ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านสู่อเมริกาตะวันตก เทีย่ วมหานครลอสแองเจลิส เทีย่ วบนถนนฮอลลีวูด๊ ไชนีส เธียเตอร์ ชม
เบื้องหลังเทคนิคและขัน้ ตอนการถ่ายทําภาพยนตร์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายในโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ลาสเวกัส นครแห่ง
คาสิโน เมืองทีโ่ บสถ์กบั บ่อนหลังคาติดกัน เมืองแห่งแสงสีตระการตา เทีย่ วชมอุทยานแห่งชาติ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ
สุดท้ายซานฟรานซิสโก นครทีเ่ ต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งแคลิฟอร์เนีย ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถโค้ช
มัคคุเทศก์

คาเธ่ย ์ แฟซิฟิค (CX) และสายการบินภายในประเทศ ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (UA)
มาตรฐาน 4 ดาวขึ้นไป
พื้นเมืองและแบบเอเชีย
มาตรฐานอเมริกา
ชํานาญเส้นทาง

วันแรก
08.00 น.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย ์ แปซิฟิค เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั คอยอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 750
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพือ่ รอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลิส โดยเทีย่ วบินที่ CX 882

11.00 น.
15.00 น.
16.35 น.
14.35 น.
คํา่

-----บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล----ถึงสนามบินนครลอสแองเจอลิส (LOS ANGELES) นครแห่งโลกมายาทีท่ กุ คนใฝ่ ฝนั อยากมาเยือนสักครัง้
นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม HILTON ระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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วันที่สอง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่สี่
เช้า

ลอสแองเจลิ ส (ยูนิเวอร์แซล – ชมเมือง)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ า นชมโรงถ่ า ยยู นิ เ วอร์แ ซล
(UNIVERSAL
STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อทีก
่ ว่า 1,000 ไร่ ท่าน
จะได้ช มเบื้อ งหลัง เทคนิ ค และขัน้ ตอนของการถ่ า ยทํา
ภาพยนตร์อย่างละเอียด ร่วมสัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร
ทีใ่ ช้ในการถ่ายทําจริงของภาพยนตร์ทโ่ี ด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น
คิงคอง, จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนทีใ่ ช้ในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูด๊ ตื่นเต้นและสนุกสนาน ผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ JURASSIC
PARK TERMINATOR-3 ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในยูนิเวอร์แซล
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่อตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนําท่านชมนครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่ท่โี ด่งดังที่สุดในฝัง่ ตะวันตกของสหรัฐอเมริกา
นําท่านชมตัวเมืองแอล.เอ.ที่โด่งดัง ผ่านย่านเบอเวอรี่ฮลิ ล์ ทีพ่ กั ของเหล่าดาราฮอลลีวูด้ และคนในแวดวง
ไฮโซ นําท่านสัมผัสรอยมือ รอยเท้า ลายเซ็นของเหล่าดาราดังๆ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียเตอร์
(CHINESE THEATRE) โรงภาพยนตร์สไตล์เก๋งจีนทีน
่ ิยมเปิ ดฉายรอบปฐมทัศน์เปิ ดตัวภาพยนตร์ดงั ๆ
พร้อมเดินดูดวงดาวทีถ่ กู ประดับไว้บนถนนฮอลลีวูด้ บูเลอวาร์ด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ลอสแองเจลิส – ลาสเวกัส
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส (LASVEGAS) เมืองแห่งแสงสีกลางทะเลทรายทีท่ ่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสิง่
บันเทิงมากมาย ระหว่างเดินทางแวะให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าเอาท์เล็ท ซึง่ มีสนิ ค้ามากมายทีเ่ มืองบาร์สโตน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางต่อสู่ลาสเวกัส จากนัน้ นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม
PLANET HOLLYWOOD หรือระดับเดียวกัน แลว้ ให้
ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ ง หรือ
เพลิดเพลินกับการชมโรงแรมต่างๆ ซึง่ มีการตกแต่งอย่าง
สวยงาม รวมทัง้ ห้างสรรพสินค้ามากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญเสีย่ งโชคหรือเดินเล่นชมราตรีลาสเวกัส หรือเลือกซื้อตัว๋
เข้าชมโชว์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่มากมาย
ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน – เพจ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่อทุ ยานแห่งชาติไซออน (ZION NATIONAL PARK / 3 ชม.) แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียง
ของรัฐยูทาห์ (UTAH) ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา มีพ้ นื ที่ 593 ตารางกิโลเมตร โดย
ไซออน (ZION) เป็ นคําในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานทีพ่ กั พิง หรือทีห่ ลบภัย ด้วยความงดงาม
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง

ของภูมปิ ระเทศที่ผ่านการกัดเซาะจากลมและนํา้ ทําให้สภาพ
ภู มิป ระเทศส่ ว นใหญ่ มีล กั ษณะเป็ น ทะเลทรายกว้า งใหญ่
ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่น่ีจึงเป็ น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเทีย่ วทีช่ ่นื ชอบการ
เดินป่ าและปี นเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคือ หุบเขา
ไซออน หรือ ไซออน แคนยอน (ZION CANYON)
แคนยอนทีม่ คี วามยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึกประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของ
ทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตงั้ สูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก ชมไซออน แคนยอน วิลเลจ
(ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู ่อท
ุ ยานอีกทัง้ ยังเป็ นทีต่ งั้ ของร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก ให้
ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมบัลลังค์ขาว (GREAT WHITE THRONE) ภูเขา
หินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต
ซึ่ง ตัง้ อยู่ ใ นเขตวอชิ ง ตัน ทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข องรัฐ ยู ท าห์
สหรัฐอเมริกา แลว้ นําท่านชม ฮอสชูเบน (HORSE SHOE
BEN POINT / 2 ชม.) จุดชมโค้งแม่นาํ ้ โคโรลาโดรู ปเกือกม้า
บนหน้าผาสู งกว่า 1,000 ฟุต โค้งนํา้ สีเขียวมรกตตัดกับหินทรายแดงของแคนยอนแห่งนี้นบั เป็ นอีกหนึ่ง
ทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเพจ (PAGE) ตัง้ อยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา
(ARIZONA) เป็ นเมืองทีเ่ รียกว่าเป็ นเมืองต้นนํา้ ของแกรนด์แคนยอน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT
หรือระดับเดียวกัน
เพจ (เซ้าท์ริม) - แกรนด์แคนยอน – นัง่ เฮลิคอปเตอร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่แอนเทอโลป แคนยอน (ANTELOPE CANYON) สถานที่
ท่องเที่ยวสําคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามแห่งนี้เกิดจากการ
ทําลายและกัดเซาะทางธรรมชาติดว้ ยกระแสนํา้ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ฤดูมรสุม กระแสนํา้ ได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กดั เซาะหินทราย
ออกไป ทําให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลทีผ่ วิ ของหิน โดย
ในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทรายจะมีสสี นั ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กบั การหักเหของแสง
ในแต่ละวัน แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็ นสองส่วนคือ ช่ วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER
ANTELOPE CANYON)
และช่วงล่างโลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE
CANYON) จากนัน
้ นําท่านเดินทางสู่อทุ ยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON / 2 ชม.
30 นาที) ฝัง่ เซ้าท์รมิ (SOUTH RIM) แกรนด์แคนยอนฝัง่ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าสวยทีส่ ุด อลังการทีส่ ุดทางธรรมชาติท่ี
ยิ่งใหญ่ แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่นาํ้ โคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสู งที่ถูกกัดเซาะจน
กลายเป็ นรูปเกือกม้า ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นหนึ่งในอนุรกั ษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นําท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT
AMPHITHEATER ซึง่ เป็ นจุดชมวิวคลา้ ยกับโรงละคร ยุค
โบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่
มีเนื้อที่ย่นื เข้าไปด้านในของแคนยอน จากนัน้ ชม POWELL
POINT จุดชมวิวแห่งนี้ตงั้ ชื่อเพือ
่ เป็ นเกียรติแก่จอห์น เวสลีย ์
พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผูท้ เ่ี ข้ามาล่องเรือ
สํารวจเกาะและค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสํารวจกับคณะทัง้ หมด จุดชมวิวนี้
เป็ นหน้าผาที่ย่นื เข้าไปสามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา นําชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE
POINT จุดชมวิวทีส
่ ามารถมองเห็นแม่นาํ้ โคโลราโด จากนัน้ นําท่านสู่จดุ ชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW
DRIVE) เป็ นหนึ่งในจุดชมวิวที่สาํ คัญทางทิศใต้ทาํ หน้าที่เป็ นพื้นที่รบ
ั แขกของอุทยานเพราะมีศูนย์บริการ
นักท่องเทีย่ ว
นําท่านนัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมแกรนด์แคนยอน ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติทย่ี ง่ิ ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเขา้ ที่พกั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือ
ระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขตอุทยานมีจาํ กัด หากโรงแรมเต็มทางบริษทั ขอสงวนสิทธิพ์ กั เมืองใกล ้เคียง
เซ้าท์ริม – อนุสาวรียห์ ุบเขา – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่อนุ สาวรียห์ บุ เขา (MONUMENT VALLEY / 3 ชม.) ตัง้ อยู่ท่ี
เส้น เขตแดนระหว่า งรัฐ ยู ท าห์ก บั รัฐ แอริโ ซนาทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ข อง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีทม่ี าจากแท่งหินคํา้ ขนาดมหึมา ซึง่ กระจัด
กระจายอยู่บนทีร่ าบอันแห้งแลง้ ภูมภิ าคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซาก
หิน ที่ห ลงเหลือ จากการสึก กร่ อ น นัก ธรณี วิท ยาเรี ย กแท่ ง หิน ลัก ษณะ
ดังกล่าวนี้วา่ “โมนู เมนต์” ซึง่ มีลกั ษณะคล ้ายสิง่ ก่อสร้างจากฝี มอื มนุษย์ เช่น
ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจํานวนมากเหล่านี้ถูกเรียกว่า "หินรูปปราสาท" ซึง่ เป็ นแท่งหินทีม่ ลี กั ษณะยอด
ราบ หรือเรียกอีกอย่างว่าเนิน "เมซา" (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหนิ คลา้ ยใบเสมาปรากฏอยู่
นอกจากนี้ยงั มี "หินรู ปถุงมือ" ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเนินยอดป้ านดูคลา้ ยนิ้วมือทัง้ สี่ นอกจากนี้ยงั มีหนิ รู ปร่าง
แปลกตาอีกมากมายในกลุม่ แท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนี้ยงั เป็ นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวูด้ หลาย
ต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็ น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the
Future อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของหุบเขาโมนู เมนต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ มซา เวอร์เ ด (MESA
VERDE NATIONAL PARK / 3 ชม. 30 นาที) ตัง้ อยู่ใน
รัฐโคโลราโด ภายในอุทยานจะเป็ นหน้าผาซึ่งคนโบราณได้
สร้างบ้านเรือนทีอ่ ยู่อาศัย ปัจจุบนั ได้กลายเป็ นโบราณสถานที่
สําคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา สําหรับเมซาเวอร์เด
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คํา่
หมายเหตุ
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ

ยังเป็ นแหล่งศึกษาประวัตศิ าสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos) เนื่องจากบริเวณนี้เต็ม
ไปด้วยชะง่อนผาที่ย่นื ออกไปทําให้ขา้ งใต้เกิดเป็ นลักษณะ
เหมือ นถํา้ ชาวอิ น เดี ย นแดงโบราณเผ่ า ปัว โบล จึ ง ใช้
ประโยชน์จากแหล่งกําบังทางธรรมชาติโดยสร้าง บ้านเรือน
อยู่ใต้ชะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่านี้ตงั้ อยู่บนยอดเขาสูง
รูปโต๊ะ ซึ่งมีความสูงถึง 3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัว
ออกไปและได้สร้างชุมชนเป็ นหมู่บา้ นเล็กบ้าง ใหญ่บา้ งใต้
ชะง่อนผา นับได้กว่า 600 แห่ง แต่แห่งทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด มีช่อื ว่า คลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็ นเสมือน
อพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม มี 6 ชัน้ มีจาํ นวนห้องถึง 217 ห้อง และมีความยาวถึง 88 เมตร อยู่ได้ถงึ
600 คน สําหรับอุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด ปัจจุบนั ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1978 อิสระท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเขา้ ที่พกั โรงแรม DOUBLETREE BY HILTON
หรือระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขตอุทยานมีจาํ กัด หากโรงแรมเต็มทางบริษทั ขอสงวนสิทธิพ์ กั เมืองใกล ้เคียง
อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – โคโลราโด แคนยอน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่อทุ ยานแห่งชาติอาร์เชส (ARCHES NATIONAL PARK / 3 ชม.
20 นาที) หรืออุทยานแห่งชาติหนิ โค้ง ซึง่ มีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหิน
โค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็ นสะพานหิน
โค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็ นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก แต่ท่นี ่ีเป็ นบันทึกหน้า
สําคัญทางธรณีวทิ ยา เป็ นทีช่ ุมนุมของหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช
(arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถงึ กว่า 2,000 ชิ้น มีขนาดน้อยใหญ่รูปร่าง
แตกต่างกันและมีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่ง
หินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชัน้ เป็ นจุดเด่นของอุทยานแห่ง นี้อสิ ระให้
ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ โ คโลราโด แคนยอน (COLORADO
NATIONAL MONUMENT CANYON / 2 ชม.) ซึ่ง
ได้ร บั การจัด อัน ดับ และขึ้น ทะเบีย นเป็ น แกรนด์แ ลนสเคป
(Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก นําท่านชมจุดชม
วิวและถ่ายรู ปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด ชมผาหินแดง
(Red Rock Canyon) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของผาแดงแห่งโคโลราโดได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน
โรงแรมในเขตอุทยานมีจาํ กัด หากโรงแรมเต็มทางบริษทั ขอสงวนสิทธิพ์ กั เมืองใกล ้เคียง
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
17.31 น.
19.16 น.
คํา่
วันที่เก้า
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
คํา่

โคโลราโด แคนยอน – เดนเวอร์ – ซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่ ป่ าไวท์ริ เ วอร์ หรื อ ป่ าแห่ ง แม่ น้ํ าสี ข าว
(WHITE RIVER NATIONAL FOREST / 2 ชม.) อัน
เป็ นทีต่ งั้ ของ Maroon Bells อันงดงาม ซึง่ เป็ นยอดเขายาว
ต่อกันทีโ่ ผล่ข้นึ มาเหนือทะเลสาบนํา้ ใส ให้ท่านได้มเี วลาเก็บ
ภาพความสวยงามของเทือ กเขาสู ง ที่ป กคลุ ม ด้ว ยหิม ะ
สะท้อนกับผืนนํา้ ใส เรียกได้ว่าเป็ นฉากหลังที่สวยงามไม่
แพ้เทือกเขาร๊อกกี้ แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองเดนเวอร์ (DEVER) เมืองหลวงของรัฐโคโลราโดซึง่ อยู่ตอนกลาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โคโลราโดได้รบั การขนานนามว่าเป็ นรัฐทีม่ แี สงอาทิตย์ 300 วันต่อปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ เทีย่ วบินที่ UA 737
ถึงซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) เมืองศู นย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
สหรัฐอเมริกาทางฝัง่ ตะวันตกเฉียงเหนือ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเขา้ ทีพ่ กั โรงแรม CROWNE PLAZA UNION หรือ
ระดับเดียวกัน 2 คืน
ซานฟรานซิสโก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก
นครที่เต็มไปด้วยเสน่ หแ์ ห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นําชมสะพานซานฟรานซิสโก – โอ๊คแลนด์ ซึง่ ทอดตัว
ระหว่างซานฟรานซิสโกกับโอ๊คแลนด์ โดยมีเกาะสมบัติ (TREASURE
ISLAND)
เป็ นตอหม้อธรรมชาติอยู่ก่ึงกลางพอดีซ่งึ ขณะนี้เป็ นที่ตงั้ ของ
กองทัพเรือ สะพานนี้สร้างเป็ นสะพาน 2 ชัน้ โดยไว้ไปชัน้ หนึ่ง และกลับอีก
ชัน้ หนึ่ง นํ าท่านล่องเรือชม
ความงามของอ่าวซานพรานซิสโก ท่านสามารถมองเห็น
คุกอัลคาทราส (ALCATRAZ) ทีแ่ ปลว่า นกกระทุง ซึง่ ครัง้
หนึ่งเคยเป็ นคุกที่ได้ช่ือว่าเป็ นคุกที่แข็งแกร่ งที่สุด หนียาก
ทีส่ ุด นักโทษทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุดคนหนึ่งซึง่ เคยถูกคุมขังอยู่
ทีน่ ่ี และเสียชีวติ ในคุกแห่งนี้คอื อัลคาโปน เจ้าพ่อมาเฟี ย
แห่งนครชิคาโก ชมสะพานโกลเด้น เกท (GOLDEN GATE) สะพานทีส่ วยมากแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก เพราะรถรางเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าํ คัญของที่น่ี จากนัน้ นําท่านสู่ย่าน
ห้างสรรพสินค้า อิสระเพือ่ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
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วันที่สิบ
เช้า
13.15 น.

ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเทีย่ วบินที่ CX 879
-----บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล-----

วันที่สิบเอ็ด
18.55 น.
21.35 น.
23.30 น.

ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CX 617
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
 อเมริกาตะวันตก 11 วัน..05/03/63

วันเดินทาง

// 1-11, 16-26, 21-31 พ.ค. // 6-16 มิ.ย. // 20-30 ส.ค. // 5-15, 19-29 ก.ย.

// 3-13, 10-20, 17-27 ต.ค., 23 ต.ค.-2 พ.ย.
อัตราค่าบริการ **มีนาคม-เมษายน, ตุลาคม-พฤศจิกายน เป็ นช่วงปรับตารางบินของสายการบินต่างๆ
มิ.ย.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
รายการ
พ.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ท่านละ
184,000
192,000
163,000
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มี 156,000
เตียงเสริม ท่านละ
154,000
148,000
เด็ก (อายุ 2-12 ปี ) พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มเี ตียงเสริม ท่านละ
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
33,000
36,000
***ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วไม่
สามารถเลื่อนได้ทกุ กรณี
**หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีหอ้ ง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวซี ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กตํา่ กว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอํานาจการดูแลกับญาติท่ไี ป พร้อม
เอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ (เมนู เดอลักซ์)
- ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชัน้ ธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าวีซ่าแคนาดา
- ค่าทิปคนขับรถ
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คมุ ้ ครองโรค
ประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และ
เบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ อื ประกัน ALLIANZ เพิม่ ให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจาก
การเดินทางจากอุบตั ิเหตุหรือสาเหตุอ่นื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัว
หรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าเครื่องดืม่ ทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็ นต้น
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ปัญหาการจราจร ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การ
นัดหยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยอันเกิดจากการเมือง, ภัยสงคราม, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแล ้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้
มาตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่ น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่ม
ใหญ่แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย/เพือ่ ความปลอดภัย/เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์) สถานที่เที่ยวบางแห่งมี
เวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ กว่า ไม่กงั วลและไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แล ้วโรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณีท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- ท่านต้องการทําการยื่นวีซ่าอเมริกาด้วยตนเองก่อน โดยต้องซื้อธนาณัตสิ งั ่ จ่ายสถานฑูตอเมริกา 131 USD ก่อนยื่นทุกครัง้
- สถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุ เปิ ดรับยื่นวีซ่า รับ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-09.00 น. เท่านั้น โทรศัพท์ 0-2205-4000
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือน นับจากวันทีเ่ ดินทาง และต้องมีหน้าว่างสําหรับการ
ประทับไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า โปรดตรวจดูอย่างละเอียด (โปรดแนบพาสปอร์ตเล่มเก่ามาด้วย)
2. รูปถ่ายสีขนาด 2x2 นิ้ ว จํานวน 2 ใบ (ฉากหลังของรูปต้องเป็ นสีขาว หน้าใหญ่ หน้าขนาด 80 เปอร์เซ็นต์ เห็นหู
ทัง้ สองข้างเท่านั้น และรูปขนาดเล็กกว่า 2 นิ้ วใช้ไม่ได้) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน
3.1 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษทั ที่ท่านทํางานอยู่ (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) ต้องระบุตาํ แหน่ง, อัตราเงินเดือน
ปัจจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริ่มทํางานกับบริษทั และช่วงเวลาทีข่ อลางานเพือ่ เดินทางไปต่างประเทศ หลังจากนัน้ จะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดการลา (ในกรณีไปธุรกิจ หรือประชุม ต้องมีรายละเอียด เพิ่มเติมในหนังสือรับรอง
การทํางานแนบด้วย)
3.2 กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษทั ฯ ทีค่ ดั สําเนาไว้ ไม่
เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
3.3 กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
พร้อมถ่ายสําเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาแนบมาด้วย
4. หลักฐานการเงิน
4.1 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เล่มจริง หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจําส่วนตัวเล่มจริง (ถือมาวันยื่นวีซ่า) พร้อมสําเนา
ย้อนหลัง 6 เดือน จํานวน 1 ชุด (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ภายใน 1 เดือน) ควรเลือกเล่มบัญชีทม่ี กี ารเข้าออก
ของเงินสมํา่ เสมอ และมีจาํ นวนไม่ตาํ ่ กว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ เดินทางกลับสู่ภูมลิ าํ เนา ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่ง
ในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้กบั บุคคลในครอบครัวด้วย (กรณี ไปดูงาน หรือไปติดต่อธุรกิจ
ต้องมีเอกสารการเงินของบริษทั แนบด้วย)
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

4.2 หรือ ขอหนังสือรับรองสถานะทางการเงินกับทางธนาคาร พร้อมสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจําเท่านัน้
ย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาปรับเป็ นยอดปัจจุบนั ภายใน 1 เดือน) ในบัญชีเล่มเดียวกัน
**ทางสถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
**เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บญั ชี เงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินแนบ
เพิม่ เติมได้
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนสมรส หรือสําเนาใบหย่า (กรณีสมรสแล ้ว หรือหย่าแล ้ว)
สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์)
หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ **กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี บริบูรณ์และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและ
มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ ดิ าและมารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือ
เขต โดยมีนายอําเภอหรือผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง
กรณีไปดูงาน หรือว่าไปติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงาน หรือบริษทั ที่อเมริกาแนบด้วย ในกรณีบริษทั
ออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ท่านต้องแนบหนังสือรับรองการเงินของบริษทั แนบด้วย

