ลอสแองเจลิส นครแหงโลกมายาที่ทุกคนใฝฝนอยากมาเยือน ดิสนียแลนด ดินแดนสวนสนุกแหงจินตนาการและเทพนิยาย
ที่ราชาการตูนชื่อดังวอลทดิสนีย, โรงถายยูนิเวอรแซล สัมผัสกับฉากใหญโตมโหฬาร ที่ใชในการถายทําจริง
ของภาพยนตรที่โดงดังเรื่องตางๆ เชน คิงคอง จอวส ฯลฯ

กําหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง

(1)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - กวางโจว - ลอสแองเจลิส

........... น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอร ......ประตู....... สายการบิน ……….
พบเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานเรื่องเอกสารและสัมภาระกอนขึ้นเครื่อง
.......... น. ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติ.................. โดยสายการบิน……………… เที่ยวบินที่ ...........
........... น. เดินทางถึงเมือง................ทานแวะเปลี่ยนเครื่อง
........... น. เดินทางสูนครลอสแองเจลิส โดยสายการบิน..................เที่ยวบินที่ ............
+++++++++ เครื่องบินทําการบินขามเสนแบงเวลาสากล +++++++++
........... น. ถึงนครลอสแองเจลิส (ในวันเดียวกัน) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองอนาแฮม
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่สองของการเดินทาง (2) อนาแฮม

- ดิสนียแลนด - อนาแฮม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูโรงถายภาพยนตร
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ มีเนื้อที่กวา 1 ,000 ไร ชมเบื้องหลังการถายทํา
ภาพยนตที่โดงดังทั้งในอดีตและปจจุบัน เชน คิงคอง ฉากถายภาพยนตรเรื่อง จอวส ฉลามยักษที่ตื่นเตน
ระทึกใจชมฉากแผนดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบานเรือน ที่ใชในการถายทําภาพยนตรตางๆ เชน
เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเลนทันสมัย
BACK TO THE

FUTURE, JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถาย เสมือนทานเปนผูกํากับภาพยนตร ชม
โชวกับฉากเสี่ยงตายสตั้นทแมน โชววอเตอรเวิลด โชวความนารักของสัตว
แสนรูยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ถือวาเปนคายหนังที่ยืนยงคงกระพันเปนอันดัน
สองของฮอลลีวูด รองจากพาราเมาท.คือกอตั้งมาตั้งแตแตป 1912 โดย
ระยะแรกนั้น รายไดหลักของยูนิเวอรแซลมาจากผลงานหนังที่สราง ซึ่งดัง
บาง เดี้ยงบาง... ทําใหตลอดเวลาเกือบรอยปที่ผานมา คายยักษแหงนี้ตอง
เปลี่ยนมือผูบริหารรวมถึงเปลี่ยนเจาของมาหลายรุนจนป 1962 ยูนิเวอรแซลลงมือ “ตักตวง” ผลประโยชน
จากความนิยมของแฟนหนังทั่วโลกโดยการเปดทัวรโรงถายอยางเปนเรื่องราวครั้งแรก และพัฒนาขึ้นมา
เรื่อยๆ จนกลายเปน “ธีมพารค ” ครบวงจร ชนิดเที่ยวทั้งวันก็ไมทั่วอยางที่
เปนกันในปจจุบันจุดนาสนใจที่พลาดไมไดถาแวะไปเที่ยวที่นี่ก็คือ การ
แสดงของสัตวที่เรียกวา Universal’s Animal Actors, Fear Factor Live,
Shrek 4-D, T2 3-D: Battle Across Time. Waterworld Stunt Show, Back
to the Future: The Ride, Jurassic Park: The Ride, Revenge of the
Mummy - The Ride, Backdraft ฯลฯ และก็ที่พลาดไมไดก็คือนั่งรถแทรม
ชมสตูดิโอ ดูเทคนิคการทําแผนดินไหว, น้ําทวม, Jaws, King kong... สนุกดี
(อิสระทั้งวันและอิสระกับอาหารกลางวัน)
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่สามของการเดินทาง (3) อะนาแฮม - ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอรแซล

- อนาแฮม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม
นครลอสแองเจลิส เมืองใหญอันดับสองของสหรัฐ
อเมริกัน ผานชมยานธุรกิจสําคัญ ยานไชนาทาวน ผานชมศาลาวา
การเมืองมิวสิคเซ็นเตอร สถานที่ใชมอบรางวัลออสกา นําทานสูยาน
ถนนฮอลลีวูด ที่เบเวอรรี่ฮิลล ผานถนน โรดิโอไดรฟ ถนนที่รวม
แหลงชอปปงหรูหรา ชมรอยฝามือฝาเทาของดาราดังฮอลลีวูด
ถายรูปสัญลักษณของดาราที่ทานชื่นชอบ ณ “ไชนีส เธียรเตอร” โรงภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย นําทานเขาชมและสนุกสนานกับ
โรงถายยูนิเวอรแซลสตูดิโอ ในเนื้อที่
กวา 1,000 ไร ทานจะไดชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนของการถายทํา
ภาพยนตรอยางละเอียด สัมผัสกับฉากใหญโตมโหฬาร ที่ใชในการถาย
ทําจริงของภาพยนตรที่โดงดังเรื่องตางๆ เชน คิงคอง จอวสฯลฯ ชม
อาคารบานเรือนที่ใชในการถายทําภาพยนตรเรื่องดังจากฮอลลีวูด
ตื่นเตนและสนุกสนานผจญภัยเครื่องเลนทันสมัย Back to the Future, Jurassic Park, Terminator เปนตน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) อนาแฮม - บาสโตร

- ลาสเวกัส

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางไปยัง เมืองบารสโตร เมืองเล็ก ๆ แตเปนแหลงชอปปงที่ใหญที่สุด Barstow Factory Outlet
ให ทานชอปปงสินคาแบรนเนมราคาขายสงหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินคานานาชนิด อาทิ
เชน Coach, ลีวายส, โปโล,ผาปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเลน, รองเทากีฬา,รองเทาหนังทิม
เบอรแลนด, เนคไท, แวนตาเรยแบนด, กระเปา Samsonite ที่ราคาถูกกวาเมืองไทยถึง 50 %
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
บาย
นําทานผานภูมิประเทศที่เปนภูเขาและทะเลทรายอันกวางใหญของรัฐเนวาดา
นําทานเดินทางสู
เมืองลาสเวกัส เปนเมืองที่ตั้งอยูในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เปนสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให
ฉายาวา "เมืองแหงบาป" (Sin City) ลาสเวกัสเปนสถาณที่ที่มีลักษณะ
พิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความกาวหนาของ
กิจการการพนันเปนแรงดึงดูดหลักใหนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขามา
ตอมาก็ไดพัฒนาไปสูธุรกิจบริการใกลเคียง ไดแก โรงแรม ศูนยแสดง
สินคา ศูนยประชุม รานอาหาร หางสรรพสินคา ซึ่งลวนแลวแตมีความ
โออาอลังการ และขนาดใหญมากกวาที่อื่นในโลก จะหาไดคอนขางยากที่จะมีบอนการพนัน และโรงแรมมา
รวมตัวกันอยางแนนหนาในบริเวณใกลเคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่หาของการเดินทาง (5) ลาสเวกัส - ใหทานอิสระทั้งวัน
หรือเลือกซื้อทัวรแกรนดแคนยอน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู
อุทยานแหงชาติแกรนด แคนยอน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก (ดานตะวันตก) (ระยะทาง
ประมาณ 200 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เพื่อชมความมหัศจรรยของธรรมชาติที่บรรจง
แตงหุบเขาใหมีมิติ สีสันอยางสวยงาม ซึ่งเปนแหลงธรรมชาติที่มีคามาก
ที่สุดแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ถึงบริเวณ Welcome area นําทานเปลี่ยน
รถของอุทยาน ( Seat in Coach) เขาสูแกรนด แคนยอน ชมวิวตามจุด
ตางๆ อยางเพลิดเพลิน นําทานสูจุดชมวิวเกือกมา Skywalk ชมความงาม
ไรขอบเขตกับแนวหินที่กอตัวขึ้นมาอยางเหลือเชื่อ และทิวทัศนแมน้ํา
โคโลลาโดที่คดเคี้ยวอยูเบื้องลาง เสมือนกับทานเดินอยูบนอากาศ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารบนแกรนด แคนยอน
บาย นําทานเดินทางกลับสูตัวเมือง
ลาสเวกัส อิสระทุกทานดื่มด่ําบรรยากาศในตัวเมืองลาสเวกัส แนะนําใหทาน
เดินเลน ถายรูปตั้งแตหนา หอไอเฟลจําลอง ที่หนาโรงแรมปารีส ปารีส แลวขามมาชมโชวน้ําพุที่หนา
โรงแรมเบลลาจิโอ หรือเขาไปชมดานในโรงแรมเบลลาจิโอ ที่มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดลอบบี้โรงแรมทุก
ๆ 3 เดือน หลังจากนั้นเดินไปชมโชวนางไซเรนสุดเซ็กซี่ กับเหลาโจรสลัด ที่หนา โรงแรม Treasure Island
หรือทานไหนอยากชอปปงที่โรงแรมเวเนเชียน ก็ตามอัธยาศัย

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก

วันที่หกของการเดินทาง (6) ลาสเวกัส - ออนตาริโอ มิลล - ลอสแองเจลิส
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูยานดาวทาวนของเมือง ลอสแอนเจลีส เมืองใหญอันดับสองของสหรัฐอเมริกา ที่ถนนฮอล
ลีวูด บูเลวารด ถนนชื่อดังซึ่งสองขางทางเต็มไปดวยสถานที่สําคัญตางๆ เริ่มดวย ฮอลลีวูด วอลก ออฟ เฟม
(Hollywood Walk of Fame) ทางเทาที่ประดับไปดวยแผนหินตบแตงเปนรูปดาวหาแฉก จํานวนมากกวา
2,000 ดวง จารึกชื่อของนัก แสดง และบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายาฮอลลีวูด ทานจะไดถายรูปกับรอยมือ
รอยเทา ของเหลาดาราชื่อดังที่ประทับไวพรอมชื่อจารึกของดารา
ตุกตาทองบนถนนฮอลลีวูด เชน ทอม แฮงค , แบรตต พิท ,แองเจลิ
นา โจลี่ , ทอม ครูซ โรงละครไชนีส เธียเตอร (Grauman's
Chinese Theatre) โรงภาพยนตรที่เกาแกที่สุดของฮอลลีวูด ที่
ดานหนาจะเต็มไปดวยรอยประทับมือของดาราชื่อดังตางๆ
มากมาย โกดักเธียเตอร (Kodak Theatre) สถานที่มอบรางวัล ออสการ ใหทานไดถายรูปกันตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูยาน
เบเวอรี่ฮิลล (Beverly Hills) หนึ่งในยานที่อยูอาศัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใน
อเมริกา เนื่องจากเต็มไปดวยบานราคาแพงระยับของเหลาดาราและบุคคลสําคัญตาง ๆ
จากนั้นนําทาน
เดินทางสูถนนโรดิโอไดรฟ ถนนที่รวมแหลงชอปปงหรูหรา อิสระทุกทานชอปปงตามอัธยาศัย
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
........... น. เดินทางจากลอสแองเจลีส สูประเทศไทย โดยสายการบิน……………. เที่ยวบินที่ .............

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7) ลอสแองเจลิส - กวางโจว
+++++++++ เครื่องบินทําการบินขามเสนแบงเวลาสากล +++++++++

วันที่แปดของการเดินทาง (8) กวางโจว

- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

.......... น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมือง…………..ใหทานแวะเปลี่ยนเครื่อง
.......... น. เดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน ……………. เที่ยวบินที่ ............
.......... น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

