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เที่ยว ง่ายๆ สบายๆ แบบส่วนตวั 4 ท่านเดนิทาง!!! 
มีเจ้าหน้าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่านตลอดการเดนิทาง 

 

เปิดประสบการณ์ 2 มหานคร แห่งฝ่ังตะวนัตก "ลอสแองเจลสิและ ลาสเวกสั" 
พร้อมตะลยุสุดเหวีย่งกบัดินแดนในฝัน ท่านจะได้พบกบั "สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ" 
และสัมผสั  "แกรนด์ แคนยอน" ดินแดนหุบผาแห่งรัฐแอริโซนา ขึน้ช่ือว่าเป็น 1 ใน 10 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 

เพลดิเพลนิกบัแสงสี และโชว์สุดอลงัการของโรงแรมต่างๆ ย่าน STRIP แห่งเมอืงลาสเวกสั 
 

 

 แพ็คเกจ อเมรกิำตะวนัตก 5 คืน 



รายละเอยีดโปรแกรม 

 
...... พบเจ้าหน้าที่บริษัทให้การต้อนรับ ณ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาช้ากว่าประเทศ

ไทย 14 ช่ัวโมง) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 30 นาที) เป็นสถานท่ีท่ี
ชาวอเมริกนัและคนทัว่โลกให้ฉายาวา่ "เมืองแห่งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกสัเป็นท่ีท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตข้ึนมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลัก ให้
นกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเขา้มา ต่อมาก็ไดพ้ฒันาไปสู่ธุรกิจบริการใกลเ้คียง ไดแ้ก่ โรงแรม ศูนยแ์สดงสินคา้ 
ศูนยป์ระชุม ร้านอาหาร หา้งสรรพสินคา้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความโอ่อ่าอลงัการ และขนาดใหญ่มากกวา่ท่ีอ่ืน
ในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากท่ีจะมีบ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตวักนัอย่างแน่นหนาใน บริเวณ
ใกลเ้คียงกนัเหมือนกบัเมืองลาสเวกสั (หากเทีย่วบินลูกค้ามาถึงเช้า สามารถเพิม่สถานทีเ่ทีย่วในลาสเวกสัได้ ขึน้อยู่กบั
ความเหมาะสม) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
 ให้ท่านไดอิ้สระเดินเล่น ณ ย่าน STRIP  ของลาสเวกสัในช่วงค ่าคืน เช่น โชวภู์เขาไฟระเบิดท่ี MIRAGE, 

โชวโ์จรสลดัท่ีโรงแรม TREASURE ISLAND, โชวน์ ้ าพุเตน้ระบ าท่ี BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและ
เคร่ืองเล่นวาดเสียวต่างๆท่ีตั้งอยูสู่ง ท่ีสุดในโลกในโรงแรม  STRATOSPHERE, ชมหน่ึงในพระพรหมของ
ไทยซ่ึงตั้งอยูท่ี่โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซ่ึงจ าลองจากปารีส 

 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  EXCALIBUR HOTEL  หรือเทยีบเท่า (ลาสเวกสั) 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัรับประทานอาหารเชา้  น าท่านเดินทางสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดเ์นม ราคาขายส่งมากมายจากโรงงานเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิเช่น แบรนด์ COACH , LEVI’S 
, POLO , SAMSONITE เป็นตน้ ผา้ปูท่ีนอน เคร่ืองนอน เคร่ืองครัว ของเด็กเล่น รองเทา้กีฬา แบรนด์แท้
สัญชาติอเมริกนั ท่ีราคาถูกกวา่เมืองไทย  

วนัทีส่อง LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS - TOWN SQUARE  - FOUNTAINS OF 
BELLAGIO หรือ เลอืกซ้ือทวัร์เสริมแกรนด์แคนยอน 

 

วนัแรก    สนามบินลองแองเจลสิ – เมอืงลาสเวกสั - ย่าน STRIP 
 



เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  
จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง TOWN SQUARE ชอ้ปป้ิงมอลล์แบบ OPEN-AIR ท่ีน่ีเป็นแหล่งพบปะกนั
ของเด็กวยัรุ่นในลาสเวกสั เพราะมีแบรนด์ให้ช้อปอย่างจุใจทั้ง H&M, SEPHORA, ABERCROMBIE, 
JUICY COUTURE, APPLE, STEVE MADDEN แลว้ยงัมีร้านอาหารและโรงหนงัอีกดว้ย  จากนั้นน าท่าน
ชม FOUNTAINS OF BELLAGIO น ้ าพุขนาดใหญ่ท่ีใชทุ้นสร้างถึง 40 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ตั้งอยู่หน้า
คาสิโน Las Vegas บนทะเลสาบขนาด 8 เอเคอร์ มีไฟส่องสวา่งถึง 1,500 ดวง น ้ าพุน้ีเล่น จ - ศ  15.00 - 
20.00 เล่นทุก 30 นาที 20.00-24.00 เล่นทุก 15 นาที ส - อา เล่น 12.00 - 20.00 ทุก 30 นาที หลงั 20.00-24.00 
เล่นทุก 15 นาที  จะเป็นน ้ าพุระบ าประกอบเพลงสวยงามตระการตาเป็นอยา่งมาก  เช่ือกนัว่าใครไม่ไดช้ม
เหมือนมาไม่ถึงลาสเวกสักนัเลยท่ีเดียว 

 
(หากลูกค้ามีสถานที่ที่อยากไปอื่นๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พาไปได้ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะใน
ลาสเวกสั) 

 หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า)
ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติท่ียิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัถูกจดัให้เป็นหน่ึงใน อนุรักษ์สถาน
ของโลกตามมติของสหประชาชาติ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ แคนยอน ถูกคน้พบเม่ือปี ค.ศ. 1776 เป็นปี
เดียวกบัท่ีอเมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ เกิดข้ึนโดยอิทธิพลของแม่น ้ าโคโลราโดท่ีไหลผา่นท่ีราบสูง 
ท าให้เกิดการสึกกร่อนพงัทลายของหินอนัเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงข้ึน อนั
เน่ืองมาจากแรงดนัและความร้อนอนัมหาศาลภายใตพ้ื้นโลก ท าให้เกิดการเปล่ียนรูปและกลายเป็นแนว
เทือกเขากวา้งใหญ่ไพศาล การยกตวัของแผน่ดินท าให้ทางท่ีล าธารไหลผา่นมีความลาดชนัและน ้ าไหลแรง
มากข้ึน พดัเอาทรายและตะกอนไปตามน ้าเกิดการกดัเซาะลึกลงไปทีละนอ้ยๆในเปลือกโลก วดัจากขอบลง
ไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก 
ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินท่ีเป็นหินทรายถูกน ้ าและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก 
สลบัซบัซอ้น สูง ต ่า นานนบัลา้นปี เหล่าน้ีก่อนใหเ้กิดความงดงาม และ ความน่าอศัจรรย ์ทางธรรมชาติข้ึน
ท่ีแห่งน้ี (กรุณาจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่าบริการ 1. โดยรถโค้ช ราคาท่านละ 6,800 บาท 
2. โดยHELICOPTERท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงกรุณาตรวจสอบอกีคร้ัง)  

 
 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ  EXCALIBUR HOTEL  หรือเทยีบเท่า (ลาสเวกสั) 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) หรือแอลเอ (L.A.) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชม. 30 นาท)ี  เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดอนัดบั 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจ วฒันธรรม และการบนัเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ช่ือเมือง
ลอสแองเจลิส มาจากค าวา่ โลสองัเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค ์ซ่ึง
ช่ือเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" ชม หาดเวนิช ตั้งอยูท่างชายฝ่ังตะวนัตกของลอส แองเจลิส 
เป็นชายหาดท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยแสงอาทิตยอ์นัสดใส และสามารถทิ้งตวัลงนอนริมชายหาดไดอ้ย่างสงบ
สุข ชายหาดน้ีเป็นจุดท่ีไดรั้บความนิยมจากเหล่านกัโตค้ล่ืน ความสวยสดงดงามของริมหาดท่ีจะท าให้คุณ
เดินทอดอารมณ์ไดอ้ย่างเพลิดเพลิน จากนั้นเดินทางสู่ 3RD STREET PROMENADE (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) ซ่ึงเป็นถนนคนเดินท่ีมีร้านคา้ตั้งเรียงรายตลอดทางและมีการแสดงเปิดหมวกต่างๆ อีก
ทั้งยา่นน้ีมีหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ร้านคา้ต่างๆ แทรกตวัอยูม่ากมาย  

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  

 หลงัทานอาหารน าท่านชมด้านหน้า โรงละครไชนีส เธียเตอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โรง
ภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้ท่ีดา้นหนา้จะเต็มไปดว้ยรอยประทบัมือของดาราช่ือดงัต่างๆมากมาย 
จากนั้นเดินทางสู่ HOLLYWOOD SIGN (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นป้ายท่ีมีช่ือเสียง และถือ
เป็นแลนด์มาร์ค ซ่ึงกลายเป็นสถานท่ีใครๆ มาแอลเอก็ตอ้งมีภาพน้ีเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก น าท่านสู่ กริฟฟิธ
พาร์ค (GRIFFITH PARK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางตะวนัออกของซานตา โมนิกา้ 
และดว้ยพื้นท่ีมากกวา่ 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอนัเขียวขจี อีกทั้งยงัเป็นสวนสาธารณะเทศบาลท่ีใหญ่
เป็นอนัดบั 10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท าให้กริฟฟิธพาร์ค ไดช่ื้อว่าเป็นสวนสาธารณะท่ีเหมาะส าหรับ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ นัง่ปิกนิก 

 

วนัทีส่าม ลอสแองเจลิส – หาดเวนิช - 3RD STREET PROMENADE - โรงละครไชนีส เธียเตอร์ - 
HOLLYWOOD SIGN - กริฟฟิธพาร์ค 



ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL  หรือเทยีบเท่า (ลอสแองเจลสิ)  

 
 
 
 
   
 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรับประทานอาหารเชา้ ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ซิทาเดล เอาท์เลท (CITADEL OUTLET) ตั้งอยูท่างทิศ
ใตข้องยา่นดาวทาวน์ของนครลอสแองเจลิสซ่ึงใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 นาที ซ่ึงถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ขนาดใหญ่ และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ภายในเอา้ทเ์ลทประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมกวา่ 100 ร้าน 
อาทิเช่น GUESS , NINE WEST , H&M , COACH , BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY โดยมีการ
ลดราคาสินคา้ 30 - 70% ทุกวนั  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  
หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล (UNIVERSAL STUDIOS) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า สามารถ
สอบถามราคาจากทางเจ้าหน้าที่) มีเน้ือท่ีกว่า 1,000 ไร่ ชมเบ้ืองหลงัการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีโด่งดงัทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคอง ฉากถ่ายภาพยนตร์เร่ือง จอว์ส ฉลามยกัษ์ท่ี ต่ืนเต้นระทึกใจ ชมฉาก
แผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบา้นเรือน ท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหา
อดีตบัญญัติ 10 ประการ ให้ท่านสนุกสนานผจญภัยกับเคร่ืองเล่นทันสมัย BACK TO THE 
FUTURE,  JURASSIC PARK และนัง่รถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็นผูก้  ากบัภาพยนตร์ ชม
โชวก์บัฉากเส่ียงตายสตั้นทแ์มน โชวว์อเตอร์เวลิด ์ โชวค์วามน่ารักของสัตวแ์สนรู้ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL  หรือเทยีบเท่า (ลอสแองเจลสิ)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัทีห้่า  เลอืกซ้ือซ้ือทวัร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ หรือ เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส หรือ เจ พอล เก็ตติ   
เซ็นเตอร์ หรือ  

วนัทีส่ี่ เลอืกซ้ือทวัร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  หรือ ซิทาเดล เอาท์เลท  - ถนนเรดิโอไดร์ฟ  



หลงัรับประทานอาหารเช้า  น าท่านเดินทางสู่ เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (EL PUEBLO DE LOS 
ANGELES) เป็นย่านเก่าแก่ของนครลอสแองเจลิส เคยเป็นเมืองท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน 
เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี ยงัมีสถาปัตยกรรมท่ีเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์อนัสวยงามอยู่
มากมาย ท่ีจะพาคุณยอ้นกลบัไปสัมผสัเร่ืองราวในอดีต  จากนั้นน าท่านชม  เจ พอล เก็ตติ เซ็นเตอร์ (J. 
PAUL GETTY CENTER) พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีมีช่ือเสียง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซ่ึงจุดเด่นของตึกน้ีคือ 
เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีออกแบบโดยสถาปนิค RICHARD MEIER สร้างอยูบ่นพื้นท่ี 750 เอเคอร์ บน
เนินเขาซานตา โมนิก้า โดยพิพิธภัณฑ์แห่งเป็นท่ีเก็บศิลปะหลายประเภทเช่น ภาพวาด รูปแกะสลัก 
ภาพถ่าย ของเก่ายคุสมยักรีกและโรมนั คนรักงานศิลปะทั้งหลาย ไม่ควรพลาดดว้ยประการทั้งปวง   

 
 (หากลูกค้ามีสถานที่ที่อยากไปอื่นๆสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่พาไปได้ตามความต้องการลูกค้า เฉพาะ
ในลอสแองเจลสิ) 

 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  
หลงัอาหารเดินทางสู่ยา่น ถนนฮอลลวีู้ด ทีเ่บเวอร์ร่ีฮิลล์ (BEVERLY HILLS) จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง 
ท่ี ถนนเรดิโอไดร์ฟ ถนนท่ีรวมแหล่ง  ช้อปป้ิงหรูหรา ชมรอยฝ่ามือฝ่าเทา้ของดาราดงัฮอลลีวูด้ ถ่ายรูป
สัญลกัษณ์ของดาราท่ีท่านช่ืนชอบ ณ ไชนีส เธียร์เตอร์  โรงภาพยนตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฮอลลีวูด้  
หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริม ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้า สามารถสอบถามราคาจากทางเจ้าหน้าที่ ) 
อาณาจกัรสวนสนุกอนัยิง่ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ดิสนียแ์ลนด ์ท่านจะไดส้นุกกบัสวนสนุกดิสนีย ์เต็ม
วนัอยา่งจุใจและคุม้ค่า ฟรีเคร่ืองเล่นทุกชนิด ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่นอนัทนัสมยันและสุดสนุกท่ีสุดแห่ง
ใหม่ของโลก ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ขายของท่ีระลึกและ
ร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกบั รถไฟไอน ้าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอนัยิ่งใหญ่ ท่านจะ
พบกบัตวัการ์ตูนขวญั ใจพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก TOMORROW LAND ท่านจะไดส้นุกกบัเคร่ืองเล่นแนว
โลกอนาคตอนัทนัสมยั SPACE MOUNTAIN เคร่ืองเล่นท่ีสนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO 
BLASTERS เคร่ือง เล่นท่ีปกป้องจกัรวาลยิงต่อสู้ผูรุ้กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เคร่ืองเล่นขบั
ยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND สุดสนุกกบัเมืองเทพนิยายท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการ
ตาและตวัการ์ตูนท่ี ท่านช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์ เจา้หญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกก้ีเมาท์ หมีพลูและ
เพื่อนๆตวัการ์ตูน อนัเป็นท่ีใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภยัอนัต่ืนเตน้ 
JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอนัน่าสนุกสนานผจญภยักบัสัตวป่์าอนัน่าต่ืนเตน้นานาชนิด 
TARZAN'S TREEHOUSE บา้นตน้ไมข้องทาร์ซาน ท่านจะไดพ้บกบั FESTIVEL OF THE LION KING 
เพลิดเพลิน กบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตวัการ์ตูนในเร่ืองไลออ้นคิงคR์AFTS TO TARZANS 
TREEHOUSE สนุกกบัการล่องแพขา้มสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัเสียงดนตรี 
แห่งป่าอนัไพเราะพร้อมกบัต่ืนเตน้กบัสายน ้าอนัเยน็ฉ ่า 



 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ไม่รวมค่าอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL  หรือเทยีบเท่า (ลอสแองเจลสิ)  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลสิประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

อตัราค่าบริการส าหรับเดนิทาง 4 ท่าน (ราคา/ท่าน) 
ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

4 ท่าน  
ราคา/ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ2
ท่าน  

จ่ายเพิม่ท่านละ 

 
พกัเดี่ยว 

จ่ายเพิม่ท่านละ 

วนันี ้- ตุลาคม 2560 49,900 บาท                                  11,000 บาท 22,000 บาท 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ไกดแ์ละคนขบัรถคนไทย (คนเดียวกนั, 2 IN 1) น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุ และประกนัสุขภาพในการเดินทาง (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืม ม้ือกลางวนัและม้ือเยน็ 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่อท่านอตัราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัเรท

เงิน ณ วันทีช่ าระ) และค่าบริการ 1,500 บาทต่อท่าน 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลสิ 

 



 ค่าทปิเจ้าหน้าทีข่ับรถและน าเทีย่ว (คนเดียวกนั 2IN1) มาตรฐานวนัละ 3 USD 
 ค่าเข้าแกรนด์แคนย่อน  
 ค่าเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 
 ค่าเข้าดิสนีย์แลนด์  
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 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 1,500 บาท 
 กรณจีองทวัร์ และให้ทางบริษัทท าวซ่ีาให้ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง ซ่ึง

ค่าทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัวันเดินทางทีต้่องการท าการจองใหม่ หรือหากต้องการยกเลกิการเดินทาง จะมี
ค่าบริการในการท าวซ่ีา 2,500 บาท 

 

 

การช าระเงนิ 
 ยนืยนัการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาทภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระล่วงหนา้ 30วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

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 
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วนั 

 หกัเงินมดัจ า 100%/ท่าน 
 



 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 ในกรณีท่ีท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บ
การพิจารณาอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัฯขอแนะน าใหท่้านยื่นวีซ่าแบบเด่ียว ซ่ึงจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าอเมริกา 
ผูท่ี้ประสงคย์ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา ต้องมาสถานฑูตด้วยตัวเอง  เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์ตามเวลาท่ีสถานทูตนดัหมาย 

ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประมาณ 5,920 บาท และค่าบริการ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทวัร์) อตัราค่าธรรมเนียมอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
ขึน้อยู่กบัเรทเงนิ ณ วนัทีช่ าระ) 

 หนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหนา้ว่างส าหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอย่างนอ้ย 2 หนา้ หากมี 
หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพ่ือประโยชนใ์นการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2X2 น้ิว (เป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส) จ านวน3 รูป พ้ืนหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 
50% ของรูปถ่าย) ไม่มีรอยขดูขีด รอยแม๊กเยบ็กระดาษ หรือเป้ือนน ้าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์  

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

 หลกัฐานการท างาน– หนงัสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุต าแหน่ง, วนัเร่ิมท างาน, อตัราเงินเดือน(เป็น
ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน),กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน), 
กรณีเป็นนกัศึกษาใหใ้ชห้นงัสือรับรองจากทางสถาบนั (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 

 กรณีท่ีเดก็อายุต ่ากว่า 18ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยินยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ 
จากอ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 



 กรณีเป็นผูสู้งอายุ อายุ 70 ปีข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล (ค่าใชจ่้ายในขอใบรับรองแพทย ์ส าหรับผูสู้งอาย ุ
ไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการ) 

หมายเหตุ 
1. ก่อนวนัสัมภาษณ์วซ่ีา 1 วนั จะมีเจา้หนา้ท่ีแผนกวีซ่าโทรไปนดัเร่ืองเวลา-สถานท่ี เพื่ออธิบายขอ้มูลและรับเอกสารใน

การสัมภาษณ์ 
2. ในวนัสัมภาษณ์กรุณาตรงต่อเวลานดัหมาย (ไม่จ าเป็นต้องมาก่อนเวลา เน่ืองจากสถานทูตจะให้เข้าสัมภาษณ์ตามเวลา

นัดในเอกสาร) 
3. การอนุมัติวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนีบ้ริษัทเป็นเพียงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
 

 
  



 
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 
ภาษาท่ีพดูได ้.......................................................................................................................................................................... 
โรคประจ าตวั (ถา้มี) 

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



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

 

 


