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ก าหนดการทัง้หมด 
วนัท่ี 1   ซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นทเ์กท - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - 

เฟรสโน 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากสนามบนิ 

 • น าท่านสู่ ซานฟรานซิสโก (San 

Francisco) เป็นอกีหนึ่งเมอืงที่
นกัเดนิทางทัว่โลกต่างใฝ่ฝันอยากไป
สมัผสัดว้ยตวัเองสกัครัง้ เพราะซานฟ
รานซสิโกมทีัง้ธรรมชาตทิีส่วยงาม 

อากาศเยน็สบายและสดชื่นตลอดทัง้ปี ไดร้บัฉายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายหมอก เพราะจะมี
หมอกขาวปกคลุมอยู่เรื่อย ๆ อกีทัง้ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วเก๋ ๆ ชคิ ๆ ใหไ้ดไ้ปเทีย่วชม
หลากหลายแบบ กลายเป็นมนตรเ์สน่หท์ีท่ าใหซ้านฟรานซสิโกเป็นเมอืงทีน่่าอยู่มากทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของโลก 

• น าท่านชม ยอดเขาทวินพีค (Twin Peaks) เป็นจุดชมววิเมอืงซานฟรานซสิโกมุมสงูที่
สวยทีสุ่ดอกีแห่งหนึ่ง มลีกัษณะเป็นยอดเขาตัง้อยู่กลางเมอืงซานฟรานซิสโก สงูจาก
ระดบัน ้าทะเลประมาณ 282 เมตร นกัท่องเทีย่วมกัจะไปชมววิเมอืงกนัในช่วงวนัหยุดและ
ยามเยน็ โดยเฉพาะตอนกลางคนื ววิทีน่ี่จะสวยงามมาก สามารถมองเหน็ดาวมากมายทีอ่ยู่
เหนือเมอืงซานฟรานซสิโก ใครมเีวลา
บอกเลยว่าหา้มพลาดทีจ่ะไปเทีย่วชม
ทีน่ี่ 

• น าท่านสู่ สะพานโกลเด้นท์เกท 

(Golden Gate 
Bridge) สญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงซานฟรานซสิโก มลีกัษณะเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่ 
สสีม้โดดเด่น ทอดขา้มอ่าวซานฟรานซสิโก เพือ่เชื่อมต่อระหว่างตวัเมอืงซานฟรานซสิโกกบั
เมอืงมารนี เคาน์ต ี(Marin County) มคีวามยาวทัง้หมดประมาณ 2.7 กโิลเมตร กวา้ง 
1.6 กโิลเมตร เปิดใชค้รัง้แรกในปี ค.ศ. 1937 ถอืไดว้่าเป็นสะพานแขวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งของโลก 



• น าท่านสู่ ท่าเรือฟิชเชอรแ์มน
วารฟ์ (Fisherman’s 

Wharf) เป็นแหล่งท่องเทีย่วสุด
ฮติ ทีไ่ม่ว่าใครไดม้าเยอืนซานฟ
รานซสิโกเป็นตอ้งมาเชก็อนิทีน่ี่ทุก
ราย เพราะบรเิวณนี้เป็นท่าเรอื
เก่าแก่ของเมอืง มรีา้นอาหารทะเล
อร่อย ๆ และบรรยากาศด ี

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ เกาะอลัคาทราซ (Alcatraz Island) เป็นเกาะเลก็ ๆ ในอ่าวซานฟรานซสิโก 

ซึง่ห่างจากฝัง่ซานฟรานซสิโกไป
ประมาณ 2.01 กโิลเมตร สามารถ
มองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนบรเิวณเพยีร์ 
39 (Pier 39) หรอืฟิชเชอรแ์มน 

วารฟ์ (Fisherman’s Wharf) 

ทีน่ี่เคยถูกใชเ้ป็นคุกขงันกัโทษจาก
สงครามกลางเมอืง มกีารใชง้านมาประมาณ 80 ปี คอืตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850-1933 ปัจจุบนั
ทีน่ี่เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญัของซานฟรานซสิโก สามารถนัง่เรอืไปเทีย่ว
ไดแ้บบวนัเดยท์รปิ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 2 ซานฟราน - ลาสเวกสั 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ ถนนลอมบารด์ (Lombard Street) เชื่อมระหว่าง ถนนไฮด ์(Hyde) กบั 

ถนนลเีวนเวริท์ (Leavenworth) ใน เมอืงซานฟรานซสิโก รฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ขึน้ชื่อว่าเป็น ถนนทีค่ดเคีย้วทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1922 ดว้ย
เสน้ทางลาดชนัเอยีง 40 องศา
ประกอบดว้ย 8 โคง้หกัศอก ปพูืน้
ดว้ยอฐิแดงมคีวามยาวทัง้สิน้ 

400 เมตร รถทุกคนัถูกจ ากดั
ความเรว็ที ่8 กโิลเมตรต่อชัว่โมง
เท่านัน้ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 เดนิทางไปสนามบนิ เพือ่บนิไป ลาสเวกสั 

• น าท่านสูเ่มอืง ลาสเวกสั (Las Vegas) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในรฐัเนวาดา สหรฐัอเมรกิา เป็น
สถานทีท่ีช่าวอเมรกินัและคนทัว่โลก ใหฉ้ายาว่า "เมอืงแห่งบาป" (Sin City) หรอื 

นกัเขยีนบางคนใหช้ื่อว่าเป็น "America's Playground" หรอืสนามเดก็เล่นของ
สหรฐัอเมรกิาลาสเวกสัเป็นสถาณ
ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษ เพราะเมอืง
ทัง้เมอืงเจรญิเตบิโตขึน้มาจาก
ความกา้วหน้าของกจิการการ
พนนั เป็นแรงดงึดดูหลกัให้
นกัท่องเทีย่วหลัง่ไหลเขา้มา 
ปัจจุบนันี้ คนไปเทีย่วลาสเวกสัไม่ไดเ้ป็นเพราะตอ้งการทีจ่ะไปเล่นการพนันหรอืไปดื่มกนิให้
สนุกเป็นหลกัอกีต่อไป แต่ไปเพือ่ไดเ้หน็ลกัษณะอนัพเิศษของเมอืงนี้ 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 3 ลาสเวกสั - แกรนแคนยอน 
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • เดนิทาง 3 ชม ไปยงั แกรนดแ์คนยอนเกดิขึน้โดยอทิธพิลของแม่น ้าโคโลราโด ไหลผ่านทีร่าบ
สงูท าใหเ้กดิการสกึกร่อน พงัทะลายของหนิเป็นเวลา 990 ลา้นปีมาแลว้ เดมิทแีม่น ้า



โคโลราโดมสีภาพเป็นล าธารเลก็ๆทีไ่หลคด เคีย้วไป ตามทีร่าบกวา้งใหญ่ทีอ่ยู่ ระดบัเดยีวกบั
น ้าทะเล ต่อมาพืน้โลกเริม่ยกตวัสงูขึน้ อนัเน่ืองมาจาก แรงดนัและ ความรอ้นอนัมหาศาล
ภายใตพ้ืน้ โลกทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นรปูและกลายเป็นแนวเทอืกเขา กวา้งใหญ่ การยกตวั 
ของแผ่นดนิท าใหท้างทีล่ าธาร ไหลผ่านลาดชนัขึน้และท าใหน้ ้าไหลแรงมากขึน้ พดัเอาทราย
และตะกอนไปตาม น ้าเกดิการกดัเซาะลกึลงไปทลีะน้อยในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไป กน้
หุบเหวกว่า 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลกึว่าสองเท่า ของความหนาของ
เปลอืกโลก ก่อใหเ้กดิหนิแกรนิต หนิชัน้แบบต่าง ๆ พืน้ดนิทีเ่ป็น หนิทรายถูกน ้า และลมกดั
เซาะ จนเป็นร่องลกึสลบั ซบัซอ้นนานนบัลา้นปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพศิวงเนื่อง จากผล
ของดนิฟ้าอากาศ ความรอ้นเยน็ซึง่มอีทิธพิลรอบดา้น 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านชม แกรนดแ์คนยอน (Grand Canyon West) เป็นดนิแดนหนิผาและหุบ
เหว ซึง่หน้าผามคีวามสงูถงึ 1,600 เมตร และหุบเหวยาวถงึ 450 กโิลเมตร และกวา้งโดย
เฉลีย่ 15 กโิลเมตร อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐัแอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา ชาวยุโรปผูเ้ขา้
ส ารวจกลุ่มแรกคอืพนัตร ีจอหน์ เวส
ลยี ์พาวเวลล ์และคณะเมื่อปี ค.ศ. 

1869 ปัจจุบนัมนีกัท่องเทีย่วนบั
แสนคนในแต่ละปี ขึน้ Grand 

Canyon West สกายวอรค์ 

ทางเดนิกระจกบนหน้าผาสูงของ 
Grand Canyon 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 4   ลาสเวกสั - ลอสแองเจลิส - ออนตาริโอ มิลล ์- อนาไฮม ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ ลอสแอนเจลิส (Los Angeles) เป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดอนัดบั 2 

ในสหรฐัอเมรกิา และเป็นหนึ่งในศูนยก์ลาง ทางดา้น เศรษฐกจิ วฒันธรรม และการบนัเทงิ 
ลอสแอนเจลสิตัง้อยู่ในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย เป็นเมอืงทีไ่ดร้บั
ความนิยม ในการเดนิทางมา
พกัผ่อนต่างแดนมากทีสุ่ดเมอืงหนึ่ง
ของโลก ทีซ่ึง่ใครหลายคนเฝ้าฝัน
ว่าจะไดม้าเทีย่วสกัครัง้ในชวีติ 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 • น าท่านสู่ ออนตาริโอ มิลล ์(Ontario Mills) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐั
แคลฟิอรเ์นีย ภายในมรีา้นคา้กว่า 
200 รา้น ซึง่มชีอ้ปสนิคา้แบรนด์
เนม เช่น Coach, H&M, 

Forever 21, Old Navy, 
Nike เป็นตน้ 

• น าท่านสู่ อนาไฮม ์

(Anaheim) รูจ้กักนัในนามของ “ดนิแดนทีม่คีวามสุขทีสุ่ดในโลก” ซึง่มอีะไรใหค้น้หา
มากกว่าการเป็นแค่สวนสนุกทีน่่าหวาดเสยีว ทีน่ี่ยงัมภีตัตาคารทีด่ทีีสุ่ดคดัสรรมาจากแหล่ง
ต่างๆ และรา้นคราฟทเ์บยีรท์ี่
ไดร้บัรางวลั ส ารวจงาน
นิทรรศการล่าสุดทีพ่พิธิภณัฑแ์ละ
ศูนยว์ฒันธรรม Muzeo 

เยน็ 
รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 5  อนาไฮม ์- ดิสนียแ์ลนด ์
  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 



 • น าท่านสู่ ดิสนียแ์ลนด ์(Disneyland) ดสินียแ์ลนดร์สีอรท์มสีวนสนุก 2 แห่งคอื ดสินีย์
แลนดพ์ารค์และดสินียแ์คลฟิอรเ์นียแอดเวนเจอร์ ดสินียแ์ลนดพ์ารคซ์ึง่เป็นสวนสนุกแห่งแรก
ของวอลตด์สินียท์ีเ่ปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 1955 นัน้แบ่งออกเป็น “สวน” สนุก 8 สว่นคอื
เมนสตรที ยเูอสเอ ทมูอโรวแลนด ์แฟนตาซแีลนด ์มกิกี้สต์ูนทาวน์ ฟรอนเทยีรแ์ลนด์ ครติ
เตอรค์นัทร ีนิวออรล์นีสส์แควร ์และแอดเวนเจอรแ์ลนด์ ล่องเรอืไปกบัโจรสลดั ส ารวจป่าที่
เหมอืนใคร กระทบไหล่เจา้หญงิใน
เทพนิยาย และด าดิง่ใตส้มุทรและ
เหนิเวหาท่ามกลางดวงดาวไดร้วด
ในวนัเดยีว ผสานมนตราแห่งดสินีย์
และสุดยอดความหรรษาจาก
แคลฟิอรเ์นียเขา้ดว้ยกนั 

กลางวนั *** อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิในดสินียแ์ลนด์ *** 

  
เยน็ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านกลบัสู่โรงแรม เพือ่พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วนัท่ี 6  ฮอลลีวดู 

  
เช้า รถพรอ้มคนขบั รบัท่านจากโรงแรม 

 • น าท่านสู่ ฮอลลีวดู (Hollywood) เป็นชื่อเขตในนครลอสแอนเจลสิ รฐัแคลฟิอรเ์นีย 

เหมอืนกบัเป็นถนนหรอืเขตหนึ่งเท่านัน้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยู่ทางตะวนัตกถงึตะวนัตก
เฉียงเหนือของศูนยก์ลางนครลอสแอนเจลสิ เนื่องจากว่าฮอลลวิดูนัน้มชีื่อเสยีงและมี
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางแห่งประวตัศิาสตรข์องโรงถ่ายท าภาพยนตร ์
และดาราภาพยนตรท์ีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก ดงันัน้ ชื่อของฮอลลวีดูจงึมกัจะถูกเรยีกเป็นชื่อแทน
ของโรงภาพยนตรแ์ห่งสหรฐัอเมรกิาอกีดว้ยทุกวนัน้ีมอีุตสาหกรรมภาพยนตรจ์ านวนมากทีไ่ด้
แพร่กระจายไปรอบๆพืน้ทีข่อง
แคลฟิอรเ์นียและทางตะวนัตกของ
นครลอสแอนเจลสิ แต่อุตสาหรรม
ภาพยนตรห์ลกัๆทีส่ าคญัไม่ว่าจะ
เป็นการตดัต่อ การใสเ่ทคนิค
พเิศษ ผูส้นบัสนุน การผลติขัน้



สุดทา้ย และบรษิทัทางดา้นแสงประกอบยงัคงอยู่ในฮอลลวีดู  

Hollywood Wrak of Fame เป็นอกีหนึ่งแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัของเมอืงฮอลลวีดูที่
นกัท่องเทีย่วจ านวนกว่า 10 ลา้นคนต่อปี ทีต่อ้งมาเทีย่วชม เพราะตลอดเสน้ทางกว่า 15 

บลอ็ก บนถนน HollyWood Boulevard และอกี 3 บลอ็กของ vine street รวม
เป็นระยะทางราวๆ 2.1 กโิลเมตรจะมชีื่อของศลิปินทีม่ชีื่อเสยีงรวมถงึ นกัรอ้ง นกัแสดง ผู้
ก ากบัภาพยนต ์หรอืแมแ้ต่ตวัการต์ูนทีม่ชีื่อเสยีงอย่างมคิกีเ้มาสก์ส็ลกัอยู่ในรูปดาวสชีมพเูรยีง
รายอยู่บนทางเดนิสดี า 

กลางวนั 
รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านสูส่นามบนิ หรอื กลบัทีพ่กัโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไข 
  

• ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบสว่นตวั ผูเ้ดนิทางจะเป็นกลุ่มสว่นตวัของท่านเท่านัน้ 

• ทวัรแ์บบสว่นตวัไม่มนีโยบายในการบงัคบัซือ้ของ ลงรา้นและบงัคบัทปิ 

• การมดัจ าเป็นการยนืยนัยานพาหนะทีใ่หบ้รกิาร ท่านจะไดร้บัใบยนืยนัและใบเสรจ็รบัเงนิ เป็น

เอกสารอา้งองิชื่อคนขบัและไกด์ จะไดร้บั 1-3 วนั ก่อนเดนิทาง 

• กรณียกเลกิ 30 วนัก่อนเดนิทาง หกั 30% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 15 วนัก่อนเดนิทาง หกั 50% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

• กรณียกเลกิ 3 วนัก่อนเดนิทาง หกั 100% ของค่าทวัร ์( ค่าตัว๋เครื่องบนิกบัโรงแรมขึน้อยู่กบั

นโยบายของสายการบนิและโรงแรมนัน้ๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



การช าระเงิน 
 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

• ค่ารถเช่าแบบสว่นตวั 6 วนั เตม็ 

• คนขบัแบบสว่นตวัตลอดทรปิ 

• ค่าน ้ามนั ค่าทางด่วน ค่าคนขบั และทีพ่กัคนขบั 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั 

• ค่าหอ้งพกัโรงแรม 

• ค่าตัว๋เขา้ชมต่างๆ 

• ค่าใชจ่้ายสว่นตวั เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว เช่น ค่าซกัรดี ค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสอืเดนิทาง 

 

 

 


