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 06.00 น.   สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัท่ี หนา้คณะวศิวกรรมศาสตรจ์ฬุาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต ์
     - เจา้หนา้ที่ชยัทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ 
 06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ มุ่งสู่จงัหวดัตราด (325 กม. / 5 ชม.) 
     บรกิารอาหารเชา้ ชา กาแฟ และเครื่องดื่ม 

 อาหารกลางวนัท่ีรา้นทิวธารา (อรอ่ยกบัปนูึ่งสดๆ พรอ้มน า้จิม้รสแซ่บ) 

 หลงัอาหาร น าชม พิพธิภัณฑสถานเมืองตราด แหล่งเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์วฒันธรรม วิถีชีวติคนเมืองตราดและเป็นพิพิธภณัฑป์ระจ าเมือง 
 โดยแต่เดิมใชเ้ป็นอาคารศาลากลางจงัหวดัที่สรา้งขึน้ในสมยัรชักาลที่ 6 ลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคม สรา้งเป็นเรือนไม ้ 

เสาปนู ยกพืน้ใตถ้นุสงู หลงัคาทรงป้ันหยา  ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ไดเ้กิดเหตเุพลิงไหมเ้กือบทัง้หลงั เทศบาลเมืองตราดจึงจดัสรรงบประมาณ 
ใหก้รมศิลปากรด าเนินการบรูณะซ่อมแซมอาคารตามรูปแบบเดิม และจดัตัง้เป็นพิพิธภณัฑจ์วบจนปัจจบุนั 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถชีมุชนตราด เกาะชา้ง 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

เดนิทาง : พธุที ่7 – ศกุรท์ี ่9 เมษายน 2564 

1) พธุที ่7 เมษายน 2564    กรงุเทพฯ - ตราด - เกาะชา้ง 

กนิปู ดเูหยี่ยว เที่ยวสวนผลไม ้
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จากนัน้เดินทางสู ่สวนคุณไพฑูรย ์สวนผลไมท้ี่มีเนือ้ที่กว่า 250 ไร่ ซึ่งเจา้ของสวน “คณุไพฑูรย ์วานิชศรี” ไดต้ัง้ใจ
ท าเป็นสวนผลไมเ้พื่อสง่ออก 100% โดยเนน้ปลกูทเุรียนสว่นใหญ่เป็นพนัธุห์มอนทอง ชะนี และพวงมณี แต่ก็มีปลกู
ผลไมอ้ื่นๆ รว่มดว้ย เช่น มงัคดุ สละ เงาะ เป็นตน้ และยงัเปิดสวนใหส้  าหรบัคนไทยที่ไปเป็นหมู่คณะเพื่อเรียนรูด้า้น
การท าสวนผลไมป้ลอดสารพิษ รวมถึงใหบ้รรดานกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้มาชมและลิม้รสบรรดาผลไมใ้นสวนของตนดว้ย  
ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกับบุปเฟ่ตผ์ลไม้ปลอดสารพิษตามฤดูกาล  จากนัน้เดินทางสูท่่าเรืออ่าวธรรมชาติ  
ลงเรือเฟอรร์ี่ขนาดใหญ่เพื่อขา้มฝ่ังสูท่่าเรือเกาะชา้ง (30 นาที) และน าท่านเขา้ที่พกั 

ที่พกั   The Emerald Cove Koh Chang  หรือเทียบเท่า  (พกั 2 คืน) 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร 

 

  

 

 

 

 

 

2) พฤหสับดทีี ่8 เมษายน 2564       บา้นสลักคอก – บา้นรกักะลา - สวนสมโภชน ์
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เดินทางสู ่ชุมชนบ้านสลักคอก (37 กม. / 1 ชม.) เป็นชมุชนที่ปัจจบุนัยงัคงท าประมงอยู่เป็นอาชีพหลกั แต่ดว้ยบรบิท 
ของเกาะชา้งที่เปลี่ยนไป การทอ่งเที่ยวเขา้มามีบทบาทกบัชมุชนมากขึน้ ท าใหช้าวบา้นเริ่มปรบัตวัหารายไดเ้พิ่ม โดยมี 
แนวคิดคือ "ใชก้ารท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพฒันาชมุชน" น าท่าน ล่องเรือมาดเทีย่วชมพืน้ทีป่่าชายเลน  
โดยตน้แบบเรือไดม้าจากจงัหวดัอยธุยา เป็นเรือมาดพืน้บา้นดัง้เดิมแลว้น ามาประยกุตเ์พื่อการท่องเที่ยว ออกมาเป็นเรือ 
มาดแจวหลกัคู่ นั่งได ้4 คน มีเกา้อีพ้นกัพิงใหน้ั่ง 2 ขา้ง มีโต๊ะอยู่ตรงกลาง พรอ้มรม่สีขาวที่ดแูลว้กิ๊บเก๋ไม่เหมือนใคร  
ถึงขนาดที่หลายคนยกใหเ้ป็น “เรือกอนโดลาเกาะชา้ง" เลยทีเดียว จากนัน้น าชม วัดสลักเพชร ศนูยร์วมจิตใจของชาว 
เกาะชา้ง ตวัวดันัน้สรา้งมาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2449 มีหลวงพ่อเพชร พระพทุธรูปปางสมาธิที่เก่าแก่ที่สดุในเกาะชา้ง ประดิษฐาน
อยู่ภายในศาลาการเปรียญซึ่งเชื่อกนัว่าศกัด์ิสิทธิ์ในเรื่องดินฟ้าอากาศ ในสว่นอโุบสถของวดันีจ้ะมี 2 หลงั หลงัเก่าอายกุว่า
รอ้ยปี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑเ์ก็บรวบรวมของเก่าสมัยรชักาลที่ 5 เมื่อครัง้ที่ท่านเคยเสด็จประพาสเกาะชา้ง ขณะที่
หลังใหม่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิขนาดหนา้ตักกวา้ง 65 เซนติเมตร สูง 113 เซนติเมตร ซึ่งบริเวณรอบพระ
อโุบสถหลงัใหม่นีย้งัตกแต่งไปดว้ยรูปป้ันสตัวห์ิมพานตท์ี่ใหค้วามรูส้กึแปลกตา แต่ก็สวยงามในอีกแบบหนึ่งดว้ย 

อาหารกลางวนัที่รา้นสลกัเพชรซีฟู้ด 

หลงัอาหารเดินทางสู ่วสิาหกิจชุมชนบ้านรักกะลา ที่รเิริ่มน าวสัดเุหลือใชอ้ย่างกะลามะพรา้วมาออกแบบเพิ่มคณุค่า
ประดิษฐ์เป็นเครื่องตกแต่งบา้น เช่น โคมไฟ , ตะเกียงเจา้พาย ุ, เครื่องประดบั และสิ่งประดษิฐ์อย่างอ่ืนอีกมากมายตาม
ความคิดสรา้งสรรค ์ใหท้่านไดช้มการสาธิตท าตุ๊กตา หรือ พวงกญุแจจากกะลามะพรา้ว พรอ้มใหท้่านไดท้ดลองท าดว้ย

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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ตวัเองและน ากลบัไปเป็นของที่ระลกึได ้ ต่อดว้ยแวะสกัการะสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ที่ ศาลเจ้าก๋ง 108 เจ้าแม่ทับทมิ เกิดจากความ
ศรทัธาของชาวเรือที่เดินทางผ่านเกาะชา้งไดส้รา้งไวเ้พื่อเป็นที่พึ่งพิงจากจิตใจและเสรมิสิรมิงคลแก่พืน้ที่ ภายในศาลมีเฮยี
ยี่กง องค ์108-109 ที่จะรกัษาความสงบสขุใหแ้ก่พี่นอ้งทกุคน  และมีองคเ์จา้แม่ทบัทิม ลกัษณะเป็นองคข์าวมีองครกัษท์ัง้
สองคือหทูิพย ์ตาทิพย ์เพื่อเป็นสื่อความรูข้องเจา้แม่มีเหตกุารณอ์ะไรจะหยั่งรูไ้ด ้ซึ่งนกัท่องเที่ยว และชาวบา้นทกุคน
สามารถเขา้มาสกัการะเพื่อความเป็นสิรมิงคลได ้ จากนัน้น าชม สวนสมโภชน ์สวนผลไมท้ี่มีการผลิตทเุรียนที่มีคณุภาพ
ไดม้าตรฐาน GAP หลากหลายสายพนัธุ ์เช่น หมอนทอง ชะนี พวงมณี กา้นยาว และชะนี รวมถึงผลไมอ้ื่นๆ เช่น เงาะ 
ลองกอง มงัคดุแซมดว้ยเล็กนอ้ย ใหท้่านไดช้ิมผลไมส้ดๆ จากสวน โดยเฉพาะทเุรียนของขึน้ชื่อบนเกาะชา้ง 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3) ศกุรท์ี ่9 เมษายน 2564             เกาะชา้ง  - ตราด – กรงุเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่หอ้งอาหารของรีสอรท์ 

10.00 น.   น าท่านนั่งเรือเฟอรร์ี่เดินทางกลบัสูฝ่ั่งท่าเรืออ่าวธรรมชาติ 

อาหารกลางวนัที่รา้นครวัพลดัถิ่น ซึ่งท่านมีโอกาสไดช้มฝงูเหยี่ยวแดงที่มาชมุนมุกนัในบรเิวณนี ้เนื่องจากที่ตัง้รา้นค่อนขา้ง
เป็นป่าที่สมบรูณ ์เงียบสงบ มบี่อปลาไวบ้รกิารผูช้ื่นชอบการตกปลา โดยเจา้ของรา้นใชไ้สไ้ก่มาเป็นอาหารปลาที่เลีย้งไว้
พวกเหยี่ยวแดงในบรเิวณนัน้เห็นเป็นโอกาสเหมาะก็เลยมาโฉบกินและจดจ าเป็นแหลง่หากินไปโดยปรยิาย 

หลงัอาหาร น าท่านแวะซือ้ของฝากที่ ร้านต้นต ารับ จ.จนัทบรุี (75 กม. / 1.30 ชม.) 
จากนัน้เดินทางกลบักรุงเทพฯ (243 กม. / 4 ชม.) 
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18.30 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ รถจอดสง่ที่หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
     - กลบับา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 

อัตราค่าบริการ 

  (ผูเ้ดินทาง 6 – 12 ท่าน เดินทางโดยรถตู ้นั่งคนัละ 6 ท่าน) 
  ท่านละ      14,300.-บาท 
  (ผูเ้ดินทาง 18 ท่านขึน้ไป เดินทางโดยรถบสั) 
  ท่านละ      15,900.-บาท 
  พกัเด่ียว เพิ่ม    2,600.-บาท 

อตัรานีร้วม 

1. รถตูป้รบัอากาศ (นั่งคนัละ 6 ทา่น) ท่องเที่ยวตามรายการ 
*กรณีมีผูเ้ดินทาง 18 ท่านขึน้ไป เดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ + ท่องเที่ยวบนเกาะชา้งโดยรถตูป้รบัอากาศ 

 2. ที่พกั ตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 3. อาหารจดัเลีย้งตามรายการ 
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
     -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ   500,000 บาท  
 6. มคัคเุทศกจ์ากชยัทวัร ์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

 
 

ติดตอ่  :    080 571 5551, 065 635 1997  
Line ID : @chaitour  /  E-mail : oubound@chaitour.co.th   โทรสาร. 0 2211 0119 

จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
   

www.chaitour.co.th 
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