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รายการค่าใช้จ่ายในโครงการ 89,500

• ค่าเครืองบินระหว่างประเทศ

• ค่าเครืองบิน San Francisco – Las Vegas
• ค่าเครืองบิน Las Vegas – Chicago
• ค่า Airport Shuttle จากสนามบิน – โรงแรม

• ค่า Airport Shuttle จากโรงแรม – สนามบิน  (ยกเว้นที New York ไม่ได้รวมไว้ 

เผือมี Free shuttle ของโรงแรม)
• ค่าโรงแรม 12 คืน

• ค่ารถไฟจาก Chicago – Washington DC
• ค่า Grand Canyon Tour
• ค่าชมวิวบน Willis Tower (ชือเดิม คือ Sear Tower)
• ค่ารถเช่าจาก Washington DC – Philadelphia
• ค่ารถเช่าจาก Philadelphia – Niagara Falls
• ค่ารถเช่าจาก Niagara Falls – New York City
• ค่าเรือ ferry ไปเกาะชม Statue of Liberty

รายการค่าใช้จ่ายนอกโครงการ

• ค่ารถ Cable car ใน San Francisco นัง 1 เทียว $6
• ค่า Taxi ไป Golden Gate  นังคันละ 4 คน หารเฉลียคนละ $4
• ค่ารถเมล์สาย 28 จาก Golden Gate คนละ $2.25
• คา Taxi จากโรงแรมไปสถานีรถไฟที Chicago นังคันละ 3 คน หารเฉลียคนละ  $5
• ค่ารถ Taxi จากสถานีรถไฟไปโรงแรมที DC. นังคันละ 4 คน หารเฉลียคนละ $5
• ค่ารถไฟใต้ดินใน Washington DC.  ไปกลับ 2 เทียวๆ ละประมาณ $5/6/7/8
• ค่ารถไฟฟ้าใต้ดินใน New York ไปกลับ 2 เทียวๆ ละประมาณ $6
• ค่า Taxi จากโรงแรม – สนามบิน New York คนละ $8-10 (กรณีไม่มี Free 

Shuttle)
• ค่าอาหารการกิน (ตามอัธยาศัย)

• อืนๆ ทีไม่ได้ระบุไว้

ค่าใช้จ่ายทีเก็บเพิมเติม

1) ค่าทิปคนขับรถ ($5) และทัวร์ไกด์ ($5) 

ที Grand Canyon

2) ค่า fuel surcharge ที Grand canyon คนละ $9 

3) ค่าทีพัก + ค่าทิปคนขับรถที Philadelphia, 

Falls, New York คนละ $15

รวม 5+5+9+15 = $34

ขอรวบรวมทีสนามบินสุวรรณภูมิ เป็น $

กระเป๋าเดินทางขอความกรุณาไม่ใบใหญ่ อย่างมาก

เป็นขนาดสูงไม่เกิน 24 นิว หากใหญ่กว่านีจะมีปัญหา

บรรจุท้าย Taxi และใบใหญ่ขนาดใด ก็บรรจุได้ไม่เกิน 

22.3 ก.ก.



อาหารการกิน --- อิสระแล้วแต่ Life Style ของแต่ละคน

แต่จากประสบการณ์ได้ข้อคิดว่า “พึงตนเอง” ไม่หวังพึง “ร้านอาหาร” เพราะ 1) บางทีบางแห่งหาร้านอาหารไม่เจอ ไม่เหมือน

บ้านเราทีมีร้านอาหารอยู่ทุกที 2) ไม่กล้า/ไม่แน่ใจ เพราะเรืองภาษา เรืองราคา เรืองรสชาติ ฯลฯ เพียงแต่บางมือบางคราว เจอ

ร้านทีถูกใจแบบบังเอิญ เช่น ร้านอาหารจีน ร้านอาหารไทย ร้าน Mc ร้าน Subway เป็นต้น ก็อาจใช้บริการเพือเป็น

ประสบการณ์ ก็ไม่แพงประมาณ $7-$12 ซึง “การพึงตนเอง” จะช่วยเสริมสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับการเดินทาง เพราะเป็น

เสมือนการใช้ชีวิตจริงในต่างแดน เป็นดังนี

1) หม้อหุงข้าว ส่วนกลางจะจัดเตรียมหม้อหุงข้าว อาจเป็น 2 ห้องต่อ 1 ใบ เพือใช้ในการหุงข้าว โดยอาจเตรียมข้าวสารจ้าวไปคนละ 2 

กก. เอาไปลงขันกันในกลุ่มของตนเอง ใครไม่นําเอาไป ก็หาซือที San Francisco ก็ได้ บริเวณ Chinatown หรือเมืองอืนถัดๆ ไป กิโล

หนึงก็ประมาณ $7  (แต่ขอแนะนํา นําตัดตัวไปจะดีกว่า ไม่เป็นภาระต้องไปหาซือ และหอบหิว)

2) อาหาร  เตรียมอาหารแห้งหรือสําเร็จรูปทีตนเองชอบติดกระเป๋าไปด้วย จํานวนหนึง ไม่ต้องมาก เพราะตามรายทางจะมี Super 

Market ขายอาหารสําเร็จรูปหรืออาหารสด เช่น ไข่ หมู เนือ ปลา ผ ัก ผลไม้ ขนมปัง เป็นต้น ราคาก็ไม่แพง เช่น ไข่ 1  โหลประมาณ 

$3/4 เนือวัว/ไก่/หมู กิโลหนึงประมาณ $12/15 เป็นต้น แต่ละกลุ่มก็อาจลงขันกันเพือหาซือมาทําทานร่วมกัน เน้นอาหารเย็น หากลง

ขันกันตลอด trip น่าจะไม่เกินคนละ $50  (หมายเหตุ – บางโรงแรม มีอาหารเช้าบริการด้วย สําหรับกลางวันอาจ pack ติดกระเป๋าไป

ด้วย หรือหาซือทานตามรายทางหากต้องการเปลียนรสชาติเป็นอเมริกัน แต่อาจมีปัญหาหาร้านอาหารไม่ค่อยเจอ)   ---- ใครหวังพึง

มาม่า ไวไว ย ําย ํา  ไม่แนะนําเอาไปมาก สังเกตหลายรุ่นแล้ว ทานกันจนเบือ เหลือกันเยอะแยะ ต้องทิ งหรือขนกลับ 

คนไทยทาน “ข้าว” เป็นอาหารหลัก เจออาหารฝรังอาจไม่ถูกปาก อาจไม่อยู่ท้อง ดังนัน จะเน้นให้มี 

“ข้าว” ไว้ก่อน ส่วนอาหารการกิน คงจัดการกันเองได้ หม้อหุงข้างนัน ใช้ได้ทังหุง ต้ม และนึง



ค่าใช้จ่ายอืนๆ ส่วนตัว

เป็นค่า Shopping ขึ นกับว่าใครจะซืออะไรมากน้อยแค่ไหน อาจจะประมาณ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 หมืนบาท เพราะการเดินทางจะไป
บริเวณ downtown ทีมีห้างร้านมากมาย รวมทั งแวะ Outlet ด้วย (เช่น  Las Vegas และ Niagara Falls) และในวันสุดท้ายทีNew York 
จะพาไปร้าน Century 21 มีสินค้ามี Brand ลดราคา เช่น กระเป๋าสตรี นาฬิกา แว่นตา นํ าหอม เครืองสําอาง เป็นต้น ดังนั น จะมีสินค้ามี 
Brand ทีจูงใจและมักลดราคา ก่อนเดินทาง ใครสนใจสินค้าประเภทใด ควรเช็คราคาขายในเมืองไทยก่อน เพือนําไปเปรียบเทียบ 

ข้อตกลง

1. โครงการนี เริมดําเนินการตั งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป เป็นโครงการเชิงวิชาการ จัดในนามของหลักสูตร

ปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทีมีการบริหารจัดการด้วยตนเองของ 

“นักวิชาการ” ทีทําได้ในศักยภาพทีจะสามารถทําได้และให้ประหยัด ไม่เป็นโครงการเชิงธุรกิจกําไรแบบจัดทัวร์ของ 

“นักจัดทัวร์มืออาชีพ” จึงต้องการความร่วมมือ ความรับผิดชอบร่วมกัน และช่วยเหลือซึงกันและกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย

หลัก คือ เพือการเรียนรู้ทีจะช่วยเสริมสร้างวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในโลกจริง ทั งจากการเข้าร่วมในกิจกรรมทาง

วิชาการ การเยียมชมพิพิธภัณฑ์ สถานทีสําคัญ สถานศึกษา ตลอดทั งการใช้ทักษะทางภาษาเพือจับจ่ายซือของเพือการ

บริโภคและอุปโภคในสังคมทีใช้ภาษาอังกฤษ การศึกษาสังเกตสภาพบ้านเมืองของเขา เช่น อาคารบ้านเรือน การจราจร 

ความสะอาด ความมีวินัย ความเป็นอยู่ ฯลฯ ด้วยมุมมองเชิงเปรียบเทียบแบบ Benchmarking คือ มองเขาเป็นอย่างไร 

ย้อนมองเราว่าเป็นอย่างไร ผู ้

2. ร่วมโครงการหลัก คือ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รุ่นที 3 

ทั งนี  อาจให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมโครงการด้วย โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยจะต้องไม่เป็นภาระและไม่มี

ผลกระทบทําให้จุดมุ่งหมายหลักของโครงการเบียงเบนไป มีเป้าหมายประมาณ 25 ราย ซึงผู ้ ร่วมในโครงการ จะต้อง

ปฏิบัติตามข้อกําหนดใดๆ ทีโครงการได้กําหนดหรือจะกําหนด และต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทีเกิดขึ น หากมี

สาเหตุใดๆ ในภายหลังทีทําให้ไม่สามารถเดินทางร่วมไปด้วยได้



ผู้ร่วมโครงการ

1. Mr.  Wirot Sanrattana
2. Mr. Klomkliaw Marwiang
3. Mr. Sorrasit Chiranithiphat
4. Mr. Somporn Kammarit
5. Mr. Wanlop Poojomjit
6. Mr. Sthian Wongkom
7. Miss Ariya Theerathavat
8. Miss Chananchida Thongnongkoi
9. Miss Supphakant Prasertratana
10. Mrs. Ratchanee Potchana
11. Mrs. Metta Marwiang
12. Mrs. Warada Kankit-Olan
13. Mrs. Jiamjirapha Thiraputthipan
14. Mr. Vasan Watanasiri
15. Mr. Suwapan Thiraputthipan
16. Mrs. Patamaporn Kaewtorn
17. Miss Uncharee Ketsuriyong
18. Mrs. Saowapa Hongprapawong
19. Mr. Sakdinaporn Nuntee
20. Mr.  Somsak Seedagulrit
21. Mrs. Sujinda Nuntee
22. Mrs. Mayunee Seedagulrit
23. Mr. Jittisak Namwongsa
24. Mrs. Kasama Pongkun
25. Mr. Watcharin Sanratana
26. Mrs. Jinda Sanrattana
27. Mr. Nuntapong Sanrattana
28. Miss   Thongphern Thamrongwut

ผศ. กลมเกลียว มาเวียง

นายเสถียร วงค์คม

นายวัลลภ ภูจอมจิตร

นายสมพร คํามะฤทธิ

ผศ. ดร. ศักดินาภรณ์ นันที

ดร. สมศักดิ สีดากุลฤทธิ

นายสรสิช จิรนิธิภัทร

นายจิตติศักดิ นามวงษา

ดร. ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ

นางปฐมาภรณ์ แก้วทอน

ดร. อัญชลี เกษสุริยงค์

นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์

รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ

นายวัชรินทร์ สารรัตนะ

นายนันทพงศ์ สารรัตนะ

นางจินดา สารรัตนะ

 

ดร. เมตตา มาเวียง

นางสาวอาริยา ธีรธวัช

นางรัชนี พจนา

นางสาวชนัญชิดา ทองหนองกอย

นางสุจินดา นันที

ผศ. ทองเพลิน ธํารงวุฒิ

นางมยุณี สีดากุลฤทธิ

นางกษมา ป้องกัน

นางวาราดา การกิจโอฬาร

นางเจียมจิราภา ถิระพุฒิพันธ์

นายวสันต์ วัฒนศิริ

นายสุวพันธ์  ถิระพุฒิพันธ์

 

สับเปลียนกันได้

ตามอัธยาศัย

อักษรสีเหลือง เป็นรายชือทีใช้จองห้องพัก ของห้องนั นๆ 



วุฒิบัตรผู้ร่วมโครงการ
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Rector of Mahamakut Buddhist University 

 

 

 

     





วันเสาร์ที 2 เมษายน
 22.30 น. นัดเจอกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ

 23.00 น. กรอกเอกสาร และ Check in

วันอาทิตย์ที 3 เมษายน
02.00 น. โดยสายการบิน CZ 3036 - CHINA SOUTHERN AIRLINES (เป็นเช้าตรู่ว ันใหม่ คือ ว ันที 3 

เมษายน แต่เราย ังติดทีจะนับเป็นคืนวันที 2 มีนาคมอยู่ ก็เป็นทีเข้าใจกัน)

06.10 น. เดินทางถึงเมือง GUANGZHOU (สนามบิน BAIYUN INTL) ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั วโมง 

06.10 - 12.30 น. รอเปลียนเครือง (มีเวลาทีสนามบินเกือบ 6 ชั วโมงทําอะไรกัน ควรมีอะไรติด

กระเป๋าไว้กินกันด้วย)

12.30 น. โดยสายการบิน CZ 657 - CHINA SOUTHERN AIRLINES ใช้เวลาเดินทาง 13 

ชั วโมง ถึง San Francisco เวลา 10.10 น. (ของวันที 3 เมษายน เพราะเวลาที San Francisco ช้ากว่าเรา 

14 ชั วโมง)

CHINA SOUTHERN AIRLINES 



A B C D E F G H I J K

38 Suwapan Vasan Somsak Wirot Sorrasit Somporn
39 Mayunee Rachanee Wanlop Pattama.. Saowapa Klomkiaw

40
41
42 Suppha.. Warada Metta Sujinda Sakdi… Uncharee
43 Ariya Jiamji… Poupee Kasama Jittisak Sthien
44 ThongPhern Nuntap.. Jinda Watcharin

BKK – Guangzhou, China   3 hours

ข้างบน - เป็นเจ้าหน้าทีสายการบินจัดให้ เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 

ข้างล่าง - ขอแนะนําสลับกันเพือให้เข้ากลุ ่ม แต่ก็ตามสะดวกและสมัครใจ

ทีนังขาไป

A B C D E F G H I J K

38 Jiamjirapha Suwapan Vasan Wirot Sorrasit Somporn
39 Somsak Mayunee Warada Wanllop Metta Klomkliaw

40

41
42 Supphakant Uncharee Saowapa Rachanee Sakdinaporn Sujinda
43 Ariya Poupee Pattamaporn Kasama Jittisak Sthien
44 ThongPhern Nuntapong Jinda Watcharin



A B C D E F G H I J K
39 Mayunee Rachanee Wirot Sorrasit Somporn

40 Saowapa Pattama Uncharee Vasan Suwapan Somsak Kasama Jittisak Klomkiaw

41 Sakdi… Sujinda Warada Metta Wanlop Watcharin Jinda Nuntap..

42
43 ThongPhern
44
45 Ariya
46 Jiam.. Poupee Sthien
47 Suppha..

A B C D E F G H I J K
39 Supphakant Rachanee Wirot Sorrasit Somporn

40 Saowapa Pattamaporn Uncharee Jiamjirapha Warada Somsak Mayunee Metta Klomkliaw

41 Sakdinaporn Sujinda Suwapan Vasan Wanllop Watcharin Jinda Nuntapong

42
43 ThongPhern
44
45 Ariya
46 Kasama Poupee Sthien
47 Jittisak

ข้างบน - เป็นเจ้าหน้าทีสายการบินจัดให้ เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 

ข้างล่าง - ขอแนะนําสลับกันเพือให้เข้ากลุ ่ม แต่ก็ตามสะดวกและสมัครใจ



A B C D E F G H I J K

45 Somsak Wanlop Sthien Wirot Sorrasit Somporn

46 Ariya Jiam.. Poupee Kasama Jittisak Klomkiaw

47 Vasan Suwapan Mayunee ThongPhern Nuntap.. Jinda Watcharin

48 Suppha.. Warada Metta Uncharee Pattama.. Saowapa

49 Rachanee Sujinda Sakdi…

ทีนังขากลับ
New York - Guangzhou, China   16 hours

A B C D E F G H I J K

45 Poupee Wanlop Sthien Wirot Sorrasit Somporn

46 Ariya Rachanee Vasan Suwapan Warada Jiamjirapha

47 Klomkliaw Metta Uncharee ThongPhern Nuntapong Jinda Watcharin

48 Supphakant Pattamaporn Saowapa Kasama Mayunee Somsak
49 Jittisak Sujinda Sakdinaporn

ข้างบน - เป็นเจ้าหน้าทีสายการบินจัดให้ เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 

ข้างล่าง - ขอแนะนําสลับกันเพือให้เข้ากลุ ่ม แต่ก็ตามสะดวกและสมัครใจ



A B C D E F G H I J K

38 Wirot Sorrasit Klomkiaw

39 Sujinda Sakdi… Uncharee Pattama.. Saowapa Somporn

40
41

42 Suppha.
.

Warada Metta Somsak Mayunee Suwapan

43 Wanlop Rachanee Ariya Kasama Jittisak Vasan
44 Poupee Jiam.. Sthien Nuntap.. Jinda Watcharin

A B C D E F G H I J K

38 Wirot Metta Klomkliaw

39 Supphakant Rachanee Ariya Pattamaporn Saowapa Uncharee

40
41
42 Wanlop Sorrasit Jittisak Poupee Jiamjirapha Warada

43 Sakdinaporn Sujinda Kasama Somporn Suwapan Vasan
44 Mayunee Somsak Sthien Nuntapong Jinda Watcharin

ข้างบน - เป็นเจ้าหน้าทีสายการบินจัดให้ เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 

ข้างล่าง - ขอแนะนําสลับกันเพือให้เข้ากลุ ่ม แต่ก็ตามสะดวกและสมัครใจ

45 Thongphern

45 Thongphern



San Francisco
ถึง San Francisco เวลา 10.10 น. 

(ยังเป็นวันที 3 เมษายน เพราะเวลาที 

San Francisco ช้ากว่าเรา 14 ชัวโมง)



Hotel in San Francisco
Union Square Plaza Hotel
432 Geary Street, Union Square, CA 94102 San Francisco

The Union Square Plaza Hotel is a historic, charming 72 room seven story European-style hotel 
located in downtown San Francisco just off the city’s elegant Union Square. Shopping at vibrant 
Union Square is just 2 minutes’ walk away. The famous Powell Street Cable Car is 1 block from this 
hotel. Chinatown is 10 minutes’ walk from the property. Fisherman’s Wharf is 2.6 km away.

No breakfast, No microwave, Free Wi-fi.
เลือกเพราะทําเล ราคาประหยัด  ห้องพักอาจแคบหน่อย คงไม่ว่ากัน

เป็นภาพของรุ่น 2 ไปพักกันทีนัน มีร้านอาหารอยู่ใกล้ๆ



วันอาทิตย์ที 3 เมษายน 

• เดินทางถึง San Francisco International Airport เวลา 10.10 น. 

• ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง (แสดงพาสปอร์ต วีซ่า และใบสําแดงของต้องห้าม 

มี scan ลายนิวมือ สอบถามเล็กๆน้อยๆ เช่น มาทําอะไร ทีไหน นําเงินติดตัวมาเท่าไร มีอาหารติด

ตัวมาด้วยหรือไม่ เป็นต้น) 

      ** บริเวณตรวจของเจ้าหน้าที รวมถึงบริเวณรอรับกระเป๋า เขาห้ามถ่ายภาพ 

• ขนกระเป๋ารอ Airport Shuttle ทีจองไว้มารับ (ลงลิฟทห์รือบันไดเลือน รอชั น ground ของสถานี)

• เดินทางถึงโรงแรมประมาณ 13.00 น. 



อาจเดินทางถึงโรงแรมก่อนเวลา check in ซึงตามปกติจะเป็นเวลา 14.00-15.00 น. อาจรอเวลา หลังจาก check in นัด

เจอกันที Lobby 

ประมาณ 16.00 น. เดินไปตาม Geary St. เลี ยวซ้ายที Larkin St. ไปเยียมชมและถ่ายภาพกันที Civic Center แล้วเดิน

ไปตาม Market St. ใครอยากเข้าตัวเมือง (Union Square) ก็เดินตรงไปอีกไม่มาก แล้วเดินกลับโรงแรม ดูแผนที

ในเฟรมถัดๆ ไป

เริมที Civic Center

ทุกที ทุกแห่ง ทุกเมือง -- เน้นไปดู ไปเห็น ไปถ่ายภาพเป็นทีระลึก ทุกทีขอความกรุณาให้

ความสําคัญกับการถ่ายภาพกลุ่มเป็นอันดับแรก แล้วค่อยกระจายกัน 



1 3

2

ภาพรวม – การเดินทางวันที 3 เริมจากโรงแรมไป Civic Center ต่อไปที Union Square



จากโรงแรมไป Civic Center ตามถนน Geary และ Larkin 0.8 mile



จาก Civic Center ไป Union square ตาม Market Street 1.0 mile



จาก Union Square กลับโรงแรม 0.3 mile



วันจันทร์ที 4 เมษายน

08.00 น. เดินไป Union Square ถ่ายภาพกันบริเวณ Park แล้วเดิน

ไปเข้าคิว เพือขึ น Cable Car (สาย Power-Hyde) คนละ $6 เพือ

ไปถ่ายภาพกันต่อที Lombard Street 

จากนั นไป Golden Gate Bridge  นั ง Taxi  แต่หายากหน่อยเพราะนอก

เมือง และต้องการหลายคัน นั งคันละ 4 คน หารเฉลียกัน

ประมาณคนละ $คัน  T. (415) 333-3333)  ปลายทางที Fort 

Point หรือ South side อันนี สําคัญ  หากนั ง taxi ไปลงอีกฟาก

หนึงของสะพาน เดินย ้อนกลับไกลมาก) 

หรือเป็นรถเมล์สาย 28  (28-19th Avenue) โดยจาก Lombard St. 

เดินหน้าอีก 1 block เป็น Chestnut St. แล้วเลี ยวซ้าย ไปอีก

ประมาณ 8 blocks  จนถึง Laguna St. 

ไปลงที Golden Gate Bridge Pavilion  จากนั นเดินขึ นไปถ่ายภาพ

บริเวณจุดชมวิว  ส่วนจะเดินขึ นไปบนสะพานหรือไม่               

ค่อยตกลงกันในตอนนั น 

บางจุด หากจะเดินกันบ้าง คงไม่ว่ากัน เพราะจะสะดวกกว่า



(ต่อ)

ใช้เวลาที Golden Gate Bridge ไม่เกิน 1 ชั วโมง ย้อนกลับมาทีบริเวณจอดรถ ขึ น รถเมล์สาย 

28 ทีมีป้ายบอกว่าไป Fort Mason (ไม่ใช่ Daly City BART.) คนละ $2.25 เตรียม

เงินไว้ให้พอดี ไปลงรถเมล์ป้ายสุดปลายทางพอดีที Fort Mason

จาก Fort Mason เดินขึ นทางซ้ายมือ ลัดเลาะถนนทีร่มรืนของ Aquatic Park มาจนถึง 

Fisherman’s Wharf ซึงเป็นสถานทีท่องเทียว มีร้านค้าและร้านอาหารตามรายทาง

มากมาย ช่วงนี ก็เดินกันตามอัธยาศัย แยกกันเป็นกลุ่มๆ  แต่ท้ายสุดไปนัดพบเจอกันที 

Pier 39 (มีสิงทีน่าสนใจ คือ มีแมวนํ าทะเล มีร้านอาหารทะเล และ Aquarium) 

จาก Pier 39 ใครย ังไม่เหนือย ชอบเดิน ก็เดินไปตาม Beach St.  ขึ นเนินลงเนิน แวะชมตลาด 

Chinatown มีอาหารและผลไม้ขายมากมาย ประเภทเดียวกับบ้านเรา ทั งสดและแห้ง  

ซือไปกักตุนเป็นอาหารตามรายทางได้  จากนั นก็เดินมุ่งตรงไปจนถึง Union Square 

(ระยะทางจาก Pier 39 ถึง Union Square ประมาณ 2.5 กิโลเมตร) แล้วเดินไปตาม 

Geary St. อีกนิดเดียวก็ถึงโรงแรม 

**หากใครไม่อยากเดินแล้ว แนะนํานั ง Taxi กลับโรงแรม หรือลงที Union Square ก็ได้ นั ง

กัน 4 คนก็หารเฉลียกันน่าจะคนละ $3-4 ไม่แนะนํานั งรถเมล์ เพราะจะไม่ทราบว่าป้าย

ทีจะลงอยู่ตรงจุดไหน 



1

4 3
เดินมา 8 blocks

ถนน Chestnut ตัดกับ

ถนน Laguna
ขึ นรถเมล์สาย 28 ไป 

Golden Gate

นัง Cable car มา
ลงตรงนี

Lombard 
Street

Hotel

5

ขากลับจาก 

Golden gate 
ลงรถเมล์บริเวณนี

2

7 Pier 39

8 Chinatown

Union Square
เป็นเขต downtown

ภาพรวม - เส้นทางการเดินทางในวันที  4

Fisherman’s Wharf
สถานทีท่องเทียว

6



เดินจาก Lombard st. เพือไปขึ นรถเมล์ 0.7 mile
คงเดินไปขึ นรถเมล์จะดีกว่า เพราะแถวนั นหา taxi ยาก คนเยอะด้วย



ขึ นรถเมล์สาย 28-19th Avenue ไป Golden Gate Bridge  3.6 mile 12 min.

$2.25 

Golden 
gate

ขาไปหากไม่ได้นังรถเมล์ แต่นัง Taxi 
ให้เขาส่งฝังด้านนี   ไม่ข้ามสะพาน

(Fort Point)

ขากลับนังสาย 

28 มาลงที 

Fort Mason



จาก Pier 39 เดินตรงตาม North beach St ไป Chinatown 1.1 mile

บริเวณท่องเทียว นัด

พบกันที Pier 39

มาดูบรรยากาศ วิถีชีวิตคนจีน 

ซื ออาหารการกิน ผลไม้



จาก Chinatown เดินต่อไป Union Square 0.4 mile

ตรงนี เป็น downtown
เดินต่ออีกนิดเดียวก็ถึง

Shopping กันต่อก็ได้



จาก Union Square เดินกลับโรงแรม 0.3 mile

เดินกลับโรงแรมเพียง 200-300 เมตรเอง 

เดินตาม Post st. หรือ Geary st.



Las Vegas
วันอังคารที 5 เมษายน

10.30 น. ใช้บริการ Airport Shuttle ไปสนามบิน 

โดย Southwest Airlines เดินทางไปยัง Las Vegas ใช้เวลา 1 ชั วโมง 25 นาที

(12.50 – 14.15  น.)



Hotel in Las Vegas
Super 8 Las Vegas Strip Area at Ellis Island Casino
4250 Koval Lane, Las Vegas, NV, 89109, United 
States of America,   +65-6823-2330

Bed and bathroom clean. But carpets very dirty. Needs up date. Room I had was not 
reflecting the photos. Pool is tiny good for children. It is all simple. But close to strip and with 
free breakfast and free bus from and to airport a good choice to save some money. Would 
stay there again 

About 10 mins walk to the heart of the strip, this is a great budget hotel. Decor is a bit dated 
and the free breakfast is very basic, but the room was comfortable and the staff really 
helpful, including the excellent free airport shuttle. Highly recommend it!
Free breakfast, free WiFi
Free airport shuttle

เดิมจะจองโรงแรมบริเวณ

ทีเรียกว่า strip แต่เช็ค
ราคาแล้ว ต้องเสียค่า 

service fee สูงมาก 
เกือบ 3 เท่าของราคา

โรงแรมทีแจ้งไว้ในเน็ต

และมีค่า resort fee 
เพิมอีกด้วย (สูงเกือบ 

$30 ต่อคน) จึงมาเลือก
โรงแรมนี แทน ข้อดี คือ 

ประหยัดกว่า มีอาหารเช้า 

และมี Free airport 
shuttle ข้อเสียนิด
หนึง คือ เราต้องเดินไป

เทียวชมบริเวณ strip 
ประมาณ 10 นาทีถึง หรือ
อาจมากกว่า ก็คงไม่ว่ากัน 

เพราะตามรายทางจะมี

อะไรให้ถ่ายภาพเยอะแยะ

มีบริการอาหารเช้า

แม้มี resort fee ด้วย แต่เพียงคนละ $9.99



อังคารที 5 เมษายน
 10.30 น. จากโรงแรมที San Francisco ใชบ้ริการ Airport 

Shuttle ไปสนามบิน โดย Southwest Airlines เดินทางไปยัง 
Las Vegas ใช้เวลา 1 ชั วโมง 25 นาที (12.50 – 14.15  น.)

 16.00 น. นั ง Taxi ไป Las Vegas North Premium Outlets 
หรือ Las Vegas South Premium Outlets ห่างไปไม่ไกล ค่า
โดยสารหากนั งคันละ 4 คน ก็น่าจะคนละ $4 ไปกลับก็ $8

 18.00 น. กลับกันได้แล้ว เพือไปชมอย่างอืนต่อ (ดูเฟรม
ถัดไป)

ใครไม่ไป 

outlet เดิน
เทียวชมอะไรแถว

นี  มีอะไรหลาย

อย่าง



18.00 น. เดินไปเทียวชมแสงสีเสียงบริเวณ 

Caesars Palace และ Mirage Hotel 

อยู่ถึงประมาณ 2-3 ทุ่ม น่าจะกลับโรงแรม 

ซึงอาจแยกกันเป็นกลุ่มๆ ตามสะดวก แต่

อย่างน้อยให้เป็นกลุ่ม ไม่แยกเดียว

ไม่ลืม !
ทุกที ไปดู ไปเห็น และถ่ายภาพกัน

ย้อนกลับ
ไม่หลงเพลินกันที Outlet 
ช่วงเย็นมีอะไรๆ ทีน่าสนใจ

นัง Taxi มาลงที Mirage Hotel 



จากโรงแรมเดินไป Caesars Palace และ Mirage Hotel หากออกจากโรงแรมได้ไว อาจไปที Fashion Show 
Mall กันก่อนก็ได้ ทีน่าสนใจ โรงแรมอยู่ไม่ไกลจาก U. of Nevada อาจจะเดินไปเยียมชมกัน

บริเวณนี มีอะไรน่าสนใจเยอะ 

ไม่ไปติดลมกันที Outlet

หรือใครไม่ไป Outlet ก็มา

เดินกันแถวนี  เขาเรียกว่า

the Strip



ใครจะไป North Outlet นัง Taxi  4.7 mile 11 min

ไป Outlet
ขากลับมาลงที  the 

strip ตรง Mirage 
Hotel

hotel

outlet

Mirage Hotel



ระหว่าง Mirage Hotel กับโรงแรม  1.1 mile 
หากเดินจาก Caesars Palace ก็นิดเดียว



ใครจะเยียมชมมหาวิทยาลัย เดินไป 1.0 mile



กิจกรรมทางเลือกสําหรับนักกอล์ฟ



Las Vegas National 1911 E. Desert
Inn Rd, Las Vegas, NV 89169
•Green fee + tax + cart  $27.49  
ออกเวลา 15.30 น. 9 หลุม
•มีชุดกอล์ฟให้เช่า แต่ไม่แจ้งราคา

•ห่างตัวเมืองไป 3 ไมล์   (ไม่แน่ใจเรืองเวลาจะ

ทันหรือไม่ เพราะเดินทางถึงสนามบิน 14.25 น. 

ไป check in ทีโรงแรมอีก)  



$71.49    รวมอุปกรณ์ทุกอย่าง ออก 16.00  น. 18 หลุม  ห่างตัวเมือง 5 ไมล์

Includes Resort Green Fee, Shared Cart Fee, Rental Clubs, 2 
sleeves of golf balls, and one bag of tees.
Tee Time Policy
Tee times are non-refundable and non-cancelable. NO SHOWS 
WILL BE CHARGED AT THE DISCRETION OF THE GOLF COURSE. 
Please adhere to the dress code of the course. No denim. 
Collared shirts. Soft spikes please. For additional information 
contact the course at 702-646-3003. Thank you!

Las Vegas Golf Club
4300 W. Washington Avenue, Las Vegas, NV 89107



Angel Park Golf Club - Cloud Nine
100 S Rampart Blvd, Las Vegas, NV 89145
•Green fee + tax + cart  $21.49 ออกเวลา 16.30  น. 9 หลุม
•มีชุดกอล์ฟให้เช่า แต่ไม่แจ้งราคา

•ห่างตัวเมืองไป 7 ไมล์



Desert Willow Golf Course
2020 W Horizon Ridge Pkwy, Henderson, NV 89012
•Green fee + tax + cart  $14.49 ออกเวลา 16.24  น.   9 หลุม
•มีชุดกอล์ฟให้เช่า แต่ไม่แจ้งราคา

•ห่างตัวเมืองไป 10 ไมล์



Palm Valley at Summerlin
9201 Del Webb Boulevard, Las Vegas, NV 89134
•Green fee + tax + cart  $27.29 ออกเวลา 16.26  น.   9 หลุม
•มีชุดกอล์ฟให้เช่า แต่ไม่แจ้งราคา

•ห่างตัวเมืองไป 9 ไมล์

https://www.golfnow.com/desti
nations/104-las-vegas
มีสนามอืนอีกมาก ใกล้ๆ ค่อยเช็คดูอีกที



Grand Canyon,
Las Vegas



เขาบริการอาหารเช้าแบบเบาๆ และอาหารกลางวันเป็น Buffet ตอนเย็นเขาไม่บริการอาหาร กลับถึงโรงแรมประมาณ 3 ทุ ่ม 

ควรเตรียมอะไรติดตัวไปด้วย

วันพุธที 6 เมษายน

Grand Canyon South Rim  http://www.taketours.com/grand-canyon-tours/



Grand Canyon South Rim 1-Day Tour from Las Vegas
Highlights: Visit Grand Canyon (Bright Angel Lodge, Grand Canyon Railway, Grand Canyon South Rim, Mather 
Point, Yavapai Point). Hotel pick up included.
Distance: 551 miles 

We will be picked up at our Las Vegas hotel in the early morning. As part of your journey, we will have many wonderful 
photo opportunities with stops at the historic Grand Canyon Railway, where we will stop for about an hour to 
enjoy a free lunch buffet, before continuing to Mather Point, where we will stop for about an hour and a half for 
photographs and rest. Continuing on our journey, we will also see the new Grand Canyon Visitor's Center. Our 
walk between Yavapai Point and the Bright Angel Lodge will last another hour and a half so that we can 
comfortably absorb the magnificent scenic views. Then we will move on to historic village district area. The bus 
will travel along Route 66 and give us the opportunity to visit the Hopi House Museum. In the late afternoon, we 
will board the bus and return to Las Vegas.

Grand Canyon, AZ Considered one of the seven natural wonders of the world, the Grand Canyon was carved over 17 
million years by the Colorado River. This breathtaking, 18-mile-long canyon has been stunning visitors for 
hundreds of years.

• Grand Canyon South Rim The South Rim of the Grand Canyon attracts over 5 million visitors each year and by far 
is the most visited side of the Canyon. As with all sides of the Canyon, the South Rim features astounding views of 
what took Mother Nature millions and millions of years to create. «Less

• Grand Canyon Railway The Grand Canyon Railway is a scenic railroad that offers incredibly views of the Grand 
Canyon and its surrounding landscape, all from the comfort of a relaxing train car. «Less

• Mather Point Mather Point is a popular stop along the South Rim of the Grand Canyon, providing an exquisite 
overlook of the vast and expansive natural wonder below. «Less

• Yavapai Point One of many impressive lookout points at the Grand Canyon, Yavapai Point has an observation 
station and a museum dedicated to the geology of the canyon. «Less

• Bright Angel Lodge One of the many comfortable lodges for visitors to the Grand Canyon Village, the Bright Angel 
Lodge offers lodging and amenities right on the South Rim of the country's greatest natural wonder, ensuring for a 
memorable stay.

ระยะทางไปกลับ 551 ไมล์ หรือ 881 กม.



Departure & Return
• Hotel Pickup: Complimentary pick-up service available from most Strip and Downtown Las Vegas hotels. You 

will be picked up between 5:45 am and 7:00 am. Please let us know at the time of booking where you would like 
to be picked up. Please call 24 hours before the scheduled pickup time to reconfirm.

• Central Meeting Point: tour pick up is at 6:15 am at Planet Hollywood (Miracle Mile Underground Valley).
• Return Details: At about 9:00pm, the tour will return to the pickup point.
Price Includes
• Round trip ground transportation via air-conditioned motor coach
• Buffet Lunch (All You Can Eat and Drink) - $13 value - at the historic Grand Canyon Railway
• Complimentary Morning Snack with Beverage
• Free bottled water
• Professional tour guide
• All taxes, tour fees, entrance fees and permits
Price Excludes
• Fuel surcharge: $9/person
• Gratuities for guide and driver
• Any private expense
Additional Notes
• Bus Tour Morning Snack - This does not replace a traditional breakfast, which is recommended.
• Luggage - No luggage but a small backpack is allowed on the tour. Luggage should be left at the bell desk of the 

hotel that you will be staying at. Please check with your hotel directly for more information.

มีค่าภาษีนํ ามันด้วย คนละ $9 ไม่รวมในราคาทัวร์

อาหารเช้าเป็น snack ใครไม่หนักท้อง คงหาอะไรทานเสริมด้วย



South Rim does not have a skywalk. For Indian 
people or those with vegetarian food habit who 
do not prefer eating egg, it's best to carry 
food/snacks from home.

The driver was very informative about the way to the 
Grand Canyon. Although it is quite a long drive, we did 
not have a lot of time to enjoy the Grand Canyon. Light 
breakfast and lunch was served but I also recommend 
for you to bring your own snack and sandwiches

It was absolutely perfect!!!!! Our tour guide 
Rod was very funny, Grand Canyon South 
Rim is amazing, better than West Rim view. 
Thanks a lot, and rock'n'roll!!!!

The driver was very funny, talkative, 
knowledgeable. 3 hours at Grand Canyon felt 
short but had an awesome time.

This Grand Canyon Tour was awesome! Everything was what 
we expected. Our bus driver was fun and told us a lot about 
the Hoover Dam and Grand Canyon. We also could watch 
movies during the bus drive (one which is playing in Las Vegas 
and one where a family is also going to the Hoover Dam, it 
was really entertaining during the long drive). We also 
watched a movie about the history about Grand Canyon. For 
this price you should absolutely go there!

The South Rim tour was GREAT! The light breakfast and 
lunch hit the spot. The bus ride went quite 
smooth...driver spoke about Las Vegas, Hoover Dam, 
and Grand Canyon and we were able to watch a few 
movies. I wish the stop could be longer than 3hrs. But I 
know I really enjoyed every minute. Truly a 
breathtaking moment in my life.

Great tour, plenty of time spent at the South Rim, 
tour guide was entertaining and provided good 
commentary. Great value for money!

I had a great trip. Even though I had only 3 hours 
at Grand Canyon and have to be hurry, I think it's 
worth for this price. Light breakfast and lunch 
were good for me. But If you eat a lot, it might 
not be enough. :) Recommend !

Awesome tour guide/driver who was knowledgable
and tweaked the itinerary a little to our benefit. 
Had a wonderful time at the canyon itself. An 
excellent option for those visiting Vegas - the bus 
returned to the strip at 9pm giving plenty of time 
for the casinos and shows.

We had a great and comfortable trip. We took the 
South rim tour. The food provided was good. The 
tour guide was very helpful. Only the stop at the 
Hoover Dam wasn't ideal, as we couldn't take the 
complete picture of Hoover dam, but its fine. We 
do recommend people to take this tour.

Review ของผู ้เคยใช้บริการ



Chicago
วันพฤหัสบดีที 7 

07.05 น. เดินทางไป Chicago โดย Southwest Airlines 

ถึง 12.30 น. นั ง airport shuttle (จองไว)้ ไปยังโรงแรม 

กว่าจะ check in เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ 15.30 น.



Hotel in Chicago
Comfort Suites Chicago
320 N. Michigan Avenue, Chicago, IL, 60601, United States of America,   855-239-9228 

I had a really enjoyable stay at the comfort suites while in Chicago. The staff at the front desk was very friendly 
and helpful. Allowing us to store our luggage before we checked in, as well as after we checked out was a 
wonderful service that we appreciated so much. Our room was very spacious and clean. The only the thing I 
would change about my experience would be an updated bathroom. But my overall experience was very good.

The room itself was great. It was clean and nice. Lots of space. We had a full 
kitchen with dishes and silverware and everything provided. We had a lot of closet 
space. My only concern was the bathroom. There was no exhaust fan. It got very 
hot and the popcorn ceiling was falling off.

เคยเป็นขาประจําโรงแรม “อีกแห่งหนึง” 

มาตลอด แต่รุ่นนี  เห็นว่า แห่งใหม่นี มี 

kitchen ด้วย เผือเตรียมอาหาร
ทานบนรถไฟ  และดูคอมเม้นต์ของผู ้ เข้า

พัก ก็ดีๆ กัน

มีบริการอาหารเช้า



วันพฤหัสบดีที 7 
หลังจาก Check in แล้ว เวลา 16.30 น. นัดเจอกันที Lobby เพือเดินไปเยียม

ชม Navy Pier  มีอะไรให้เทียวชมมากมาย มีร้านอาหาร มีมุมถ่ายภาพ

สวยๆ ทั งชั นล่างและชั นบน หากเดินลัดเลาะตามริมอ่าวไปด้านข้างมีเรือ

เดินทะเลจอดอยู่ และหากเดินไปถึงด้านหลัง จะมีมุมถ่ายภาพทีมี

มหาสมุทรเป็นพืนหลังสวยงาม

ใกล้  ๆโรงแรมมี Whole Foods Market  ซืออาหาร มีทั งสําเร็จรูป และอาหาร

สด มากมาย

*ในช่วงอยู่ที Navy Pier อาจแยกกันเป็นกลุ่มๆ  ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้มี

เพือนเกาะกลุ่มอย่างน้อยก็ 3 ราย เพือเป็นเพือนเดินทางกลับ

*อากาศเย็นแน่นอน เพราะริมอ่าว 

Navy Pier



Navy Pier



ไป-กลับระหว่างโรงแรมกับ Navy Pier 1.2 mile

ขากลับ ก็ย้อนกลับทางเดิม แวะซื อ

อาหารที Whole Foods Market   

ก่อนก็ได้ ดูแผนทีเฟรมถัดไป



จากโรงแรมไป supermarket ซื ออาหารการกิน 0.8 mile

เดินกลับจาก Navy Pier 
เลี ยวขวาไปซื ออาหารก่อน



1

4

2

3

วันศุกร์ที 8

09.00 น. เดินจาก (1) โรงแรม ไปถ่ายภาพกันที (2) 

Millennium Park แล้วต่อไปที (3) Grant Park

อาจพักทานกลางวันกันทีนี เสร็จแล้วไป (4) Sear 

Tower (ชือใหม่ คือ Willis Tower) เสร็จแล้วเดิน

ย ้อนกลับ แวะถ่ายภาพตามรายทาง บริเวณทีเรียกว่า (5) 

the loop จากนั น เดินกลับโรงแรมก็ได้ จะแวะชม 

The Art Institue of Chicago ก่อนก็ได้

หรือ

เดินตรงไปตาม St Michigan Ave ถึง “หมายเลข 6” 

จนถึง Water Tower มีห้างดังหลายห้าง

หรือ

เลี ยวซ้าย “หมายเลข 7”  มีห้างดังหลายห้างเช่นกัน 

โดยเฉพาะด้านซ้ายมือจะมีห้าง Marshall ขายสินค้า

ลดราคา โดยเฉพาะกระเป๋าเดินทางยีห้อดีๆ (มีทั งลง

บันไดเลือน และขึ นบันไดเลือน) จากตรงนั น หากเดิน

ตรงไปอีก 1  block จะมีร้าน Joe’s Market ขาย

อาหารสด

*ทีแนะนําทั งหมดนั น เป็นระยะทางทีสามารถ “เดิน

ได”้ และสามารถเดินได้ทั งว ัน

5
บริเวณ the 

loop

6

7

Millennium Park & Grant Park & Sear Tower & the loop 

E Ontario St,

St M
ichigan Ave

ข้ามสะพาน



Millennium Park

ไม่ติดอยู ่จุดใดจุดหนึงนานเกินไป 

จะเสียเวลาไปทีอืน



Grant Park



Sear/Willis 

Tower



จากโรงแรมเดินไป Millennium Park 0.3 mile 



จาก Millennium Park เดินไป Grant Park 0.3 mile 



จาก Grant Park ไป Willis Tower เดินตามถนน Jackson 
จะสะดวกกว่า 0.9 mile



จาก Willis Tower เดินตรงตาม Adam St. มาชมอะไรที

The Art Institute of Chicago



จาก The Art Institute of Chicago 
ไปตั งหลักทีโรงแรมกันก่อนก็ได้



จากโรงแรม ใครอยาก shopping ก็ไปที Water Tower Place
(ตามรายทางมีห้างอืนๆหลายห้าง)



กิจกรรมทางเลือกสําหรับนักกอล์ฟ
รายการวันศุกร์ หลังจากขึ น Sear Tower กันแล้ว 

เป็นเวลาอิสระ ไป shopping ตามสถานทีแนะนํา

กันต่อตามอัธยาศัย สําหรับนักกอล์ฟอาจพากันไปเล่น

กอล์ฟกันก็ได้



South Shore Golf Course
Chicago, Illinois

กรีนฟี     $12
รถลาก    $3

ชุดกอล์ฟ (เช่า) ไม่แจ้งคาเช่า 



เดินทางประมาณ 1.15 ชัวโมง

นัง subway สายสีแดงไปลงที 69th แล้วนังรถสาย 5 ไป
อีก 15 นาที ถึง Jeffery & 71st Street เดินต่อไปอีก
ประมาณ 0.9 ไมล์ ถึงสนามกอล์ฟ



วันเสาร์ที 9 เมษายน (เดินทางโดยรถไฟ)

09.00 – 11.00 น. เป็นช่วง Free time แต่ควรจัดเตรียมอาหาร ผลไม้ และของกิน สําหรับทานบนรถไฟทีจะเดินทางไป Washington D.C. 

รถไฟออกเวลา 18.40 น. ถึงเวลา 13.00 น. ของวันถัดไป (17 ชั วโมง) ก็เตรียมสําหรับมือเย็น มือเช้า และมือกลางวันของวันถัดไป บน

รถไฟ มีโปกี ขายอาหาร เครืองดืม ด้วย แต่รสชาติอาจไม่ถูกปาก เตรียมไปเองก็ดี ไม่เสียเงินด้วย

11.30 น. กระเป๋าเดินทางควรมารวมกันที Lobby เพราะต้อง Check out เวลา 12.00 น. (ตามกําหนดของเขา) จากนั นนั ง Taxi ไปย ัง Union 

Station หรือ Amtrak Station (หากไม่มีกระเป๋า เดินไปกันก็ได้ ไม่ไกล อยู่ติดกับ Sear Tower/Willis Tower) ควรเรียก Taxi คันโตๆ 

นั งได้คันละ 3 คัน หารกันคนละประมาณ $3/4  หลังจาก check in ตั วเสร็จ ย ังมีเวลาอีกหลายชั วโมง ก็สามารถเดินออกมาข้างนอกกัน

ได้อีก)

เป็นรถไฟ 2 ชั น ชั นโดยสารอยู่ชั นบน เบาะนั งกว้างขวาง นอนหลับสบาย และมีโปกีกระจกเพือชมทิวทัศน์สองข้างทาง รวมทั งเป็นทีทาน

อาหารกันได้ด้วย ห้องนํ าอยู่ชั นล่าง

Amtrak 



Washington D.C.
นังรถไฟไป Washington D.C. 
ออกเวลา 18.40 น. ถึงเวลา 13.00 น. 

ของวันถัดไป (17 ชัวโมง)



Hotel in Washington D.C. 
HOWARD JOHNSON INN WASHINGTON DC
600 New York Avenue NE, New York NE., Washington, DC 20002 US

Conveniently located off Highway 50, Howard Johnson Inn Washington DC hotel is a fun and 
reliable place to stay. Our Washington DC hotel near FedEx Field offers free large-vehicle parking. 
Start your day right with free Rise & Dine continental breakfast. Each room features free Wi-Fi 
Internet access, a microwave and refrigerator. Non-smoking and handicapped-accessible rooms 
are available. Kids 17 and under stay free with an adult.

เป็นโรงแรมขาประจํา ทําเลดีทีประหยัด ไม่ว่ากันหากจะเดินกันหน่อยเพือไปรถไฟฟ้าใต้ดิน และไป Union Station

มีบริการอาหารเช้า



วันอาทิตย์ที 10 เมษายน

• เดินทางถึง Union Station เวลา 13.00 น. รอรับกระเป๋า เดินทาง แล้วไปเข้าคิวเพือนั ง Taxi

ไปโรงแรม ซึง Taxi เมืองนี คันโต สามารถนั งได้ 4 คน ก็จัดกลุ่มกันทีมละ 4 คนๆละ

ประมาณ $3/4 

• หลังจาก Check in ไปร่วมงานวิชาการของ AERA จัดที Walter E. Washington 

Convention Center   (เดินทางโดย Subway)

• ถือเป็นงานสัมมนาวิจัยทางการศึกษาที “ใหญ่สุด” ของอเมริกา จัด 5 วัน มีคน

เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยปีละประมาณ 12000 – 15000 คน มี booth จําหน่าย

หนังสือด้วย ค่าลงทะเบียนคนละ $160 แต่พวกเราคงไม่ลงทะเบียน เพราะแพง

และไม่คุ้ม พวกเราคงเพียงเพือสังเกตการณ์รูปแบบการจัดงานในเชิงบริหาร

มากกว่าวิชาการ ดังนัน คงต้องระวังตัว ไม่สร้างความสับสนวุ ่นวาย

ไปร่วมสังเกตการณ์ AERA ‘s Annual Meeting 
at Walter E. Washington Convention Center.

งาน AERA สําคัญ ยังไงๆ ก็ขอให้ไปกันทุกคน เพราะเหตุผลหลักของ

เราในการไป USA. คือ ไปร่วมในงานนี

AERA – American Educational Research Association



วันจันทร์ที 11 เมษายน

08.00 น. เดินทอดน่องกันสบายๆ ไปโผล่ที Union Station (ไม่ไกล) 

เริมต้นถ่ายภาพกันทีนั น จากนั นเดินลัดเลาะและถ่ายภาพเป็นระยะๆ ไปตาม Park จนถึงอาคารรัฐสภา (U.S. 
Capitol) จากตรงนั น มีสถานทีให้เยียมชมและถ่ายภาพอีกมากมาย ทั ง Air and Space Museum, 
Museum of Natural and man, Museum of American History, Washington D.C. Monument, World 
War Memorial, Lincoln Building, White House, etc. 

ถึงว ันนั นและตรงนั นค่อยหารือกันว่าจะเดินเทียวกันอะไรบ้าง ซึงหากจะให้ทั วถึงทุกแห่ง ก็ใช้เวลาประมาณ 
4 -5 ชั วโมง กะว่าถึงประมาณ 15.00 น. หลังจากนั นก็เป็นเวลาอิสระ ใครจะเดินใน downtown ต่อ หรือ
จะกลับโรงแรมก็ตามสะดวก (รถไฟฟ้าสายสีแดง) ลงทีสถานี Noma – Gallaudet U 

เดินไป ถ่ายภาพไป แม้จะไกล แต่เดินกันช้าๆ 

ใช้เวลานาน ไม่มีร้านอาหารตามรายทาง 

ดังนั น ควรเตรียมอะไรติดกระเป๋าไปด้วย 

และอย่าลืม แต่ละจุด ขอ

ถ่ายภาพกลุ่มใหญ่ก่อน แล้ว

ค่อยกระจายกลุ่มเล็ก



จากโรงแรมเดินไปตั งหลักกันทีสถานีรถไฟ (Union Station)
ตอนเช้า อากาศเย็นสบาย เดินแป๊ปเดียวก็ถึง 



1. Union Station  (จุดเริมต้น)

2. U.S. Capitol

3. Air and Space Museum, 

4. Museum of Natural and man, 

5. Museum of American History,

6. Washington D.C. Monument, 

7. World War Memorial, 

8. Lincoln Building, 

9. White House

3

4

5

6

7

8

สําหรับ White House เป็นการเดินขากลับ 
โดยหัวหน้าออกจากตึกลินคอล์น เลี ยวซ้าย ไป

ตามทางเดินของ Park เลียบถนนไปจนถึงทาง

แยก ข้ามถนน เดินเข้า Park หนึงถัดไป แล้ว
เดินตรงไป จะเห็นฝูงคนถ่ายภาพกันนอกรั ว 

(ถ่ายภาพจากด้านนอก เข้าด้านในไม่ได้) เสร็จ

จาก White House ก็เดินเข้า 

Downtown ไม่ไกล จากนั นก็ตามสะดวก 
จะเทียวต่อหรือกลับโรงแรม

2

1

เส้นทางการเทียวชมใน

วันจันทร์ที 11 เมษายน



จากจุดเริมต้นที Union Station เดินเทียวชมและถ่ายภาพกันสบายๆ

ไปตามรายทาง มีอะไรเยอะแยะ เป้าหมายสุดท้าย คือ 

Lincoln Memorial  2.8 mile



จาก Lincoln Memorial เดินย้อนกลับลัดเลาะไปตาม Park  
เพือชมและถ่ายภาพกับ The White House  1.3 mile 



จาก White House ก็เดินเข้าเมือง
นังรถไฟฟ้าใต้ดินกลับโรงแรม 

อย่าลืมรถไฟสายสีแดง ไปลงที  Noma – Gallaudet U 



Hotel

Union Station
AERA 

conference

บริเวณทีจะเดินเทียวชม

ขากลับมาขึ นรถไฟฟ้าใต้ดินที

สถานี Metro Center

Walter E. Washington Convention Center
Yellow/Green line: Mt Vernon Sq/7th St-Convention Center

โรงแรมทีพัก อยู่ใกล้สถานีรถไฟสายสีแดง ชือสถานี Noma 
– Gallaudet U เดินประมาณ 10 นาที ห่างจาก 

Union Station เพียง 1 สถานีเอง

สถานีรถไฟฟ้า

Noma – Gallaudet U 



Philadelphia
อังคารที 12 เมษายน

07.00 – 10.00 น. เช่ารถไป Philadelphia โดยจะแวะเยียมชมและ

ถ่ายภาพกันที downtown ก่อนซัก 3 ชั วโมง  จากนั นไปต่อที 

King of Prussia เป็นเมืองเล็ก อยู่เหนือขึ นไปประมาณ 30 กม. 

แตมี่ The Largest Shopping Mall In USA.



Coach for multiple-trip
Tuesday April 12 - Washington D.C. to Philadelphia
Wednesday April 13 -Philadelphia to Niagara Falls
Thursday April 14 - Niagara falls to New York City

34 Passenger Coaches- Climate Controlled, equipped with Lavatory, DVD, CD Player, 
AM/FM Stereo, 110 volt Electrical Outlets, Public Address System, Cup Holders, 
Individual Reading Lights, Reclining Seats with Head Rests, Seat Belts, Overhead 
Parcel Racks, Luggage Bays, and Emergency Cell Phone.



อ ั งคารที 12 เมษายน

07.00 – 10.00 น. เช่ารถไป 
Philadelphia โดยจะแวะเยียมชม
และถ่ายภาพกันที downtown
ก่อนซัก 3 ชัวโมง  

Downtown of Philadelphia



Logan Square

JFK plaza
City 
Hall

Convention 
center

Chinatown
Race St
11th St.

Downtown of Philadelphia บริเวณทีจะไปเดิน เริมต้นที Chinatown เดินเทียวชมและ

ถ่ายภาพกันตามสะดวก อาจกระจายเป็นกลุ่มย่อย หรือไปพร้อมๆ กัน แต่ท้ายสุดเจอกันที Logan Square

JFK plaza หรือ 

Love Park เป็น
สถานทีเขาแนะนํา

Market
จุดนัดพบสุดท้าย คือ 

Logan Square 
ต้องตรงเวลาด้วย หาก

เกินเวลาเขาคิด 

$160 / hour
ใช้เวลาที downtown เพียง 3 ชัวโมง
ต้องบริหารเวลาให้ดี เน้นการดู การเห็น การ

ถ่ายภาพ เป็นหลัก ส่วน shopping นั น

รอเมือง King of Prussia ทีจะไปพัก

โรงแรมทีนัน มี The Largest 
Shopping Mall In USA. ให้เดินได้
ถึง 3 ทุ่ม 



เส้นทางการเดิน หากใครหาแผนทีแผ่นใหญ่ติดไปด้วยจะดีมาก 

และก็ควร search เพิมเติมว่าบริเวณนี มีอะไรน่าสนใจอีกบ้าง
ทีสามารถจะดูได้ทันภายใน 3 ชั วโมง

Old Town



ARCH st.

12
th

St
.

Market st.

Filbert St.

Cherry St.

Race st.

Chinatownการเดินเท้า  ดูชือถนนแนวนอนเป็นหลัก แล้วตัดกับถนนแนวตั งลําดับที เท่าไร

Market St. เป็นถนนใน
แนวนอนทีเป็นเส้นเศรษฐกิจ

หลักๆของตัวเมือง

131419 18 17 1516

Chesnut st.



King of Prussia

13.00 น. เดินทางต่อที King of Prussia 
เป็นเมืองเล็ก อยู่เหนือขึนไปประมาณ 30 
กม. แต่มี The largest shopping mall in 

the USA.

หลังจาก check in ก็ตามอัธยาศัย ไปเดิน
กันที Shopping Mall  ไม่ไกลจากโรงแรม 

ได ้ จนถึง 21.00 น. 



King Of Prussia
Motel 6 Philadelphia
815 W Dekalb Pike, King Of Prussia, PA, 19406, United States of America,    

The rooms were very nice and 
clean. The bed was so comfortable. 
The staff made me feel at home. I 
would love to go back.

ไม่มีบริการอาหารเช้า ควรเตรียม

อาหารสําหรับการเดินทางวัน

ถัดไปด้วย

ไม่มีบริการอาหารเช้า



Visit King of Prussia Mall and 
Philadelphia Premium Outlets -
Philadelphia, PA

https://www.youtube.com/watch?v=03N5oIUKI-E
The Largest Shopping 
Mall In USA. 



Niagara Falls, 
Buffalo, NY

วันพุธที 13
06.00 น.  โดยรถบัส (เช่าคันเดิม) เดินทางไป Niagara Falls อยู่เมือง Buffalo, New York ใช้เวลา

ประมาณ   7-8 ชั วโมง ตามรายทางหากย ังมีลานหิมะอยู่ จะแวะถ่ายภาพกัน เดินทางถึงนํ าตก

ประมาณ 16.00/17.00 น. ถ่ายภาพกันประมาณ 1 ชั วโมงก็เพียงพอ เดินทางกลับมา check in 

โรงแรม จากนั นก็เดินไปประมาณ 1 กม. ไปย ัง Fashion Outlet at Niagara ซึงปิดเวลา 21.00 น. 



วันพุธที 13

06.00 น.  โดยรถบัส (เช่าคันเดิม) เดินทางไป Niagara Falls อยู่เมือง Buffalo, New York ใช้เวลาประมาณ  7-8 ชั วโมง ตามรายทางหากยังมี

ลานหิมะอยู่ จะแวะถ่ายภาพกัน (ทําข้อตกลงกับรถ) เดินทางถึงนํ าตกประมาณ 16.00/17.00 น. ถ่ายภาพกันประมาณ 1 ชั วโมงก็เพียงพอ 

เดินทางกลับมา check in โรงแรม จากนั นก็เดินไปประมาณ 1 กม. ไปยัง Fashion Outlet at Niagara ซึ งปิดเวลา 21.00 น. 

Niagara Falls and Fashion Outlet



Hotel at Niagara Falls 
AArya Hotel By Niagara Fashion Outlets

6734 Niagara Falls Boulevard, Niagara Falls, NY, 14304, United States of America,   800-997-9148

•Room was tight but new, clean and comfortable. Starbucks, Dunkin', KFC and a few casual restaurants 
within walking distance. Less than a 5 minute drive to factory outlets. Decent breakfast although no 
meats. Fast internet and friendly service. Would stay again.
•Great Hotel, comfortable beds and clean, not too much space between beds and sharp corners on the 
frame, other than that it was GREAT, awesome breakfast

มีบริการอาหารเช้า



Shopping ที Outlet เดินไป 1.1 mile เอง



New York City
วันพฤหัสที 14

07.00 น. เดินทางไปยัง New York City โดยรถบัสคันเดิม ใช้เวลาประมาณ 7 

ชั วโมง ถึงประมาณ 14.00/15.00 น. หลังจาก Check in ก็พากันนั ง Subway ไป

ยัง Time Square ซึงเป็นสถานที countdown ปีใหม่ เพือถ่ายภาพและชมแสงสี

เสียงกันในยามเย็น เนืองจากคนเยอะ คงกระจัดกระจายกันเป็นกลุ่มๆ แต่นัด

เวลาพบกันทีสถานีเพือกลับโรงแรม ประมาณ 20.00/21.00 น. 



Time Square
วันพฤหัสที 14

07.00 น. เดินทางต่อไปยัง New York City โดนรถบัสคันเดิม ใช้เวลาประมาณ 7 ชั วโมง ถึงประมาณ 

14.00/15.00 น. หลังจาก Check in ก็พากันนั ง Subway ไปย ัง Time Square ซึงเป็นสถานที 

countdown ปีใหม่ เพือถ่ายภาพและชมแสงสีเสียงกันในยามเย็น เนืองจากคนเยอะ คงกระจัดกระจาย

กันเป็นกลุ่มๆ แต่นัดเวลาพบกันทีสถานีเพือกลับโรงแรม ประมาณ 20.00/21.00 น. 



The neighborhood is a bit sketchy and the outside of the building is a little bit scary. However, when you walk in, you 

will find the lobby area to be quite welcoming. The hotel staff was very professional and friendly. The room was quite 

comfortable and clean. Not a bad experience at all. Would definitely stay again.

We loved having the Subway right across the hotel. Would recommend every one!

The Hotel was accessible to E train. Therefore, it was easy to get the subway to go everywhere in Manhattan.

Room was really small

สะดวกในการนัง Subway เป็นต้นทางและปลายทางกับ Liberty of Statue

Hotel in New York
Howard Johnson Jamaica NY Near AirTrain JFK

139-09 Archer Ave., Jamaica, NY, 11435, United States of America,   855-239-9481 

มีบริการอาหารเช้า

รถฟ้าใต้ดิน สาย E



วันศุกร์ที 15

08.00 น. นั ง Subway ไปเยียมชม Statue of Liberty เนืองจากเป็นเกาะ ต้องนั งเรือง Ferry ไป  

เดินวนทางขวามือ ถ่ายภาพ ใช้เวลาไม่นาน  เดินออกทางซ้ายมือ (one way) รอขึ นเรือกลับทางเดิม 

(เรือจะแวะเก่าอีกเกาะหนึง ไม่ลงจากเรือ นั งต่อจนถึงฝังทีเดิม) จากนั นเดินขึ นไปย ังบริเวณ World 

Trade Center ซึงตอนนี สร้างตึกหลังใหม่เสร็จแล้ว เดินต่อไปอีกนิดหนึง ไปร้าน Century 21st มี

สินค้ามี Brand ขายลดราคา ทียอดนิยมคือชั น Floor มีทั งนาฬิกา กระเป๋าถือสตรี แว่นตา กระเป๋าตังค ์

ฯลฯ 

**ตามอิสระ ใช้เวลาตามสะดวก เสร็จแล้วแยกย ้ายกันกลับโรงแรม โดยมีสถานี Subway อยู่ใกล้ๆ

กับร้านค้า (สังเกตจุดของสถานีไว้ให้ดี เช่น ควรถ่ายภาพไว้  เพราะมีหลายสถานี อาจสับสน)

Statue of Liberty & World Trade Center 



หลังชม Statue of Liberty มาถ่ายภาพกันที World Trade Center  แล้ว shopping 
ทีร้าน Century 21 ใกล้ๆ ขากลับมีสถานีรถไฟฟ้าสาย E อยู่ติดกับร้าน นังกลับโรงแรมได้เลย 

หากใครไม่ shopping จะเดินเทียวชมเมืองกันก็ได้ เดินขึ นมา 3.7 mile ถึง Time Square  

จาก time square นัง

สาย E กลับโรงแรม บริเวณนี มี
รถหลายสาย  ดูให้ดี จะเป็น 

สาย E Uptown



Hotel

Liberty

World Trade Center

Time 
Square

Subway line E

หลังจาก shopping แล้ว หากมีเวลาเหลือพอ จาก world trade center ไป Time 
square สามารถเดินเทียวชมอะไรๆ ไปได้ แล้วนังรถไฟฟ้าใต้ดิน สาย Eจากทีนันกลับโรงแรม



CZ 300 - CHINA SOUTHERN AIRLINES

จากสนามบิน JFK, New York วันเสาร์ที 16 เวลา 11.15 น. 

ถึง GUANGZHOU (BAIYUN INTL) วันอาทิตย์ที 17 เมษายน เวลา 15.15 น.

(ใช้เวลา 16 ชั วโมง)

CZ 361 - CHINA SOUTHERN AIRLINES

จาก GUANGZHOU (BAIYUN INTL) เวลา 20.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

วันอาทิตย์ที 17 เวลา 22.00 น. 

(ใช้เวลา 3 ชัวโมง)


