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ท่องเที่ยว 
มีเรื่องราวในทุกเส้นทาง

แรกรู้จักกับ 
จุดหมายปลายทาง

North of Boston เป็นที่ตั้งของเมืองน้อยใหญ่
จ�ำนวน 34 เมืองในเอสเซกซ์เคำน์ตี  

ซึ่งแต่ละเมืองต่ำงก็มีลักษณะและมนต์เสน่ห์
เ©พาะตัวไม่เหมือนกัน ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่ 
กี่นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติโลแกนและ

เมืองบอสตัน ที่นี่มีห้องพักจ�านวนกว่า  
5,000 ห้อง แนวชายฝั่งที่ยาวกว่า  
200 ไมล์ ร้ำนอำหำรหลำกหลำย  

ตลอดจนยังมีที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม 
สถำนที่ชมศิลปะกำรแสดง  

และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด 
ที่ซอลส์บรี เมืองประวัติศำสตร์ที่ซำเลม  

ชำยหำดโขดหินที่กลอสเตอร์  
หรือเมืองอุตสำหกรรมที่ลอว์เรนซ์  

ทั้งหมดนี้ต่ำงรอคอยให้คุณเข้ำมำสัมผัส!

มีเร่ืองราวในทุกเส้นทาง…

บริการส�าหรับ 
ผู้ให้บริการทัวร ์

พร้อมให้ควำมช่วยเหลือวำงแผนก�ำหนด 
กำรท่องเที่ยว ทัวร์แนะน�ำเมือง  

กำรจัดประชุม และกิจกรรมพิเศษต่ำงๆ 
ส�ำหรับคณะทัวร์ทุกรูปแบบทั้งภำยในประเทศ

และจำกต่ำงประเทศ North of Boston 
Destination Planner ส�ำหรับกำรวำงแผน
คณะทัวร์ คือวำรสำรรำยปีที่คุณสำมำรถ

ขอรับได้และมีให้อ่ำนออนไลน์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

P.O. Box 5193 | Exit 60 I-95 South 
Salisbury, MA 01952

โทรศัพท์: (978) 465-6555 

ผู้ติดต่อ
Ann Marie Casey, ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร

ACasey@northofboston.org

ที่พัก 
บริกำรที่อบอุ่นเปี่ยมควำมใส่ใจคือวิถีแห่งกำร
ใช้ชีวิตใน North of Boston คุณจะได้ร่ืนรมย์ 
ในบรรยำกำศแห ่งประวั ติศำสตร ์ เก ่ำแก ่ 
ที่โรงแรมหลังโอ่อ่ำ หรรษำกับครอบครัวใน
สวนน�้ำแสนสนุก หรือเอนกำยพักผ่อนที่โรงแรม
พร้อมอำหำรเช้ำริมทะเล ที่นี่มีห้องพักกว่ำ 
5,000 ห้อง คุณจะได้พบกับบ้ำนอันแสนสุข
หลังที่สองได้ไม่อย่ำงไม่ยำกเลยเมื่อคุณได้มำ 
เยี่ยมเยือน

อาหารการกิน
จะเป็นกำรดียิ่งหำกคุณเตรียมท้องมำให้พร้อม
เมื่อมำเยือน North of Boston มีอำหำรรส
เยี่ยมให้เลือกชิมอย่ำงเต็มที่ ไม่ว่ำจะเป็นซุปครีม
หอยลำย ล็อบสเตอร์เนื้อแน่น ตลอดจนหอย
และกุ้งอีกหลำกหลำยชนิด ตระเวนชิมตำมรอย 
เส้นทำงอำหำรทะเลของ North of Boston 
แล้วอิ่มอร่อยกับอำหำรทะเลที่ได้รับรำงวัล  
ส่งกันแบบสดใหม่ทุกวัน ล้ิมรสชำติอำหำรที่เป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์ที่ Woodman’s of 
Essex เจ้ำต�ำรับผู้คิดค้นหอยทะเลทอดกรอบ  

หำกคุณชอบผลผลิตจำกผืนดิน North of 
Boston ก็มีพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยว
มำจำกฟำร์มหลำยต่อหลำยแห่งทั่วแถบนี้  
แวะดูแผงสินค้ำจำกฟำร์มที่ Green Meadows 

Farm ในเมืองแฮมิลตัน คุณจะได้ละลำนตำไป
กับผลผลิตสดใหม่ตำมฤดูกำล หรืออำจแวะที่  
Mill River Winery ในเมืองโรวลีย์เพ่ือลองชิม
ไวน์ท้องถิน่ หำกอยำกปรนเปรอตัวเองด้วยของ 
อร่อยๆ แวะชมขั้นตอนกำรผลิตขนมหวำนได้ที่ 
Harbor Sweets ในเมืองซำเลม (แล้วอย่ำลืมชิม 
Sweet Sloops ของขึ้นชื่อของทำงร้ำนด้วย!) 

สวรรค์ของนักช็อป 
กำรช็อปปิ้งใน North of Boston ถือเป็น
ประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ�ำ เมืองอันเปี่ยมเสน่ห์ 
ติดชำยทะเลเปรียบเสมือนแหล่งสมบัติส�ำหรับ
ของที่ระลึกและสินค้ำเฉพำะถิ่นอันมำกมำย 
ย ้อนยุคสู ่ห ้วงแห่งอดีตที่ร ้ำนขำยของเก่ำ  
ร้ำนหนังสือมือสอง ตลำดนัด และอื่นๆ อีก
มำกมำย ระหว่ำงที่คุณเดินทำงบนถนนสำย 
ชมวิว ได้แก่ Route 1A และ Route 133 
 
หำกมองหำของที่ระลึกรำคำพิเศษ คุณจะพบ 
ทกุสิง่ตำมต้องกำรที ่ MarketStreet Lynnfield  
ห้ำงสรรพสินค้ำกลำงแจ้งเป ิดใหม่ที่ ใหญ่ 
ที่สุดในเขตนอร์ธชอร์ เชิญคุณเลือกซ้ือของ 
ตกแต่งบ้ำน เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย หรือ 
ชิมของหวำนได้อย่ำงเต็มที่  ไม่ว ่ำคุณจะมี
รสนิยมแบบไหนหรือมีสไตล์อย่ำงไรก็สำมำรถ
เพลิดเพลินกับกำรช็อปปิ้งที่ North of Boston 
ได้อย่ำงแน่นอน! n



สมบัติทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 
ชมกำรจัดแสดงอันน่ำต่ืนตำต่ืนใจเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมจำกทั่วทุกมุมโลกที่พิพิธภัณฑ์ Peabody 
Essex ในเมืองซำเลม ชมคอลเล็คชันตุ๊กตำ รถไฟ และ
ของเล่นต่ำงๆ ที่พิพิธภัณฑ์ Wenham เดินชมห้อง
แสดงผลงำนและร้ำนค้ำหลำกหลำยในชุมชนศิลปิน
เก่ำแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกำซ่ึงยังคงผลิตผลงำน
อยู่อย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ที่ Rocky Neck Art 
Colony ในกลอสเตอร์  

ย้อนเวลำกลับหลัง มุ่งไปสัมผัสสถำนที่ที่น่ำสนใจ
เชิงประวัติศำสตร์แห่งต่ำงๆ ของภูมิภำคนี้ เดินไป
ตามท้องถนนของเมืองซาเลม ต่ืนตาต่ืนใจกับงาน
สถำปัตยกรรมที่ Beauport หรือบ้ำนของ Sleeper-
McCann ในกลอสเตอร์ ไขปริศนำและต�ำนำน 
กำรพิจำรณำคดีแม่มดแห่งเมืองซำเลมในปี 1692 
ที่พิพิธภัณฑ์ Salem Witch หรือพิพิธภัณฑ์ Witch 
Dungeon หำกคุณสนใจรับควำมบันเทิงยำมค�่ำคืน  
อำจแวะไปชมกำรแสดงได้ที่ North Shore Music 
Theatre หรือ Gloucester Stage Company  
ผู้รกัเสยีงดนตรจีะได้ด่ืมด�ำ่ในกำรแสดงเพลงคลำสสกิ
ที่ Rockport Music ที่ศูนย์กำรแสดง Shalin Liu  

ล่องเรือสู่การผจญภัย 
เดินทำงด้วยเรือใบเพ่ือล่องไปบนน่ำนน�้ำมหำสมุทร
แอตแลนติก ชมสถำนที่ถ่ำยท�ำภำพยนตร์ฮอลลีวูด
เรื่องต่ำงๆ เช่น The Crucible และ The Witches of 
Eastwick ไปกบั Essex River Cruise พบเรอืล�ำต่ำงๆ 
จำกรำยกำรโทรทัศน์ชื่อดัง Wicked Tuna ทำงช่อง 
National Geographic ได้ที่ Cape Ann Marina

อย่ำลืมพกกล้องติดกระเป๋ำไปด้วย เพรำะคุณจะได้
พบกับวำฬหลังค่อม วำฬไรท์ และโลมำข้ำงตัวขำว
แอตแลนติกในระยะใกล้ ระหว่ำงกำรล่องเรือชมวำฬ
หรือเรือใบบนผืนมหำสมุทรสีครำม

ชมกำรต่อเรือที่ Lowell’s Boat Shop ในเมืองเอมส์
บิวรี ถิ่นก�ำเนิดเรือประมงดอรี ชื่นชมประวัติศำสตร์
ทางทะเลอันยาวนานของ North of Boston ใน 
เมอืงนวิบวิรพีอร์ตอันเป็นทีต้ั่งของหน่วยยำมชำยฝ่ัง 
สหรฐัอเมรกิำ ทีพิ่พิธภณัฑ์ทำงทะเล Custom House  
หรือที่ Maritime Gloucester เมืองท่ำที่เก่ำแก่ที่สุด
ในอเมริกำ รวมทั้งในเมืองซำเลม อันเป็นท่ำกำรค้ำ
ระหว่ำงอเมริกำกับจีนในอดีต 

สัมผัสธรรมชาติกว้างใหญ่
สูดอำกำศสดชื่ นและซึมซับควำมงดงำมทำง
ธรรมชำติอันแสนบริสุทธิ์ระหว่ำงที่คุณมำเยือน 
North of Boston ไม่ว่ำจะในฤดูกำลใด คณุกจ็ะรืน่รมย์
กับกิจกรรมสันทนำกำรดีๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย

เช่ำเรือคำยัคแล้วพำยออกไปส�ำรวจแนวชำยฝั ่ง 
แสนสวยริมแม่น�้ำเมอร์ริแมค พักผ่อนหย่อนใจพลำง
อำบแดดอุ่นๆ บนชำยหำดของแถบนี้ซ่ึงงดงำมดุจ
ภำพวำด ปั่นจักรยำนหรือเดินส�ำรวจธรรมชำติบน
เนินเขำน้อยใหญ่และตำมเส้นทำงต่ำงๆ เตรียมกล้อง
ส่องทำงไกลแล้วไปที่เกำะพลัมในเมืองนิวบิวรีพอร์ต 
เพ่ือส่องดูหมู่มวลนกหลำกสำยพันธุ์  

ฤดูใบไม้ร ่วงคือช่วงเวลำอันสุดแสนตระกำรตำ 
ส�ำหรบัท่องเทีย่วในแถบ North of Boston เพลิดเพลิน 
สำยตำกบัใบไม้ผลัดใบทีใ่ห้สสีนัเจดิจ้ำ เลือกซือ้ฟักทอง 
หรือเอร็ดอร่อยกับไซเดอร์โดนัทจำกฟำร์ม ร่วมสนุก
ในงำนรื่นเริง Topsfield Fair ซึ่งเป็นเทศกำลเกษตร
ที่เก่ำแก่ที่สุดในอเมริกำ ระหว่ำงฤดูหนำว ร่วมร้อง
เพลงประสำนเสียงตำมลำนกว้ำงเพ่ือเฉลิมฉลองวัน
หยุดฤดูหนำว สนุกกับกีฬำสกีครอสคันทรี เล่ือนหิมะ 
หรือสเก็ตน�้ำแข็ง n

กิจกรรมท้องถ่ิน
กุมภาพันธ์

เทศกาล Salem So-Sweet Chocolate  
& Ice Sculpture

เทศกาล Merrimack River Eagle,  
นิวบิวรีพอร์ต

มีนาคม
เทศกาลภาพยนตร์เมืองซาเลม

เมษายน
เทศกาลวรรณกรรมเมืองนิวบิวรีพอร์ต

พฤษภาคม
Motif #1 Days, ร็อกพอร์ต

Essex River Race

มิถุนายน
เทศกาลร็อกพอร์ตเชมเบอร์มิวสิค
St. Peter’s Fiesta, กลอสเตอร์

ArtsFest Beverly

กรกฎาคม
Olde Ipswich Days

คืนสู่เหย้า Newburyport Yankee 
Misselwood Concours d’Elegance -  

Endicott College, เบเวอร์ลี

สิงหาคม
Salem Heritage Days

เทศกาล Gloucester Waterfront

กันยายน
เทศกาล Bread and Roses, ลอว์เรนซ์

Trails and Sails, กิจกรรมพื้นที่เอสเซกซ์เคาน์ตี
River Ruckus, เฮฟเวอร์ฮิลล์

ตุลาคม
Haunted Happenings, ซาเลม

Topsfield Fair

พฤศจิกายน
Festival of Trees, เมธูเอน

Sea Festival of Trees, ซอลส์บรี

ธันวาคม
Christmas Walk, มาร์เบิลเฮด
New Year’s Rockport Eve

การเดินทางระหว่างเมือง 
ระยะทำงและเวลำโดยประมำณ

บอสตันไปซาเลม 
15.2 ไมล์ / 45 นำที
ซาเลมไปกลอสเตอร์ 
16.6 ไมล์ / 33 นำที

ลินน์ไปนิวบิวรีพอร์ต 
28.5 ไมล์ / 43 นำที

ลอว์เรนซ์ไปซอลส์บรี 
24 ไมล์ / 32 นำที


