
กาํหนดการของรุ่น �     (12 วนั) 

 
 

 

องัคาร 

14 เมษายน 2558 

��.�� น.     เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดย Air China   

��.�� น.     เดินทางถึงสนามบิน International  San Francisco เวลา 12.20 น.  

13.00 น.     เดินทางจากสนามบินโดย  Go Airport Shuttle ถึงโรงแรม Buena Vista Motor Inn 1599 

Lombard Street 94123 tel. 415-9239600 มีบริการอาหารเชา้ และ  Wifi ฟรี   

��.�� น.     นั�งแท็กซี�ไป Golden Gate  ขากลบันั�งรถเมลส์าย �� กลบั สุดสายใกล้ๆ  โรงแรม 

พุธ 

15 เมษายน 2558 

��.�� น.     ไปถ่ายภาพกนัที� Lombard Street  แลว้เดินลงไป Fisherman’s Wharf  ซึ�งอยูไ่ม่ไกล 

(ประมาณ � กม.)  เป็นสถานที�ท่องเที�ยว  เดินสาํรวจร้านคา้ขายสินคา้และของที�ระลึก

กนัตามอธัยาศยั นดัพบกนัที�ปลายทางบริเวณ Pier 39 เวลาประมาณ ��.�� น. 

��.�� น.     นั�ง Trolley ไป downtown ช่วงแรกถ่ายภาพร่วมกนัในบริเวณที�เป็นสัญลกัษณ์ แลว้

กระจายกลุ่มกนัเป็นอิสระตามอธัยาศยั กลบัโรงแรมกนัเองโดยนั�ง Trolley สาย 

“Powell-Hyde Lines”  (สังเกตชื�อที�เขียนดา้นขา้งของรถ)  ลงที� Lombard street แลว้

เดินตามถนนทางซา้ยมือของทิศทางรถจอด  ลงไปประมาณ � blocks ก็ถึงโรงแรมที�พกั 

               ค่าใช้จ่ายช่วงนี� 

 ค่าโรงแรม Buena Vista Motor Inn    

 ค่ารถบริการ Go Airport Shuttle  � เที�ยว (ไปกลบัสนามบิน)   

 ค่าแท็กซี�ไป Golden Gate   

 ค่ารถเมลข์ากลบัจาก Golden Gate  

 ค่ารถ trolley จาก Pier 39 ไป downtown   

 ค่ารถ trolley จาก downtown กลบัโรงแรม   
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พฤหัสบดี 

16 เมษายน 2558 

��.�� น.     เดินทางไปสนามบิน International  San Francisco เพื�อไป Chicago  โดยใชบ้ริการ Go 

Airport Shuttle ซึ�งเครื�องบินจะออก เวลา 06.00 น. โดย South West Airlines  

��.�� น.     ถึงสนามบิน Midway International Airport, Chicago  

14.00 น.     เดินทางจากสนามบินโดย  Go Airport Shuttle  ถึงโรงแรม Red Roof Inn Chicago 

Downtown 162 E. Ontario St.  Chicago,  IL  60611 (312) 787-3580 ไม่มีบริการ

อาหารเชา้ แต่มี Wi Fi ฟรี   

��.�� น.     ตามอธัยาศยั แต่ขอแนะนาํไปที�  Macy’s at Water Tower และอื�นๆ  โรงแรมแห่งนี�อยู่

ในใจกลางเมือง ออกจากประตูโรงแรมเดินเลี�ยวขวา ถึงทางแยกให ้“เลี�ยวขวา” แลว้เดิน

ตรงไปประมาณ �-� blocks  หรือหากใครตอ้งการหาซื�ออาหารการกิน ออกจากประตู

โรงแรมเดินเลี�ยวขวา แลว้เดิน “ตรง” ผา่นทางแยกไปประมาณ � blocks จะมีร้าน Joe’s 

Market บริเวณใกลเ้คียงนี�จะมีร้าน Marshall, Nordstorm, Levi’s, etc. ดว้ย  

ศุกร์ 

�� เมษายน 2558 

��.�� น.     ร่วมสังเกตการณ์งานประชุมทางวิชาการของ AERA ซึ� งโดยปกติจะจดัที� Hyatt Hotel 

และ Marriot Hotel อยูใ่กล้ๆ  กบั  Millennium Park  (จะพาไปถ่ายภาพร่วมกนัที�  

Millennium Park ซึ�งเป็นสัญลกัษณ์หนึ�งของ Chicago ก่อน) 

��.�� น.     เยี�ยมชม the University of Chicago  โดยนั�งรถไฟฟ้าใตดิ้น (Metra Electric District 

Line can be boarded downtown at the Millennium Park, Van Buren Street, or 

Museum Campus stations to ride down to campus. Disembark at the 55-56-57th 

Street or 59th Street Stations, then turn right to walk west to campus. Be sure to 

check the schedule, as the train is very punctual, but may not always be frequent.)  

จากนั�นกลบัมาที� Union Station  

13.00 น.     ไป  Fashion Outlets of Chicago  เป็น newest outlet อยูที่� 5220 Fashion Outlets Way, 

Rosemont, IL 60018 โดยอาจนั�ง CTA Blue Line  ให้บริการ �� ชั�วโมง แลว้เดินไปอีก

ประมาณ ��-�� นาที ตาม River Road south to Technology Boulevard and turn right 

หรือนั�งรถเมลต์่อมีดงันี�   Route 811 - FREE Route, Route 810 - FREE Route, Route 

303 , Route 326   หรือจะนั�งรถไฟ  the Metra North Central Service Line. ไปลงที�  the 

Rosemont Station แลว้เดินต่อไปอีกทางตะวนัออกประมาณ � นาทีตามถนน Balmoral 

Avenue.  ****ขาไป อาจไปรถไฟ เวลา ��.�� น. ถึง ��.�� น. แต่ขากลบัอาจนั�ง CTA 

Blue Line ซึ�งให้บริการ �� ชั�วโมง มาลงที�  Jackson Station แลว้เดินทางกลบัโรงแรม 

(ขากลบัหากเป็นรถไฟจะมีให้บริการถึงแค่เวลา ��.�� น.)                                                                                                 

เสาร์  

�� เมษายน ���� 

��.�� น.     มีเวลาให้ไปไหนมาไหนไดอี้กถึง ��.�� น. เพื�อกลบัมาเอากระเป๋ามารวมกนัที� Lobby 

แต่ขอแนะนาํหุงขา้วและเตรียมอาหารการกินไวท้านบนรถไฟดว้ย มื�อเยน็ และมื�อเชา้-

กลางวนัของวนัถดัมา รวมทั�งอาหารถวายพระ เพราะรถไฟจะถึงปลายทางบ่ายโมง

กวา่ๆ (บนรถเขาห้ามทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัอาหารการกิน) 

12.00 น.     check out (ตามเวลาที�เขากาํหนด) 

��.�� น.     นั�ง Taxi จากโรงแรมไป Union Station เพื�อเดินทางต่อไปยงั Washington DC. ซึ�งรถ

ออกเวลา ��.�� น.  (ช่วง ��.�� – ��.�� น. ยงัไปไหนมาไหนใกล้ๆ  สถานีรถไฟไดอี้ก) 



                   ค่าใช้จ่ายช่วงนี� 

 ตั�วเครื�องบิน San Francisco - Chicago     

 GO Lorrie's Airport Service    จากสนามบินไปโรงแรม     

 ค่าโรงแรม Red Roof Inn Chicago Downtown  2 คืน     

 ค่ารถไฟฟ้าใตดิ้นไป-กลบั University of Chicago    

 ค่ารถไฟ +  CTA Blue Line  ไปกลบั   Fashion Outlets of Chicago   

 ค่า Taxi จากโรงแรมไป Union Station    

อาทิตย ์

19 เมษายน ���� 

 

��.�� น.    เดินทางถึง Washington DC. 

14.00 น.    นั�ง Taxi ไปโรงแรม  Howard Johnson Express Inn Washington DC  600 New York 

Ave Ne Washington, DC, 20002 มีบริการอาหารเชา้และ Wifi 

��.�� น.    ไป  Fashion Center at Pentagon City  โดยรถไฟฟ้าใตดิ้นสายสีแดงต่อสายสีนํ� าเงิน 

19.00 น.     กลบัโรงแรม 

จนัทร์ 

20 เมษายน ���� 

��.�� น.     ซื�อของฝากที�ร้านขายส่ง ตั�งอยูใ่กลโ้รงแรม  

��.�� น.     เดินทางไปเยี�ยมชมสถานที�สาํคญัทางประวตัิศาสตร์และการเมือง โดยเริ�มจากบริเวณ 

Union Station, U.S. Capitol Building , The Smithsonian, National Monuments and 

Memorials, Abraham Lincoln Building, และ White House  ตามลาํดบั  

��.�� น.    เยี�ยมชม University of Maryland  เดินทางโดยรถไฟฟ้าใตดิ้น 

                  ค่าใช้จ่ายช่วงนี� 

 ค่าตั�วรถไฟไป Washington DC.    

 ค่า Taxi จาก Union Station at DC. ไปโรงแรม      

 ค่าโรงแรม  Howard Johnson Express Inn    2 คืน   

 รถไฟฟ้าใตดิ้นไป-กลบั  Fashion Center at Pentagon City    

 รถไฟฟ้าใตดิ้นไป-กลบั  University of Maryland                                                                

องัคาร 

�� เมษายน ���� 

��.�� น.     เดินทางไป Buffalo, New York โดยรถ Coach เช่า 

http://www.busrates.com/buses/BusResults/?t=all&z=20002&o=proximity&r=10 

15.00 น.     แวะเยี�ยมชม  Niagara Falls  ก่อนเขา้พกัที� Super 8 - Niagara Falls / Buffalo 7680 

Niagara Falls Boulevard, NY 14304  อยูห่่างจาก Fashion Outlet of Niagara Falls 

ประมาณ � กม.  

พุธ 

�� เมษายน ���� 

��.�� น.     เดินทางไป New York โดยรถเช่าคนัเดิม 

��.�� น.     ถึง New York พกัที�โรงแรม Pan American Hotel 79-00 Queens Boulevard, NY 11373 

Queens ปรับปรุงใหม่  เคยพกัมาก่อน ใกลว้ดัไทย เพียงเดินขา้มฟากถนน  และใกล้

รถไฟฟ้าสาย R มีรถบริการไปสนามบินดว้ย  ไม่มีอาหารเชา้ มี Wifi ฟรี 

��.�� น.     นั�งรถไฟฟ้าสาย R ไป Time Squares เพื�อถ่ายภาพยามเยน็และแสงสี จากนั�นเดินไปที� 

The Largest Macy’s Shopping Mall ที� �� St  Herald Sq. เป็นห้างใหญ่ที�สุดและเก่าแก่

ที�สุดของ NYC  จากนั�นกลบักนัเองตามอธัยาศยั โดยรถไฟฟ้าสาย R ที�สถานี �� St  

Herald Sq. นั�นเอง 



พฤหัสบดี 

�� เมษายน ���� 

��.��  น.     นั�งรถไฟฟ้าสาย R เพื�อเยี�ยมชม Statue of Liberty ลงที�สถานี Whitehall St. South Ferry

เดินไปเล็กนอ้ย  ซื�อตั�ว $18 นั�งเรือไป Statue เสร็จแลว้ก็นั�งเรือกลบัขึ�นฝั�ง ขากลบัเรือจะ

แวะเกาะอีกเกาะหนึ�ง แต่ไม่ลงเรือกนั คงนั�งต่อมาลงที�ท่าเรือเดิม 

12.00  น.    เดินขึ�นไปที�บริเวณ World Trade Center  จะพากนัไปที�ร้าน Century 21 ขายของมี          

แบรนดท์ุกประเภท เช่น  นาฬิกา แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ ฯลฯ  ลดราคา

ประมาณ ��-��%  (ถามขอ้มูลจากรุ่น �)  กลบักนัเองตามอธัยาศยั โดยที�มุมของร้าน มี

สถานีรถไฟฟ้าสาย R คือ Cortland St Station  นั�งรวดเดียวถึงโรงแรม – ใครที�จะซื�อ

ของมีแบรนดที์�ไม่คาํนึงถึงวา่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดหรือไม่ ขอแนะนาํอดใจรอมาซื�อที�นี�กนั  

เพราะลดราคาค่อนขา้งมาก มากกวา่ห้างต่าง ๆ ที�ผา่นๆ มา  แต่ใครที�ตอ้งการซื�อของมี

แบรนดรุ่์นใหม่ล่าสุด หรือมีตวัเลือกที�หลากหลาย โดยอาจไม่ลดราคา ควรหาซื�อจาก

ห้างใหญ่ๆ  ที�ผา่นๆ มา 

ศุกร์ 

24 เมษายน ���� 

��.��  น.     เตรียมตวักลบับา้น หรือใครยงัติดใจก็อาจไปเดินเล่นที�ศูนยก์ารคา้ ไม่ไกลจากโรงแรม 

��.��  น.     Check out  

12.00  น.     เดินทางไปสนามบิน JFK โดยรถบริการของโรงแรม  (จ่ายเงิน) 

��.��  น.     เดินทางกลบัประเทศไทย โดย Air China CA979  

                   ค่าใช้จ่ายช่วงนี� 

 ค่ารถ Coach เช่า Washington DC – Niagara Falls – New York City   

 ค่าโรงแรมที� Niagara Falls 1 คืน    

 ค่าโรงแรมที� Pan American Hotel, New York  2 คืน    

 ค่ารถไฟฟ้าใน New York ไป-กลบั � ครั� ง    

 ค่าตั�วชม Statue of Liberty     

 ค่ารถจากโรงแรมไปสนามบิน  JFK บวกค่าทิป 

เสาร์ 

�� เมษายน ���� 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา ��.�� น. 

 

จํานวนผู้เดินทางประมาณ  ��-�� ราย   

ประมาณการค่าใช้จ่าย คนละประมาณ ��,���.�� บาท (สูงกว่านี�ขึ �นกับค่าเครื�องบินระหว่างประเทศ)  

1) ค่าเครื�องบินระหวา่งประเทศ   Bangkok – San Francisco และ New York – Bangkok   

2) ค่าใชจ่้ายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา  แบบเหมาจ่าย  ��,500 บาท (อตัรานี�จะ confirm ในเดือนพฤศจิกายน) 

 ไม่รวมกบัค่าที�จะไปทาํพาสปอร์ต (ประมาณ ���� บาท) วีซ่า (ประมาณ ���� บาท) อาหารการกินและ 

shopping ส่วนตวั  

 

 

 

 

 



ระยะเวลาในการชําระเงิน 

 

 เดือนตุลาคม �����.�� บาท 

 เดือนพฤศจิกายน 15000.�� บาท 

 เดือนธนัวาคม 15000.�� บาท 

 เดือนมกราคม �����.�� บาท 

 เดือนกุมภาพนัธ ์ ส่วนที�เหลือ 

 


