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รายการเดินทาง  
กระเปาเดินทาง ขอความกรุณาไมใบใหญ หากไดขนาดสูง 22 นิ้วหรือ 24 นิ้ว จะพอเหมาะ เพราะอยางไรก็จุได
ไมเกิน 22.3 กก. จะยกขึ้นทาย Taxi รวมทั้งรถเชา กินพื้นที่ กนิแรง เพราะเขามีพื้นที่จํากัด ตามสัดสวนขนาดรถ 

 

คืนวันที่ 14 เมษายน 

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เวลา 22.00 น. เพื่อ check in  สายการบิน  Air China (CA 980) เครื่อง

จะออกเวลาตีหนึ่ง (นับเปนวันที่ 15 เมษายนแลว) ไปถึงสนามบินนานาชาติปกกิ่ง เวลา 06:30 น. คงนั่งนอน

รอกัน เพราะเครื่องจะออกไปซานฟรานซิสโกเวลา 16.00 น. ไมเปนไร บริเวณขางในกวางขวาง โอโถง มีเตียง

สนามใหนอนพักผอนได เตรียมอาหารเชาและกลางวันไปทานดวย (ขนมปง ของขบเคี้ยว ขาว อาหารแหง ตาม

ความชอบของแตละคน)  

ขอมูลสายการบินขาไป ----- CA980 – 15 APR - BANGKOK - BEIJING - 01:00 - 06:30 

                                              CA985 -15 APR – BEIJING – SAN FRANCISCO - 15:40 - 12:20 

วันพุธที่ 15 เมษายน  

เวลา 12.20 น. ถึงซานฟรานซิสโก (เหตุผลที่เลือกสายการบินนี้ นอกจากประหยัดแลว ยังเดินทางไป

ถึงเวลากลางวันดวย จะไมขลุกขลัก และจะมีเวลาเดินเที่ยวชมตัวเมืองกอนค่ํา) เดินทางไปโรงแรมโดย 

Shuttle ที่จะจองไวลวงหนา ถึงโรงแรม Union Square Plaza Hotel 432 Geary St San Francisco 

94102 +14157767585 ประมาณ 14.30 น. กวาจะ check in เสร็จและเขาหองพัก ลางหนาลางตากัน ก็

นาจะประมาณ 15.30 น.   

ชวงที่ Check in ขอแนะนําดังนี้ (ใชกับทุกโรงแรมดวยนะครับ) 1) หยิบนามบัตรของโรงแรมติดตัวไว 

ตามปกติเขาจะวางไวบนเคานเตอร 2) ไปดูกันที่มุมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใน Lobby ของโรงแรม แลว

หยิบแผนทีต่ัวเมืองติดตัวไวดวย หากไมมีก็สอบถามจากเคานเตอร ผังเมืองของเขาทุกเมือง ดูงาย เปนบลอคๆ 

หากดูคุนดูเปนแลว จะไมหลงทาง (แตหากหลงจริงๆ ก็เรียก Taxi เอานามบัตรโรงแรมใหเขาดู เขาจะดูชื่อ

โรงแรมและที่ตั้งของโรงแรมเปนหลัก เปน Taxi Meter ราคาไมแพง – การนั่ง Taxi ควรนั่งใหเต็ม เพื่อแชรกัน 

เบียดกันได Taxi ยิ่งชอบ เพราะหากคนเกินจาก 3 คน เขาจะได Charge เพิ่ม แตไมกี่ตังค 

เวลา 16.00 น. นัดเจอกันที่ Lobby เพื่อพากันเดินไปตาม Market Street ไปถายภาพกันบริเวณศูนย

ราชการ (Civic Center) มีอาณาบริเวณและอาคารใหถายรูปที่สวยงาม เปนที่ระลึก จากนั้นพากันเดินมาที่ 

Russian Hill ตอมาที่ Nob Hill  (เปนทางขึ้นเนิน-ลงเนินนะครับ แตคงเดินกันไหว หากใครไมไหว จะนั่ง 

cable car มาโรงแรม ลงที่ Union Square ก็ได)  แลวยอนกลับมายังโรงแรม ก็นาจะเพียงพอสําหรับเย็นวันนี้ 
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(ยังไมแนะนําไป shopping กัน เพราะอยางไรในวันรุงขึ้นจะมาใชเวลาที่นี่ตลอดชวงบาย ควรใชเวลาไป

ถายภาพตามที่เปนสัญลักษณกันกอน) 

 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 16 เมษายน  

เวลา 08.00 น. นัดเจอกันที่ Lobby เดินไปจุดเริ่มตนของ Cable Car ที่ Powell and Market 

Street  หาไมยาก มีคนเขาคิวรอกันเยอะ ถายรูปเปนสัญลักษณ มีสองสาย คือ Powell-Mason and 

Powell- Hyde. เราจะนั่งสาย Powell- Hyde (ดูที่ปายขางตัวรถ หากไมแนใจก็ถามพนักงานวาสายใดไป 

Lombard Street) $2.50 ? (จายกันเอง) (This line goes down Taylor Street past Union Square, 

over Nob Hill and Russion Hill, past Lombard Street and ends at Aquatic Park near Ghiradelli 

Square)  ไปลงที่ Lombard Street ถือเปนสถานที่ทองเที่ยว ใครๆ ก็จะมาที่นี่กัน เพื่อถายภาพเปนที่ระลึก 

จากนั้นจะพากันเดินลงเนินไปทางซายมือ ประมาณ 3 Blocks ไปถึงบริเวณขางลาง แวะราน Chocolate กัน

หนอยก็ดี มีใหชิมฟรีดวย ใครชอบกาแฟก็ซื้อทานกันที่นี่ จากนั้นจะไปที่ Golden Gate Bridge กันตอ ไมไกล

ประมาณ 2 กม. ทางเรียบ มี path ตลอดทาง มีคนถีบจักรยาน เดิน วิ่ง ออกกําลังกายกัน ก็คอยตัดสินใจกัน

ตรงนั้นอีกทีวา จะพากันเดินทอดนองไป หรือจะนั่ง Taxi หากเดินไปก็จะประมาณ 30 นาทีกวาๆ ไปถวายเพล

และทานอาหารกันที่ขางลางของสะพาน มีสนามหญาและโตะเปนชุดๆ เสร็จแลวก็เดินขึ้นเนินอีกนิด ไป

ถายภาพตรงจุดชมวิวและบนสะพาน เอาถึงประมาณ 11.00 น. ก็นาจะพอ ลงมาบริเวณขางลาง มี 

Information Center ก็ดูของที่ระลึกกันหนอย แลวจากนั้นนั่งรถเมลสาย 28 ($2.50 จายกันเอง) มาลงสุด

สาย แลวเดินไปอีกนิดหนึ่งประมาณ 10 นาที มีทางเดินและเปน Park เพื่อไปยัง Fisherman’s Wharf และ 

Pier เปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหนึ่ง เดินสํารวจรานคาและของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย เอาตาม

วันที่ 15 เมษายน ไป Civic Center, Russian Hill, Nob Hill กันกอน 

Union 
Square 
Hotel 
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สะดวก ไมรอกัน รุน 1 บอกวารานเหลานี้ขายยีนมีแบรนดราคาไมแพง เที่ยวชมกันไปตามรายทาง  จะมี

รานอาหารและแผงขายอาหารทะเลทอด แบบชี้นิ้วซื้อตามที่ชอบ ซื้อทานเลนๆ ไดประมาณคนละ $5-6 ก็พอ 

ตอนตนทางมีรานกวยเตี๋ยวไทยขายดวย แตอยางไรก็ตาม ขอแนะนําเอาอาหาร ผลไม และน้ํา ติดเปสะพายไป

ดวย เผื่อไมชอบใจอาหารตามรานที่มีขายกัน 

เวลาประมาณ 14.00 น. พบกันปลายทางบริเวณ Pier 39 แตก็ตามสะดวก ใครยังติดลมอยูตามรานคา

ก็ได ไมรอกัน หลังพบกันเทาที่จะพบได จะพา walking tour ตอ เดินไปตามริมอาวตรงไป ถึงบริเวณ Front 

Street (ดูภาพ) แลวเดินขึ้นไปที่ Chinatown ทายสุดเดินไปที่ Union Squares ใชเวลากันเต็มที่ เพราะ

โรงแรมอยูที่นี่เอง ถือเปนใจกลางเมือง  มีหางใหซื้อของมากมาย  --- ในชวงเดินทางทั้งหมด ใครจะแวะอะไรที่

ไหน แยกเดี่ยว แยกเปนกลุมๆ ก็ตามสะดวก ไมรอกัน เพราะตางมีแผนที่ในมือ ไมมีหลงทาง แตหากหลงจริงๆ 

ก็ Taxi ครับ ราคาไมแพง เพราะระยะทางไมไกล เฉลี่ยกันก็ประมาณคนละ $3-4 

 

วันศุกรที่ 17 เมษายน  

เวลา 07.00 น. Shuttle ที่จองไวจะมารับไปสนามบิน เพื่อเดินทางไป Seattle ตองตื่นนอนและเอา

กระเปามารออยางตรงเวลานะครับ เพราะสนามบินอยูไกล ตองเขา check in และตองผานการตรวจของเขา

อีก หากคนเยอะ คิวยาว ก็จะมีปญหา (ตองรีบๆ กัน ไมชักชา ชาเพียง 1 คนจะมีผลกระทบตอคนทุกคน)   

Union Square 

Hotel 

เริ�มต้นที�นี� สิ �นสดุที�นี� 

 
Cable Car 

Lombard 
Street 

Fisherman’s Wharf และ Pier 

Chinatown 

Golden 

Gate 

เส้นทาง cable car 

Front 

Street 
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ในชวงนี้ เนื่องจากในชวงจองตั๋วเครื่องบินแบบออนไลนนั้น เมื่อจองไปได 12 ราย ราคาของตั๋วปรับ

สูงขึ้นอีกพันกวาบาท จะจองตอก็เสียดายเงิน จึงเปลี่ยนไปจองในเวลาอื่นแทน แตก็เปนสายการบิน United 

Airlines ทั้ง 2 กลุม กลุมแรกประมาณ 12 คน เครื่องจะออกเวลา 09.00 น. ถึง Seattle เวลา 11.10 น.  อีก

กลุมหนึ่งเครื่องออกเวลา 10.50 น. ถึงเวลา 12.51 น.  

กลุมแรกไปถึงกอน ก็รอกันกอนที่สนามบิน Seattle  มี Lobby นั่งพักผอนกันสบายๆ ก็เพียง 2 ชั่วโมง

เอง พอกลุมที่สองไปถึงเวลาประมาณ 13.00 น. หลังรับกระเปาเรียบรอย ก็จะมี Shuttle คันใหญที่จองไวมา

รอรับ จุไดทั้ง 26 คน ไปพรอมกันเลย ไปพักที่โรงแรม La Quinta Inn And Suites Seattle Downtown 

2224 8th Ave Seattle 98121 +12066246820 หลัง Check in เสร็จ ลางหนาลางตา ก็เปนเวลา “อิสระ” 

จะสะดวกกวา แตที่จะขอแนะนําคือ เดินไปถายภาพที่ Space Needle (สัญลักษณของเมือง อยูใกลๆ 

โรงแรม ใครจะนั่งลิฟทข้ึนไปชมวิวบนหอคอยก็ได แตเสียตังค)) แลวอาจนั่ง subway รอบๆ ตัวเมืองๆ ก็ได มี

สถานีผานใกลๆ ยังไมแนะนําใหเดินขึ้นไปใน Downtown ซึ่งก็ไมไกลเหมือนกัน เพราะเราจะไปที่นั่นใน

วันรุงขึ้น  

วันเสารที่ 18 เมษายน   

ตื่นนอนกันตามสะดวก  นอนใหเต็มอิ่ม เพราะทั้งวันใหเปนเวลา “อิสระ” ตามอัธยาศัย เดินเที่ยวในตัว

เมือง ซึ่งใกลๆ นั่นเอง  มศีูนยการคาบริเวณ 6th Ave.  หรือ 7th  Ave.., Farmer Market และเดินไปที่ริมอาว 

ขอใหมีแผนที่ตัวเมือง ขอที่โรงแรม หรือโหลดจากในเว็บก็ได ไมมีหลง ผังเมืองดูงาย เปนบลอคๆ เด็กๆ อยา

ลืมที่แนะนําไว ศึกษาจากอินเทอรเน็ตหาแหลงเที่ยวอื่นๆ ไวลวงหนา มี Museum หลายแหง รวมทั้งมี 

Hockey Stadium ดวย เปนสนามแขงที่มีชื่อเสียง ยังไมเคยไป ใครสนใจ อยากไปดูไปถายภาพ ก็ชวน

ผูปกครองพากันไป ดูจะไมไกล ใชเวลาวันนี้ใหเต็มที่ เหนื่อยก็แวะมาพักท่ีโรงแรม แลวออกไปกันใหมก็ได  

ตอนเย็นขอแนะนําใหเขานอนกันแตหัวค่ําหนอย เพราะรุงเชาเราจะตื่นนอนประมาณตี

สองกวาๆ และอยาลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันดวย ตองตรงเวลากันทุกคน เพราะรถจะมารับเวลา 03.25 น. ไปถึง

สนามบินก็ 04.00 น. กวาๆ เวลา check in และเขาตรวจผานเขา gate หากคิวยาวจะมีปญหา เพราะ

สนามบินของเขามีสายการบินมากมาย คนจะมาก จะหนาแนน 

“ขอความกรุณา Serious กันเรือ่งเวลาใหมากๆ ใครมีปญหา กข็อเพื่อนๆ ชวยกระตุนดวย” 
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วันอาทติยที่ 19 เมษายน   

คืนที่ผานมาคงเขานอนแตหัวค่ํา เพราะวันนี้ตองตื่นแตเชา Shuttle Express ที่จองไว (เจาเดิม) จะมา

รับเวลา 03.25 น.  (เขาจะตรงเวลา เราตองไมเสียเวลา แมคนเดียวก็จะทําใหทั้งกลุมเสียไปดวย) เดินทางไป

สนามบินประมาณ 30 นาที เพื่อไป Chicago ซึ่งเครื่องบินจะออกเวลา 06.00 น. เหตุผลที่เลือกไฟลทเชาๆ 

เพื่อใหไปถึง Chicago แตวัน ใหมีเวลาไปไหนมาไหนไดอีกบาง หากเลือกไฟลทอื่นก็ถึงเวลาประมาณเย็นๆ 

หรือมืดๆ จะขลุกขลัก เพราะตองเดินทางไปโรงแรมกันตออีก เราไปเที่ยวกันแบบนิ้ ก็อดทนกันนิด ถือเปนการ

บริหารเวลาใหคุมคา 

ถึง Chicago เวลา 12.10 น. ก็จอง Shuttle ไวลวงหนา ถึงโรงแรม Red Roof Inn Downtown 

Chicago - 162 E Ontario St IL 60611 กวาจะ Check in และเขาหองพักกัน ก็นาจะ 16.00 น.  ชวงนี้ขอ

เปน “อิสระ” ของแตละคน แตละกลุม แตก็ขอแนะนําใหไปที่ตางๆ ดังนี้ (ตามสะดวก)  

 
เราพกัที�นี� 

 
ตลาดเก่าแก่ แวะด้วย 

บริเวณ shopping ที� �th Ave. 

และ �th Ave. และอื�นๆ อย่า

ลืมแวะตลาดเก่าแก่ และเดิน

เลยลงริมอา่ว มีทิวทศัน์ให้

ถ่ายรูปกนัสวยๆ หลายแห่ง 

ไหนๆ มาแล้วเดินให้ตลอด ไม่

ไกล 

Downtown มีห้าง

มากมาย ตวัเมือง

สะอาด น่าเดิน 
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ทางเลือก 1 เดินไป Navy Pier ไมไกล เดินไปกันได มีอะไรๆ อยูเหมือนกัน ติดริมอาว ทิวทัศนดี มีเรือ

เดินทะเล ถายภาพกัน ขากลับ ใหสังเกตวามีรถบัสเขาเมืองฟรีหรือไม หากมีก็ขึ้นเลย มาจอดใกลโรงแรม    

ทางเลือก 2 สําหรับ Shoppers ออกจากโรงแรมเลี้ยวขวา ถึงทางแยกแรก เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย หาก

ตองการซื้อ iphone หรือ i-watch ก็แวะ Apple Store ได เดินไปหนอยทางซายมือดูจะมีสถานทูตไทยอยู

ดวย ใครมีเพื่อนก็เขาไป Say Hello ได หากไมแวะเลยก็เดินตรงไป จนถึงตึก Water Tower ในนั้นจะมี 

Macy’s, etc.  

ขากลับ ใครอยากไดวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหาร ก็เดินไปตามแผนที่ มีราน Joe’s Market อยู มีเยอะแยะ 

ทั้งสด ทั้งแชเย็น เนื้อ ผัก ผลไม ไข ไก หมู ไวน ฯลฯ  ใครจะกลับโรงแรมกี่โมงก็ตามสะดวกครับ ไมมีหลงทาง

แนนอน เพราะโรงแรมที่เราพัก อยูใจกลางเมือง และ Downtown ของ Chicago ไมกวางขวาง กระชับ (ก็

แนะนําเที่ยวกันใน 2 ทางเลือกนี้ครับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันจันทรที่ 20 เมษายน  

นอนกันใหเต็มอิ่ม นัดพบกันที่ Lobby ซัก 09.30 น. เพื่อพากันเดินไปยังโรงแรม Sheraton และ 

Hyatt ที่เปนสถานที่จัด Symposium ของ AERA (สมาคมวิจัยทางการศึกษาแหงอเมริกา) ไมไกลจากโรงแรม 

พวกเราคงไมลงทะเบียนกัน “แพง” ($160) เพียงไปสังเกตการณรูปแบบการจัดงานของเขาวา เขามีคนมา

รวมงานรวม 12,000 คน แตทําไมไมมีเสียงอึกทึกครึกโครม หรือไมโครโฟนดังๆ แบบบานเราเลย บรรยากาศ

ของเขาจะเงียบๆ เรียบๆ เปนวิชาการ ก็หามุมถายรูปรวมกัน  แตก็ระวังกันนิด เขาคอนขางจะเขมงวดสําหรับ

คนที่ไมลงทะเบียน (คือ ไมมี tag ชื่อหอยคอ) จะจํากัดพื้นที่ดวย ก็ดูซายดูขวาดวยก็แลวกัน และไมวุนวาย จน

เปนที่ผิดสังเกต บริเวณงานของเขามีหลายแหง และชวงนี้พวกเราคงจะกระจัดกระจายกันหลายที่ทั้งสอง

 

โรงแรม Navy 

Pier 

� Eleven 

เดินกนัประมาณ 

��  นาที เป็น

ท่าเรือ ก็ไป

ถ่ายภาพกนั 

 

Apple 

Shopping Mall 

 

Super market 

Joe’s Market 

แถวนี �ก็มี Shopping Mall อื�นๆ ด้วย 

มีห้าง Marshall ขายราคาถกู 
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โรงแรม ก็ไมเปนไร ตามอัธยาศัย เพราะบางรายอาจติดหลมกับบางบูธ บางหอง บางมุม --- อาจมีรายการนัด

พบ Dr. Forrest ดวย เมื่อมีความชัดเจนแลว คอยปรับแผนกันอีกท ี

อยูที่งานของ AERA ถึง 12.00 น. นัดพบกันที่บริเวณ Lobby ของ Hyatt Hotel ก็แลวกัน จะมีคน

นั่งทานขาวกลางวันกันมากมาย พวกเราก็หาที่ทานกันแถวนั้น ดูเหมือนเดินลงชั้นลางจะมีรานขายผลไมและ

อาหารกันดวย ราคาก็พอรับได หรือใครจะเตรียมติดตัวไปก็ตามสะดวก  จากนั้นจะพาเดินไปที่ Millennium 

Park อยูดานหลังโรงแรม ไมไกล ไปถายภาพกันที่นั่นแลวเดินเลยอีกหนอยไปถายรูปกันตอที่ Grant Park 

(337 E. Randolph Street) จากนั้นก็เปนเวลา “อิสระ” ตามสะดวก  ตัว Downtown มีความกระชับ เดินได

ทั่วถึง วนเวียนไปมา ใครที่ชอบ Shopping ก็ไปที่เดิม  

ใครอยากเดินบริเวณที่ทําเครื่องหมายวงกลมที่เขาเรียกวา “LOOP” ก็ได (ดูภาพขางลาง) เสร็จแลวก็

เดินยอนกลับโรงแรมทางเดิม (ขามสะพานเดิมดวยนะ หากไปอีกสะพานหนึ่งจะออม) ดังนั้น ขอแนะนําให 

search ดูสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ จากเน็ตไวลวงหนาได ดูจะมี Park อื่นๆ ดวย เพื่อจะไดวางแผนไปไหนมาไหน

ไดมากขึ้น สวนตัวผม อาจจะพาสมาชิกที่สนใจจํานวนหนึ่งไปเยี่ยมชม University of Chicago  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 21 เมษายน  

ตั้งแตเชาถึง 12.00 น. เปนเวลา “อิสระ” ตามสะดวก แตขอแนะใหเปน “เวลาจัดเตรียมขาวปลา

อาหารเพื่อทานบนรถไฟ” ไปที่ราน “Joe’s market” ซื้อของมาทําอาหารตามใจชอบ ตมไข ทอดไข ทอดไก 

ทอดหมู ผัก ผลไม ของขบเคี้ยว ฯลฯ โดยใชหมอหุงขาวสารพัดประโยชนได แลวหุงขาว หรือนึ่งขาวเหนียว 

เพราะเก็บไวทาน 3 มื้อ คือ มื้อเย็น และมื้อเชา อาจถึงมือ้กลางวันอีกวันหนึ่งดวย 

 

โรงแรม 

Apple 
store 

Shopping Mall 

 

Super market 

Joe’s Market 

แม่นํ �า 

AERA 

บริเวณนี �เขาเรียกว่า Loop  
เป็นเกี�ยวกบัการเงิน มีร้านค้าเป็นระยะๆ แต่

หากจะยงัไมเ่ดินบริเวณนี �ก็ได้ เอาไว้วนัรุ่นขึ �น 

ช่วงรอขึ �นรถไฟ สถานีอยูไ่ม่ไกล จะมีเวลา

ประมาณ � ชั�วโมง  
University of Chicago 

ช่วงที�เราไป ดอกทวิลิป ริมถนน 

และกลางถนน บริเวณนี � น่าจะบาน

สะพรั�งแล้ว สวยงามมาก ก็เป็นจดุ

หนึ�งที�จะถ่ายภาพกนั 

อาจยอนกลับมาเดินแถวน้ี มี
หลายหางเหมือนกัน 

Grant Park  
Millennium Park 
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เวลา 12.00 น. จะตอง Check out ตามระเบียบของโรงแรม จากนั้นนั่ง Taxi ไป Check in กระเปาที่

สถานีรถไฟ (เขาเรียกวา Union Station หรือ Amtrak Station) รอรถไฟออกเวลา 18.40 น. ชวงเวลาที่รอ ก็

ออกมาเดินแถวใกลนั้นได ก็คือบริเวณที่เรียกวา “LOOP” ที่กลาวถึงขางบน --- เหตุผลที่นั่งรถไฟ มี 2 

ประการ คือ 1) ประหยัดคาโรงแรม 1 คืน 2) ใหมีประสบการณนั่งรถไฟกันนานถึง 17 ชั่วโมง เพื่อชมทิวทัศน

สองขางทางของเขาวา มีปาเขาลําเนาไพร มีเมือง มีหมูบาน ตามรายทางเปนอยางไร เหมือนเมืองไทยเราหรือ

เปลา....ก็เพื่อการเรียนรู) 

รถไฟมี 2 ชั้น นั่งกันชั้นบน มีหองน้ําอยูชั้นลาง ออกเวลา 18.40 น. ก็เปนเวลาอาหารเย็นพอดี ก็เอาที่

เตรียมมาทานกัน มีโปกี้ที่เปนกระจก ใหชมทิวทัศนสองขางทาง มีโตะเกาอี้สําหรับทานอาหารดวย ก็ทานไป 

คุยไป ถายภาพกันไป บนรถไฟก็มีตูเสบียงดวย แตก็แพง และก็อาจไมถูกปาก เตรียมไปจะดีกวา บนรถไฟมี

ปลั๊กไฟ แตเขาหามทําอะไร ดังนั้น อาหารการกินที่แตละคนหรือแตละกลุมจะเตรียมไป ก็กะคะเนกันเอง 

เพราะเราจะไปถึงวอชิงตัน ดีซี ประมาณ 13.00 น. ความเห็นสวนตัว เตรียมทั้งขาวสวยและขาวเหนียว (จะมี

ฝายบริการทําให) สวนตัวแตละคน แตละกลุมกเ็ตรียมอาหารกันเอง เชน เนื้อทอด หมูทอด ไกทอด และไขตม 

และควรเตรียมขนมขบเคี้ยวที่ชอบๆ รวมทั้งผลไม ไปดวย สําหรับเบาะนั่งจะเปน American size พวกเรา

ปรับเอน ใชเปน Bed ไดสบายๆ 

วันพุธที่ 22 เมษายน  

13.00 น. เดินทางถึงวอชิงตัน ดีซี จะพักที่โรงแรม Quality Inn & Suites New York Avenue  1600 

New York Avenue NE ซึ่งดูในเน็ต เขามี Shuttle มารับถึงที่สถานีรถไฟดวย ไมทราบวาจริงหรือไม คอยดู

กัน หากมีก็สบาย หากไมมีก็ใชบริการ Taxi ถึงโรงแรมและ check in เรียบรอยก็คงเกือบ 15.00 น. ก็ใหเวลา

พักลางหนาลางตากันนิดหนอย  แลวเดินไป Subway Station เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชม University of 

Maryland กัน ถายภาพ และอาจทานอาหารเย็นที่นั่น ใครจะซื้ออาหารกลอง ติดกลับโรงแรมดวยก็ได มีขายที่ 

Canteen ราคาก็ไมแพง เสร็จแลวก็กลับ 
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วันพฤหัสบดทีี่ 23 เมษายน  

เวลา 08.30 น. นัดพบกันที่ Lobby หากโรงแรมมี Shuttle บริการถึง Union Station ก็ใชบริการของ

โรงแรม หากไมมีหรือไมสะดวก ก็เดินไปดานหลังของ Union Station อยูไมไกล พอเดินกันไดแบบทอดนอง

สบายๆ จากนั้นก็ไลเลาะถายภาพกันตั้งแตบริเวณหนาสถานีรถไฟไปตามลําดับ จนถึงอาคารรัฐสภา ตรงนั้นมี

บริเวณที่เขาปลูกทิวลิปดวย มีน้ําพุ ก็แวะถายภาพกัน จากนั้นก็เดินลัดเลาะออมไปดานหนาของอาคารรัฐสภา 

ไปถายภาพกันที่นั่น แลวเดินตอไปยังที่พวกเขาเรียกวา Smithsonian แตผมขอเรียกวา “สนามหลวง” (แบบ

บานเรา) สองขางของสนามหลวงจะมีพิพิธภัณฑหลายแหง ที่นาสนใจ คือ Space Museum, American 

Historical Museum เปนตน เนื่องจากมีเด็กๆ ไปดวย มาถึงจุดนี้ก็ “อิสระ” ใครอยากเขา Museum ก็เขาดู

ชมกันได ไมเสียตังค ใชเวลาอยูไดทั้งวัน แตก็ขอแนะนําเอาทวมๆ เพื่อจะเดินหนาตอ เพราะไหนๆ ไปแลวควร

จะไปถายภาพเปนที่ระลึกกันใหทั่วถึง  

 

 

 

โรงแรม 

 

บริเวณที�จะไปเที�ยวชมอาคาร

รัฐสภา White House ฯลฯ  

ในวนัที� �� เมษายน 

รถไฟสายสีแดง สถานี 
NoMa-Gallaudet U 

New York Eve Station 

 

 

U. of Maryland 
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ลําดับการเที่ยวชมในวันที่ 23 เมษายน 

 

ชวงที่ไปพรอมๆ กัน (เวลาถายภาพ ขอความกรุณาเปนภาพกลุมกอนครับ) 

 

1. จากโรงแรม ไปถึง Union Station เตรียมอาหารการกินและน้ําดื่ม ผลไม ติดตัวไปดวย หาตามราย

ทางหายาก จะหิว เพราะจะใชเวลานาน เกือบทั้งวัน 

2. เริ่มถายภาพกันบริเวณหนา Union Station และตามรายทาง มีน้ําพุและสวนทิวลิปดวย  เพื่อไป

ดานหนาอาคารรัฐสภา 

3. ถายภาพหนาอาคารรัฐสภา และบริเวณใกลเคียง มีสระนํา และทิวทัศนสวยงาม 

4. เดินตอไปถึง Space Museum  
 

ชวงที่อาจแยกยายกัน  แตหากจะอยูเที่ยวชมดวยกัน คอยตัดสินใจกันเองที่นั่นอีกที 

 

5. ที่ Space Museum จะใหเปน “อิสระ” เด็กๆ ควรเขาชม  แตไมควรเสียเวลาจุดนี้นาน จากนั้น ขอ

แนะนําเดินหนาขามสนามไปทางขวา จะมี American Historical Museum ก็นาสนใจ  มีแสดงโคตร

เพชร มีหองแสดงประวัติศาสตรของอเมริกา เดินไดทั้งวัน  
6. หากใครไมเขาชม Museum ก็ไปกับผม เดินตอไปจนถึงตึกอับบราฮัม ลินคอลน ไปถายภาพกัน   

สวนคนที่เขาชม Museum เสร็จแลว จะเดินไปจุดนั้นกันเองได เพราะเปนเสนทางตรง เดินหนา

ตอเนื่องไปเลย 

7. จากตึกอับบราฮัม ลินคอลน หันหลังใหตึก ทางซายมือ เดินลัดเลาะ Park ไปตาม Path เลียบไป (ก็

ไกลพอควร) จนถึงทางแยก ใหขามทางแยกไปสูอีก Park หนึ่งทางซายมือ  ก็ใหเดินตรงไปตาม path 

มองไปขางหนา จะเห็นกลุมคนกําลังถายภาพอาคารหลังหนึ่งจากริมรั้วกันอยู ก็เดินไปที่นั่น เปน 

White House เขาขางในไมได ก็ถายภาพจากขางนอก เสร็จแลว ก็เดินหนาตออีกไมมาก ก็เขาตัว

เมือง หากยังไมเหนื่อยก็เดินเที่ยวชมตัวเมือง มีมุมใหถายภาพหลายแหง 

8. หากจะกลับโรงแรม ก็นั่งรถไฟใตดินกลับกัน อยาลืม “สายสีแดง” หากไมมีสายสีแดง ก็นั่งสายอื่นไป

ลงที่ Union Station แลวนั่งตอ “สายสีแดง” กลับ 1 สถานีเดียวเอง หากไมแนใจก็นั่ง Taxi  ไมไกล 

และไมเกิน $15 ประมาณนั้น ก็นั่งกัน 3-4 คน เฉลี่ยกัน หรือหากมีบริการ Shuttle ระหวางโรงแรม

กับ Union Station จริง (ดูในการประชาสัมพันธแลว นาจะจริง) ก็เดินกันไปที่ Union Station ก็ได 

ไมไกล ลัดเลาะไปทาง Chinatown แวะทานกวยเตี๋ยวหรือซื้อของกินที่นั่นก็ได  แลวไปใชบริการของ 

Shuttle ของโรงแรมที ่Union Station อยูไมไกล ไมเสียตังค 
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ดูจากแผนที่ หากไมแวะ Museum สองแหง จะใชเวลาไมต่ํากวา 3 
ชั่วโมง ดังนั้นใครจะแวะ Museum และตองการไปใหทั่วถึง ก็บริหาร
เวลาใหพอด ีเตรียมอาหารการกินไปดวยใหดี 

วันศุกรที่ 24 เมษายน  

เวลา 09.00 น. รถ Minibus ขนาด 30 ที่นั่ง ที่จองไวจะมารับ (เชนกัน ตองตรงเวลา) เพื่อเดินทาง

ตอไปยังเมือง King of Prussia, Philadelphia ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ก็จะไปถึงโรงแรม 

Hampton Inn Philadelphia King Of Prussia (valley Forge) 530 W Dekalb Pike King of Prussia 

19406 Pennsylvania +16109628111 ประมาณ 12.00 น. ยังไมถึงเวลา Check in (โดยทั่วไปก็ 

14.00/15.00 น.) ก็ไมเปนไร วางกระเปาไวที่ Lobby จะเฝาของไวเอง (เพราะเคยมาแลว ไมอยากเสียเงินซื้อ

ของ) พวกเราก็พากันเดินไปที่ Shopping Mall  มีหางดังๆ มากมาย เดินไดทั้งวัน เขาวาเปน the Largest 

Shopping Malls of USA. ใชหรือไมใช ก็รอไปดูกัน ---- เหตุผลที่มาพักที่เมืองนี้ เพราะโรงแรมจะถูกกวาเขา

ไปพักที่ Downtown แตได Shopping ดวย บางรานแสดง passport ตางชาติ เขามีลดพิเศษใหดวย ก็แสดง

ทุกๆ ราน ไมรูรานไหนบาง  เดินกันตามสะดวก เพราะโรงแรมอยูไมไกล ถึงเวลา 14.00/15.00 น. ผมก็จะ 

Check in ก็ไมเปนไร พวกเราใครกลับมาเวลาไหน ก็เอากระเปาเขาหองของตัวเองเมื่อนั้น หรือใครจะกลับมา

เอากระเปาเขาหอง แลวยอนกลับไปหางตอก็ตามสะดวก หรือใครจะหาซื้อของมาทําอาหารทาน ก็ม ี

Supermarket อยูไมไกล  

วันเสารที่ 25 เมษายน 

ประมาณ 08.30 น. นั่งรถเมลสาย 125 เขาไป Downtown of Philadelphia หางไปประมาณ 30 

กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 40 นาที คารถเที่ยวละประมาณ $5/7/8/9 ? (รุน 1 ใชบริการรถไฟ แตไมสะดวก 

เพราะตองนั่งรถไปที่สถานีรถไฟอีก รุนนี้จะลองนั่งรถเมลดู ทั้งไป-กลับ สถานีอยูหนา Shopping Mall ก็ใช

Union 

Station 

จุดเริ�มต้น 

รัฐสภา 

Space 

Museum 

Historical 
Museum 

ตึกอับบราฮัม 

White House ตวัเมือง 

เสร็จก็กลบัโรงแรม 

อนสุรณ์สถาน

สงคราม 



 12 

เวลาอยูที่ Downtown ถึงประมาณบายๆ ก็กลับกัน ใครเหนื่อยก็พักผอน ใครไมเหนื่อยก็ไปเดินเก็บตกกันที่

หางตอ  

 

วันอาทิตยที่ 26 เมษายน 

เวลา 06.00 น. รถ Minibus เจาเดิม ที่จองไวจะมารับ (ก็ตองตรงเวลา เขามีการบริหารเวลาของเขา 

มีกําหนดเวลาเดินทาง หากเกินกําหนด เราจะถูกปรับ หากมีการแวะริมทางตรงไหน ใชเวลาใหไว ไมโอเอ)  

เพื่อเดินทางตอไปยัง Niagara Falls เมือง Buffalo, New York ใชเวลาเดินทางประมาณ 7/8 ชั่วโมง ก็จะให

เขาตรงไปที่น้ําตกกอน เพื่อไปถายภาพกันใหสมใจ และตลอดริมทางหากยังมี Snow ไดตกลงกับเขาไววา จะ

ขอเขาหยุดแวะเพื่อถายภาพกัน หากไมมีก็แลวไป จากนั้นก็ไปโรงแรม Quality Inn Niagara Falls 7708 

Niagara Falls Blvd Niagara Falls 14304 New York +17162830621 ซึ่งจะใกลกับ Fashion Outlets of 

Niagara Falls, ใครที่ยัง Shopping ไมจุใจ ก็พากันไปที่นั่นได  

วันจันทรที่ 27 เมษายน 

เวลา 06.50 น. ดวย Minibus คันเดิม เดินทางตอไปยัง New York City (เชนเดิม - ก็ตองตรงเวลา 

เขามีการบริหารเวลาของเขา มีกําหนดเวลาเดินทาง หากเกินกําหนด เราจะถูกปรับ หากมีการแวะริมทาง

ตรงไหน ใชเวลาใหไว ไมโอเอ)  ใชเวลาเดินทางประมาณ 7/8 ชั่วโมง ไปถึงโรงแรม Lexington Inn JFK 

Airport 138-05 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11435 ก็ประมาณ 14.00 น. หลัง Check in แลว พากัน

เดินไปที่ Van Wyck subway station ประมาณ 2 blocks เพื่อเดินทางไปยัง Time Square ในยามเย็น 

เพราะจะมีแสงสีแพรวพราว เปนจุดที่ใชเปน Countdown วันปใหม ถายภาพกันเสร็จ หากไมเหนื่อย และ

รถเมล์มาจอดบริเวณนี � พวกเราก็เดินเที�ยวชมกนับริเวณแถวนี � เป็นย่าน downtown 

ดเูหมือนไกล แต่ไม่ไกล เดินเที�ยวชมกนัได้สบายๆ  แยกกนัตามอิสระ เป็นกลุม่ๆ 

เพราะชอบใครชอบมนั  แต่สดุท้าย ก็นดัเวลามาพบกบับริเวณที�จอดรถเมล์ ---- ทกุ

คนจะต้องมีแผนที�ติดตวัไว้ ขอได้ที�โรงแรม ไมม่ีหลงทาง สงัเกตวา่ผงัเมืองเขา

แบ่งเป็น block มีชื�อถนนกํากบัทกุที� 
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อยากจายเงินกันอีก จะพาไปที่หาง Macy’s หางจาก Time Square ไปหนึ่งสถานี เดินกันไป เปนหางที่ใหญ

ที่สุด มี 8 ชั้น และเกาแกที่สุดของ New York อยูที่นั่นตามอัธยาศัย เพราะสถานีรถไฟที่จะกลับโรงแรมก็อยู

ใกลๆ กับหาง (ถึงวันนี้แลว พวกเราทุกคนจะเดินทางกันคลองแลว หากพลัดหลงจากกลุมใหญ ก็นั่ง Subway 

สายเดิมกลับโรงแรมกันเอง อยางนอยใหเกาะกลุมกันเอง 3-4 รายขึ้นไป เพียงแตตอนจะขึ้น Subway กดู

สถานีใหรอบคอบหนอยวาตรงไปยังโรงแรมเราหรือไม) --- บางรานลองแสดง passport ตางชาติใหแคชเชียรดู

ดวยตอนจายตังค เขาวา...อาจมีลดราคา 10 % 

วันอังคารที่ 28 เมษายน 

เวลา 08.00 น. นั่งรถไฟใตดินจากสถานีที่โรงแรม ไปขึ้นที่สถานี South Ferry , Whitehall Street  

เดินเทาตอไปทางอาวอีกนิด ขามถนนไปทางทาเรือ เพ่ือไปชม Statue of Liberty  เนื่องจากเปนวันอังคาร คิว

ไมนาจะยาว  เพื่อซื้อตั๋วขึ้นเรือ ผูใหญคนละ $18 ขากลับเรือจะแวะอีกเกาะๆ หนึ่ง ไมลงที่เกาะนี้ จะเสียเวลา 

เพราะไมมีอะไร เปนพิพิธภัณฑ นั่งรวดเดียวมาลงที่ทาเรือที่ข้ึนตอนแรก   

จากนั้น จะพาเดินไปยังบริเวณที่เปน World Trade Center เดิม ตอนนี้สรางตึกหลังใหมเสร็จแลว ก็

ไปถายภาพกันเปนที่ระลึกวา “มาถึงแลว” และใกลๆ กันนั้น จะมีหาง “Century 21” ขายของมีแบรนด ลด

ราคา 30-40-50 % มีหลากหลายสินคา กระเปาเดินทาง กระเปาถือ รองเทา นาฬิกา แวนตา น้ําหอม 

เครื่องสําอาง ฯลฯ รุน 1 ก็ไปจายตังคกันที่นี่กันเยอะ ใครที่ยังไมไดจาย ยังไมไดของ ก็หาซื้อที่นี่ หรืออดใจมา

ซื้อที่นั่นก็ได เอาตามสะดวกและตามอัธยาศัย ปลอย “อิสระ” เพราะสถานีรถไฟจะกลับโรงแรมก็อยูใกลๆ 

(เช็คสายใหถูกตองก็แลวกัน หรือไมงั้นก็นั่งมาลงที่ Time square แลวตอสายมาโรงแรม ชวงตอสายใหม ก็ดู

ดวยนะครับวา ขึ้นฝงไหน เพราะชุมทางรถไฟใตดินที่ New York อยางกะใยแมงมุม สวนโรงแรมที่เราจะพักจะ

อยูตัวเมืองขึ้นไปขางบน ปายบอกทิศทางจะบอกวา Uptown และใหจําปายบอกสถานีปายทางหนารถไฟดวย

วามุงไปยังสถานีปลายทางเดียวกับสถานีที่เราจะไปหรือไม  (สถานีปลายทางขาขึ้น ดูจะเปน Jamaica ลงที่

สถานี Van Wyck ) สวนใครที่ไมนิยม Shopping จะไมอยูที่ “Century 21” ก็ได ก็นั่งรถไฟใตดินมาเดินเที่ยว

บริเวณ Time Square หรือจะไปที่หาง Macy’s เดิมก็ได (ใครมีญาติ มีเพื่อน อยูที่ New York ก็นัดมาเจอกัน

ที่ใดที่หนึ่งได) 

วันพุธที่ 29 เมษายน 

เวลา 11.00 น. Check out โรงแรม เดินทางไปสนามบิน JFK กัน อยาจําสลับกัน สายการบินของเรา 

คือ “Air China”   ไมใช “China Airlines” บอกชื่อผิด ก็จะไปสถานีคนละแหงกันเลย ก็กลับเวลา 16.50 น. 

เสนทางเดิม มาถึงปกก่ิงกอน แลวตอเครื่องมายังสุวรรณภูมิ ถึงวันพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน เวลา 23.40 น.  

ขอมูลสายการบินขากลับ    CA982 - 29APR - NEW YORK(JFK) – BEIJING - 16:50-18:20 

CA979 - 30APR – BEIJING - BANGKOK - 19:35-23:40 
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Time Square 

Macy’s 

Hotel 
ขึ �นไปข้างบนอีก 

เกือบสุดปลายทาง

รถไฟใต้ดิน 
ไม่มีปัญญาพักข้าง

ในเมือง เพราะแพง

มากๆๆๆ 

Liberty 

World Trade Center 
Century 21st 


