
 

www.wtravel.co.th 

10 วนัล่องเรือ เบอร์มิวด้า บอสตนั 
Royal Caribbean Anthem of the Seas 

 
(สัมผสัประสบการณ์การท่องเทีย่วกบัเรือทีไ่ด้ช่ือว่า....เรือแห่งนวตักรรม) 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2560 

เร่ิมต้นที่... 139,900 บาท  
 

 (พเิศษ!! ราคานีร้วมทวัร์พาเทีย่วทุกประเทศแล้ว ห้องพกัมรีะเบยีงทุกห้อง) 
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นิวยอร์ก – คงิส์ วาร์ฟ (เบอร์มิวดา) – เซ็นต์จอร์จ– บอสตัน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 
 
ราคาทวัร์ 139,900 บาท : 5-14 พ.ค. / 6-15 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 148,900 บาท : 30 ม.ิย.- 9 ก.ค. 

 

ห้องพกัเรือส าราญ แอทเทม ออฟ เดอะ ซี (Anthem of the Seas)  

 

 
ขนาดระวางเรือ 168,666 ตัน รองรับผู้โดยสารได้ 4,1806 คน สูง 16 ช้ัน 
(ห้องพกัแบบระเบียงววิทะเล เตยีงนอนสามารถแยกเป็นเตียง TWN ได้) 
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10 วนัล่องเรือ เบอร์มิวด้า บอสตนั 
นิวยอร์ก – คงิส์ วาร์ฟ (เบอร์มิวดา) – เซ็นต์จอร์จ– บอสตัน – ช้อปป้ิงเอาท์เลต 

 

วนัแรก กรุงเทพ – นิวยอร์ก   
 

15.00 น. คณะฯพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8 
เคาน์เตอร์ M 6 – M 16 สายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์  

17.45 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบินท่ี CX708 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.50 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้บนเคร่ืองบิน พร้อมเพลิดเพลินกบัภาพยนตร์หลากหลายกบั จอ
ทีวส่ีวนตวัทุกท่ีนัง่  

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองสู่สนามบิน จอห์น เอฟ เคนเนดี 
(JFK) สหรัฐอเมริกา อิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีภายในสนามบินตามอธัยาศยั 
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วนัทีส่อง ขึน้ตึก วนั เวลิด์เทรด เซ็นเตอร์ – เชคอนิลงเรือส าราญ 
 

00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก (HKG) สู่ สนามบินจอห์นเอฟ เคนเนดี (JFK) โดยเท่ียวบิน CX888   
(ใชเ้วลาบิน 16 ชัว่โมง) 

 

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเช้าบนเคร่ืองบิน 

07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟ เคนเนดี รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ ศุลกากร 

น าท่านข้ึนชมความสวยงามของตึกใหม่แห่งยา่นแมนฮดัตนั “ตึก วนั เวลิดเ์ทรด เซ็นเตอร์” ซ่ึงเป็นอาคารท่ีสูง
ท่ีสุดในสหรัฐ ดว้ยความสูง 541 เมตร มีทั้งหมด 104 ชั้น และใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 3,900 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (117,000 ล้านบาท) และอยู่บนพื้นท่ีเดิมของอาคารส านกังานตึกแฝดเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ท่ี
ถล่มเม่ือจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในวนัท่ี 11 กนัยายน 2001 อิสระให้ท่านไดช้มวิวจากตึกสูงแห่งใหม่ของ
มหานครนิวยอร์ก  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

 
 
 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเคป ลิเบอร์ต้ี (Cape Liberty) รัฐนิวเจอร์ซีย ์
16.00 น. เรือส าราญออกจากท่าเทียบเรือเคป ลิเบอร์ต้ี (Cape Liberty) มุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือ คิงส์ วาร์ฟ (Kings Wharf)  
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 ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
 

วนัทีส่าม Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระให้ท่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 
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ทางเรือจดักิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภยั ซ่ึงตอ้งขอให้ลูกคา้และผูโ้ดยสารทุกท่านเขา้ร่วม
กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการเตียมตวัในการเดินทางทางเรืออยา่งปลอดภยั (เวลาในการซอ้มประมาณ 30 นาที และ
ไม่น่าเบ่ือ) จากนั้นอิสระใหท้่านพกัผอ่นในเรือส าราญตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

 

วนัทีส่ี่ คิงส์ วาร์ฟ (เบอร์มิวดา) – เซ็นต์จอร์จ (เรือจอดค้างคืน)   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.00 น. เรือส าราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ คิงส์ วาร์ฟ (Kings Wharf) 
 ท่าเรือคิงส์ วาร์ฟ เป็นท่าเรือท่ีอยูใ่นการดูแลของกองทพัเรือ และมีศูนยเ์อนเตอร์เทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ์ ขนาด

ใหญ่ Heritage Wharf ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารหอนาฬิกา (Clock Tower Mall), พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมอร์มิวดา้ 
(National Museum of Bermuda), สวนด าน ้า (Snorkel Park), ร้านคา้, ร้านชา กาแฟ และอ่ืนๆอีกมากมาย 
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการในแต่ละสถานท่ี และ สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้      

  

(แนะน าให้ท่านเดินเล่นและเดินเทีย่วในวนัถัดไป หรือหากท่านจะลองเดินเล่นก่อนเวลานัดไปเมืองเซ็นต์จอร์จกไ็ด้) 
 

 
 

10.30 รับประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
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11.30 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเซ็นต์จอร์จ (St. George World Heritage Site) เป็นเมืองมรดกโลกแห่งเดียว
บนเกาะเบอร์มิวดา้ สะทอ้นให้เห็นถึงเมืองในยุคบริติช โคโลเนียล น าท่านชมป้อมปราการโบราณท่ีเก่าแก่
ท่ีสุด (Bermuda’s oldest fort) จากนั้นน าท่านชมโบสถ์เซ็นตปี์เตอร์ (St. Peter’s Church) ซ่ึงเป็นโบสถ์เก่าแก่
แห่งเบอร์มิวดา้ ไดเ้วลาน าท่านถ่ายรูปกบัประภาคารเซ็นตเ์ดวิด (St. David’s Lighthouse) ซ่ึงเป็นประภาคาร
ท่ีสามารถส่องไฟไดไ้กลถึง 20 ไมลท์ะเล 

   
 

16.00 น.  น าท่านกลบัสู่ท่าเรือคิงส์ วาร์ฟ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นตามอธัยาศยั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในเรือ 
เน่ืองจากท่าเทียบเรืออยูใ่กลบ้ริเวณเมือง ท่านสามารถเดินเล่นไดต้ามอธัยาศยัหรือจะเลือกพกัผอ่นบนเรือก็ได ้

 
วนัที่ห้า คิง วาร์ฟ (เบอร์มิวดา) – ด าน า้ดูปะการังแห่งเบอร์มิวด้า  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
09.30 น. น าท่านข้ึนเรือคาตามาราน เพื่อสัมผสัประสบการณ์ การด าน ้ าดูปะการังและทอ้งทะเลแห่งเบอร์มิวด้า ให้

ท่านไดว้า่ยน ้ า และ ด าน ้ า กบัทะเลสีเทอคอวยซ์ ท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็นทะเลท่ีมีความสวยงามอีกแห่ง
หน่ึงของโลก อิสระให้ท่านไดด้ าน ้ าดูปะการังและโลกใตท้ะเลของเบอร์มิวดา้ หรือจะเลือกนัง่เล่นชิลล์ๆบน
เรือคาตามาราน เพื่อชมววิทิวทศัน์อนัสวยงามแห่งเบอร์มิวดา้ 
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กลางวนั อิสระอาหารกลางวนับนเรือส าราญตามอธัยาศยั 
 

บ่าย อิสระใหท้่านเดินเล่น ณ ท่าเรือคิงส์ วาร์ฟ ซ่ึงเป็นท่าเรือท่ีอยูใ่นการดูแลของกองทพัเรือและมีศูนยเ์อนเตอร์
เทนเมน้ท ์คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ Heritage Wharf ซ่ึงประกอบดว้ย อาคารหอนาฬิกา (Clock Tower Mall), 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมอร์มิวดา้ (National Museum of Bermuda), สวนด าน ้า (Snorkel Park), ร้านคา้, ร้านชา 
กาแฟและอ่ืนๆอีกมากมาย ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการในแต่ละสถานท่ีและสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้      

  

17.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือคิงส์ วาร์ฟ เพื่อมุ่งหนา้สู่ ท่าเทียบเรือบอสตนั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือ  
 
  

วนัที่หก Cruising 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 
อิสระใหท้่านพกัผอ่นบนเรือส าราญหรูตามตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนัง่เล่นใน
คลบั เลาจน์ หรือท ากิจกรรมท่ีมีภายในเรือส าราญมากมายไดต้ามใจชอบ ไม่วา่จะเป็นชอ้ปป้ิงท่ีร้านขายสินคา้
ปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอ่ืนๆ มากมาย กิจกรรมความบนัเทิงอนัหลากหลายท่ี
ท่านสามารถเลือกใชบ้ริการบนเรือส าราญ เช่น 
Public Room  : บาร์และเลาจน์, หอ้งสมุด, หอ้งอินเตอร์เน็ต 
Entertainment : ชมโชวพ์ิเศษท่ีทางเรือมีจดัแสดง (ไม่ซ ้ ากนัในทุกค ่าคืน) หรือจะเลือกนัง่เล่นในคลบั 
เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล,์ คาสิโน, ดิสโกเ้ธค, หอ้งเล่นเกม 
Sport and Activities  : สระวา่ยน ้า, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอลฟ์ 
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Spa and Wellness  : หอ้งสปา, หอ้งสตรีม, บิวต้ี ซาลอน, โยคะ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซ่ึงมีบริการตลอด 24 ชม. ตาม
หอ้งอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจง้ใหท้่านทราบผา่น Cruise Newsletter ทุกวนั 

 

 
 
 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวนั
ในหอ้งอาหารหลากหลายในเรือส าราญแห่งน้ี) 
 

แนะน า.....ใหท้่านเตรียมชุดวา่ยน ้าและรองเทา้ผา้ใบเพื่อออกก าลงักายในหอ้งฟิตเนสซ่ึงสามารถมองเห็น
ทศันียภาพภายนอกเรือผา่นกระจกใส 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในเรือส าราญ 
หลงัอาหาร  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือสนุกสนานกบักิจกรรมบนเรือมากมาย 

หมายเหตุ 
ก่อนเรือกลบัเทียบท่าท่ีเคปลิเบอร์ต้ี ในเยน็วนัน้ีท่านจะไดรั้บป้ายผกูกระเป๋าสีต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดล าดบัการน ากระเป๋า
ลงจากเรือ ท่านจะตอ้งจดักระเป๋าใบใหญ่วางไวห้น้าห้อง โดยแยกขา้วของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นไวใ้นกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 
เพราะเจา้หน้าท่ีของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบญัชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่าน
ตรวจเช็คก่อนท าการช าระในวนัรุ่งข้ึน ส าหรับท่านท่ีตอ้งการช าระผา่นบตัรเครดิต ทางบริษทัเรือจะชาร์จค่าใชจ่้ายผา่นบตัร
เครดิตท่ีท่านไดใ้หห้มายเลขไวใ้นวนัท่ีท่านเช็คอินโดยอตัโนมติั 
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วนัทีเ่จ็ด นิวยอร์ก – ช้อปป้ิงเอาท์เลต – บอสตัน   
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ  
07.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เคป ลิเบอร์ต้ี รัฐนิวเจอร์ซีย ์
 น าทุกท่านรอประกาศจากเจา้หนา้ท่ีเรือเก่ียวกบัเวลาข้ึนบก ณ ท่าเทียบเรือเคป ลิเบอร์ต้ี 
 น าท่านสู่ วูดเบอร์ร่ี เอาท์เลท (Woodbury Outlets) (ระยะทาง 63 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ซ่ึง

เรียกไดว้่าเป็นเอาท์เลทท่ีดีท่ีสุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเน้ือท่ีขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยร้านคา้แบรนด์เนมกว่า 
250 ร้านค้า น าเสนอสินค้าในราคาท่ีชวนให้เลือกสรรค์มากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น Burberry, 
Gucci, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Energy, Nike, Versace, Polo, A/X, Emporio Armani, 
TOD, Belenciaga, Samsonite และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ร้านคา้ทุกร้านลดราคา 
30 – 70%) ซ่ึงเรียกไดว้า่เป็นเอาทเ์ลท ท่ีใหญ่ท่ีสุด และ ถูกท่ีสุดในสหรัฐอเมริกา เราแนะน าให้ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีน่ี เน่ืองจากราคาและสินคา้มีให้เลือกมากมาย นอกจากส่วนลดของทางร้านคา้แต่ละร้านแลว้ ยงัมี
คูปองส่วนลดเพิ่ม ท่ีแจกใหลู้กคา้ทุกท่าน เรียกไดว้า่ สวรรคส์ าหรับนกัชอ้ปป้ิงจริงๆ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองบอสตัน (Boston) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของรัฐ
แมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) เป็นเมืองแห่งการศึกษาท่ีมีมหาวิทยาลยัเก่าแก่และมีช่ือเสียงมากมาย เช่น 
มหาวทิยาลยับอสตนั วิทยาลยัการดนตรีเบิร์กลีย ์และคณะแพทยข์องมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด บอสตนัข้ึนช่ือวา่
เป็นเมืองในอเมริกาท่ีแฝงไปดว้ยศิลปะและวฒันธรรมแบบยุโรปเก่า เมืองใหญ่เมืองน้ีจดัวา่ค่อนขา้งสงบอีก
ทั้งยงัมีความสวยงามของธรรมชาติ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Doubletree by Hilton Hotel **** หรือเทยีบเท่า  
 
 

http://www.skyscanner.co.th/news/11292/b-stan/all/all
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วนัทีแ่ปด บอสตัน  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชมสวนสาธารณะท่ีเก่าแก่ท่ีสุด (Boston Public Garden) ตั้งอยู่บนถนนชาร์ส (Charles Street) สวน

แห่งน้ีตั้ งอยู่บ ริเวณจุดเร่ิมต้นของ “เส้นทางเดินแห่งอิสรภาพ” เรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะแห่ง
ประวติัศาสตร์ จากนั้นน าท่านเท่ียวบนเส้นทางแห่งอิสรภาพ (The Freedom Trail) เส้นทางประวติัศาสตร์แห่ง
สหรัฐอเมริกา ถนนเก่าแก่ท่ีอยูคู่่เมืองมากวา่ 250 ปี สองขา้งทางถนนสายน้ีเต็มไปดว้ยสถานท่ีประวติัศาสตร์
ในช่วงยคุแห่งการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศและอาคารโบราณท่ีส าคญัๆ เรียกวา่เป็นไฮไลทห์ลกั
ของทัวร์บอสตัน  น าท่านถ่ายรูปกับหอฟานิว (Faneuil Hall) หอประชุมประวัติศาสตร์ท่ีมาของการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1742 เพื่อใชเ้ป็นแหล่งคา้ขายของประชาชนและ
เพื่อเป็นท่ีท าการของส่วนราชการเมืองต่างๆ ในช่วงเวลาสงครามการเมืองราวศตวรรษท่ี 18-19 หอแห่งน้ีใช้
เป็นท่ีรวมก าลงัพลและวางแผนของผูน้ ามวลชนในยุคนั้น นบัเป็นสถานท่ีประวติัศาสตร์ทั้งของเมืองบอสตนั
และของประเทศ ในปัจจุบนัก็ยงัเปิดท าการปกติ เป็นทั้งตลาดสินคา้ ร้านอาหาร พิพิธภณัฑ์และท่ีวา่การของ
เทศบาลเมือง ไดเ้วลาน าท่านสู่ตลาดควินซี (Quincy Market) ตลาดน้ีมีทั้งในส่วนของตลาดในร่ม เเละตลาด
กลางเเจง้เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะส าหรับการชอ้ปป้ิง เป็นแหล่งร้านกาแฟ ร้านขนมมากมาย รวมทั้งยงัเป็นแหล่ง
งานฝีมือสินคา้พื้นเมือง งานศิลปะจากศิลปินทอ้งถ่ิน และยงัเป็นศูนยร์วมการแสดงแบบเปิดหมวก นบัวา่เป็น
จุดท่องเท่ียวและจุดนดัพบสังสรรคท่ี์มีชีวติชีวาของเมือง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (เมนูซีฟู๊ด) 
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บ่าย น าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ (Museum of Science) พิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวกว่าค่อน
โลกต่างเล่าลือกนัวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดในโลก เพราะมีการจดัแสดงเร่ืองราวน่าสนใจหลากหลาย ไฮไลท์
คือโครงกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ มีส่วนของหอดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ จดัแสดงทั้งประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีและวิทยาศาสตร์ทุกแขนง รวมทั้งยงัมีโดมผีเส้ือขนาดใหญ่ท่ีสามารถเดินเขา้ไปชมความงามของ
หมู่ผเีส้ือไดอี้กดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความน่าประทบัใจตามอธัยาศยั ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมพิพิธภณัฑ์
ไม้ดอกไม้ประดับอิซาเบลล่า สจ๊วด การ์ดเนอร์ (Isabella Stewart Gardner Museum) จดัแสดงไม้ดอกไม้
ประดบัสวยงามมากมายในอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 รวมไปถึงของสะสมมีค่าจ าพวกงานศิลปะ งาน
กระเบ้ือง ปูนป้ัน เฟอร์นิเจอร์แอนทีคชั้นดี หนงัสือหายาก งานฝีมือและอีกมากมายของมาดามการ์ดเนอร์ นกั
สะสมงานศิลปะและนักสังคมสงเคราะห์สตรีผูมี้ช่ือเสียงในอดีต บริเวณด้านนอกมีสวนกุหลาบสวยงาม
ขนาดใหญ่ท่ีจะบานในช่วงหนา้ร้อนทุกปี ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของสวนไมด้อกไมป้ระดบัแห่งน้ี 
ไดเ้วลาน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่น ถนนนิวบูร่ี (Newbury Street) เป็นถนนท่ีคลาคล ่าไปดว้ยสินคา้ทั้งแบรนด์เนม 
และ สินคา้พื้นเมือง อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้และชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
21.30 น. หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินบอสตนั เพื่อเชคอิน 
 

วนัทีเ่ก้า บอสตัน 
01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน CX811 (ใชเ้วลาบินประมาณ 15.45 ชัว่โมง)  

********* บินขา้มเส้นแบ่งเขตเวลาสากล ******* 
สายการบินมีบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้บนเคร่ืองบิน 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง (Hong Kong) 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย ์แปซิฟิก แอร์เวยส์ เท่ียวบิน CX713 
  (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.45 ชัว่โมง) สายการบินมีบริการอาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพมหานคร 
10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (Bon Voyage) 
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10 วนัล่องเรือ เบอร์มิวด้า บอสตนั 
Royal Caribbean Anthem of the Seas 

ราคาทวัร์ 139,900 บาท : 5-14 พ.ค. / 6-15 ต.ค. 
ราคาทวัร์ 148,900 บาท : 30 ม.ิย.- 9 ก.ค. 
 

อตัราค่าบริการ พ.ค./ ต.ค. มิ.ย. 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) หรือเดก็ 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน  
อตัราหอ้งพกัแบบ BALCONY CABIN ท่านละ 

139,900 148900 

พกัเด่ียวเพิ่มจากราคาทวัร์ ท่านละ  55,000 60,000 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งเดียวกนั 3-4 ท่าน) ท่านละ 137,900 146,900 
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  129,900 138,900 
ชั้น Premium Economy เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 32,000 32,000 
ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ (ราคาสามารถยืนยนัไดก้ต็่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 140,000 140,000 
ราคาทวัร์ land only ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน (BKK-JFK//BOS-BKK) 109,900 109,900 
ค่าด าเนินการวซ่ีาอเมริกา (ไม่รวมในราคาทวัร์) ท่านละ 7,000 7,000 

 
**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 28 ตุลาคม 2559) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือส าราญ (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
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 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน CX (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ  
 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายเุกิน 85 ปี) 
 ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ 
 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุในโปรแกรม, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุ 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 
 

อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศอเมริกา (ท่านตอ้งท าการยืน่วซ่ีาดว้ยตวัเอง เน่ืองจากตอ้งสแกนลายน้ิวมือ)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 50,000 บาท/ท่าน (ช าระหลงัจากส ารองท่ีนัง่ภายใน 3 วนั) 
    ส ารองที่น่ัง (ผู้เดินทางพกัเดี่ยว) ท่านละ 70,000 บาท 
 งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 90 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (ตามกฎของเรือส าราญ) 
กรณยีกเลกิ 
* ยกเลิก 120 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใชจ่้าย)  
* ยกเลิก 90-119 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ า 50% 
* ยกเลิก 30-89 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจ าเตม็จ านวน 
* ยกเลิก 08-29 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเต็มจ านวน 
* ยกเลิก นอ้ยกวา่ 7 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายเตม็จ านวน 

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไป
ยกเลิกวซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

 

หมายเหตุ :  
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 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ี
ท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาทิ การล่าชา้ของสายการ
บิน  การนดัหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 การท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ี
ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ การใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ ท่านไดท้  าการตกลงหรือแจง้ใหท้ราบก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธวซ่ีาและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระ มาแลว้  หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ หลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 

 สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่รับผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึงเพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบุคค
ธรรมดา  

กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะ

ทวัร์ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่
เกิดความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 
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 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนั
วา่ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์
นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 
โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
 
กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 
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สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็น
สิทธ์ิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
น ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ทีเ่ช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนกักระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหวา่งการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ
จะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน ้ าหนัก
กระเป๋า คูณ ดว้ยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดงันั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ
ใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 
กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ 
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แบบฟอร์มการส ารองที่น่ัง  

10 วนัล่องเรือ เบอร์มิวด้า บอสตนั 
Royal Caribbean Anthem of the Seas 

 

ราคาทัวร์ 139,900 บาท    5-14 พ.ค. 2560    6-15 ต.ค. 2560 
ราคาทัวร์ 148,900 บาท    30 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2560 
 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) เบอร์โทรศพัท ์ หอ้งพกั 
(INS/ OC/ BAL) 

เลขท่ี 
สะสมไมล ์

อาหาร 
(แพอ้าหารโปรดระบุ) 
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(รบกวนเอเย่นต์ใส่เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าด้วยนะค่ะ เน่ืองจากต้องกรอกข้อมูลในการย่ืนวซ่ีา) 

ช่ือผู้ส ารองที่น่ัง............................................................... เอเย่นต์........................................................................ 

โทรศัพท์............................................ แฟกซ์................................. อเีมล์............................................................ 

โทรศัพท์มือถือ.......................................................... 

*** เอเย่นต์กรุณาส่งแฟกซ์ส ารองที่น่ัง และ หน้าพาสปอร์ต มาทีแ่ฟกซ์ 02 635 1421 *** 

ติดต่อเจ้าหน้าที ่: จ๊ิบ, หนุก, จูน, มินท์, แต้ว, ออย, มอส, อาม   โทร 02 635 1415 


