


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินดูไบ	-	สนามบินซานฟรานซิสโก	-	เมืองซานฟ
รานซิสโก	-	ยอดเขาทวินพีค

พักที่	La	Quinta	Inn
Oakland	Airport	Coliseum
หรือระดับเดียวกัน

3 อาวซานฟรานซิสโก	-	เกาะอัลคาทรัส	-	ทาเรือฟิชเชอร
แมนวารฟ	-	สะพานแขวนโกลเดนเกท	-	เฟรสโน	Fresno
City

พักที่	Wyndham	Garden
Fresno	Airport	หรือระดับ
เดียวกัน

4 TANGER	BARSTOW	FACTORY	OUTLET	-	เมืองลาส
เวกัส

พักที่	Stratosphere	Casino
หรือระดับเดียวกัน

5 อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	-	แกรนดแคนยอนสกาย
วอลค	-	เมืองลาสเวกัส

พักที่	Stratosphere	Casino
หรือระดับเดียวกัน

6 ออนตาริโอ	มิลล	-	นครลอสแองเจลิส
พักที่	Crowne	Plaza	Los
Angeles	International
Airport	หรือระดับเดียวกัน

7 นครลอสแองเจลิส	-	ยานไชนาทาวน	-	ศาลาวาการเมือง	-
ถนนฮอลลีวูด	-	ไชนีสเธียเตอร

พักที่	Crowne	Plaza	Los
Angeles	International
Airport	หรือระดับเดียวกัน

8 ยูนิเวอรแซลสตูดิโออเมริกา	-	สนามบินลอสแองเจลิส

9
10 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินดูไบ

13	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 79,900	บาท 79,900	บาท 77,900	บาท 20,000	บาท

20	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 79,900	บาท 79,900	บาท 77,900	บาท 20,000	บาท

10	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 79,900	บาท 79,900	บาท 77,900	บาท 20,000	บาท



22.00	น.	 พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	9
แถว	T	สายการบินเอมิเรตส	(EK)	เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวก

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
02.25	น.	ออกเดินทางสูเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่

EK	371	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.35	น.	ถึงสนามบินเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.10	น.	เดินทางสูเมืองซานฟรานซิสโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่

EK	225	(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

*******	เครื่องบินบินผานเสนแบงเวลาสากล	*******

ชวงบาย
14.00	น.	ถึง	สนามบินซานฟานซิสโก	หลังผานวิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
นําทานสู	ยอดเขาทวินพีค	ยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ	2	ในเมืองซานฟรานซิสโก	ชมทิวทัศนอันงดงามของ

เมืองซานฟานซิสโก

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	La	Quinta	Inn	Oakland	Airport	Coliseum	หรือระดับเดียวกัน

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



เครื่องบินบินผานเสนแบงเวลาสากล
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

เป็นเมืองหลวงทางดาน	วัฒนธรรม,	การเงิน	และการคาของรัฐ	California	ชื่อ
ของเมืองน้ี	มาจากภาษาลาตินแปลวา	Saint	Francis

ตั้งอยูในมลรัฐแคลิฟอรเนีย	อยูทามกลางสายน้ําสามดาน	ดานตะวันตกคือ
มหาสมุทรแปซิฟิก	ทิศเหนือ	และทิศตะวันออก	ติดกับอาวซานฟรานซิสโก	แม
จะเป็นเมืองเล็กๆ	แตก็มีประชากรอยูอาศัยหนาแนน	และมีสถานที่ทองเที่ยว
มากมายหลายแหงที่นาสนใจ	แมจะอยูติดชายฝ่ังทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก	แตก็
ไมเหมาะกับการลงเลนน้ําเพราะน้ําเย็นจัด	นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมซื้อทัวร
ไปชมไรองุนและแหลงผลิตไวนกลางหุบเขานาปา	(Napa	Valley)

ยอดเขาสูงประมาณ	282	เมตร	ที่สามารถขึน้ไปชมทิวทัศนโดบรอบของ	เมือง
ซานฟรานซิสโก	ยอดเขาแตละลูก	มีชื่อวา	ยอดเขายูเรกา	และยอดเขานอล

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	La	Quinta	Inn	Oakland	Airport	Coliseum	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทาน	ลงเรือ	ลองอาวซานฟรานซิสโก	ชมความงดงามของตัวเมือง	ผานชม	เกาะอัลคาทราซ

สถานที่คุมขังอาชญากรนามระบือ	“อัลคาโปน”	ในอดีต
จากน้ันนําทานสู	ฟิชเชอรแมนวารฟ	เป็นศูนยกลางการทองเที่ยวเต็มไปดวย	รานคา	รานอาหาร	สวนสนุก

พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	และเป็น	ที่ตั้งของ	PIER	39	จุดที่มี	สิงโตทะเลมานอนตากแดดนับรอยตัวใหทานอิสระ	เลือก
ซื้อสินคาที่ระลึก
จากน้ันชมสะพานโกลเดนเกทสะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลก	ออกแบบโดยนาย	โยเซฟ	แบร

มานสเตราซ	ยาวถึง	4,200	ฟุต	กวาง	90	ฟุต	ใหทาน	ถายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองเฟสโน	เป็นเมืองในรัฐแคลิฟอรเนีย	สหรัฐอเมริกา	มีจํานวนประชากรประมาณ

505,479	คน	ทําใหเฟรสโนเป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับ	5	ในรัฐแคลิฟอรเนีย	และอันดับที่	35	ในสหรัฐอเมริกา	เป็น
ศูนยการธนาคาร	มีอาคารสูงไมเกิน	20	ชั้น	ทําใหไมมีการบดบังทิวทัศนชนบทของเมือง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	Wyndham	Garden	Fresno	Airport	หรือระดับเดียวกัน



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อาวของเมืองซานฟรานซิสโก	ติดกับคาบสมุทรแปซิฟิค

เป็นเกาะเล็ก	ๆ	ที่ตั้งอยูกลางอาวซานฟรานซิสโก	เดิมทีเกาะแหงน้ีถูกใช
สําหรับเป็นที่ตั้งประภาคารของพวกนักเดินเรือ	แตดวยความโดดเดี่ยวหาง
ไกลของเกาะแหงน้ี	บวกกับคลื่นลมที่ป่ันป วนรุนแรงในอาวซานฟรานซิสโก
ตลอดทั้งปี	ทําใหเกาะแหงน้ีไดถูกใชเป็นสถานที่คุมขังนักโทษทางการเมืองใน
สมัยสงครามกลางเมืองอเมริกัน

เป็นเมืองทาเรือซึ่งเป็นแหลงทองเที่ยวที่ขึน้ชื่อ	ไดชื่อมาจากการที่ชวงปี
ค.ศ.1800	ชาวอิตาลีไดอพยพเขามาอยูในเมือง(ฉวยโอกาส)	เพราะเหตุการณ
Gold	Rush

เป็นสะพานแขวนขนาดยักษที่ยาวถึง	2.737กิโลเมตร	และถูกสรางเมื่อ
ค.ศ.1937	เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก	และเป็นสัญลักษณอยางหน่ึง
ของเมือง	San	Francisco

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองที่เงียบสงบ	ผูคนใชชีวิตราวกับเข็มนาฬิกา	และใหญอันดับ	8	ของมลรัฐ
แคลิฟอรเนีย	เป็นศูนยการธนาคาร	ถนนทุกสายดูเหมือนจะใหมหมด	รถเมล
จอดปายตรงเวลาเป๊ียบ	อาคารสูงสุด	20	ชั้น	จึงไมบดบังทิวทัศนชนบทของที่น่ี
ในฐานะเมืองใหมจึงมีความเป็นเมืองสําหรับ	"มนุษยเดินดิน"	มากกวาหุนยนต
หรือคนบาดาวตลก/นักรองแดนน่ีเคยเคยกลาวถึงเฟรสโนไววา	"ฮัลโหล
(สวัสดี)	เฟรสโน,	ลากอนเฟรสโน"	ในขณะที่ชาวลอสแองเจลีสและชาวซานฟ
รานซิสโก	ซึ่งมองเฟรสโนที่อยูระหวางมหานครทั้งสองน้ีเป็นเรื่องตลก	และ
คอนขางดูแคลน	ชาวชานเมืองเฟรสโน	วารอนเหมือนนรกไมมีอารยธรรมไมมี
ชีวิตกลางคืนฯลฯ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Wyndham	Garden	Fresno	Airport	หรือระดับเดียวกัน



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไมเป็นการรบกวนการชอปป้ิงของทาน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองลาสเวกัส	(LasVegas)	ระหวางทาง	นําทานแวะชอปป้ิง	ณ	บารสโตวเอา

เลท	(Barstow	Factory	Outlet)	แหลงชอปป้ิงที่ใหญที่สุด
ใหทานชอปป้ิงสินคาราคาขายสงหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินคานานาชนิดพบกับรานขายเสื้อ

ผาดังๆ	อาทิเชน	ลีวายส	โปโล	ผาปูที่นอน	เครื่องนอน	เครื่องครัว	ของเด็กเลน	รองเทากีฬา	รองเทาหนังทิมเบอร
แลนด	เน็คไท	แวนตาเรยแบนด	กระเปา	SAMSONITE	เป็นตน

**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไมเป็นการรบกวนการชอปป้ิงของทาน**

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางตอสูเมืองลาสเวกัส	(LasVegas)	เป็นเมืองที่ตั้งอยูใน	มลรัฐเนวาดา

สหรัฐอเมริกา	เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกใหฉายาวา	"เมืองแหงบาป"	(	Sin	City	)	เพราะเมืองทั้ง
เมืองเจริญเติบโตขึน้มาจากความกาวหนาของกิจการการพนัน	ตอมาก็ไดพัฒนาไปสูธุรกิจบริการ	ไดแก	โรงแรม
ศูนยแสดงสินคา	ศูนยประชุม	รานอาหาร	หางสรรพสินคา	ซึ่งลวนแลวแตมีความโออาอลังการและขนาดใหญ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	Stratosphere	Casino	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นหางสรรพสินคาขนาดใหญ	ตั้งอยูในเมืองบารสโตว	มีความหลากหลาย
ของแบรนด	และราคาที่ถูกจึงเป็นที่นิยมมาก

เป็นเมืองในรัฐ	Nevada	เป็นเมืองเชิงทองเที่ยว	ซึ่งมีบอนการพนัน	24ช.ม.	และ
มีโรงแรมธีมตางๆมากมาย	ยังมีแหลงบันเทิงอื่นๆใหเลือกอยางนับไมถวน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Stratosphere	Casino	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	อุทยานแหงชาติแกรนดแคนยอน	อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับความ

มหัศจรรยทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญแหงหน่ึงของโลก	ปัจจุบันถูกจัดใหเป็น	หน่ึงในอนุรักษสถานของโลกตามมติ
ของสหประชาชาติแกรนดแคนยอนถูกคนพบเมื่อปี	ค.ศ.1776	แกรนดแคนยอน	เกิดขึน้โดยอิทธิพลของแมน้ํา
โคโลราโดที่ไหลผานที่ราบสูง	ทําใหเกิดการสึกกรอนพังทลายของหินอันเป็นเวลา225	ลานปีมาแลว	
เดิมที	แมน้ําโคโลราโดมีสภาพเป็นลําธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกวางใหญที่อยูระดับเดียวกับน้ํา

ทะเล	ตอมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึน้	อันเน่ืองมาจากแรงดันและความรอนอันมหาศาลภายใตพื้นโลกทําใหเกิด



การเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากวางใหญ	พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ําและลมกัดเซาะจนเป็นรองลึก
สลับซับซอนนานนับลานปีเป็นแคนยอนงดงามนาพิศวงเน่ืองจากผลของดินฟาอากาศ	ความรอนเย็นซึ่งมี
อิทธิพลรอบดาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันอิสระใหทานไดเดินชมวิว	สกายวอลค	(Skywalk)สิ่งมหัศจรรยยุคใหม
นําทานเดินชมวิวของแกรนดแคนยอน	บนกระจกแกว	(รูปตัวยู)	เสมือนเดินบนอากาศ	ชมวิวทิวทัศนของแก

รนดแคนยอน	จากเบื้องบนสูเบื้องลางผานกระจกแกวที่สามารถรองรับน้ําหนักไดอยางปลอดภัย	ซึ่งสวนของ
กระจกแกวไดยื่นออกมาจากหนาผา	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหมที่เกิดจากฝีมือมนุษยบรรจงสราง	นาประทับใจ
และอัศจรรยใจยิ่งนัก	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับสูเมืองลาสเวกัส

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	Stratosphere	Casino	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกลุมหุบเขาลึกซึ่งใหญที่สุดในโลก	และมีแมน้ําแอริโซนาไหลผาน	ซึ่งทําให
กลายเป็นแบบน้ี	เป็นอีกหน่ึง	Landmark	ระดับโลกที่คนสวนใหญรูจัก	เป็น
สถานที่ที่ชาวอินเดียแดงไดตั้งรกรากมานาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวของ	Grand	Canyon	ซึ่งมีรูปเป็นทรงเกือกมายื่นออกมา
จากหน่ึงในผาทางตะวันตกของที่น่ี	เป็นจุดชมวิวที่วาบหวิวสุดๆ

เป็นเมืองในรัฐ	Nevada	เป็นเมืองเชิงทองเที่ยว	ซึ่งมีบอนการพนัน	24ช.ม.	และ
มีโรงแรมธีมตางๆมากมาย	ยังมีแหลงบันเทิงอื่นๆใหเลือกอยางนับไมถวน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Stratosphere	Casino	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไมเป็นการรบกวนการชอปป้ิงของทาน

บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูนครลอสแองเจลิส	เมืองใหญอันดับสองของสหรัฐอเมริกาและเป็นหน่ึงในศูนยกลางทาง

ดานเศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	และการบันเทิง	ระหวางทาง	ใหทานไดแวะเลือกซื้อสินคา	ณ	ออนตาริโอ	มิลล	เอา
เลท	มอลล	
ทานจะไดซื้อสินคาทั้งเสื้อผา	รองเทาและของใช	ตางๆมากมายกวา	200	รานคา	อาทิ	DKNY	,Polo	Ralph

Lauren,	Coach,	Tommy	Hilfiger,	GAP,	Guess,	American	Eagle	Outfitters,	Oakley	Vault,	Timberland,
Banana	Republic	,	Calvin	Klein,	Samsonite,	H&M,	Hugo	Boss,	Victoria’s	Secret,	Lego	Store	พรอมทั้งสิ่ง
บันเทิงตางๆมากมาย	อาทิเชน	โรงภาพยนตร	รานอาหาร	โซนเกมส	และอื่นๆอีกมาย
อิสระใหทานไดชอปป้ิง	เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
**อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อไมเป็นการรบกวนการชอปป้ิงของทาน**

ชวงบาย
สมควรแกเวลานําทานเดินตอทางสูนครลอสแองเจลิส	หรือที่รูจักกันในนาม	แอล	เอ	ตั้งอยูทางตอนใตของ

รัฐแคลิฟอรเนีย	เป็นเมืองศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ	มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย	เพราะมีประชากรหลายเชื้อ
ชาติอาศัยอยู	
อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนยการทางดานอุตสาหกรรมความบันเทิง	เพราะเป็นที่ตั้งของ	ฮอลลิวูด	บริษทัผูผลิต

ภาพยนตรชื่อดังของโลก	นอกจากน้ี	ลอสแอนเจลิส	ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว	อาทิ
สวนสนุก	สิ่งกอสรางสถาปัตยกรรม	พิพิธภัณฑ	อารทแกลลอรี่	โรงละคร	หางสรรพสินคา	รวมทั้งรานอาหาร
บาร	ไนทคลับ	ที่ชวยสรางสีสันในยามคํ่าคืนดวย
เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	Crowne	Plaza	Los	Angeles	International	Airport	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญในรัฐแคลิฟอรเนีย	เมืองออนโตรีโอ

นครลอสแองเจลิส	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย	ซึ่งมีขนาดใหญเป็น
อันดับสองของประเทศ	และประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Crowne	Plaza	Los	Angeles	International	Airport	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	



บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	นครลอสแองเจลิส	มหานครแหงโลกมายาเมืองใหญอันดับสองของสหรัฐอเมริกัน	ผานชมยาน

ธุรกิจสําคัญ	ยานไชนาทาวน	ผานชม	ศาลาวาการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร	สถานที่ใชมอบรางวัลออสกา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ยานถนนฮอลลีวูดที่เบเวอรรี่ฮิลล	ผานถนนโรดิโอไดรฟ	ถนน	ที่รวมแหลงชอปป้ิงหรูหรา	ชมรอย

ฝามือฝ าเทาของดาราดังฮอลลีวูด	ถายรูปสัญลักษณของดาราที่	ทานชื่นชอบ	ณ	“ไชนีส	เธียรเตอร”	โรง
ภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานสูที่พัก	ณ	Crowne	Plaza	Los	Angeles	International	Airport	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นครลอสแองเจลิส	เป็นเมืองที่ตั้งอยูในรัฐแคลิฟอรเนีย	ซึ่งมีขนาดใหญเป็น
อันดับสองของประเทศ	และประชากรหนาแนนที่สุดในรัฐ

ยานธุรกิจสําคัญ	ยานไชนาทาวน	กระจายไปทั่วทุกมุมโลกสําหรับ	ไชนา	ทาวน
แหลงชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบงาย	แตมีเสนหชวนหลงใหล
ซึ่งสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนดูนาสนใจน้ัน	ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม	ความเป็น
อยู	การคา	รานอาหาร	ยาสมุนไพร	และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม	เรื่อยไป
จนถึงเรื่องการเป็นผูผลิตที่สําคัญ	และสิ่งที่ทําใหไชนา	ทาวนแอลเอ	เป็นที่รูจัก
อีกเหตุผลหน่ึงคือ	เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง	เชน	Rush	Hour,	Lethal
Weapon	4

ศาลาวาการเมือง	ลอสแองเจลิส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถนนแหงชื่อเสียง	เป็นอนุสรณ	ซึ่งประทับชื่อและพิมพของมือคนมีชื่อเสียงไว
ทั้งนักแสดง	นักรอง	ผูกํากับตางๆนานา	ไว	เป็นสถานที่แวะชมที่ปี	พ.ศ.2546
คาดวามีผูเยี่ยมชมประมาณ	10ลานคน



อิสระอาหาร	เทีย่งและเย็น	เพื่อความตอเน่ืองในการเทีย่วทียู่นิเวอรแซล	สตูดิโอ
บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

เป็นโรงฉายหนังที่เกาแกมากของรัฐลอสแองเจลิส	และถูกเปลี่ยนชื่อมาหลาย
ครั้งแลว	และเมื่อปี	พ.ศ.	2546	เจาของคนลาสุดไดตัดสินใจเปลี่ยนจอเป็นแบบ
IMAX	ซึ่งเป็นโรงแบบจอโคงและกวางมาก	และเป็นจอ	IMAX	ที่ใหญที่สุดใน
โลกดวย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Crowne	Plaza	Los	Angeles	International	Airport	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูโรงถายภาพยนตร	ฮอลลีวูดยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	มีเน้ือที่กวา	1,000	ไรชมเบื้อง

หลัง	การถายทําภาพยนตรที่โดงดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน	เชน	คิงคอง	ฉากถายภาพยนตรเรื่อง	จอวส	ฉลาม
ยักษ	ที่ตื่นเตนระทึกใจ
ชมฉากแผนดินไหวในซานฟรานซิโก	และอาคารบานเรือน	ที่ใชในการถายทําภาพยนตรตางๆ	เชนเจาะเวลา

หาอดีตบัญญัติ10ประการหรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเลนทันสมัย	BLACK	TO	THE	FUTURE,	JURASIC
PARK,	BLACK	DULFและน่ังรถไฟชมรอบบริเวณโรงถาย	เสมือนทานเป็นผูกํากับภาพยนตร	
ชมโชวกับฉากเสี่ยงตายสตั้นทแมน	โชววอเตอรเวิลด	โชวความนารักของสัตวแสนรู
**อิสระอาหาร	เทีย่งและเย็น	เพื่อความตอเน่ืองในการเทีย่วทียู่นิเวอรแซล	สตูดิโอ**

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินลอสแองเจลิส
22.40	น.	ออกเดินทางสู	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่

EK218	(บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็น	สตูดิโอถายหนัง	และสวนสนุกที่มีธีมตางๆตามหนัง	ตั้งอยูในรัฐลอสแองเจ
ลิส	ซึ่งเป็นสตูดิโอหนังที่เกาแกที่สุดของHollywood	ที่ยังใชงานไดอยู

เป็นสนามบินหลักแกเมืองลอสแองเจลิส	ซึ่งเป็นเมืองที่คับคั่งเป็นอันดับสอง
ของประเทศ	เคยถูกตั้งชื่อวา	ทุงระเบิด	เพราะชื่อของเจาของคือ	William	F.
Mines	และเปิดใชการครั้งแรกเมื่อ	คศ1937



บริการอาหารและ	เครื่องดื่มบนเครื่องบิน

*******	เครื่องบินบินผานเสนแบงเวลาสากล	*******

ชวงเชา	-	ชวงบาย
01.30	น.	ถึง	สนามบินเมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส	แวะเปลี่ยนเครื่อง
03.40	น.	เดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินเอมิเรตส	เที่ยวบินที่	EK	376	(บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

สนามบินเมืองดูไบ	เป็นสนามบินที่ยุงที่สุดในโลก	เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ
และยุงเป็นออันดับ	5	ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทั้งหมด	มีขนาดใหญมาก



1.	สําหรับการจอง	กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ	30,000	บาท	และคาธรรมเนียมวีซา	ทานละ	6,000	บาท	(ใน
กรณีที่ใหบริษทัดําเนินการยื่น)	(หลังจองภายใน	3	วัน)	พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ	กรุงเทพ-ซานฟานซิสโก/ลอสแองเจอลิส-กรุงเทพ	โดยสายการบิน
Emirates

2.	คาที่พัก	(หองละ	2	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการ
3.	คาภาษีสนามบิน
4.	คารถปรับอากาศพรอมคนขับรถ	บริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
5.	คาเขาชมสถานที่	และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.	คาหัวหนาทัวรใหบริการทองเที่ยวตามรายการ
8.	คาประกันภัยในการเดินทาง	2,000,000	/	500,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	ภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%	กรณีตองการใบเสร็จ
2.	คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให	23	กิโลกรัม	(2	ใบ	ตอ	1	ทาน)
3.	คาใชจายสวนตัวตาง	ๆ	นอกรายการ	อาทิ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	และคาเครื่องดื่มในหองพัก	ฯลฯ
4.	คนขับรถทองถิน่	(คนละ	3	USD	/	วัน	/	คน)

5.	คาทิปหัวหนาทัวรไทย	ขัน้ตํ่า	100	บาท	/	วัน	/	คน	(100	*	7	วัน)

6.	คาบริการวีซาและคาธรรมเนียมวีซาอเมริกา	ทานละ	6,000	บาท

เอกสารในการขอยื่นวีซาประเทศสหรัฐอมเริกา
พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ	และมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน	กอนวันหมดอายุ	หากมีพาสปอรตเลมเกา	ไมวาจะเคยมีวีซา
หรือไมก็ตาม	ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเป็นการงายตอการอนุมัติวีซา	
1.	ใบกรอกขอมูลสวนตัว	โดยทางเราจะเป็นผูจัดสงใบกรอกขอมูลให	กรุณากรอกขอมูลตามจริงทั้งภาษาไทย

และ	ภาษาอังกฤษใหครบถวน	ขอมูลที่ทานกรอกมีสวนสําคัญอยางมากในการกรอกแบบฟอรมวีซาอเมริกา	หากทาน
ใหขอมูลมาไมครบถวน	ทางบริษทัจะไมสามารถกรอกแบบฟอรมในการยื่นวีซาใหกับทานได
2.	รูปถายสีขนาด	2	x	2	น้ิว	น้ิวจํานวน	2	ใบ	(ฉากหลังเป็นสีขาวเทาน้ันและควรมีอายุไมเกิน	3	เดือน	ทานสามารถ

แจงรานถายรูปวาถายรูปเพื่อทําวีซาอเมริกา	2	x	2	น้ิว	พื้นขาว	ชางที่หลาย	ๆราน	จะเขาใจ	และหามใสเครื่องประดับ
ทุกชนิด	ทําทรงผมเพื่อใหเห็นใบหนา	หนาผากและใบหูอยางชัดเจน	โดยไมสวมใสสิ่งตางๆบนใบหนาหรือศรีษะ	รวม
ทั้งแวนตา	และ	คอนแทคเลนส)
3.	สําเนาทะเบียนบาน	/	สําเนาบัตรประชาชน	/	หรือสําเนาบัตรขาราชการ	/	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
4.	ใบรับรองการทํางานจากบริษทัที่ทานทํางานอยูตองเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	โดยระบุตําแหนง,	อัตราเงิน

เดือนในปัจจุบัน,	วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษทัน้ี	และชวงเวลาที่ขอลางาน	เพื่อเดินทางไปยุโรป	หลังจากน้ันจะกลับ
มาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
5.	กรณีที่เป็นเจาของกิจการ	ขอใบทะเบียนการคา	และหนังสือรับรองทีค่ัดไวไมเกิน	3	เดือน	พรอม

วัตถุประสงคหรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษทัฯยอนหลัง	6	เดือน
6.	รายการเดินบัญยอนหลัง	6	เดือน(Statement)	พรอมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ประจําหรือออมทรัพย	ยอน

หลัง	6	เดือน	(นับจากวันปัจจุบัน)	ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ	และมีจํานวนไมตํ่ ากวา	6	หลัก	เพื่อ
แสดงใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอ	ที่จะครอบคลุมกับคาใชจายในการเดินทาง	และสามารถที่จะใชจายไดอยางไม
เดือดรอน	เมื่อกลับสูภูมิลําเนา	**สถานฑูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**

7.	กรณีที่บริษทัของทานเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมด	นอกเหนือจากเอกสารขอ
1-6	แลว	ทางบริษทัฯ	จะตองออกจดหมายอีกหน่ึงฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจายและการกลับมาทํางาน
ของทาน	โดยระบุรายชื่อผูเดินทาง	และเหตุผลที่จัดการเดินทางน้ีในจดหมายดวย
8.	กรณีที่เป็นนักเรียน	นักศึกษา	จะตองมี	หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา	(ตัวจริง)	เทาน้ัน



9.	กรณีที่เด็กอายุตํ่ ากวา	20	ปี	เดินทางไปกับบิดา	หรือมารดาทานใดทานหน่ึง	จะตองทําจดหมายยินยอม	โดยที่
บิดา,	มารดา	และบุตรจะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงคในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหน่ึงได	ณ	ที่
วาการอําเภอหรือเขต	โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการ
อยางถูกตอง
10.	รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,ญาติพี่นอง,สถานที่เกิด	และจํานวนบุตรของผูเดินทาง
11.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม	อาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกนเป็นการถาวร

และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว	และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็
ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง	หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน	ทางบริษทัฯ	ขอความรวมมือใน
การเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย	และโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก
และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาว
เชนกัน
12.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลวทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของ
บริษทั

**หมายเหตุ	การอนุมัติวีซาประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นอยูกับสถานทูตและเอกสารประกอบการยื่นวีซา
เทานัน้**

**	เอกสารประกอบการยื่นวีซาเป็นภาษาอังกฤษเทานัน้	และทางบริษทัไมมีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากทานตองการใหทางเราดําเนินการแปลเอกสารให	มีคาใชจายเพิม่เติมฉบับละ	500	บาท	**

1.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	45	วันขึ้นไป	คืนมัดจําทัง้หมด
2.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึ้นไป	เก็บคาใชจายเบื้องตน	10,000	บาท
3.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน	เก็บเงินมัดจําทัง้หมด
4.				ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-25	วัน	เก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด
5.				ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	15	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทัง้หมด


