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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

     ตะลยุ ระยอง  
          อาทิตย์ท่ี 19 - จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565  

 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 
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1) อาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2564   กรุงเทพฯ วังจันทร์ เขาชะเมา 

 

06.00 น. พรอ้มกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รมิถนนองัรีดนูงัต์  
06.30 น. เดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ 
❖ บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่ม  /   ทกัทายสนทนาตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสู ่อบต.พลงตาเอีย่ม อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง เปลีย่นบรรยากาศน าท่านนั่งรถราง จากนัน้น าท่าน ลงแพ ที่
สวนทเุรียนลอ่งไปตามล าคลองซึ่งสองฝ่ังคลองเต็มไปดว้ยสวนผลไมม้ีทัง้ เงาะ มงัคดุ ทเุรียน ลองกอง ฯลฯ แวะเที่ยวชม
สวนรบัประทานผลไมส้ดจากตน้ หากท่านใดสนใจเก็บเงาะเองไดเ้ลยนะคะชั่งกิโลน ากลบับา้นแบบเงาะสดจาดตน้กนัเลย 
สนกุสนานอิ่มหน าส าราญใจเดินทางกลบัสูฝ่ั่ง พกัดื่มเครื่องดื่มเย็นๆที่ SUKITO CAFÉ รา้นกาแฟสไตลญ่ี์ปุ่ น จากนัน้ไป
ถ่ายรูปเช็คอินสญัลกัษณข์องเมืองระยองที่ อนสุาวรีย์สนุทรภู ่ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ดม่หากวีแห่งกรุงรตันโกสินทร ์ 
อาหารกลางวนัที่ .......หาดแม่พิมพ ์
ชอ้ปปิ้งเลือกซือ้ของฝากจากทะเลที่ ตลาดบา้นเพ จากนัน้เดินทางเขา้สูอ่  าเภอเมืองระยอง น าท่านเขา้ที่พกัเก็บสมัภาระ
เสรจ็แลว้น าชม ศูนย์การเรียนรูป่้าชายเลนพระเจดยี์กลางน า้ แหลง่เรียนรูแ้ละสถานที่พกัผอ่นหย่อนใจของชมุชน สรา้งขึน้
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ครัง้เมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ พาท่านสมัผสั
ระบบนิเวศนข์องป่าโกงกางปอดธรรมชาติใจกลางเมืองของชาวระยอง เดินชมธรรมชาติระยะทางประมาณ 400 เมตร 
เพลิดเพลินกบัตน้ไมน้านาพนัธุ ์เช่น โกงกาง โปรง แสม เป็นตน้ มีสตัวน์  า้หลายชนิดเช่น ปทูะเล ปแูสม ฯลฯ ปลายทางยงัมี
หอชมววิเฉลิมพระเกียรต ิ สงูประมาณ 22 เมตร สามารถขึน้ไปชมทิวทศันจ์ากดา้นบนมองเห็นไดไ้กลถึงหาดแหลมเจรญิ
เลยนะจะบอกให!้! ล่องเรือชมทวิทศันโ์ดยรอบองคพ์ระเจดยี์หรือปากแม่น า้ระยอง(ขึน้อยู่กบัระดบัน า้ขึน้-ลง) ปิดทา้ยภาพ
สวยๆของพระอาทิตยอ์สัดงที่ พระเจดยี์กลางน า้ โบราณสถานเก่าแกส่รา้งขึน้โดยพระยาศรีสมทุรโภคชยัโชค ชิตสงคราม
(เกต ุ ยมจินดา) เม่ือปี พ.ศ. 2416 ปัจจบุนัอยู่ในความดแูลของวดัปากน า้ กลา่วว่าในอดีตพระเจดียอ์งคน์ีเ้คยใชเ้ป็น
สญัลกัษณท์ี่บอกชาวเรือใหท้ราบว่าไดเ้ดินทางมาถึงเมืองระยองแลว้ 
อาหารค ่าที่..... หาดแหลมเจรญิ 
ที่พกั โรงแรมแคนทารี่เบย ์ระยอง 

 

2) จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565   ปลวกแดง ชลบุรี กรุงเทพฯ  

 

อาหารหารเชา้ที่ โรงแรม 
เดินทางสูอ่  าเภอปลวกแดงชม โครงการศูนยบ์ริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหมเ่พื่อ
การศกึษาเรียนรูเ้ก่ียวกบัแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที่ 9 ไดท้รงโปรดพระราชทานแนวทางดา้นเกษตร 
ประมง ปศสุตัว ์ และการด าเนินชีวิต ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเสรมิสรา้งธรรมาภิบาลสง่เสรมิการศกึษาดา้นศาสตร์
พระราชาเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิ เปิดรบัคณะศกึษาดงูาน นกัเรียน นกัศกึษา ประชาชนรวมทัง้นกัท่องเที่ยวไปก็เขา้ชมได้
เช่นกนั น าท่าน นั่งรถราง ชมพืน้ที่โดยรอบของโครงการ  อ่างเก็บน า้ดอกกราย ฟาร์มแกะ หอเฉลิมพระเกียรต ิซึ่งเผยแพร่
พระราชประวตัแิละพระราชกรณียกิจรวมทัง้โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในหลวงรชักาลที ่9 อโุมงคด์อกไม ้และรา้นกาแฟของพอ่ จากนัน้เดินทางสู่
อ  าเภอบา้นไร ่ชม วัดละหารไร่ เดิมชื่อ วดัไรว่ารี ก่อตัง้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2354 โดยหลวงพ่อสงัขเ์ฒ่า  
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รองเจา้อาวาสวดัละหารใหญ่สมยันัน้ สกัการะรูปหลอ่หลวงปู่ ทิม อิสรโิก พระเกจิอาจารยช์ื่อดงัแห่งภาคตะวนัออกผูม้ี
คาถาวิชาดา้นความศกัด์ิสิทธิ์จนเป็นที่น่านบัถือ และไปใหอ้าหารปลาพรอ้มถ่ายรูปสวยๆที่สะพานเหล็กสีแดงที่คลอง
ดา้นหลงัวดั  
อาหารกลางวนัที่ ......ระยอง 
เดินทางผ่านอ าเภอนิคมพฒันาเขา้สูเ่ขตจงัหวดัชลบรุี น าชม สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็น 
ถนนเลียบทะเลเสน้ทางเลี่ยงเมืองที่มีแนวขนานกบัถนนสขุมุวิท ความยาวประมาณ 16.57 กม. ว่ิงกนัยาวๆจากบางแสน
ถึงบางทรายแต่ก็คงตอ้งแวะเช็คอินถ่ายรูปกนัซ่ะหน่อย!!ที่ Café on Saphan ก่อนเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร  โดยสวสัดิภาพ   รถจอดที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  รมิถนนพญาไท 
หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
  **ขอความรว่มมือสมาชิกทกุท่านสง่ผลการตรวจ ATK 1 – 2 วนั ก่อนการเดินทาง 
     
   อัตราค่าบริการ  

                              @ ท่านละ       7,400.-   บาท 

  @ พกัเด่ียว   เพิ่ม                800.-   บาท    
 

อตัรานีร้วม 

  1. รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ   
  2. ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  3. อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  
  4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5. ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

  6. มคัคเุทศกท์ี่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์ 
อตัรานีไ้มร่วม 

 

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

  แอลกอฮอลส์เปรย,์ Face Shield, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 
  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

เงือ่นไขการจอง  โปรดสอบถามเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 

 

ติดต่อ : 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 

mailto:domestic@chaitour.co.th

