แพ็คเกจ อเมริกำตะวันตก 5 คืน

เที่ยว ง่ ายๆ สบายๆ แบบส่ วนตัว 4 ท่ านเดินทาง!!!
มีเจ้ าหน้ าที่คนไทย พาเที่ยว และบริการท่ านตลอดการเดินทาง
เปิ ดประสบการณ์ 2 มหานคร แห่ งฝั่งตะวันตก "ลอสแองเจลิสและ ลาสเวกัส"
พร้ อมตะลุยสุ ดเหวีย่ งกับดินแดนในฝัน ท่ านจะได้ พบกับ "สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ และ ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ"
และสั มผัส "แกรนด์ แคนยอน" ดินแดนหุบผาแห่ งรัฐแอริโซนา ขึน้ ชื่อว่ าเป็ น 1 ใน 10 สิ่ งมหัศจรรย์ ของโลก
เพลิดเพลินกับแสงสี และโชว์ สุดอลังการของโรงแรมต่ างๆ ย่ าน STRIP แห่ งเมืองลาสเวกัส

กำหนดกำรเดินทำง วันนี้-ต ุลำคม 2560

รายละเอียดโปรแกรม

วันแรก

สนามบินลองแองเจลิส – เมืองลาสเวกัส - ย่ าน STRIP

......

พบเจ้ าหน้ าที่บริษัทให้ การต้ อนรับ ณ สนามบินลอสแองเจลิส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (เวลาช้ ากว่ าประเทศ
ไทย 14 ชั่ วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. 30 นาที) เป็ นสถานที่ที่
ชาวอเมริ กนั และคนทัว่ โลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่ งคนบาป" (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็ นที่ที่มีลกั ษณะพิเศษ
เพราะเมื อ งทั้ง เมื อ งเจริ ญเติ บ โตขึ้ น มาจากความก้า วหน้า ของกิ จการการพนันเป็ นแรงดึ ง ดู ด หลัก ให้
นักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พฒั นาไปสู่ ธุรกิจบริ การใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสิ นค้า
ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่น
ในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่ จะมี บ่อนการพนัน และโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่ นหนาใน บริ เวณ
ใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส (หากเทีย่ วบินลูกค้ ามาถึงเช้ า สามารถเพิม่ สถานทีเ่ ทีย่ วในลาสเวกัสได้ ขึน้ อยู่กบั
ความเหมาะสม)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น ณ ย่ าน STRIP ของลาสเวกัสในช่วงค่าคืน เช่น โชว์ภูเขาไฟระเบิดที่ MIRAGE,
โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ าพุเต้นระบาที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและ
เครื่ องเล่นวาดเสี ยวต่างๆที่ต้ งั อยูส่ ู ง ที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหนึ่งในพระพรหมของ
ไทยซึ่ งตั้งอยูท่ ี่โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชยั ซึ่งจาลองจากปารี ส

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ลาสเวกัส)

วันทีส่ อง

LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS - TOWN SQUARE - FOUNTAINS OF
BELLAGIO หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริมแกรนด์ แคนยอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ LAS VEGAS PREMIUM OUTLETS อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนม ราคาขายส่ งมากมายจากโรงงานเลือกซื้ อสิ นค้านานาชนิ ด อาทิเช่น แบรนด์ COACH , LEVI’S
, POLO , SAMSONITE เป็ นต้น ผ้าปูที่นอน เครื่ องนอน เครื่ องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬา แบรนด์แท้
สัญชาติอเมริ กนั ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง TOWN SQUARE ช้อปปิ้ งมอลล์แบบ OPEN-AIR ที่นี่เป็ นแหล่งพบปะกัน
ของเด็กวัยรุ่ นในลาสเวกัส เพราะมีแบรนด์ให้ช้อปอย่างจุใจทั้ง H&M, SEPHORA, ABERCROMBIE,
JUICY COUTURE, APPLE, STEVE MADDEN แล้วยังมีร้านอาหารและโรงหนังอีกด้วย จากนั้นนาท่าน
ชม FOUNTAINS OF BELLAGIO น้ าพุขนาดใหญ่ที่ใช้ทุนสร้ างถึ ง 40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งอยู่หน้า
คาสิ โน Las Vegas บนทะเลสาบขนาด 8 เอเคอร์ มีไฟส่ องสว่างถึง 1,500 ดวง น้ าพุน้ ี เล่น 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 หลัง 20.00-24.00
เล่นทุก 15 นาที จะเป็ นน้ าพุระบาประกอบเพลงสวยงามตระการตาเป็ นอย่างมาก เชื่ อกันว่าใครไม่ได้ชม
เหมือนมาไม่ถึงลาสเวกัสกันเลยที่เดียว

(หากลู ก ค้ า มี ส ถานที่ที่อ ยากไปอื่นๆสามารถแจ้ งเจ้ า หน้ า ที่พ าไปได้ ต ามความต้ อ งการลู ก ค้ า เฉพาะใน
ลาสเวกัส)
หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม อุทยานแห่ งชาติแกรนด์ แคนยอน (GRAND CANYON) (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า)
ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่ งหนึ่ งของโลก ปั จจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่ งใน อนุ รักษ์สถาน
ของโลกตามมติ ของสหประชาชาติ อุ ทยานแห่ งชาติ แกรนด์ แคนยอน ถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1776 เป็ นปี
เดียวกับที่อเมริ กาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิ พลของแม่น้ าโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู ง
ทาให้เกิ ดการสึ กกร่ อนพังทลายของหิ นอันเป็ นเวลา 225 ล้านปี มาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่ มยกตัวสู งขึ้น อัน
เนื่ องมาจากแรงดันและความร้ อนอันมหาศาลภายใต้พ้ืนโลก ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนรู ปและกลายเป็ นแนว
เทือกเขากว้างใหญ่ไพศาล การยกตัวของแผ่นดินทาให้ทางที่ลาธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ าไหลแรง
มากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ าเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลง
ไปก้นหุ บเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึ กกว่าสองเท่าของความหนาของเปลื อกโลก
ก่ อให้เกิ ดหิ นแกรนิ ตและหิ นชั้นแบบต่ างๆ พื้ นดิ นที่ เป็ นหิ นทรายถู ก น้ าและลมกัดเซาะจนเป็ นร่ องลึ ก
สลับซับซ้อน สู ง ต่า นานนับล้านปี เหล่านี้ก่อนให้เกิดความงดงาม และ ความน่าอัศจรรย์ ทางธรรมชาติข้ ึน
ที่แห่งนี้ (กรุ ณาจองล่ วงหน้ าก่ อนวันเดินทาง 15 วัน อัตราค่ าบริการ 1. โดยรถโค้ ช ราคาท่ านละ 6,800 บาท
2. โดยHELICOPTERท่านละ 14,500 บาท ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงกรุ ณาตรวจสอบอีกครั้ง)

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ EXCALIBUR HOTEL หรือเทียบเท่า (ลาสเวกัส)

วันทีส่ าม ลอสแองเจลิส – หาดเวนิช - 3RD STREET PROMENADE - โรงละครไชนี ส เธียเตอร์ HOLLYWOOD SIGN - กริฟฟิ ธพาร์ ค
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ มหานครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) หรื อแอลเอ (L.A.) (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. 30 นาที) เป็ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริ กา และเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแองเจลิสตั้งอยูใ่ นมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ย ชื่ อเมือง
ลอสแองเจลิส มาจากคาว่า โลสอังเคเลส (LOS ÁNGELES) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่ ง
ชื่ อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่ งเทพ" ชม หาดเวนิช ตั้งอยู่ทางชายฝั่ งตะวันตกของลอส แองเจลิ ส
เป็ นชายหาดที่ถูกปกคลุมไปด้วยแสงอาทิตย์อนั สดใส และสามารถทิ้งตัวลงนอนริ มชายหาดได้อย่างสงบ
สุ ข ชายหาดนี้ เป็ นจุดที่ได้รับความนิ ยมจากเหล่านักโต้คลื่น ความสวยสดงดงามของริ มหาดที่จะทาให้คุณ
เดินทอดอารมณ์ ได้อย่างเพลิ ดเพลิ น จากนั้นเดินทางสู่ 3RD STREET PROMENADE (ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที) ซึ่ งเป็ นถนนคนเดินที่ มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายตลอดทางและมีการแสดงเปิ ดหมวกต่างๆ อีก
ทั้งย่านนี้มีหา้ งสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าต่างๆ แทรกตัวอยูม่ ากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หลังทานอาหารนาท่ านชมด้านหน้า โรงละครไชนี ส เธียเตอร์ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โรง
ภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้ ที่ดา้ นหน้าจะเต็มไปด้วยรอยประทับมือของดาราชื่ อดังต่างๆมากมาย
จากนั้นเดินทางสู่ HOLLYWOOD SIGN (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นป้ ายที่มีชื่อเสี ยง และถือ
เป็ นแลนด์มาร์ ค ซึ่ งกลายเป็ นสถานที่ใครๆ มาแอลเอก็ตอ้ งมีภาพนี้ เก็บไว้เป็ นที่ ระลึ ก นาท่านสู่ กริ ฟฟิ ธ
พาร์ ค (GRIFFITH PARK) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซานตา โมนิ กา้
และด้วยพื้นที่มากกว่า 4,000 เอเคอร์ ของภูมิประเทศอันเขียวขจี อีกทั้งยังเป็ นสวนสาธารณะเทศบาลที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 10 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทาให้กริ ฟฟิ ธพาร์ ค ได้ชื่อว่าเป็ นสวนสาธารณะที่เหมาะสาหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ นัง่ ปิ กนิก

ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (ลอสแองเจลิส)

เลือกซื้อทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ หรือ ซิทาเดล เอาท์ เลท - ถนนเรดิโอไดร์ ฟ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ซิทาเดล เอาท์ เลท (CITADEL OUTLET) ตั้งอยูท่ างทิศ
ใต้ของย่านดาวทาวน์ของนครลอสแองเจลิสซึ่ งใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ซึ่ งถื อเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ ง ภายในเอ้าท์เลทประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 100 ร้าน
อาทิเช่น GUESS , NINE WEST , H&M , COACH , BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY โดยมีการ
ลดราคาสิ นค้า 30 - 70% ทุกวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หรื อ เลือ กซื้ อ ทัว ร์ เสริ ม ยู นิเวอร์ แซล (UNIVERSAL STUDIOS) (ราคาทัวร์ ไ ม่ รวมค่ า เข้ า สามารถ
สอบถามราคาจากทางเจ้ าหน้ าที่ ) มีเนื้ อที่กว่า 1,000 ไร่ ชมเบื้องหลังการถ่ายทาภาพยนตร์ ที่โด่งดังทั้งใน
อดี ต และปั จ จุ บ ัน เช่ น คิ ง คอง ฉากถ่ า ยภาพยนตร์ เ รื่ อ ง จอว์ส ฉลามยัก ษ์ที่ ตื่ น เต้น ระทึ ก ใจ ชมฉาก
แผ่นดินไหวในซานฟรานซิ โก และอาคารบ้านเรื อน ที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ต่างๆ เช่น เจาะเวลาหา
อดี ต บัญ ญัติ 10 ประการ ให้ ท่ า นสนุ ก สนานผจญภัย กับ เครื่ อ งเล่ น ทัน สมัย BACK TO THE
FUTURE, JURASSIC PARK และนัง่ รถไฟชมรอบบริ เวณโรงถ่าย เสมือนท่านเป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ ชม
โชว์กบั ฉากเสี่ ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์ เวิลด์ โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (ลอสแองเจลิส)

วันทีห่ ้ า

เลือกซื้อซื้อทัวร์ เสริม ดิสนีย์แลนด์ หรื อ เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส หรือ เจ พอล เก็ตติ
เซ็นเตอร์ หรือ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดินทางสู่ เอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (EL PUEBLO DE LOS
ANGELES) เป็ นย่า นเก่ า แก่ ข องนครลอสแองเจลิ ส เคยเป็ นเมื อ งที่ อ ยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของสเปน
เม็กซิ โก และสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี้ ยังมีสถาปั ตยกรรมที่เล่าเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ อนั สวยงามอยู่
มากมาย ที่จะพาคุ ณย้อนกลับไปสัมผัสเรื่ องราวในอดีต จากนั้นนาท่านชม เจ พอล เก็ตติ เซ็ นเตอร์ (J.
PAUL GETTY CENTER) พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสี ยง ก่อตั้งโดย เจ พอล เก็ตติ ซึ่ งจุดเด่นของตึกนี้ คือ
เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบโดยสถาปนิค RICHARD MEIER สร้างอยูบ่ นพื้นที่ 750 เอเคอร์ บน
เนิ นเขาซานตา โมนิ ก้า โดยพิ พิ ธ ภัณฑ์ แ ห่ ง เป็ นที่ เก็ บ ศิ ล ปะหลายประเภทเช่ น ภาพวาด รู ป แกะสลัก
ภาพถ่าย ของเก่ายุคสมัยกรี กและโรมัน คนรักงานศิลปะทั้งหลาย ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เทีย่ ง

(หากลู ก ค้ า มี ส ถานที่ ที่ อ ยากไปอื่ น ๆสามารถแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ พ าไปได้ ต ามความต้ อ งการลู ก ค้ า เฉพาะ
ในลอสแองเจลิส)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
หลังอาหารเดินทางสู่ ยา่ น ถนนฮอลลีว้ ดู ทีเ่ บเวอร์ รี่ฮิลล์ (BEVERLY HILLS) จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง
ที่ ถนนเรดิโอไดร์ ฟ ถนนที่รวมแหล่ ง ช้อปปิ้ งหรู หรา ชมรอยฝ่ ามื อฝ่ าเท้าของดาราดังฮอลลี วูด้ ถ่ ายรู ป
สัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบ ณ ไชนีส เธี ยร์ เตอร์ โรงภาพยนตร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวดู ้
หรื อ เลือกซื้อทัวร์ เสริ ม ดิสนีย์แลนด์ (ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า สามารถสอบถามราคาจากทางเจ้ าหน้ าที่ )
อาณาจักรสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่แห่งใหม่ล่าสุ ดของโลก ดิสนียแ์ ลนด์ ท่านจะได้สนุ กกับสวนสนุ กดิสนี ย ์ เต็ม
วันอย่างจุใจและคุม้ ค่า ฟรี เครื่ องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่ องเล่นอันทันสมัยนและสุ ดสนุ กที่สุดแห่ ง
ใหม่ของโลก ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและ
ร้านอาหารมากมายและสุ ดสนุกกับ รถไฟไอน้ าโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะ
พบกับตัวการ์ ตูนขวัญ ใจพร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุ กกับเครื่ องเล่นแนว
โลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่ องเล่นที่สนุ กสุ ดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO
BLASTERS เครื่ อง เล่นที่ปกป้ องจักรวาลยิงต่อสู ้ผรู ้ ุ กรานพร้อมเก็บคะแนน ORBITORN เครื่ องเล่นขับ
ยานอวกาศสุ ดสนุก FANTASY LAND สุ ดสนุกกับเมืองเทพนิ ยายท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิง่ ใหญ่ตระการ
ตาและตัวการ์ ตูนที่ ท่านชื่ นชอบ อาทิ เช่ น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิ งนิ ทรา ซิ นเดอเรลา มิ กกี้ เมาท์ หมี พลู และ
เพื่อนๆตัวการ์ ตูน อันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่ งการผจญภัยอันตื่นเต้น
JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรื อในป่ าอันน่าสนุ กสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่ าตื่นเต้นนานาชนิ ด
TARZAN'S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING
เพลิดเพลิน กับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตูนในเรื่ องไลอ้อนคิงค์RAFTS TO TARZANS
TREEHOUSE สนุ กกับการล่องแพข้ามสู่ เกาะทาร์ ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสี ยงดนตรี
แห่งป่ าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ าอันเย็นฉ่ า

ค่า

วันทีห่ ก
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (ไม่ รวมค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม)
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ณ HOLIDAY INN BUENA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า (ลอสแองเจลิส)

ท่ าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา
………….หมายเหตุ: โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม…………………

อัตราค่าบริการสาหรับเดินทาง 4 ท่ าน (ราคา/ท่ าน)
กาหนดการเดินทาง

วันนี้ - ตุลาคม 2560

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ2
4 ท่ าน
ท่ าน
ราคา/ท่านละ
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ
49,900 บาท
11,000 บาท

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ
22,000 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ไกด์และคนขับรถคนไทย (คนเดียวกัน, 2 IN 1) นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ และประกันสุ ขภาพในการเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม มื้อกลางวันและมื้อเย็น
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยืน
่ ใบอนุ ญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่ าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,920 บาทต่ อท่ านอัตราค่ าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน
้ อยู่กบั เรท

เงิน ณ วันทีช่ าระ) และค่ าบริการ 1,500 บาทต่ อท่าน
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

 ค่ าทิปเจ้ าหน้ าทีข่ ับรถและนาเทีย่ ว (คนเดียวกัน 2IN1) มาตรฐานวันละ 3 USD
 ค่ าเข้ าแกรนด์ แคนย่ อน
 ค่ าเข้ ายูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ
 ค่ าเข้ าดิสนีย์แลนด์

เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจาก







การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิ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 1,500 บาท
กรณีจองทัวร์ และให้ ทางบริ ษัททาวีซ่าให้ หากกรุ๊ ปไม่ สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทาง ซึ่ง
ค่ าทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน้ อยู่กบั วันเดินทางทีต่ ้ องการทาการจองใหม่ หรือหากต้ องการยกเลิกการเดินทาง จะมี
ค่ าบริการในการทาวีซ่า 2,500 บาท

การชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 25,000 บาทภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 30วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยไม่มีเงื่อนไข

และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
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
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน

 คืนเงินมัดจาทั้งหมด

 หักเงินมัดจา 50%/ท่าน

 หักเงินมัดจา 100%/ท่าน












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
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานทูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกัน
ทั้งหมด ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณี ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ฯขอแนะนาให้ท่านยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่ งจะรู ้ผลเร็ วกว่าการ
ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ป

เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าอเมริกา
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คาร้องขอวีซ่า ต้ องมาสถานฑูตด้ วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามเวลาที่สถานทูตนัดหมาย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประมาณ 5,920 บาท และค่าบริ การ 1,500 บาท (ไม่รวมในราคาทัวร์) อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ขึน้ อยู่กบั เรทเงิน ณ วันทีช่ าระ)

 หนังสื อเดิ นทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสาหรับติ ดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 2X2 นิ้ว (เป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส) จานวน3 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิ้ม (เห็นสัดส่ วนใบหน้าเกิ น
50% ของรู ปถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊กเย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนน้ าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 3 เดือน) เป็ นรู ปที่ ถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายด่วนหรื อโพราลอยด์)
 หลักฐานส่ วนตัว – สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรส
เสี ยชีวิต), สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้สาเนาใบสูติบตั ร
 หลักฐานการทางาน– หนังสื อรับรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ให้ระบุตาแหน่ ง, วันเริ่ มทางาน, อัตราเงิ นเดื อน(เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น),กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิ จ ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยน (คัดลอกไม่เกิน 3 เดื อน),
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
เดือน ต้องถ่ายสาเนาเล่มเก่าด้วย) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชี กระแสรายวัน (นาสมุดบัญชี เงินฝากเล่ มจริ งไปในวัน
สั มภาษณ์ ด้วย)
 กรณี ผเู ้ ดิ นทางเป็ นผูอ้ ยู่ภายใต้การอุปการะเลี้ยงดู 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
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)

หมายเหตุ
1. ก่อนวันสัมภาษณ์วซี ่า 1 วัน จะมีเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าโทรไปนัดเรื่ องเวลา-สถานที่ เพื่ออธิ บายข้อมูลและรับเอกสารใน
การสัมภาษณ์
2. ในวันสัมภาษณ์กรุ ณาตรงต่อเวลานัดหมาย (ไม่ จาเป็ นต้ องมาก่ อนเวลา เนื่องจากสถานทูตจะให้ เข้ าสั มภาษณ์ ตามเวลา
นัดในเอกสาร)
3. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น

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) .......................................................
เบอร์ แฟกซ์ (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) ....................................
การศึกษาระดับมัธยมหรือสู 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
ภาษาที่พดู ได้ ..........................................................................................................................................................................
โรคประจาตัว (ถ้ามี)
รักษาหายแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. .......................................
อยูใ่ นระหว่างการรักษา
อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................
อาชีพอิสระที่ท่านประกอบอยู.่ ...............................................................................................................................................

ข้ อมูลของผู้มีอุปการะคุณ
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์ ........................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรติดต่อ ....................................................... EMAIL .................................................................................................

