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A cross-country US
road trip is full of
spectacular landscapes,
but southern Utah – a
place of long roads
stretching through a
vast desert littered
with giant sandstone
formations – is one of
the most dramatic

As journeys go, a road trip from one side
of the USA to the other is as exciting and
rewarding as they get

T

/ words & photos Sarah Duff

wo words – road trip – conjure up a richness of possibility
and a feeling of freedom and adventure in a way that
no other phrase in the travel lexicon can. “Long-haul
flight” doesn’t quite have the same ring, does it? Since the
1940s, the road trip has inspired a prolific cultural niche:
hundreds of movies, books and songs, from Easy Rider to Kerouac’s
On the Road, have romanticised journeying on the open road – and it’s
no surprise that most of them are from the US. 
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Antelope Canyon
is a spectacular
roadside stop
en route from
Monument Valley
to the Grand
Canyon
Opposite page,
clockwise from
top left
Walking through
giant redwoods
in Pfeiffer Big Sur
State Park
One of the funky
trailers you can
stay in at Marfa’s
El Cosmico
US Highway 163
is famously where
Forrest Gump
decided to stop
running in the
eponymous movie

For over a century, a vast network
of roads has crisscrossed the third
largest country in the world, through
its spectacularly varied terrain –
mountains, deserts, forests, lakes,
swamplands and rocky coastlines.
There’s no doubt about it – the US is
made for driving, and its most iconic
course – a coast-to-coast trip – is a rite
of passage for any avid road-tripper.
Twenty years after being
inspired by Thelma and Louise at the
impressionable age of ten, I found
myself turning the key in the ignition
of a rental car (an unromantic but
fuel-efficient Hyundai Elantra with
300 miles on the clock) at JFK airport
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in traffic-choked New Jersey and
set off, heading south, armed with a
Google Maps app. Ahead of me was a
16-state, 7,000-kilometre meandering
route through the south of the country
to the west – a jam-packed threeweek adventure of one technicolour
highlight after another.
On the first leg, I listened to blues
music and honky tonk in neon-lit
bars in Nashville and got my first
taste of Southern hospitality – a
sunny friendliness as warm as the
sticky humid weather – before falling
in love with romantic, intoxicating
New Orleans. The city is back on its
feet after Hurricane Katrina, with

an energy that draws you in from the
moment you arrive. I strolled through
street after beautiful street of elegant
colonial houses, ate enormous amounts
of fried seafood, drank cocktails in
bars that looked like part of the set of
The Great Gatsby, danced to jazz bands
in sweaty nightclubs, and entertained
fantasies of becoming a musician and
moving to the Big Easy.
But the road was waiting. Leaving
behind gracious old plantation
mansions and the thick swamps of
Louisiana, I headed due west, like those
19th-century pioneers (minus the horse
and wagon), to Texas. I was prepared
to see the monster-sized trucks, the
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This page
One of Austin’s
many food
trucks, the
award-winning
East Side King

Opposite page,
right, from top
Romance is
around every
corner in New
Orleans

Opposite page,
left, from top
Classic cars
abound
wherever you go
in the Statess

An art
installation that
looks like a Prada
store is one of the
more unusual
things you’ll see
while driving
through western
Texas

Utah had the
best state sign
of all 16 states I
drove through
Delicious Asian
food from East
Side King in
Austin, Texas

Relief from the
sweltering Utah
heat was found in
the sparkling pool
of Hat Rock Inn
motel

Where to stay
Nashville

A charming B&B
in a grand, early
20th-century
mansion, Timothy
Demonbreun
House offers elegant
bedrooms, a pool
and hot tub, and
gourmet meals.
tdhouse.com
New Orleans

Spacious, romantic
rooms with high
ceilings and
balconies in a
gorgeous historic
house, amazing
breakfasts and
delightful owners:
La Belle Esplanade
guesthouse wins
on all fronts.
labelle
esplanade.com
Austin

huge Lone Star state flags, the even
bigger highways and the guns-andammo shops. But I wasn’t expecting
liberal and arty Austin – a city of more
than 1,000 food trucks, exceedingly
welcoming inhabitants and amazing
live music. A surprise highlight was
Marfa, a tiny town of 2,000 people
in the middle of nowhere on the
western edge of the state, which was an
unlikely desert oasis of art and culture,
especially given the conservatism of
Texas. Put on the map by New York
artist Donald Judd in the 1970s, it’s an
unexpected mix of art installations
(most famously, the world’s most
incongruous Prada “shop”), galleries,
gourmet restaurants, food trucks and
funky hotels surrounded by lonely
ranches and the grand open spaces of
the Chihuahuan Desert.
It was on the road to Marfa and
travelling north in one of the least
populated areas of the US that the
landscape became truly magnificent –
horizon-skimming plains of silvery
grass dotted with dusty twisters and
edged by the Chinati Mountains
were cut through by straight, empty
roads that looked like they would
go on forever. I almost expected
tumbleweeds to roll past. 
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The hippest hotel in
this city of hipness,
the San José is
recommended for
its designer-chic
bungalow rooms, a
lovely little pool and
a courtyard lounge
where local DJs spin
tunes every week.
sanjosehotel.com
Marfa

Choose between
sleeping in a
vintage Airstream
trailer, wigwam,
yurt or safari tent
at the quirky-cool
El Cosmico.
elcosmico.com
Santa Fe

The Old Santa Fe
Inn is friendly
and cosy, with
comfortable rooms
featuring New
Mexican décor, a
great breakfast and
extra touches such
as free cookies, chips
and guacamole
every afternoon.
oldsantafeinn.com
Grand Canyon

Camping in the
Grand Canyon is a
real treat: ablution
facilities are great,
the shady campsites
are spread out,
and you get to sleep
under a canopy of
pine trees.
nps.gov/grca/
planyourvisit/
cg-sr.htm

Monument Valley

Book months in
advance for the View
Hotel, the only hotel
in the Monument
Valley Navajo Tribal
Park, which boasts
incredible views
over the valley from
each of its 95 rooms.
If you can’t get in,
stay at the Hat Rock
Inn motel. Expect
spacious rooms and
a fantastic palmfringed pool on the
edge of the San Juan
river in the blinkand-you’ll-miss-it
desert hamlet of
Mexican Hat.
monumentvalleyview.
com, hatrockinn.com
Las Vegas

With impeccable
service, opulent
interiors, plush rooms
with floor-to-ceiling
windows and views
over the Strip,
six swimming pools,
35 restaurants, three
nightclubs, a golf
course and a theatre,
the Wynn Las Vegas
is over-the-top
Vegas-style luxury
done to perfection.
wynnlasvegas.com
Los Angeles

At the centrally
located Hollywood
hotel Magic Castle,
it’s all about the
legendary service
levels and the extra
touches – such as
popsicles delivered to
you at the pool and a
complimentary
snack bar.
magiccastlehotel.com
Big Sur

There are a few
upmarket lodges in
Big Sur, but your best
bet is to camp – book
ahead for a spot
at Kirk Creek and
you’ll get to sleep on a
bluff overlooking the
Pacific Ocean.
recreation.gov,
campone.com/big-sur
San Francisco

Contemporary, slick
and high-tech, the
boutique Hotel Zetta
is a trendy option
in downtown San
Francisco.
viceroyhotelgroup.
com/zetta
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This spread,
top, from left
A cool oasis in the
middle of the city:
Barton Springs is
the best place to
be on a hot day
in Austin

Below
One of America’s
most iconic
drives, Highway
1, winds its way
along the Pacific
coastline of
California

Deep-fried
avocado tacos
at the popular
Mas Tacos
in Nashville,
Tennessee
Big sunsets and
sleeping under the
trees: camping in
Big Sur is hard
to beat
Be prepared for
hedonistic excess
in “ fabulous”
Las Vegas

New Mexico was a painterly desert
palette of apricot, green, dusky red
lines of mountains and splashes of
charcoal rainclouds, while further
north, southern Utah was even more
astounding. Here was an enormous
otherworldly backdrop of terracotta
sand punctuated with hundreds of
dramatic sandstone formations – like
limbs pointing to the sky – that bore
almost no scars of human habitation.
The road west of Utah offered up
more magical roadside stops – from
the wind- and water-carved sandstone
passageways of Antelope Canyon to
the vista of the blue-green Colorado
river winding its way through a huge
canyon at Horseshoe Bend, to the
most unforgettable Grand Canyon.
Being in that mind-boggling wonder
for the first time was a humbling
and profound experience. You can’t
help but feel microscopic gazing into
an incomprehensibly large crevasse
formed by six million years of extreme
geological and natural forces.
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Four hours’ drive away is
Las Vegas, a city famous for
hedonistic excess, and a place
vastly different from the Grand
Canyon. Unashamedly brash, it’s
a surreal and mesmerising world
of neon lights, pool parties, bars,
supersized nightclubs and bizarre,
gigantic reconstructions of famous
landmarks. A dazzling two-day
stop was just enough time to sample
the cocktails and casinos before
escaping (with some relief) to cruise
west through glittering snakes of
traffic to Los Angeles and the Pacific
Ocean, a welcome shock of blue after
thousands of kilometres of desert.
From LA, the legendary road
trip north is on Highway 1, which
traces the coastline north to San
Francisco. It’s a scenic drive the whole
way, but the most famous highlight
(and deservedly so) is Big Sur, a
140-kilometre stretch of undeveloped
wilderness with towering mistswathed cliffs plunging into the ocean,

giant redwoods, postcard views at
just about every turn and campsites
overlooking deserted beaches.
Drinking a Californian Merlot by
the fire at one of these campsites on
the last night of my trip, I reflected
on the thousands of kilometres of
road that had unfurled and all I’d
experienced over three weeks.
The cross-country US road trip,
as writer Paul Theroux put it, is “a
supreme example of the journey as the
destination”. Despite the greatest-hits
stops, the trip wasn’t about getting
anywhere. It was travel for travel’s
sake – a glorious, constant movement
through the heartland of one of the
most diverse countries in the world –
and it felt like a cinematic dream.
The only thing I’d change is
the car. Next time, I’m doing it
in a Cadillac.
THAI operates flights four times weekly
to Los Angeles. For more information,
please visit www.thaiairways.com
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การเดินทางมีหลากหลายรูปแบบหากต้องการสัมผัสถึงกลิ่นอายของ
การเดินทางอย่างแท้จริง ต้องลองเดินทางด้วยรถยนต์ข้ามฟากฝั่งอเมริกา

ก

ารเดินทางด้วยรถยนต์สู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคยนั้น เป็นการ
เปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยการ
ผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่ โดยเป็นการเดินทาง
ที่มีอิสรภาพมากที่สุด กล่าวคือคุณสามารถวางแผนการ
เดินทางได้ด้วยตัวเองโดยสิ้นเชิง ไม่มีตารางเวลาอะไรมากำ�หนดให้
ต้องลาจากที่ๆ นั้นก่อนจะเสพเสน่ห์ ได้อย่างเต็มอิ่ม และแน่นอน
ว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์แล้ว เส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ได้รับ
ความนิยมนั้น โดยมากแล้วจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเกือบทั้งสิ้น กว่า
ศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการตัดถนนหลายสายในสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งถนนเหล่านี้ต่างบอกเล่าเรื่องราวของ
ตัวเอง มีภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ผ่านภูเขา ในขณะที่
หลายสายตัดผ่านป่า เลียบทะเลสาบ หรือไต่ระดับไปบนหน้าผา
ขรุขระสูงชัน การเดินทางจากชายฝั่งด้านหนึ่งของอเมริกาไปสู่
อีกด้านหนึ่งโดยรถยนต์ผ่านภูมิประเทศที่หลายหลากนั้น จึงเรียก
ได้ว่าเป็นการเดินทางที่ครบอรรถรสอย่างแท้จริง
การเดินทางหลังพวงมาลัยข้ามประเทศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่ง
จากแรงบันดาลใจที่สั่งสมมานานจากภาพยนตร์เรื่อง Thelma
and Louise โดยมีจุดเริ่มต้นที่สนามบิน JFK ท่ามกลางการจราจร
อันคับคั่ง มุ่งหน้าทางทิศใต้ผ่านไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศที่มี
กว่า 7,000 กิโลเมตร และ 16 รัฐรอคอยอยู่เบื้องหน้าตลอดเวลา
3 อาทิตย์แห่งความหฤหรรษ์
Nashville เป็นจุดแวะพักจุดแรกท่ามกลางความชื้นสูง
และอากาศที่อบอ้าว ก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อหยุดและตกหลุมรัก
New Orleans ที่มีเสน่ห์ดึงดูดตั้งแต่ก้าวแรก ด้วยถนนโอ่ โถงที่
มีบ้านแบบโคโลเนียลเรียงราย อาหารทะเลสดใหม่ ค็อกเทลรสดีใน
บาร์ที่มีกลิ่นอายเหมือนฉากในภาพยนตร์เรื่อง The Great Gatsy
จากนั้นเดินทางต่อไปทางตะวันตกเฉกเช่นเดียวกับผู้บุกเบิกทวีปนี้
ในยุคศตวรรษที่ 19 จะเข้าเขต Texas ซึ่งมีรถบรรทุกวิ่งขวักไขว่
กว่า 1,000 คันบนท้องถนน แต่ไฮไลท์ของแถบนีค้ งจะหนีไม่พน้
เมือง Marfa ทีม่ ปี ระชากรเพียง 2,000 คนท่ามกลางธรรมชาติ
เวิง้ ว้างรอบด้าน เมือง Marfa แห่งนีเ้ ปรียบเสมือนขุมทรัพย์แห่ง
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ศิลปะและวัฒนธรรม ทีม่ ที ง้ั แกลเลอรี่ ร้านอาหารเก๋ไก๋ รถขายอาหาร
และโรงแรมน่าประทับใจ รวมไปถึงร้าน Prada ทีด่ ไู ม่เข้าพวกนัก
โดยทัง้ หมดนีต้ ง้ั อยูบ่ นพืน้ ที่โล่งกว้างของ Chihuahuan Desert
และถนนจากเมือง Marfa มุง่ หน้าทางทิศเหนือนีเ่ องทีม่ ที วิ ทัศน์
งดงามราวกับภาพวาด เป็นถนนโล่งตัดตรงไปด้านหน้าราวกับจะไป
จรดเส้นขอบฟ้าสุดเอือ้ ม
เมื่อเข้าเขต New Mexico ภูเขาสองข้างทางจะสลับสีสัน
ตามธรรมชาติอย่างน่าดู บางลูกเป็นสีเขียวขจี ในขณะที่ถัดมาเป็น
สีแดงส้ม และเมื่อถึงทางใต้ของ Utah ก็จะต้องทึ่งไปกับ
Antelope Canyon ปฏิมากรรมธรรมชาติที่รังสรรค์จากหินทราย
ได้อย่างอลังการ จากนั้นเข้าสู่ความเขียวชอุ่มของ Colorado และ
ประทับใจไปกับ Horseshoe Bend ทิวทัศน์หน้าผาขนาดใหญ่
ทรงเกือกม้าที่มีแม่น้ำ�ลัดเลาะอยู่ด้านล่าง เรื่อยไปจนถึง Grand
Canyon อันเลื่องชื่อ ขับรถต่อไปอีกประมาณ 4 ชั่วโมงจะถึง Las
Vegas ซึ่งแตกต่างจากเส้นทางธรรมชาติที่ผ่านๆ มาอย่าง
สิ้นเชิง เพราะสองข้างทางเต็มไปด้วยแสงสี และสิ่งจำ�ลองขนาด
มหึมาของแลนด์มาร์คสำ�คัญๆ ของโลก ผ่านการจราจรอันคับคัง่ ของ
Las Vegas มุ่งหน้าสู่ Los Angeles และเลียบฝั่งมหาสมุทร
แปซิฟคิ จะพบกับผืนนํา้ กว้างใหญ่ โดยเดินทางต่อไปบน Highway 1
ซึ่งเป็นถนนเลียบชายฝั่งด้านเหนือไปถึง San Francisco ที่มี
ทิวทัศน์น่าหลงใหลตลอดทาง แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือ Big Sur
ซึ่งเป็นถนนกว่า 140 กิโลเมตรลัดเลาะชายฝั่งโดยไม่มีอารยะความ
เจริญใดๆ มาแทรก คงไว้เพียงความงามตามธรรมชาติราวกับ
โปสการ์ดตลอดสองข้างทางเท่านั้น เป็นการขมวดการเดินทางพร้อม
จิบ Californian Merlot ในมือได้อย่างประทับใจ
เหนือสิ่งอื่นใด การเดินทางหลังพวงมาลัยตลอด 3 สัปดาห์นี้
ไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อจะไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หาก
ทว่าเป็นการท่องเที่ยวเพื่ออรรถรสของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

หน้าซ้าย จากบนซ้าย
แกรนด์แคนยอน
ใน Arizona
Hat Rock Inn
Utah

ใน

La Belle Esplanade

ใน New Orleans
รถขายอาหารใน Texas
Redwoods
California

ใน
ร้านอาหาร Navajo
ใน Utah
บาร์เก๋ๆ กลางใจเมือง
Nashville

มะเขือเทศเขียวชุบแป้ง
ทอด อาหารจานเด็ด
ใน New Orleans
ถนนไฮเวย์ใน Utah

การบินไทยให้บริการเที่ยวบินสู่ลอสแองเจลิส 4 เที่ยวต่อสัปดาห์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiairways.com
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