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ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

ตะลุยสวน ชวนชมิ อิม่ไมอ่ัน้... ระยอง จนัท ์
                                    เดินทาง : พุธท่ี 28 - ศุกร์ท่ี 30 เมษายน 2564 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พุธที่ 28 เมษายน 2564      กรุงเทพฯ – แกลง - จนัทบุร ี
 

06.00 น. พรอ้มกนัที่  หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ  รมิถนนองัรีดนูงัต ์
❖ เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสู่จงัหวดัระยอง (156 กม. / 2.30 ชม.) 
❖ บรกิารอาหารเชา้  เครื่องดื่มชา - กาแฟและผลไม ้  สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
น าชมสวนละไม เป็นสวนผลที่มีพืน้ที่ไมก้ว่า 500 ไร่ โอบลอ้มดว้ยภูเขาและป่าไมท้ี่มีความเป็นธรรมชาติอากาศเย็นสบายมี
พรรณไม ้ผลไมน้านาชนิดไวค้อยตอ้นรบัท่านหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด สม้โอ ชมพู่ ล  าไย สละแกว้มังกร 
ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่น ฯลฯ ขึน้กบัฤดกูาล ท่องเทีย่วภายในสวนและรับประทานบุปเฟ่ตผ์ลไม้  
จากนัน้เดินทางสูชุ่มชนปากน ้าประแสร ์(60 กม. / 1 ชม.) 

อาหารกลางวนัที่...  

หลงัอาหาร สกัการะศาลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่ 5 โดยพระองคไ์ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นพระบิดาราชนาวีไทย ชมเรือรบหลวงประแสร ์
ซึ่งต่อขึน้ที่มลรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ทางกองทพัเรือไดน้  ามาประจ าการระหว่างปี พ.ศ.2498 - 2543 ซึ่งเทศบาลต าบล
ประแสรไ์ดป้ระสานงานน ามาจอดบรเิวณปากน า้ประแสร ์เพื่อเป็นสญัลกัษณแ์ละสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัจดุหนึ่ง 
จากนัน้ชมทุ่งโปร่งทอง ป่าโกงกางซึ่งมีสะพานไมใ้หท้่านไดเ้ดินชมอย่างสะดวกสบายในบรรยากาศอนัรม่รื่นใกลช้ิดธรรมชาติ 
สมควรแก่เวลาเดินทางสูจ่งัหวดัจนัทบุรี (34 กม. / 40 นาที) ระหว่างทางแวะชมแสงสวยๆ ของพระอาทิตยย์ามเย็นก่อนจะลา
ลบัขอบฟ้าที่จุดชมวิวเนินนางพญา 

 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 
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อาหารค ่าที่ .... 

ที่พกั Sand Dunes Chaolao Beach Resort  หรือเทียบเท่า (พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564    จันทบุรี – ทุเรยีนแลนด์ - วัดปากน้ำแขมหน ู
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านชมและถ่ายรูปกบัอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล (32 กม. / 40 นาที) โบสถค์รสิตค์าทอลิกเก่าแก่ที่ 
มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจนัทบุรี ซึ่งก่อสรา้งมาตัง้แต่พ.ศ. 2254 โดยโบสถห์ลงัปัจจุบนัถือ
เป็นหลงัที่ 5 ซึ่งสรา้งใหม้ีขนาดใหญ่ขึน้เพื่อรองรบักับจ านวนคริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึน้ มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม
ตะวนัตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งดว้ยกระจกสีที่เรียกว่า “สเตนกลาส” เป็นภาพนกับุญต่างๆ ซึ่งมีความงดงามและมีคณุค่า
ทางประวตัิศาสตรเ์ป็นอย่างยิ่ง ส่วนที่สวยที่สดุของโบสถด์า้นในจะเป็นบริเวณเวทีดา้นหนา้ ประดบัดว้ยรูปป้ันพระนางมารีอา 
นกับญุ และไมก้างเขน อนัเป็นสญัลกัษณข์องศาสนาครสิต ์โดยรูปป้ันพระนางมารีอามีการประดบัพลอยที่รูปป้ันมากถึง  
2 แสนเม็ด 2 หมื่นกะรตั มลูค่ากว่า 10 ลา้นบาท และยงัประดบัดว้ยทองค า เงิน ในสว่นต่างๆ ของชดุอีกดว้ย 
จากนัน้เดินทางสูส่วนทุเรียนแลนด ์(10 กม. / 15 นาที) น าท่านนั่งรถรางเที่ยวชมบรรยากาศอนัเขียวขจีของสวนผลไม ้
นานาชนิด แต่ที่มีมากที่สดุคือตน้ทเุรียนสายพนัธุห์มอนทองและพนัธุพ์วงมณี เสน้ทางว่ิงรถจะไปตามถนนลดัเลีย้วไปมาและ 
ขึน้ไปบนเนินเขาเพื่อสกัการะบชูาพรอ้มขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยสีทองอรา่มองคใ์หญ่ที่สดุในโลก ซึ่งตวัฐานของพระแม่ธรณี 
สงู 13 เมตร และตวัพระแม่ธรณีมีความสงู 18 เมตร มีจดุชมวิว 360 องศาใหน้กัท่องเที่ยวไดช้มวิวสวนทเุรียนอนักวา้งใหญ่ 

อาหารกลางวนัที่ Durio Café & Bistro 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

หลงัอาหาร น าท่านสูศู่นยส์่งเสริมอัญมณีและเคร่ืองประดับจันทบุร ี(14 กม. / 30 นาที) ศนูยก์ลางที่รวบรวมขอ้มลู 
เก่ียวกบัอญัมณีและเครื่องประดบัที่สมบรูณแ์บบที่สดุแห่งหนึ่ง ถือเป็นพิพิธภณัฑอ์ญัมณีที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเอเชีย  
ใหท้่านไดช้มความเป็นมาของอญัมณีชนิดต่างๆ, การขดุหา, ขัน้ตอนการผลิต ตลอดจนการออกแบบและพฒันาคณุภาพใหไ้ด ้
มาตรฐานนอกจากนีย้งัมีโซน Gems Pavillion ที่เป็นรา้นจ าหน่ายอญัมณีและเครื่องประดบัชนิดต่าง ๆ ใหส้ายชอ้ปไดเ้ลือก 
ชิน้งานคณุภาพมากมาย จากนัน้น าท่านสูว่ัดปากน ้าแขมหนู (27 กม. / 30 นาที) ที่โดดเด่นดว้ยอโุบสถสองชัน้ที่ประดบั 
ตกแต่งดว้ยเซรามิกสีขาวตดักบัสีน า้เงินอย่างสวยงาม ซึ่งสรา้งใหม่ในปีพ.ศ. 2534 แทนที่อโุบสถหลงัเดิมที่ช  ารุดทรุดโทรม 
และเพื่อความมั่นคงแข็งแรงเนื่องจากที่ตัง้อยู่ใกลท้ะเลเสี่ยงที่จะโดนลมทะเลกดักรอ่นตลอดเวลา จึงใชเ้ซรามิกที่ความมนัเงา  
คงทนแข็งแรง มาเคลือบชัน้ปนูปอ้งกนัอีกชัน้หนึ่ง  

อาหารค ่าที่ ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ศุกรท์ี่ 30 เมษายน 2564      จันทบุรี – ระยอง - กรงุเทพฯ 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเลือกซือ้ของฝากจากทะเลที่ตลาดบ้านเพ จ.ระยอง (81 กม. / 1.30 ชม.) เป็นตลาดที่รูจ้กักนัดีทัง้คนในทอ้งถิ่น และ 

นกัท่องเที่ยว เนื่องจากตัง้อยู่บรเิวณท่าเรืออีกทัง้เป็นศนูยร์วมผลิตภณัฑช์มุชนเต็มเป่ียมไปดว้ยเสน่หข์องวิถีชีวิตชาวประมง  

สินคา้สว่นใหญ่จึงเนน้ไปทางอาหารทะเล ทัง้สดและแหง้ อาทิ กะปิ น า้ปลา กุง้แหง้ ฯลฯ 

จากนัน้ชมระยองอควาเรียม สถานแสดงพนัธุส์ตัวน์  า้ระยองทัง้ชนิดที่สวยงามและหายาก โดยแบ่งออกเป็นสว่นต่างๆ ก็คือ  

บ่อจดัแสดงระบบนิเวศนน์ า้ตืน้ ไม่ว่าจะเป็น ปลาดาว หรือ ปลิงทะเลต่างๆ  บ่อจดัแสดงพนัธุป์ลาผิวน า้ หรือ บ่อกลางแจง้ 

ส าหรบัแสดงระบบนิเวศนใ์ตท้อ้งทะเล ส าหรบัปลาขนาดใหญ่ และบ่อเต่าทะเล นอกจากนีย้งัมนีิทรรศการอาชีพของ 

ชาวประมงไทย จดัแสดงเก่ียวกบัเรือประมง เครื่องมือในการท าประมงอนัหลากหลายอีกดว้ย 
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อาหารกลางวนัที่... 
หลงัอาหาร น าท่านสูส่วนลุงทองใบ (17 กม. / 30 นาท)ี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ก่อตัง้โดยคณุลงุทองใบเมื่อปี พ.ศ. 2519 
เดิมเป็นสวนยางพารา ต่อมาลงุทองใบไดเ้ปลี่ยนมาเป็นสวนผลไม ้เปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมจนถึงปัจจบุนั หนึ่งในกิจกรรมของ 
การเที่ยวสวนแห่งนีคื้อ การนั่งรถแทรกเตอรเ์ขา้ชมสวนพืน้ที่กว่า 40 ไร ่พรอ้มฟังผูบ้รรยายบอกเล่าเก่ียวกบัพืชพรรณไมผ้ล 
นานาชนิด จากนัน้ใหท้่านไดล้ิม้รสผลไม้สดๆ จากสวน ทัง้ลองกอง เงาะ ทุเรียนแบบไม่อั้น หรือถา้ถกูใจจะซือ้กลบับา้นก็ 
สามารถเลือกสรรกนัไดต้ามสบาย  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบักรุงเทพฯ (185 กม. / 3 ชม.) 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ รถจอดที่ หนา้คณะครุศาสตร ์รมิถนนพญาไท  

-  กลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหตุ   ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  
   

@ ผูใ้หญ่     ท่านละ  10,900.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   1,100.- บาท 
 

อตัรานีร้วม 
 

   1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 
   2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
   4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
   5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
        -  วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ  500,000  บาท  
            - อาย ุ76 ปีขึน้ไปคุม้ครอง 50% ของเงินประกนั 
   6. มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
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ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997 

Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น 

www.chaitour.co.th 

อตัรานีไ้มร่วม 
 

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

3. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ 

สเปรยแ์อลกอฮอล ์ หนา้กากอนามยั  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

 


