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อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2564

กรุงเทพฯ วังจันทร์ เขาชะเมา

06.00 น.
พร้อมกันที่ หน้ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดนู งั ต์
06.30 น.
เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
❖ บริการอาหารเช้า เครื่องดื่ม / ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง
เดินทางสู่ อบต.พลงตาเอีย่ ม อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เปลีย่ นบรรยากาศนาท่านนั่งรถราง จากนัน้ นาท่าน ลงแพ ที่
สวนทุเรียนล่องไปตามลาคลองซึ่งสองฝั่งคลองเต็มไปด้วยสวนผลไม้มีทงั้ เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ แวะเที่ยวชม
สวนรับประทานผลไม้สดจากต้น หากท่านใดสนใจเก็บเงาะเองได้เลยนะคะชั่งกิโลนากลับบ้านแบบเงาะสดจาดต้นกันเลย
สนุกสนานอิ่มหนาสาราญใจเดินทางกลับสูฝ่ ่ ัง พักดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่ SUKITO CAFÉ ร้านกาแฟสไตล์ญี่ปนุ่ จากนัน้ ไป
ถ่ายรูปเช็คอินสัญลักษณ์ของเมืองระยองที่ อนุสาวรีย์สนุ ทรภู่ ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
อาหารกลางวันที่ .......หาดแม่พิมพ์
ช้อปปิ ้งเลือกซือ้ ของฝากจากทะเลที่ ตลาดบ้านเพ จากนัน้ เดินทางเข้าสูอ่ าเภอเมืองระยอง นาท่านเข้าที่พกั เก็บสัมภาระ
เสร็จแล้วนาชม ศูนย์การเรียนรู ป้ ่ าชายเลนพระเจดีย์กลางนา้ แหล่งเรียนรูแ้ ละสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชุมชน สร้างขึน้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ครัง้ เมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พาท่านสัมผัส
ระบบนิเวศน์ของป่ าโกงกางปอดธรรมชาติใจกลางเมืองของชาวระยอง เดินชมธรรมชาติระยะทางประมาณ 400 เมตร
เพลิดเพลินกับต้นไม้นานาพันธุ์ เช่น โกงกาง โปรง แสม เป็ นต้น มีสตั ว์นา้ หลายชนิดเช่น ปูทะเล ปูแสม ฯลฯ ปลายทางยังมี
หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ สูงประมาณ 22 เมตร สามารถขึน้ ไปชมทิวทัศน์จากด้านบนมองเห็นได้ไกลถึงหาดแหลมเจริญ
เลยนะจะบอกให้!! ล่องเรือชมทิวทัศน์โดยรอบองค์พระเจดีย์หรือปากแม่นา้ ระยอง(ขึน้ อยู่กบั ระดับนา้ ขึน้ -ลง) ปิ ดท้ายภาพ
สวยๆของพระอาทิตย์อสั ดงที่ พระเจดีย์กลางนา้ โบราณสถานเก่าแก่สร้างขึน้ โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม
(เกตุ ยมจินดา) เมื่อปี พ.ศ. 2416 ปั จจุบนั อยู่ในความดูแลของวัดปากนา้ กล่าวว่าในอดีตพระเจดียอ์ งค์นเี ้ คยใช้เป็ น
สัญลักษณ์ท่บี อกชาวเรือให้ทราบว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว
อาหารค่าที่..... หาดแหลมเจริญ
ที่พกั โรงแรมแคนทารี่เบย์ ระยอง
2) จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565

ปลวกแดง ชลบุรี กรุงเทพฯ

อาหารหารเช้าที่ โรงแรม
เดินทางสูอ่ าเภอปลวกแดงชม โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดาริ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อ
การศึกษาเรียนรูเ้ กี่ยวกับแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดพระราชทานแนวทางด้านเกษตร
ประมง ปศุสตั ว์ และการดาเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลส่งเสริมการศึกษาด้านศาสตร์
พระราชาเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ เปิ ดรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนรวมทัง้ นักท่องเที่ยวไปก็เข้าชมได้
เช่นกัน นาท่าน นั่งรถราง ชมพืน้ ที่โดยรอบของโครงการ อ่างเก็บนา้ ดอกกราย ฟาร์มแกะ หอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเผยแพร่
พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจรวมทัง้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อุโมงค์ดอกไม้ และร้านกาแฟของพ่อ จากนัน้ เดินทางสู่
อาเภอบ้านไร่ ชม วัดละหารไร่ เดิมชื่อ วัดไร่วารี ก่อตัง้ เมื่อประมาณปี พ.ศ.2354 โดยหลวงพ่อสังข์เฒ่า
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รองเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่สมัยนัน้ สักการะรูปหล่อหลวงปู่ ทิม อิสริโก พระเกจิอาจารย์ช่ือดังแห่งภาคตะวันออกผูม้ ี
คาถาวิชาด้านความศักดิ์สิทธิ์จนเป็ นที่น่านับถือ
และไปให้อาหารปลาพร้อมถ่ายรูปสวยๆที่สะพานเหล็กสีแดงที่คลอง
ด้านหลังวัด
อาหารกลางวันที่ ......ระยอง
เดินทางผ่านอาเภอนิคมพัฒนาเข้าสูเ่ ขตจังหวัดชลบุรี นาชม สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็ น
ถนนเลียบทะเลเส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีแนวขนานกับถนนสุขมุ วิท ความยาวประมาณ 16.57 กม. วิ่งกันยาวๆจากบางแสน
ถึงบางทรายแต่ก็คงต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปกันซ่ะหน่อย!!ที่ Café on Saphan ก่อนเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
19.00 น.
ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอดที่ หน้ าคณะครุ ศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนพญาไท
หมายเหตุ
กาหนดการนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม
**ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านส่งผลการตรวจ ATK 1 – 2 วัน ก่อนการเดินทาง
อัตราค่าบริการ

ท่านละ
@ พักเดี่ยว เพิ่ม
@

7,400.- บาท
800.- บาท

อัตรานีร
้ วม

1. รถโค้ชปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พกั ตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลีย้ ง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ทุนประกันอุบตั ิเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุท่านละ 500,000 บาท)
6. มัคคุเทศก์ท่เี ข้มแข็งจากชัยทัวร์
อัตรานีไ้ ม่รวม

1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

แอลกอฮอล์สเปรย์, Face Shield, จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING)
ทาความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กาหนด
เงือ
่ นไขการจอง

โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ / ผูเ้ ดินทางต้องได้รบั วัคฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. กาหนด
ติดต่อ : 080 571 5551 , 065 635 1997

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

www.chaitour.co.th

