 สัมผัสกับถนนฮอลลีวูด และชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม
 ชมฉากถ่ายทําภาพยนตร์จริงที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 โรงแรมที่พักอยู่ในเมือง ไม่ต้องเดินทางไกล
 ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานฯ และสะพานโกลเด้นเกทอันโด่งดัง
 นั่งรถรางสัมผัสกับวิวที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส

08.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์
แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
11.10 น.
เหินฟ้าจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 750
15.00 น. เดินทาง
ถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
16.35 น.
เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CX 882
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล ****
14.55 น. เดินทางถึง
เมืองลอสแองเจลิส หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น
เมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม และการบันเทิง หลัง จากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ กริฟฟิธ พาร์ค (Griffith Park) ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกของซานตา โมนิก้า และด้วยพื้นที่มากกว่า 8,800 ไร่ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีก
ทั้งยังเป็นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้กริฟฟิธ
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พาร์ค ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ นั่งปิคนิค และยัง
สามารถทํากิจกรรมสนุกๆ ได้หลายอย่าง เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาว
ให้ได้ขึ้นไปสํารวจอีกด้วย จากนั้น นําท่าน สู่ย่าน ฮอลลีวูด (Hollywood) เมืองมายาที่ได้
สร้างสรรค์หนังดังจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้ชาวโลกได้ชมมากมายนับไม่ถ้วน ท่านจะได้ ชม
ไชนีส เธียเตอร์ (Chinese Theatre) โรงหนังแบบจีนประยุกต์ และชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ
เฟม (Hollywood Walk of Fame) ซึ่งเป็นถนนที่ดาราระดับฮอลลีวูดเป็นจํานวนมาก ได้
ประทับรอยมือและรอยเท้าไว้ตามท้องถนนแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้า ของ
เหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด เช่น ทอม
แฮงค์, แบรทพิท, แองเจลิน่า โจลี่, ทอม ครูซ เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Radisson Suites Hotel Anaheim - Buena Park หรือเทียบเท่า ( - / - / D )

วันที่ 2

ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเยี่ยมชมโรงถ่าย ยูนิเวอร์แซล (Universal Studios) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชม
เบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถ่ายทําภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โต
มโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทําจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชม
อาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการ ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ดตื่นเต้นและสนุกสนานผจญ
ภัยเครื่องเล่นทันสมัย SIMPSON, JURASSIC PARK, TERMINATOR-3 หรือตื่นตากับ 3 D ที่
ให้ความรู้สึกสมจริง เหมือน กับท่านได้เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ด้วย กับเครื่องเล่น
TRANSFORMERหรือชมการแสดงสุดยอดทางเทคนิค UNDER WATER WORLD และพบ
กับโชว์ล่าสุดของที่นี่ นั่นคือ FAST AND FURIOUS
(อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวก)
เย็น รับประทานอาหารเย็น
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เข้าพักโรงแรม Radisson Suites Hotel Anaheim - Buena Park หรือเทียบเท่า ( B / - / D )

วันที่ 3 ลอสแองเจลิส

– ลาสเวกัส

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาว
อเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City) หรือนักเขียนบางคนให้ชื่อว่า
เป็น "America's Playground" หรือสนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็น สถานที่ที่มี
ลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนัน เป็น
แรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง
ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
ความโอ่อ่าอลังการ ขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลกเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย พาทุกท่านช้อปปิ้งที่
ลาสเวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต (Las Vegas Premium Outlets) ซึ่งเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในลาสเวกัส และยัง มีสินค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น
Coach, Burberry, Lacoste, Diesel, A/X, Salvador Farragamo, Energies Miss sixty, Calvin
Klein เป็นต้น
เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกของท่านในการช้อปปิ้ง
เข้าพักโรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - )
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วันที่ 4 ลาสเวกัส
เช้า

เที่ยง

เย็น อิสระ

– แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของภูผาหิน
ที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติมานับล้านๆปี
รับประทานอาหารภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน
Eagle Point, Skywalk Glass Bridge สกายวอร์คเป็นสะพานแก้วเกือกม้าที่มีความสูง 4 ,000
feet หรือ 1,200 เมตร เหนือแม่น้ําโคโลราโด ที่ทอดผ่านหุบเหวของแกรนต์แคนย่อน พิสูจน์
มาแล้วว่าสามารถทานแรงของรถต่างๆและพายุหนักๆได้อย่างปลอดภัย ระหว่างทางเดินนั้น
เป็นกระจกใส ถ้ามองลงไปจะเห็นเหวที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชัดเจนและหวาดเสียว ให้ท่านได้
ประทับใจกับประสบการณ์นี้ (Skywalk Glass Bridge ไม่อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูปส่วนตัวขึ้น
ไปถ่าย ต้องใช้บริการของอุทยานเท่านั้น ราคาใบละ 30 เหรียญ โดยจะมีล็อคเกอร์สําหรับเก็บ
กล้องถ่ายรูป)
Guano Point จุดนี้ท่านสามารถชมธรรมชาติความงาม ความลี้ลับของแกรนด์แคนย่อนและ
แม่น้ําโคโลราโด
อาหารเย็น เพื่อความสะดวกของท่านในการเดินเล่นในลาสเวกัส
เข้าสู่โรงแรม Monte Carlo Las Vegas Resort and Casino หรือเทียบเท่า ( B / L / - )

วันที่ 5 ลาสเวกัส

– ซานฟรานซิสโก

เช้า
05.00
07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินลาสเวกัส
ออกเดินทางสู่เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินเซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ (Southwest Airlines)
โดยเที่ยวบินที่ WN 1988
09.00 น. เดินทางถึง
เมืองซานฟรานซิสโก ดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้วยอาคารตึกรามน้อยใหญ่ล้วนสร้างอยู่
ตามเนินเขาสูงๆ ต่ําๆ ของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาและทะเล นําท่านเดินทางเข้า
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

สู่เมืองซานฟรานซิสโก และพาทุกท่านขึ้นเขา Twin Peak เพื่อชมความงามของเมืองซานฟราน
ซิสโก ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการถ่ายภาพแบบ Panorama 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนํา ท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ท่าเทียบเรือที่มีชื่อเสียงและเป็น ศูนย์ รวมของ
ตลาด ร้านอาหารทะเลสดๆ ร้านขายของมากมาย พร้อมกับ ชมสะพานโกลเด้นเกท อันโด่งดัง
และแวะให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก เดินเล่นบนสะพานเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศ จากนั้นนํา
ท่านเดินทางข้ามสะพานโกลเด้นเกท เพื่อไปสู่อีกฝั่งของซานฟรานซิสโก นําท่านสู่เมือง ซอซา
ลิโต (Sausalito) เมืองเล็ก ๆ ที่มีบ้านเรือนสไตล์เมดิเตอร์เรเนี่ยน ตั้งเรียงรายอยู่ตามแนวชายฝั่ง
ของมหาสมุทรแปซิฟิค ร้านค้าต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างแบบสมัยก่อน อาร์ตแกลอรี่ รวมไปถึง
ร้านอาหารริมน้ําสไตล์เก๋ ๆ น่ารัก ๆ ก็สามารถพบเห็นได้ที่เมืองนี้
รับประทานอาหารเย็น
เข้าพักโรงแรม Cova Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 6 ซานฟรานซิสโก
เช้า

เที่ยง
บ่าย นํา

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําทุกท่านนั่งรถราง (Cable Car) ซึ่งรถรางถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานอย่างหนึ่ง
โดยผู้ใดที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองซานฟราน ซิสโกก็จะต้องลองนั่งรถราง เพื่อสัมผัสกับ
ประสบการณ์แปลกใหม่และยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของเมืองด้วย จากนั้น
นําท่านชมถนน Crookest Street หรือเรียกว่า “ถนนย่านลอมบาด” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดใน
โลกและสองข้างทาง มีไม้ประดับมากมายอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน
ท่านสู่ ท่าเรือ Fisherman’s Wharf ลงเรือเฟอร์รี่เพื่อ “ล่องเรือ ” ชมอ่าวซานฟรานซิสโก
เพลิดเพลินกับอากาศสดชื่นพร้อมชมความงามของตัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวที่มีธรรมชาติ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือจะแล่นผ่านคุกอัลคาทราส ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่า
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เป็นคุกที่แข็งแกร่งมากที่สุดในสมัยนั้นนักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่และ
เสียชีวิตในคุกแห่งนี้ก็คือ “อัลคาโปน” เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโกนั่นเอง จากนั้นนําท่าน
ช้อปปิ้งย่าน Union Square ย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบ
รนด์ดังในห้าง Macy's Union Square ที่มีครบครันให้ท่านเลือกโดยเฉพาะเครื่องสําอางค์ยี่ห้อ
ต่างๆ ทั้งของอเมริกาและยุโรป และทุกท่านยังได้ส่วนลดพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
รับประทานอาหารเย็น (B / L / D)
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทาง กลับสู่
กรุงเทพฯ

เย็น

วันที่ 7 ซานฟรานซิสโก
01.00 น.

เหินฟ้าจากซานฟรานซิสโกสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 873
**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่ 8 ฮ่องกง
06.10 น.
08.50 น.
10.40 น.

– ฮ่องกง

– กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 713
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ2ท่าน)

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

10 - 17 เม.ย. 59

95,990

85,990

15,000

 กรุ๊ปขั้นต่่าเดินทาง 20 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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อัตรานี้รวม:
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC)
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Economy Class
 ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ สกายวอร์ค
 ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน
70 ปี)
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม :
 ค่าหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกําหนดไว้
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ,ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 ค่าทิปคนขับรถ (3 USD ต่อวันต่อคน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
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เงื่อนไข:
 ท่านสามารถสํารองที่นั่งโดยจ่ายมัดจําล่วงหน้าท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสาย
การบิน ,เหตุจากอุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติ ,การจลาจล ,การนัดหยุดงาน
 หากเกิดกรณีการถูกปฏิเสธการเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ และท่านไม่สามารถเดินทางต่อได้ ซึ่งเป็นเหตุ
จากเอกสารไม่ถูกต้องหรือทําสิ่งผิดกฏหมาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่รับผิดชอบ
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยจะยึดประโยชน์ของท่านเป็น
หลัก
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่า
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่า
ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
***โรงแรมส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่มีเตียงเสริมหรือเตียงที่สาม กรณีที่เป็นผู้ใหญ่และต้องการ
พัก 3 ท่านต่อหนึ่งห้องหรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านต่อหนึ่งห้อง จะต้องพักด้วยกันโดยไม่มีเตียงเสริม ทั้งนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงเพลิงไหม้ในห้องพัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายของบางรัฐในประเทศ***
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล , ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมของ
ตั๋วและภาษีน้่ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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