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ลาส เวกัส แกรนด์แคนยอน เขื่อนฮูเวอร์ ลอสแองเจลิส  

ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด เบเวอร์รี่ ฮิลส์ ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ เฟรสโน  

ซานฟรานซิสโก สะพานโกลเด้นเกท ล่องเรืออ่าวซานฟรานซิสโก 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง   

08.00 น.    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 แถว M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับพร้อมบริการติดป้ายชื่อและริบบิ้นให้กับกระเป๋าทุกท่าน 

11.40 น.         ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX750 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

15.30 น.         แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง  

16.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  สายการ

บินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX882 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

 



   

 

วันที่สอง ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส – ลาส เวกัส 

14.30 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแองเจลิส เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ก่อนจะนำท่านเดินทางด้วยรถโค้ชสู ่เมือง ลาส เวกัส (Las Vegas) เมือง

ท่องเที่ยวที่ติดอันดับสูงสุด 1 ใน 3 ของประเทศอเมริกาแห่งนี้ มีอีกหนึ่งฉายาคือ เมืองคนบาป (Sin City) เมือง

แสนเจริญรุ่งเรืองที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายแห่งนี้แม้จะก่อตั้งขึ้นมาเพียง 100 กว่าปีเท่านั้น แต่ก็เติบโตกลายเป็น

เมืองชั้นนำของประเทศอย่างรวดเร็ว ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักดีในเรื่องของการเป็นศูนย์รวมความบันเทิง ไม่ว่าจะ

เป็นคาสิโนขนาดใหญ่จำนวนมาก ห้างสรรพสินค้า และแลนด์มาร์กโดดเด่นที่เห็นได้ทั่วเมือง อีกหนึ่งเสน่ห์ของ

ลาส เวกัส ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็คือสีสันในช่วงค่ำคืนที่แสนตื่นตาตื่นใจ ทั้งน้ำพุตระการตา การเล่น

แสงสีเสียงของสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารและสถานที่ต่างๆ ที่ว่าดูสวยมากแล้วในเวลากลางวันนั้น กลับ

ยิ่งดูหรูหราและอลังการขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงเวลากลางคืน 

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Excalibur Hotel & Casino หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – เขื่อนฮูเวอร์ – ลาส เวกัส  

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon) ตั้งอยู่บนพื้นที่

กว้าง 29 กิโลเมตรและยาว 446 กิโลเมตร บนเขตรัฐอริโซน่า (Arizona) 

แห่งน ี ้สภาพพื ้นท ี ่ เป ็นหน้าผาส ูงสล ับก ับห ุบเหวล ึกท ี ่ เก ิดจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเมื่อหลายล้านปีก่อนไม่ว่าจะเป็นการยกตัวขึ้น

ของเปลือกโลกเนื่องจากความร้อนและแรงดันจำนวนมหาศาล ซึ่งการยก

ตัวนี้มีผลทำให้แม่น้ำโคโลราโดที่เดิมเป็นเพียงแม่น้ำสายเล็กๆ กลายเป็น

แม่น้ำสายใหญ่และเกิดการกัดเซาะภูเขาหินในบริเวณโดยรอบ เมื่อรวมกับ

การกัดเซาะของลมและฝน ทำให้เกิดเป็นร่องขนาดใหญ่และกว้างจำนวน

มาก ปัจจุบันหุบเหวที่ลึกที่สุดนั้นวัดได้ที่ประมาณ 1,857 เมตร ด้วยทิวทัศน์

สวยๆ ของเทือกเขาหินสีส้มแดงที่โดนกัดเซาะจนเห็นเป็นลวดลายเป็นชั้นๆ 

ของชั้นหินแข็งด้านใน ที่กินพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาสลับกับเหวลึกนั้นดูน่าตื่นตาและน่าสนใจมาก ให้ท่านได้ชม

วิวกันอย่างเต็มที่บน Skywalk ที่เป็นทางเดินแก้วรูปเกือกม้ายื่นออกไป 70 เมตร นอกหน้าผาสูง 1,219 เมตร 

ได้วิวเป็นมุมกว้างเกือบ 360 องศาโดยรอบของสถานที่ที่ได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ

ของโลก 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม  

นำท่านผ่านชม เขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ เขื่อนโบล

เดอร์ (Boulder Dam) เขื่อนคอนกรีตทรงโค้งขนาดใหญ่ที่กั้นกลางระหว่าง

แม่น้ำโคโลราโดในช่วงบริเวณแบล็กแคนยอน โดยได้มีการสำรวจพื้นที่บริเวณ

นี้อย่างดีมานานกว่า 30 ปีว่า หากทำการสร้างเขื่อนจะช่วยควบคุมอุทกภัย 

ช่วยในเรื่องชลประทาน ทั้งยังสามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ



   

 

ประเทศ จึงได้ทำการสร้างขึ้นในปี 1931-1936 ใช้งบประมาณมากกว่า 20,000 ล้านบาท จนได้มาเป็นเขื่อนที่มี

ความสูงถึง 221.4 เมตร และกว้าง 379 เมตร เขื่อนนั้นสามารถจุน้ำได้มากถึง 2,480 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ชื่อ

ว่าเป็นเขื่อนที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้น โดยจะกักเก็บน้ำจากทะเลสาบมี้ด (Lake Mead) ที่เป็นแหล่ง

เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เขื่อนฮูเวอร์ยังเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของ 3 รัฐใหญ่คือ เน

วาด้า แอริโซน่า และแคลิฟอร์เนีย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ชมความ

ยิ่งใหญ่ของเขื่อนแล้วยังสามารถได้ชมวิวสวยๆ ของแม่น้ำโคโลราโลและทิวทัศน์ของเทือกเขากว้างโดยรอบด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ลาส เวกัส (Las Vegas) เพื่อให้ท่านได้อิสระเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ที่มากมายไป

ด้วยแหล่งความบันเทิง และสถานที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนมากมายให้ท่านได้เล่นเสี่ยงโชค ชมโชว์

การแสดงสุดตื่นตา หรือจะไปเดินเล่นที่ ถนนสตริป (Strip Road) หนึ่งในถนนสายหลับของลาส เวกัส ที่เรียง

รายไปด้วยโรงแรมใหญ่ น้ำพุแสนตื่นตาพร้อมการแสดงแสงสีเสียงของโรงแรมดัง  

เย็น  อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม 

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Excalibur Hotel & Casino หรือระดับเดียวกัน  

 

วันที่สี่ ลาส เวกัส – บาร์สโตว์ พรีเมียม เอาท์เล็ต – ลอสแองเจลิส – มิวสิค เซ็นเตอร์ – ย่านเอล พลูโบล เดอ ลอส

แองเจลิส – ไชน่า ทาวน์  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ บาร์สโตว์ พรีเมียม เอาท์เล็ต (Barstow Premium Outlet) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน

เอาท์เล็ตของเมืองบาร์สโตว์ที่แม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่และมีร้านค้ามากเท่าเอาท์เล็ตชื่อดังอื่นๆ แต่รับรองได้ว่า 

บาร์สโตว์ เอาท์เล็ตนั้นมีครบและพร้อมในแบรนด์ใหญ่ๆ ที่ครบและหลากหลายตอบรับความต้องการได้อย่าง

แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น Bally, Coach, Guess, Kate Spade, Michael Kors, Samsonite, Swarovski, Tommy 

Hilfiger และอื่นๆ อีกมาก  แถมด้วยราคาสุดพิเศษที่มีให้เฉพาะในเอาท์เล็ตเท่านั้น 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่ ้

เรียกกันแบบติดปากสั้นๆ ว่า แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุด

ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และติดอันดับ 3 เมืองชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ลอสแอง

เจล ิสเป ็นศ ูนย ์รวมทางด ้านว ัฒนธรรม การเง ิน การค ้า ในแถบฝ ั ่ง

แคลิฟอร์เนียตะวันตก และด้วยสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียที่ร้อนชื้น

ไม่หนาวแม้จะเป็นฤดูหนาวเหมาะกับเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศชั้นดี

ในช่วงฤดูหนาว เมื่อรวมกับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบันเทิง ไม่ว่าจะ

เป็นภาพยนตร์ ละครซีรีย์ รวมไปถึงด้านการทำเพลง ทำให้ลอสแองเจลิสก

ลายเป็นมหานครที่ผู้คนมากมายจากทั่วโลกอยากมาเที่ยวและเยี่ยมชมซัก

ครั ้ง นำท่านเที ่ยวชมเมืองลอสแองเจลิส โดยผ่านชม มิวสิค เซ็นเตอร์ 

(Music Center) ศูนย์จัดแสดงที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในย่านตัวเมือง โดดเด่นด้วยอาคาร

รูปทรงแปลกตาแต่กลับดึงดูดจนแทบละสายตาไม่ได้ แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ Walt Disney Concert Hall 1 ใน

ฮอลล์จัดแสดงจากทั ้งหมด 5 ฮอลล์ใหญ่ คือ Dorothey Chandler Pavilion, Ahmanson Theater และ 



   

 

Mark Taper Forum มิวสิค เซ็นเตอร์นี้ได้ถูกสร้างมากว่า 55 ปีแล้ว เคยเป็นที่จัดแสดงของนักแสดง นักร้อง วง

ดนตรี ชื ่อดังมากมายนับไม่ถ ้วน ผ่านชม ย่านเอล พลูโบล เดอ ลอสแองเจลิส (El Pueblo de Los 

Angeles) ย่านเก่าแก่ของเมืองลอสแแองเจลิสที่ได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี จะเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นอาคารบ้านเรือน โบสถ์ หรือจัตุรัสเก่าแก่ในสไตล์สเปนกระจายอยู่โดยทั่ว เป็นเพราะได้รับอิทธิพลมาจาก

การที ่สเปนปกครองเมืองบริเวณนี ้ในช่วงปี 1781-1821 ก่อนจะตกเป็นของเม็กซิโก และสุดท้ายคือ

สหรัฐอเมริกาในปี 1847 จากนั้นนำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ (China Town) ที่หาได้ไม่ยากเลยเมื่อจุดเด่นของ

ย่านนี้คือทางเข้าที่เป็นซุ้มประตูตกแต่งด้วยมังกรขนาดใหญ่ 2 ตัว ย่านไชน่าทาวน์เป็นหนึ่งในย่านศูนย์กลาง

การค้าอันดับต้นๆ ของเมือง รวมถึงเป็นแหล่งวัฒนธรรม แหล่งชุมชน มากมายไปด้วยร้านค้าที่พร้อมสรรพไป

ด้วยสินค้าจากเอเชีย รวมถึงร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีน อาหารไทย อาหารเวียดนาม ก็ล้วนหาทานได้ใน

ย่านนี้เช่นกัน พร้อมด้วยอาคารต่างๆ ที่ตกแต่งออกมาในสไตล์จีน ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ในเมืองจีนไม่ผิดเพี้ยน 

ถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของเมืองเลย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Airtel Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า ลอสแองเจลิส – ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด – เบเวอร์รี่ ฮิลส์ – ถนนโรดีโอ ไดรฟ์  

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเที่ยวชมย่าน ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด (Hollywood Boulevard) ย่านที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ

ลอสแองเจลิส เป็นแหล่งท่องเที่ยวนยอดนิยมของเมืองที่จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเกือบตลอดเวลา ด้วยการ

เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง มากมายไปด้วยแลนด์มาร์กและจุดเที่ยวชม ไม่ว่าจะเป็น ฮอลลีวูด 

วอล์ค ออฟ เฟม (Hollywood Walk of Fame) ที่จะมีรอยพิมพ์มือและเท้าของนักแสดง นักร้อง คนดัง

จำนวนมากประทับเอาไว้บนพื้นถนน มีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พิพิธภัณฑ์ฮอลลีวู้ด หรือจะเป็นโรงละครต่างๆ ที่

ตกแต่งได้อย่างอลังการ ย่านนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งชั้นเยี่ยมที่ Hollywood & Highland ที่มีพร้อมไปด้วยร้านค้า

แบรนด์ดังไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

จากนั้นก็เที่ยวชมเมืองลอสแองเจลิสกันต่อ ผ่านชม ย่านเบเวอร์รี่ ฮิลส์ 

(Bevery Hills) อีกหนึ่งย่านดังที่คงคุ้นหูกันดีนี้อยู่ทางฝั่งตะวันตกของ

ลอสแองเจลิส เป็นย่านที่ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีย์อยู่

บ่อยครั้ง นอกจากจะเป็นย่านการค้าที่มากด้วยร้านค้าในทุกตรอกซอก

ซอยแล้ว ยังเป็นย่านบ้านที่อยู่อาศัยและบ้านตากอากาศสุดหรูของเหล่า

คนดาราฮอลลีวู้ดคนดังและนักธุรกิจจำนวนมาก ผ่านชม ถนนโรดีโอ ไดรฟ์ (Rodeo Drive Road) ถนนสายช้

อปปิ้งชื่อดังในย่านเบเวอร์รี่ ฮิลส์แห่งนี้มีความยาวถึง 3.2 กิโลเมตรที่สองข้างถนนนั้นจะเรียงรายไปด้วยร้านค้า

แบรนด์เนมชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Balenciaga, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Guess, Jimmy Choo, 

Louis Vuitton, Prada และอีกมากมายนับไม่ถ้วน แถมด้วยร้านอาหารสุดหรูหลากสไตล์อีกมาก และด้วยการ

เป็นย่านช้อปปิ้งสุดหรูแล้ว ทำให้บริเวณนี้มักจะพบเห็นรถสปอร์ตราคาแพง หรือรถยุโรปสุดหรูขับผ่านไปมาไม่

ขาดสาย หรือหากโชคดีอาจจะได้เห็นนักร้องนักแสดงชื่อดังที่มักจะมาเดินถนนเส้นนี้กันบ่อยๆ อีกด้วย แล้วให้



   

 

ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่ที่ เดอะ กรูฟ (The Grove) ย่านการค้าชั้นนำที่พร้อมไปด้วยร้านค้าจากแบ

รนด์ชื่อดัง จากทั่วโลก พร้อมด้วยร้านอาหารหลากหลายสไตล์ และแหล่งบันเทิงให้ได้เที่ยวเล่นเดินชมกันแบบ

ไม่มีเบื่อแน่นอน  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Airtel Plaza Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่หก ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ – เฟรสโน 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมือง ยูนิเวอร์แซล ซิตี้ (Universal City) เมืองที่เป็นที่ตั้งของสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ระดับ

โลก ยูนิเวร์แซล พิคเจอร์ส (Universal Pictures) สถานที่ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังจำนวนนับไม่ถ้วน เป็นเมืองที่

นอกจากจะมากด้วยทีมงานในการถ่ายทำแล้ว ยังมากไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบภาพยนตร์และอยากมาเที่ยว

ชมต้นกำเนิดของภาพยนตร์เหล่านั้น 

อิสระครึ่งวันให้ท่านได้ท่องเที่ยวเมืองยูนิเวอร์แซล ซิตี้  

***ท่านสามารถเลือกซื ้อแพคเกจทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีว ูด (Universal Studios 

Hollywood) สถานที่ที่เป็นทั้งสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์และธีมปาร์คขนาดใหญ่ สตูดิโอแห่งนี้เป็นสตูดิโอที่

เก่าแก่ที่สุดและโด่งดังที่สุดที่ยังเปิดใช้อยู่ และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม

สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังหลายต่อหลายเรื่อง พร้อมด้วยอาคารและฉาก

แสนอลังการ สำหรับในส่วนของธีมปาร์คนั้นก็ไม่น้อยหน้าด้วยเครื่องเล่นที่ทั้ง

สุดมันส์และสุดหวาดเสียวที่ผสมผสานเข้ากับเทคนิคพิเศษต่างๆ ทำให้ได้

อรรถรสของการเล่นมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยไฮไลท์สุดฮิตอย่าง เดอะ วิซาร์ดดิ้ง 

เวิร์ล ออฟ แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ (The Wizarding World of Harry Potter) ที่

จะได้ประสบการณ์น่าตื่นตาของการเดินเล่นในเมืองเวทมนตร์ พร้อมด้วย

เคร ื ่องเล ่นอ ีกมากมายไม ่ว ่าจะเป ็น Flight of the Hippogriff, Fast & 

Furious-Supercharge, King Kong 360 3D, Jurassic World-The Ride, 

The Walking Dead Attraction และอีกมากมาย       

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมือง 

จากนัน้นำทา่นเดนิทางสูเ่มอืง เฟรสโน (Fresno) เมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1872 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้านการ

คมนาคมทางรถไฟ ก่อนจะค่อยๆ เจริญมากขึ้นจนกลายเป็นทั้งศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและเป็นแหล่ง

เกษตรกรรมหลักแห่งหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองเฟรสโนนั้นจะมีอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปีและอยู่ใกล้เมือง

ใหญ่อย่างลอสแองเจลิส ซาคราแมนโต้ ซานฟรานซสิโก อยู่ไม่ไกลจากอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีและอุทยานคิงส์ 

แคนยอน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Wyndham Garden Fresno Airport  หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด ซานฟรานซิสโก -   



   

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่เมือง ซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็น

หนึ่งในเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองท่าริมฝั่งทะเล จึงทำให้เป็นเมือง

ศูนย์กลางทางด้วยการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เดิมทีนั้้นซานฟรานซิสโกเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว

สเปนที่มาตั้งรกรากที่นี่ในปี 1776 ก่อนจะเจริญขึ้นอย่างมากในช่วงตื่นทอง (Gold Rush) ทำให้มีผู้คนหลังไหล

เข้ามามากมายจนกลายเป็นหัวเมืองหลักอย่างในปัจจุบัน ซานฟรานซิสโกมีสภาพตัวเมืองเป็นภูเขา และมีชายฝั่ง

ที่ติดกับมหาสุทรแปซิฟิค จะได้บรรยากาศที่สดชื่นและปลอดโปร่งของเมืองชายฝั่งทะเล ทั้งยังมากไปด้วยแลนด์

มาร์ก และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีให้เห็นโดยทั่วบริเวณตัวเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)  

 นำท่านเที ่ยวชมเมือง ซานฟรานซิสโก (San Frsncisco) แวะ

ถ่ายรูปกับ สะพานโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) สะพานแขวาน

ขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของซานฟรานซิสโกแห่งนี้สร้างข้ามผ่าน

มหาสมุทรแปซิฟิค เชื่อมเมือง 2 ฝั่งของซานฟรานซิสโกเข้าด้วยกัน เพื่อย่น

ระยะเวลาในการเดินทาง ตัวสะพานนั้นสร้างขึ้นในปี 1933 และเปิดใช้ใน

ปี 1937 มีความยาวรวมถึง 2.7 กิโลเมตร ความสูงถึง 227 เมตร และถึง

จะชื่อว่าสะพานสีทอง แต่จริงๆ แล้วตัวสะพานนั้นมีสีแดงสดโดดเด่นและ

ยิ่งใหญ่มาก เป็นจุดแลนด์มาร์กที่ไปถึงซานฟรานซิสโกต้องไม่พลาดถ่ายรูป

สวยๆ ของสะพานมาเป็นที ่ระลึก จากนั ้นนำท่านสู ่ ถนนลอมบาร์ด 

(Lombard Street) ถนนชื่อดังของเมืองซานฟรานซิสโก ที่มีความกว้างประมาณ 1 ช่วงตึก (1 บล็อก) ที่อยู่

บนเนินเขารัสเซียนแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก ด้วยเพียงระยะทางสั้นๆ เพียงประมาณ 180 

เมตรนั้นได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเส้นทางที่คดโค้งไปมา โดยผู้คนที่ผ่านเส้นทางนี้ต้องหักเลี้ยวผ่านโค้งหักศอกถึง 

8 ครั้งแถมด้วยการเป็นเนินสูงชัน และเมื่อขึ้นไปยังถนนลอมบาร์ดด้านบนก็จะได้ชมวิวเมืองซานฟรานซิสโก

สวยๆ ได้แบบเต็มที่ เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตแห่งหนึ่งเลย ถนนลอมบาร์ดจึงกลายเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์ก

ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของเมืองซานฟรานซิสโก โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมากในแต่ละปี แล้วไป

ต่อกันที่ ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisher,am’s Wharf) แลนด์มาร์กอีกแห่งของเมือง เป็นย่านเก่าแก่ตั้งแต่สมัย

ศตวรรษที่ 19 ที่ชาวอิตาเลียนที่เป็นชาวประมงได้อพยพมายังซานฟรานซิสโก และได้เริ่มธุรกิจเกี่ยวกับการ

ประมงและค้าขายสินค้าทะเลในบริเวณท่าเรือและประสบความสำเร็จอย่างมาก ปัจจุบันย่านฟิชเชอร์แมน 

วาร์ฟก็ยังเป็นแหล่งประมงชั้นนำของเมือง แต่ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นอกจากจะได้ชมย่านประมงเก่าแก่

พร้อมบรรยากาศดีๆ ของชายฝั่งทะเลแล้ว บริเวณนี้ยังมีร้านอาหารทะเลเลิศรสมากมายให้ได้ลองชิมกัน ถัดไป

จากฟิชเชอร์แมน วาร์ฟไปอีกนิดก็จะเป็น ท่าเรือเพียร์ 39 (Pier 39) ท่าเรือเก่าที่ได้กลายมาเป็นแหล่งช้อปปิ้ง

และย่านท่องเที่ยวยอดนิยม ที่มากไปด้วยร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พร้อมด้วยการแสดงเปิด

หมวกที่มีให้เห็นเป็นระยะๆ ชวนให้เดินเล่นเพลินๆ แล้วนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก ที่ท่านจะได้ชม

ทิวทัศน์สวยๆ ของตัวเมืองจากมุมของฝั่งทะเล พร้อมด้วยวิวของอ่าวซานฟรานซิสโก ท่าเรือ สะพานโกลเด้นเกท

, เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz) เกาะชื่อดังที่เคยเป็นคุกกลางทะเลในช่วงปี 1934-1963 แล้วให้ท่านได้อิสระช้อป

ปิ้งที่ ยูเนียน สแควร์ (Union Square) แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกที่มากมายไปด้วยร้านค้าแบ



   

 

รนด์เนมชั้นนำระดับโลก ร้านสินค้าเมืองเมืองที่น่าสนใจ พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่โดย

ทั่วบริเวณ   

เย็น อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับประเทศไทย 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX893 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

 

วันที่แปด ฮ่องกง – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  

07.45 น. ถึงสนามบิน ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.10 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX619 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

11.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

 

 อัตรานี้รวม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) 

✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

วันเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 
12 - 19  พฤศจิกายน 62 

19 – 26 พฤศจิกายน 62 
59,900 

ธันวาคม 4 – 11 ธันวาคม 62 



   

 

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านละ 8,500 บาททางสถานทูตจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมทุกกรณี 

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น) 

✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน 

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

✗ค่าทิปตลอดการเดินทางทั้งหมดรวม 50 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) / ท่าน 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท และคา่วซีา่ 8,500 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนา

หนังสือเดินทาง 

2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด 

2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด 

4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก

เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่

สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น 

3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่

ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือ

ว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 



   

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอคิวสัมภาษณว์ีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนหลังจากเดินทางกลับจากทัวร์  

2. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล  

   2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน  

2.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ  

2.3 สําเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  

2.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 

3. เอกสารรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ 

4. แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 

***เอกสารด้านบนหากครบเรียบร้อยแล้วให้ส่งสำเนาหรือสแกนมาที่บริษัท ไม่ต้องส่งตัวจริงมา 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า 

1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหลังจากเดินทางกลับจากทัวร์  

2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ว โดยมีขนาดเท่ากันทุกด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (แบบหน้าใหญ่)  

จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 

3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล  

   3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน  

3.2 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาบัตรข้าราชการ  

3.3 สําเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  

3.4 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) 

3.5 สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้า นาง/นางสาว 

4. กรณีเป็นพนักงานบริษัท 

    ใบรับรองการทํางานจากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน 

วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลัง

ครบกําหนด 

5. กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  

ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงิน

ของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

6. หลักฐานทางการเงิน  

สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบันในวันที่ยื่นวีซ่า) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออก

ของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามี ฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เม่ือกลับสู่ภูมิลําเนา พร้อมกับหนังสือรับทางการเงินที่ออกจาก

ธนาคาร (Bank Certificate)  



   

 

หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ฉบับจริง ภาษาอังกฤษ ออกโดยธนาคารเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้อื่นเป็นคนออก

ค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมยื่นเอกสารฉบับแปลภาษาอังกฤษ) 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน** 

7. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 

แล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดง ความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน 

โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง และเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

8. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  

จะต้องมี หนังสือรบัรองจากทางสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) เท่าน้ัน  

9. กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 20 ป ี 

9.1 ไม่ได้เดินทางไปกับบิดา มารดา หรือ เพียงคนใดคนหนึ่ง 

- จดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจาก อำเภอ / เขต ที่ท่านอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษ) 

- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

- เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เดินทางกับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 

9.2 เดินทางไปกับบิดา มารดา  

- บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 

- สำเนาพาสปอร์ตบิดา / มารดา 

- หลักฐานการเงินของผู้เป็นสปอนเซอร์ในการออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ) 

- ใบสุติบัตรฉบับภาษาไทย และ แปลภาษาอังกฤษ 

** หมายเหต!ุ!ในวันที่มายื่นขอวีซ่า บิดาและมารดา ต้องเดินทางมาเซ็นแบบฟอร์มการร้องขอวีซ่าให้กับบุตร ** 

 

10. กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุเกิน 70 ปี  

-  ใบตรวจสุขภาพที่รับรองโดยแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาล พร้อมระบุอย่างชัดเจนว่า สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได้   

-  กรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ  

 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร และ

ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่ม เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน 

ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร ดังกล่าวเช่นกัน 

12. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของสถานฑูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูก บันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท 

13. การยื่นวีซ่านั้นผู้เดินทางต้องชําระยอดมัดจําพร้อมค่าวีซ่าก่อนเท่านั้นถึงสามารถดําเนินขั้นตอนการย่ืนวีซ่าได้ 



   

 

 

** ทางบริษัทไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ ถ้าหากต้องการให้ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบละ 500 บาท ** 

 

 

รายละเอียดและเอกสารในการขอยื่นวีซ่า 

ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายน้ิวมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

 

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังฤษ  

ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)................................................................................................................. 

ที่อยู่................................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศัพท์..................................................... เบอร์มือถือ........................................................................ 

E-Mail........................................................................................................................................................... 

สถานะ ¨ สมรส     ¨ โสด 

เลขที่พาสปอร์ต................................................... วันหมดอายุ...................................................................... 

วัน/เดือน/ปี เกิด............................................. อาชีพ................................................................................... 

สถานที่ทำงาน.............................................................................................................................................. 

ที่อยู่สถานที่ทำงาน....................................................................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน.................................................E-Mail…………………………………………………. 

อาหาร  ¨ ไม่รับประทานเนื้อวัว     ¨ มังสวิรติ          ¨ มุสลิม      

  ¨  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................      

ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซ่าอเมริกาหรือไม่ 

¨  เคย  

¨  ไม่เคย  

 


