือดัง, Revenge of the Mummy℠ – The Ride, Despicable 
Me Minion Mayhem, Back To The Future, Jurassic Park, 
Terminator, Transformer etc.                                          



 

 

(อิสระอาหารมื้อกลางวันตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวกกับการเลนเคร่ืองเลน ใหทานได
สนุกสนามกับเคร่ืองเลนตางๆ ตามอัธยาศัย) 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร  
TONY ROMA’S RESTAURANT เมนูซี่โครงหมู
อบรสเลิศสูตรตนตํารับ ไดเวลาอันสมควร นําทาน
เดินทางสู สนามบิน 

23.25 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธย แปซิฟค  
CATHAY PACIFIC AIRWAYS เท่ียวบินที ่CX 881 

วันที่ 8 (05 ม.ค.63)     ฮองกง  
*** บนิผานเสนแบงเวลาสากล *** 

วันที ่9 (06 ม.ค.63)     กรุงเทพฯ 
07.20 น. เดินทางถึง ฮองกง แวะเปลี่ยนเครื่อง   
09.10 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี CX 619 
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

******************************************* 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,
ฟ�า , อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด คอนเนคช่ันส  ไดมอบหมายให 
หัวหนาทัวรผูนําทัวร มอํีานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันท้ังน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน
ของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

อัตราคาบรกิาร   
ออกเดินทางช่วง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็กอายุตํ�ากว่า 12 ปี  
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

พกัท่านเดียว / ห้อง 
จ่ายเพิ�ม 

29 ธ.ค. – 06 ม.ค. 2563 99,900 99,900 95,900 35,900 
ต้องการเดินทางโดยชั�นธุรกจิ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ�มเติมจากเจ้าหน้าที�บริษัท 

ห้องพกัที�แคนาดา ไม่มีบริการห้องพกัแบบ 3 เตียง ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพกัแบบเตียงคู่  
 

อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ - ซานฟรานซิสโก // ลอสแองเจลิส -กรุงเทพฯ)  
 คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกบัอาหารทองถิ่นในแตละเมือง  



 

 

 คาบริการนําทัวรโดยหวัหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ
สะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน  

 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทาง (Passport)  
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท คาซกัรีด คาเคร่ืองดืม่และ

คาอาหารที่ส่ังเพ่ิมเอง  ฯลฯ 
 คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีออกใบกํากบัภาษี  
 กรุณาตรวจเช็คสมัภาระทุกครั้งเมื่อเขาโรงแรมที่พัก และกอนออกเดินทางจากโรงแรมทุก
ครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพ่ือความแนนอน) กรณีลืมของไว ณ โรงแรมท่ีพัก ทาง
หัวหนาทัวร และบริษัทฯ จะรีบติดตอประสานงานให แตถาหากมคีาใชจายในการจัดสงคืน 
ตองเปนความรับผิดชอบของผูลืม 
 คาธรรมเนียมในการยืน่วีซาอเมริกา และคาธรรมเนียมวีซา ทานละ 8,500 บาท (ซึ่งทาง

สถานทูตไมคืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม)  
 คาทิปพนักงานขับรถ ทานละ 5 USD ตอทาน ตอวัน 
 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ทานละ 100 บาทตอวัน  

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก  55,000  บาท กอนการเดินทาง พรอมพรอมหนังสือ
เดินทาง และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน มิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาได
ครบ 15 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ 
ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ท่ีไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 คาหองพักในการเขาพัก ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองพักทุกคืน ของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวนัที่เขาพัก ทาง
โรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให
ทานเขาใจ(ท้ังน้ีขึ้นอยูกับการตอรองระหวางบริษัทฯกับแลนดโอเปอเรเตอรตางประเทศหรือ
โรงแรมที่พักตางประเทศเพื่อที่จะไดประโยชนสูงสุดแกลูกคาเปนสําคัญ) 

 
เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วัน - คืนคาใชจายท้ังหมด ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือ
เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน   หรือ กรุปที่มกีารการนัตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 25 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย 40,000 บาท    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  24 วันขึ้นไป  -  เกบ็คาใชจาย  50 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  15 วันขึ้นไป - เกบ็คาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 

เอกสารที่ใชในการยื่นขอวีซา VISA  (ผูขอวีซาจําเปนตองมาแสดงตัวและสแกนลายน้ิวมือ) 
 หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลงัเปนสีขาวเทาน้ัน ) 1.5 X 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป ข้ึนอยู

กับประเทศท่ีจะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT 
MAY CONCERN แทนการใชชื่อแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรบับัญชีออมทรัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอ่ืนๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได ท้ังน้ีเพ่ือให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณทีสุ่ด)  



 

 

* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สาม-ีภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบรูณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึง่จดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชดุ 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเปน

การถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหาก
ตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัด
หมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพ่ิมเติมทางบรษิัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการย่ืนขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูเดินทางเปนหลัก 


