
 

 
เรา ขอน าท่านสัมผสัความงดงามของ จ.ระยอง ในมุมมองใหม่ๆ อ่ิมอร่อยกบัอาหารเลิศรสพร้อมบริการท่ี

แสนอบอุ่น ท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม  
 

วนัแรก(เสาร์ 18/8/63)    กรุงเทพฯ-ถ ้าเขาประทุน-วดัสารนารถ-ทุ่งโปรงทอง-สะพานรักษแ์สม-สุนทรภู่-ตลาดเกาะลอย 

 
06.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ สวนลุมพินี ฝ่ังตรงขา้ม รพ.จุฬา ตอ้นรับท่านโดยเจา้หนา้ท่ี คอยอ านวย

ความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  
06.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั.... รับประทานอาหารเช้า (1) แบบเซ็ทบ็อก ฟัง

เร่ืองราวท่ีน่าสนใจจากมคัคุเทศก ์อิสระพกัผอ่นบนรถ  

 
09.00 น. น าท่าน วดัสารนารถ วนัท่ีมีความสวยงาม และมีพระธาตุ4ภาคอยู4่มุมของอุโบสถ ชม วัดถ า้เขาประทุน เป็นทิวเขา

หินปูนสูงเด่นเป็นรูปคร่ึงวงกลมลอ้มรอบบริเวณสงฆ ์เป็นวดัท่ีพระในส านกัสงฆส์ร้างข้ึน ส าหรับปฏิบติัธรรมและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในถ ้าใหญ่ยงัมีถ ้าเล็กๆ แยกออกมาอีก 3 ถ ้า และมีหุปผาสวรรคน์ าไปยงัถ ้าลบัแล 
ในหนา้ฝนจะไดล่้องเรือลอดถ ้าชมความงามในระยะทางเกือบ 300 เมตร ในถ ้าลบัแลเป็นลานขนาดกวา้งมีภูเขา
ลอ้มรอบ มีพระพุทธรูปองคใ์หญ่สง่างามประดิษฐานอยู ่แลว้เดินทางสู่ ปากน ้าประแส เป็นชุมชนริมแม่น ้าตั้งแต่



 

สมยัอยธุยา  มีแม่น ้าประแสกั้นเขตต าบล มีล าคลอง ลงสู่ทะเล มีการท านากุง้ เล้ียงปลาน ้ากร่อยริมฝ่ังแม่น ้าประแส มี
ท่าเรือประมงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น ้าเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการคา้ ชาวบา้นท าเกษตร เช่น ปลูก
มะม่วง มะพร้าว ประมงพื้นบา้น เล้ียงปลาเก๋า เล้ียงปลาในกะชงัประมงทะเลลึกผลิตภณัฑ ์ทางการประมง ท่ีน่ีถือวา่
ไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชม ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาสัมผสับรรยากาศริมทะเลและ วถีิ
ชาวบา้น นอนโฮมสเตย ์กินอาหารทะเลสด และท่องเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ เช่น ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศกัด์ิ  เรือรบหลวงประแส  ชายหาดประแส  ทุ่งโปรงทอง  ซ่ึงสามารถท่องเทียวไดต้ลอดทั้งปี 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั(2) 

 

 

 
บ่าย ชม ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละศึกษาเรียนรู้ควบคู่กนัไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็น

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีใหค้วามรู้ สร้างความเขา้ใจในเร่ืองระบบ
นิเวศน์ของป่าชายเลน ไดเ้ห็นความสวยงามตามธรรมชาติของ ป่าโกงกาง ไมโ้ปรง และไมริ้มชายฝ่ัง จุดเด่น คือตน้
โปรงท่ีข้ึนหนาแน่นอยูเ่ตม็พื้นท่ี สะทอ้นสีเขียวอ่อนตา จนเรียกวา่ เป็นทุ่งโปรงทอง  โดยเฉพาะในช่วงเวลาเยน็ท่ีมี
แสงอาทิตยม์าส่องกระทบ บรรยกาศงดงามมาก ชม อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ เป็นเรือรบส าคญัของราชนาวี
ไทยค่ะ ซ่ึงตอนน้ีเรือรบไดป้ลดระวาง และกลายเป็นพิพิธภณัฑมี์ชีวติใหน้กัท่องเท่ียวทุกคนไดเ้ขา้ชม ไปสัมผสักบั
เรือรบล าใหญ่ ปัจจุบนัเรือรบตั้งอยูท่ี่ปากน ้าประแสร์ และเปิดใหเ้ขา้ชมฟรี แลว้เดินทางสู่ อ.แกลง เพื่อน าท่านชม 
สะพานรักษ์แสม เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์จากโครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ลุ่มน ้าป่าชายเลน เป็นสะพานแขวนทางเดินไม ้แห่งเดียวใน อ.แกลง สะพานแขวนพื้นไมค้วามยาวประมาณ 100 
เมตร จุดชมทศันียภาพและระบบนิเวศน์ คลองท่าตาโบย๊ ต าบลเนินฆอ้ อ าเภอแกลง เป็นอีกหน่ึงจุดชมววิท่ีสามารถ
เดินชมความงดงามของธรรมชาติ  ชมการอยูอ่าศยัของปูแสม สัมผสัความสงบและความสมบูรณ์ของป่าชายเลนได้
เป็นอยา่งดี สักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อนุสาวรียแ์ห่งกวีเอกผูเ้ป็นต านานของเมืองไทย ท่ีน่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีระลึก
ถึงสุนทรภู่ กวใีนสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผูส้ร้างสรรคบ์ทประพนัธ์อนัทรงคุณค่ามากมาย และกล่าวกนัวา่จงัหวดั
ระยองนั้นคือบา้นเกิดของบิดาของศิลปินเอกท่านน้ีนัน่เอง บริเวณโดยรอบน่าสนใจดว้ยการจดัแสดงรูปป้ันของตวั
ละครเอกจากวรรณคดีช่ือกอ้งเร่ืองพระอภยัมณี และในวนัท่ี 26 มิถุนายนของทุกปี จะมีการจดังานร าลึกสุนทรภู่ 
เพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีทางดา้นวรรณกรรมของท่านท่ีไดส้ร้างไว ้ใหแ้ก่แผน่ดินไทย แลว้เดินทางสู่ อ.เมือง จ.
ระยอง เส้นทางเลาะริมฝ่ังทะเล หาดแม่พมิพ์ หาดแม่พิมพเ์ป็นหาดช่ือดงัของจงัหวดัระยอง  มีความเป็นธรรมชาติ
สวยงาม มีแนวสนสลบัหูกวาง ร่มร่ืนตลอดริมหาด หนา้หาดทรายกวา้ง หาดมีความลาดเอียงนอ้ย ทรายละเอียด 
ในช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูมรสุมคล่ืนลมไม่แรงมาก สามารถเล่นน ้ าได ้หาดอยูติ่ดถนนเลียบติดชายหาด สวนพฤกษศาสตร์



 

บ้านเพ หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตบนท าเลท่ีตั้งสวยใกล ้ๆ ชายหาดสวนสน อ าเภอเมืองระยอง ภายในมี
สถานท่ีจดัแสดงนิทรรศการพรรณไมต่้าง ๆ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ จดัเป็นศูนยร์วมแหล่งเพาะพนัธ์ุไมจ้ากทัว่
ไทย ท่ีเปิดใหผู้ส้นใจเดินทางเขา้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัพรรณไมแ้บบธรรมชาติควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียว อีกหน่ึงส่ิงท่ี
น่าสนใจคือถนนท่ีปกคลุมดว้ยตน้สน 2 ขา้งทาง ใหค้วามรู้สึกเหมือนเขา้ไปท่องเท่ียวในอุโมงคต์น้ไม ้และบริเวณ
ใกล ้ๆ เป็นท่ีตั้งชายหาดสวนสน ชายหาดท่ีเหมาะแก่การเล่นน ้ามาก ๆ   

 
17.00 น. น าท่านชม ตลาดน า้เกาะกลอย ตลาดยอ้นยคุเล็กๆ ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ป ชิมชิลในตวัเมืองระยอง ภายในตวัตลาดเป็น

เรือนแถวไมก้ลางสระน ้าตกแต่งออกแนวโบราณเพื่อใหเ้ขา้กบั บรรยากาศของความเป็นตลาดเก่า ชวนใหถึ้งกล่ิน
อายของความเป็นอดีตในวนัวาน  ถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีเหมาส าหรับคนท่ีมาเท่ียวในตวัเมืองระยองควรแวะมา
เดินเล่นถ่ายภาพ  อิสระรับประทานอาหารค ่าเพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียว 

19.00 น. เหมาะสมกบัเวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ราตรีสวสัด์ิ  
 พกัค้างแรม ณ โรงแรม The Feeling ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าห้องละ 2-3 ท่าน  

 

วนัทีส่อง(อาทติย์ 19/8/63)  ระยอง-วดัเขาโบสถ์-เจดีย์กลางน า้-ศาลพระเจ้าตากสิน-ถนนยมจินดา-กรุงเทพฯ 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที ่ห้องอาหารของโรงแรม  

 

 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ Sky Walk  เขาโบสถ์ ตั้งอยูท่ี่วดัเขาโบสถ ์เป็นจุดชมววิเมืองระยองในมุมสูงท่ีสวยงามและน่าไป

ถ่ายรูปมาก ๆ นอกจากจะมีวิวสวย ๆ ธรรมชาติโดยรอบ และพระอาทิตยต์กดินแลว้ ก็ยงัมีสะพานแขวนเก๋ ๆ ชิค ๆ 
ใหไ้ดไ้ปถ่ายรูปเซลฟ่ีตามสไตลฮิ์ปสเตอร์กนัอีกดว้ยเดินทางสู่  เจดีย์กลางน า้ ถือเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัระยอง 
และเป็นส่ิงท่ีชาวระยองเคารพนบัถือมากราวกลางเดือน 12 ของทุกปีซ่ึงเป็นฤดูน ้าหลาก จะมีงานประเพณีทอดกฐิน



 

และงานห่มผา้เจดียก์ลางน ้า ท่ีจะน ามาห่มตอ้งเป็นผา้สีแดง มีความยาว 6 เมตร ใชค้น 2 คนปีน ข้ึนไปห่มส่วนบน
ของเจดีย ์บริเวณรอบๆเจดียมี์การปลูกป่าสน ท าใหร่้มร่ืนสวยงามจึงเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจไดอี้กดว้ย 
สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แลว้เดินทางสู่ ยา่นเมืองเก่า ถนนยมจินดา 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัอิสระ บริเวณ ถนนยมจินดา ถนนเก่าแก่ท่ีทอดตวัยาวขนานไปกบัแม่น ้าระยอง เป็น
แหล่งการคา้และเศรษฐกิจแห่งแรกของเมืองระยองชวนชิม อาหารรสเลิศดั้งเดิม ชมบา้นโบราณท่ีน่าสนใจ ถือเป็น
ตน้ก าเนิดประวติัศาสตร์เมืองระยองมายาวนานเดินเท่ียวตลาดเก่าเมืองระยองยามค ่า ด่ืมด ่าอาหารเคร่ืองด่ืม และ
บรรยากาศเก่าๆ ท่ีแฝงไปดว้ยเสน่ห์น่าคน้หา 

14.00 น. เหมาะสมกบัเวลา  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ ฯ แวะซ้ือของฝาก ณ ร้านของฝาก 
16.00 น. เดินทางถึงท่ีหมายปลายทางพร้อมความประทบัใจ  

หมายเหตุ รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยค านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 

ก าหนดวนัเดินทาง อตัราค่าบริการ จ านวน/กรุ๊ป จอง รับได ้ พกัเด่ียว  
22 – 23 สิงหาคม 2563  ท่านละ 1,999 บาท      

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 รถโคช้ปรับอากาศ   
 เรือท่องเท่ียวเกาะลา้น 
 ค่าท่ีพกั 1คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2-3 ท่าน  
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ  
 มคัคุเทศก ์พร้อมผูช่้วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 อาหารตามรายการท่ีระบุ จ านวน 3  ม้ือ และเคร่ืองด่ืมตลอดการเดินทาง 
 วงเงินประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ฯลฯ  

 ทิปมคัคุเทศก ์และคนขบัรถทอ้งถ่ิน (200 บาทต่อทริป) 
เงือ่นไขการช าระเงนิ  

มดัจ า 1,000 บาท ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ 

ข้อแนะน าส าหรับการเดนิทาง  ในช่วงภาวะ โควทิ 19  มาตรการการบริการบนรถบริการ 
- สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากตลอดการเดินทาง ทาง บริษทั แจก Face Shield ใหส้ าหรับลูกคา้ ในกรณีถา้อยูบ่นรถแลว้ใส่หนา้กากแลว้หายใจไม่สะดวก   

แจกผา้เปียกแอลกอฮอลใ์หทุ้กท่าน(1ช้ิน10แผน่)  แจกผา้กรองอากาศส าหรับหนา้กาก(3แผน่ วนัละแผน่)  
- ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอร์ 
- บนรถ สมาชิกตอ้งนัง่เวน้ระยะ โดยนัง่ตวัเวน้ตวั และงดใชห้อ้งน ้าบนรถตลอดการเดินทาง  
- ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 
- กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค   
  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอร์มน้ีใหทุ้กท่าน  เม่ือท่านกรอกแลว้กรุณาส่งคืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 
 


