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ระยองเป็นจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นท่ีเหมาะสม 
ในการปลูกผลไม้จึงท�าให้มีสวนผลไม้คุณภาพดีนานาชนิด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานระยอง 

ได้ประชาสัมพันธ์การเที่ยวสวนผลไม้ของระยอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน ชิมและเลือกซื้อผลไม้สดๆ  
จากสวน  บุฟเฟ่ต์ผลไม้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกและเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยมี
ผลไม้ขึ้นชื่อ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวสวนผลไม้ ระหว่างเดือนเมษายน  - 
กรกฎาคม
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วิธีการเลือกซื้อผลไม้คุณภาพ
และช่วงเวลาการออกผลไม้

E-Coupon
แพ็คเกจที่พักและสวนผลไม้

แผนที่สวนผลไม้
จังหวัดระยอง
เส้นทางท่ี 1
ตะพง-บ้านแลง-นาตาขวัญ

เส้นทางท่ี 2
บ้านค่าย

เส้นทางท่ี 3
วังจันทร์-แกลง-เมืองระยอง

ปฏิทินผลไม้ จังหวัดระยอง
และเทศกาลผลไม้

ในพื้นท่ีจังหวัดระยอง

ทุเรียน

มังคุด

เงาะ

ลองกอง



4

1

4
5

6
7

8

9

2

3

4



5

วิธีการเลือกซื้อ

1.

5.

2. 6.

3.

7.

9.

8.

4.

ช่วงฤดูออกผลไม้เม.ย. - ก.ค.
ดูปากปลิง ทุเรียนแก่จัดปากปลิงจะพองโต

เห็นรอยชัดเจน

ดูหนาม ผลทุเรียนแก่ปลายหนามจะออกสี
น�้าตาลเข้ม เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะ
สามารถบีบเข้าหากันได้ จะมีลักษณะยืดหยุ่น
เหมือนสปริง

ดูร่องพู ทุเรียนแก่ร่องพูจะเป็นสีน�้าตาลปน
เหลือง ไม่มีริ้วรอยจากแมลงและโรค

ชิมปลิง โดยตัดขั้วผลหรือปลิง ทุเรียนแก่จะ
เห็นน�้าใสที่ขั้วผล ไม่ข้นเหนียว ชิมดูจะมีรสหวาน 
รอยตัดข้ัวผลจะเป็นวงแหวนสเีหลอืงระหว่างแกน
กับเปลือก

ดูขั้วผล ข้ัวทุเรียนแก่จะเป็นสปริง ส่วนขั้ว
ทุเรียนอ่อนจะไม่เป็นสปริง

ก้านผลทุเรียนมีปลิงยืดหยุ่นได้ดีตรงบริเวณ
ปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยแยกอย่างจัดเจน

ดสูผีล ด้านบนผลทเุรยีนแก่สจีะมนัและแห้ง

ดมกลิน่ ถ้าสกุจะมกีลิน่หอม ถ้าแก่จะมกีลิน่
สาบของความหอม ไม่เหม็นเขียว

เคาะที่โกรกหนาม ทุเรียนแก่จะมีเสียงโพรก
ดังหลวมๆ ไม่ทึบ

5
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วิธีการเลือกซื้อ
ช่วงฤดูออกผลไม้เม.ย. - ก.ค.

7กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง
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4.

ถ้าต้องการมังคดุรสชาติหวาน เลือกผวิสม่ีวง
เข้ม แต่ถ้าต้องการรสชาตหิวานอมเปรีย้วให้เลอืก
เปลือกมังคุดที่มีเปลือกสีม่วงแดง

กลบีทีก้่นผลมังคดุ สามารถบอกจ�านวนกลบี
ของเนื้อได้ 

ไม ่ควรเลือกซื้อมังคุดที่มีรอยแตกหรือ 
แข็งมาก มีรอยยุบหรือมีทรายติด เพราะมังคุด 
ที่มีลักษณะนี้จะเป็นมังคุดที่ตกจากต้น

มงัคดุผลเลก็จะมรีสชาตทิีดี่กว่าผลใหญ่และ
ไม่ค่อยมีเม็ด

เลอืกมงัคดุทีม่ขีัว้สเีขยีวสด ไม่เหีย่ว เมือ่ปลอก
เปลอืกออกเนือ้จะเป็นขาวนวล รสหวานอมเปรีย้ว 
หากเป็นเน้ือใสและแขง็เรยีกว่ามงัคดุแก้ว เพราะ
เกดิจากต้นมงัคดุทีม่ฝีนตกหนกัก่อนเกบ็
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88 กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง
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วิธีการเลือกซื้อ

1.

2.
3.

ช่วงฤดูออกผลไม้พ.ค.-ก.ค.
เงาะโรงเรียนปลายขนที่มีสีเขียวอ่อน เงาะสีชมพูปลาย

ขนมีสีแดงอมชมพู

การเลือกซื้อเงาะ ควรเลือกเปลือกและขนเงาะที่มีสีสด ไม่แห้งด�า

เนื้อเงาะต้องล่อนดี ไม่ติดเม็ด และไม่น�้าแฉะจนเกินไป

9กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง9
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วิธีการเลือกซื้อ

1.
2.

3.

ช่วงฤดูออกผลไม้พ.ค.-ก.ย.

ถ้าสุกงอมที่ก้นจะมีรอยบุ๋มเล็กน้อย

ผิวเปลือกสีเหลืองนวล (ไม่เขียว) อาจจะมีจุดบ้าง ไม่มีรอยด่างด�ามากเกินไป เปลือกบาง ผิวเรียบ 
ปอกลอกออกเป็นกลีบ ขนาดผลใกล้เคียงกัน

ผลสด เต่งตึง เนื้อสีใส

11กินทุเรียนก่อนใคร ไประยอง11
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โรงแรมดีวารี ดีวา 
เซ็นทรัล ระยอง

แพค็เกจห้องพัก พร้อมอาหารเช้า 
และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน

โรงแรมบีซีพี
• 1,350 บาท/ห้อง 

ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 
และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 1 ท่าน

• 1,800 บาท/ห้อง 
ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 

และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน

โรงแรมพิมพิมาน
แพค็เกจทีพ่กัพร้อมอาหารเช้าและ 
บตัรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน

โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น
• สตาร์ เรสซิเดนท์ 1,500/คืน 
แพค็เกจห้องพกั (ไม่มอีาหารเช้า) 

และบตัรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน
• สตาร์ อาคารพลาซ่า 

2,200 บาท/คืนห้องพักแบบ
แกรนด์ ดีลักซ์ พร้อม อาหารเช้า 

และบตัรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน 
จองห้อง 3 คืนขึน้ไป แถม Up Grade 

ห้อง Grand Deluxe Corner 
ขนาดกว้างขวาง และหรูหรา 
แถม Late Out 14.00 น.

โรงแรมเซน็ทรลั เพลซ
• 900 บาท/ห้อง พร้อมอาหารเช้า
และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 1 ท่าน
• 1,350 บาท/ห้อง พร้อมอาหารเช้า
และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน
• 2,000 บาท/ห้อง พร้อมอาหารเช้า
และบัตรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 3 ท่าน

โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ ระยอง
• Superior 2,000 บาท/คืน  

พร้อมอาหารเช้าและ
บัตรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน

• DeluxeA 2,100 บาท/คืน  
พร้อมอาหารเช้าและ 

บัตรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน
• DeluxeB 2,300 บาท/คืน 

พร้อมอาหารเช้าและ 
บัตรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน
• Premium 3,150 บาท/คืน 

พร้อมอาหารเช้าและ 
บัตรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน
• Family Suit 6,300 บาท/คืน  

พร้อมอาหารเช้าและ 
บัตรเข้าสวนผลไม้ส�าหรับ 2 ท่าน

โรงแรมพาวีนา
• Silver A ราคา 1,890 บาท  

(เตยีงเดยีว/เตยีงคู่) พร้อมอาหารเช้า
และบตัรเข้าสวนผลไม้

ส�าหรบั 2 ท่าน
• Grand Silver ราคา 1,990 บาท 
(เตยีงเดยีว/เตยีงคู่) พร้อมอาหารเช้า

และบตัรเข้าสวนผลไม้ 
ส�าหรับ 2 ท่าน

เลอืกสวนได้ 1 สวน จาก 3 สวน
สวนสภุทัราแลนด์

สวนยายดา-เจ๊บญุชืน่ สวนลุงทองใบ
038 997 333

สวนสภุทัราแลนด์
038 602 646
086 304 4128

เลือกสวนได้ 1 สวน จาก 5 สวน
สวนคณุพชิยั สวนลงุถงิ

สวนละไม สวนสุภทัราแลนด์
สวนยายดา-เจ๊บญุชืน่
038 638 005
081 205 1326

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ: 
15 เมษายน - จนกว่าสวนจะปิด
เงื่อนไข: ต้องจองล่วงหน้าและ
จองตรงกับทางโรงแรมเท่านั้น 
โปรโมชั่นใช้ได้เฉพาะ วันศุกร์ 

เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ: 
เมษายน - 30 มิถุนายน 2562
เงื่อนไข: โปรโมชั่นใช้ได้ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ: 
เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 
เงื่อนไข: โปรโมชั่นนี้ยกเว้น

วันหยุดยาวนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ: 
12 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

เงื่อนไข: โปรโมชั่นใช้ได้ทุกวัน  
ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ  
เมษายน - 30 ธันวาคม 2562

ระยะเวลาใช้แพค็เกจ: 
17 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562

เงือ่นไข: ต้องจองแพค็เกจล่วงหน้าผ่าน
ทางโรงแรมเท่านัน้ โดยจะต้องช�าระเงนิ

ภายใน 2 วนั หลงัท�าการจอง และ 
ไม่สามารถยกเลกิขอคนืเงนิได้ทกุกรณี

ระยะเวลาใช้แพค็เกจ: 
เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562

เงือ่นไข: ต้องจองแพค็เกจล่วงหน้าผ่าน
ทางโรงแรมเท่านัน้ โดยจะต้องช�าระเงนิ

ภายใน 1 วนั หลงัท�าการจอง และ 
ไม่สามารถยกเลกิขอคนืเงนิได้ทกุกรณี

เลอืกสวนได้ 1 สวน จาก 4 สวน
สวนสภุทัราแลนด์

สวนยายดา-เจ๊บญุชืน่
สวนลงุทองใบ สวนผูใ้หญ่เสวตร

038 614 901-7
098 561 4901

เลอืกสวนได้ 1 สวน จาก 5 สวน
สวนลงุประเสริฐ สวนสภุทัราแลนด์
สวนแสงแดด สวนลงุยิง่ สวนปาหนนั

038 800 340
094 576 7579

* แพค็เกจโปรโมช่ันอาจมกีารเปล่ียนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณุาตดิต่อสอบถามทีโ่รงแรมทีพ่กัอกีครัง้

สวนสุภทัราแลนด์
038 618 701-15

เลือกสวนได้ 1 สวน จาก 3 สวน
สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น

สวนลุงทองใบ สวนผูใ้หญ่เสวตร
038 623 416-20
061 917 8222

1,990 บาท/คนื

2,000-6,300 บาท/คนื

900-2,000 บาท/คืน

1,890-1,990 บาท/คืน

1,350-1,800 บาท /คนื

 1,900 บาท / คนื

1,500-2,200 บาท/คืน

แพ็คเกจฤดูกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้จังหวัดระยอง
ที่พักพร้อมบัตรเข้าสวนผลไม้ ราคาพิเศษ

12

โรงแรมระยอง เพรสซิเดนท์
ห้องพัก Standard Double/

Twin Bed และบัตรเข้าสวนผลไม้ 
ส�าหรับ 2 ท่าน

เลือกสวนได้ 1 สวน จาก 2 สวน
สวนลุงทองใบ สวนแสงแดด

038 622 771-3

1,300 บาท/คืน

ระยะเวลาใช้แพ็คเกจ: 
เมษายน - 10 มกราคม 2563
เงื่อนไข: โปรโมชั่นใช้ได้ทุกวัน 

ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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ระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา      038 998 000
โชว์รูปเช็คอินในสวนผลไม้ระยอง สวนใดก็ได้ที่ร่วมโครงการกับ ททท.ส�านักงานระยอง
รับส่วนลดพิเศษ 20% ส�าหรับทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารของโรงแรม

โรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ      086 907 0525
ราคาห้องพกัเรท พเิศษ 2,000 บาท/ห้อง

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร ์     038 978 789
Check In ที่โรงแรมแคปหน้าจอ รับส่วนลดค่าเข้าสวน 50 บาท เข้าสวนสุภัทราแลนด์
ได้ที่หน้าเคาท์เตอร์เช็คอินของโรงแรม

โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง      038 621 626
ราคาห้องพิเศษ studio ราคา 1,900 บาท/ห้อง ส�าหรับ 2 ท่าน จากราคาปกติ 2,700 บาท 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการกับ ททท. ส�านักงานระยอง
เพียงแสดงใบเสร็จเข้าสวนที่หน้าเคาท์เตอร์โรงแรม

โรงแรมมาดิน่า ระยอง      038 011 222, 086 302 0944
ห้องราคาพิเศษ 790 บาท/ห้อง พร้อมอาหารเช้า ส�าหรับ 2 ท่าน 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวสวนผลไม้ เพียงแสดงใบเสร็จเข้าสวนที่หน้าเคาท์เตอร์โรงแรม 
สวนที่ร่วมแพ็คเกจ บ้านสวนกลชาญ สวนลุงประเสริฐ สวนผู้ใหญ่สมควร สวนแสงแดด

SPECIAL OFFERS
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* แพค็เกจโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณุาตดิต่อสอบถามทีโ่รงแรมทีพ่กัอกีครัง้

บรุคไซด์วัลเล่ย์รีสอร์ท & สตรอเบอรี่ทาวน์

โรงแรมระยอง ชาเล่ต์

แพจ็เกจห้องพกั Superior Mountain View พร้อมอาหารเช้า และบตัรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน
เลือก 1 สวน จาก 2 สวน สวนผูใ้หญ่สมควร สวนสุภทัราแลนด์
ระยะเวลาใช้แพค็เกจ: 15 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562
เงือ่นไข: โปรโมชัน่นีใ้ช้ได้ในวนัอาทติย์ - ศกุร์ (วนัเสาร์ช�าระเพิม่ 200 บาท/ห้อง วันหยดุยาวช�าระเพิม่ 500 บาท/ห้อง)

แพค็เกจห้องพกั Seaview พร้อมอาหารเช้า และบตัรเข้าสวนผลไม้ ส�าหรบั 2 ท่าน 
เลือก 1 สวนจาก 2 สวน สวนมะปราง สวนคุณพชิยั
ระยะเวลาใช้แพค็เกจ: 1 พฤษภาคม - 30 มถุินายน 2562
เงือ่นไข: โปรโมชัน่นีใ้ช้ได้ในวนัอาทติย์ - ศกุร์

ระยะเวลาใช้สทิธพเิศษ: เมษายน - 31 สิงหาคม 2562

ระยะเวลาใช้สทิธิพเิศษ: 1 เมษายน - 30 มถินุายน 62

ระยะเวลาใช้สทิธิพเิศษ: เมษายน - 30 มถินุายน 2562

ระยะเวลาใช้สทิธิพเิศษ: เมษายน - 30 มถินุายน 62

ระยะเวลาใช้สทิธิพเิศษ: เมษายน - 30 มถินุายน 62

เริม่ต้น 1,990 บาท

ราคา 1,900 บาท

080 554 4477

038 648 287 - 8

เงือ่นไข: กรณุาโทรแจ้งโรงแรมก่อนเข้าพกั เพือ่จองห้องในราคาโปรโมชัน่ หากลกูค้าไม่ได้โทรแจ้ง
ล่วงหน้า กรณห้ีองพกัเตม็ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิใ์นการใช้ราคาโปรโมชัน่น้ี 
-ราคานีย้งัไม่รวมเตยีงเสรมิ
-หากมผีูเ้ข้าพักเป็นเด็กอายตุ�า่กว่า12 ปี ซือ้อาหารเช้าเพ่ิมได้ในราคา 50 บาท
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งานวันสับปะรดหวาน อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
รายละเอียดกิจกรรม : การแข่งขันและประกวดผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการการเกษตร ประกวดการท�าอาหารจากสับปะรด  
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โครงการตลาดนัดสุขภาพ จ�าหน่ายสินค้าโอทอป การประกวดร้องเพลง และประกวดธิดาชาวไร่
ช่วงเวลาจัดงาน : 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 (วันประกวดสับปะรดหวาน 28 เมษายน 2562)
สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอ�าเภอปลวกแดง
ติดต่อสอบถาม : ส�านักงานเกษตรอ�าเภอปลวกแดง
     : 0-3865-9072

เทศกาลผลไม้ จังหวัดระยอง
1. อ�าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

14



15

“เทศกาลงานผลไม้ และของดีเมืองแกลง ปีที่ 39” ประจ�าปี 
2562
รายละเอียดกิจกรรม : พิธีเปิดงานมีขบวนแห่รถสามล้อพ่วง
ตกแต่งด้วยผลไม้และขบวนรถรางจากอ�าเภอแกลงไปตลาด 
สามย่าน ภายในงานมีการจ�าหน่ายผลไม้ อาทิ ทุเรียน เงาะ สละ 
ลองกอง และมังคุด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร  
การประกวดผลไม้ ประกวดแข่งขันทุเรียนยักษ์ ขนุนยักษ์  
การแข่งขันกินผลไม้ ประกวดการต�าผลไม้ลีลา การท�าอาหาร 
พืน้บ้าน การประกวดเทพีอยากสวย การประกวดธิดาผลไม้ และ
การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
ช่วงเวลาจัดงาน : 24 - 28 พฤษภาคม 2562
สถานที่จัดงาน : หน้าสนามที่ว่าการอ�าเภอแกลง
ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอ�าเภอแกลง
     : 0-3865-9072

2. อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง 4. อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

5. อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

6. อ�าเภอเขาชะเมา จงัหวดัระยอง

3. อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง
เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
รายละเอียดกิจกรรม : การออกร ้านจ�าหน่ายผลไม ้และ 
ผลติภณัฑ์ทางการเกษตรจากชาวสวนจงัหวดัระยอง การจดัแสดง 
นิทรรศการด้านการเกษตร การประกวดผลไม้คุณภาพประเภท
ต่างๆ มหกรรมสินค้าโอทอป และของดีจังหวัดระยอง การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงบนเวที
ช่วงเวลาจัดงาน : ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน
สถานที่จัดงาน : ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง
ติดต่อสอบถาม : ส�านักงานจังหวัดระยอง
     : 0-3869-4000

งานถนนผลไม้สไตล์ตะพง
รายละเอียดกิจกรรม : นั่งรถรางชมสวนผลไม้ พิพิธภัณฑ์ 
พืน้บ้าน ไหว้พระสกัการะสิง่ศักด์ิสทิธิ ์ณ วัดยายดา ชมบรรยากาศ
อ่างเก็บน�้าห้วยหินดาด ชิมผลไม้ฟรีไม่อั้น เลือกซื้อผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ การออกร้านจ�าหน่ายอาหารถ่ินจาก 
16 หมู่บ้านในตาบลตะพง การประกวด ร้องเพลง การแสดงศิลป
วัฒนธรรมและศิลปินชื่อดังบนเวที
ช่วงเวลาจัดงาน : กลางเดือนพฤษภาคม
สถานที่จัดงาน : ตลาดกลางผลไม้เพ่ือการเกษตรตะพงติดต่อ
สอบถาม : องค์การบริหารส่วนต�าบลตะพง 
     : 0-3866-4053

เทศกาลถนนผลไม้ อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปี 2562
รายละเอยีดกจิกรรม : ในงานมกิีจกรรม เช่น นัง่รถไฟชมสวน การ
ประกวดผลไม้ แข่งกินผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวน มีการ
จ�าหน่ายพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
ช่วงเวลาจัดงาน : 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562
สถานท่ีจัดงาน : ตลาดผลไม้ ต�าบลพลงตาเอีย่ม อ�าเภอวงัจนัทร์
ติดต่อสอบถาม : ส�านักงานเกษตรอ�าเภอวังจันทร์
     : 0-3866-6179

งานมังคุดหวานหนองตะพาน ของดีอ�าเภอบ้านค่าย
รายละเอียดกิจกรรม : การออกร้านจ�าหน่ายผลไม้จากชาวสวน  
การแข่งขันประกวดผลไม้ การประกวดลกูสาวชาวสวน การแข่งขนั
ต�าส้มต�าผลไม้รวมประกอบลีลา การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
การร�าวงย้อนยุค ชมการแข่งขันชกมวยไทยและอื่นๆ
ช่วงเวลาจัดงาน : ปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน 
2562
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตรต�าบลหนองตะพาน 
ต�าบลหนองตะพาน อ�าเภอบ้านค่าย
ติดต่อสอบถาม : องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองตะพาน 
     : 0-3802-5224

งานเทศกาลผลไม้และของดีอ�าเภอเขาชะเมา ครั้งที่ 11 ประจ�า
ปี 2562
รายละเอียดกิจกรรม : ชมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผล
ไม้คุณภาพ การประกวดซุ้มผลไม้ การแข่งขัน การกินผลไม้ 
กจิกรรมแข่งขันร้องร�าต�าบล การแสดงเดนิแบบผ้าไทยและชุดไทย
ย้อนยุค การประกวด To Be Number One การประกวดธิดา
ชาวสวน และเลือกซื้อผลไม้จากชาวสวน
ช่วงเวลาจัดงาน : ปลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมิถุนายน 
2562
สถานที่จัดงาน : ตลาด ฮ.กอบโชคสี่แยกพัฒนา
ต�าบลห้วยทับมอญ อ�าเภอเขาชะเมา
ติดต่อสอบถาม : ที่ว่าการอ�าเภอเขาชะเมา 
     : 0-3899-6098
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เส้นทางตะพง –บ้านแลง –นาตาขวัญ
เชื่อมโยงถนนทางหลวงหมาย 3 
และหมายเลข 36

1. สวนสุกัญญา      :  หมอนทอง ชะนี กระดุม

2. สวนปาหนัน โฮมสเตย์     : หมอนทอง ชะนี

3. สวนยายดา – เจ๊บุญชื่น   : หมอนทอง ชะนี

4. สวนแสงแดด      : หมอนทอง ชะนี 

5.  สวนล�าดวน      : หมอนทอง ชะนี พวงมณี

6.  สวนลุงทองใบ     : หมอนทอง ชะนี

7.  สวนผู้ใหญ่เสวตร     : หมอนทอง ชะนีไข่

8.  สวนลุงยิ่ง      : หมอนทอง ชะนี

9.  สวนคุณมะปราง     : หมอนทอง ชะนี

10. สวนลุงประเสริฐ     : หมอนทอง

11. สวนผู้ใหญ่สมควร     : หมอนทอง ชะนี

12. สวนภีมรภัทร     : หมอนทอง ชะนี

13. สวนเรไร      : หมอนทอง ชะนี

14. สวนนิมิต      : หมอนทอง

15. สวนธรรมเจริญ   : หมอนทอง ชะนี

16. สวนวิเศษ    : หมอนทอง

17. สวนเรือนแก้ว   : หมอนทอง ชะนี พวงมณี  

       กระจิบ นวลทองจันทร์

18. สวนมีสบาย      : หมอนทอง พวงมณี 

       ก้านยาว

19. สวนวรินทร    : หมอนทอง พวงมณี 

       ก้านยาว ชะนี กระดุม 

20. สวนคุณไพบูลย์   : นกกระจิบ (ขึ้นชื่อท่ีสุด)  

       หมอนทอง ชะนี ก้านยาว  

       พวงมณี หลงลับแล    

       หลินลับแล จันทบุรี 1   

           จันทบุรี 2 จันทบุรี 3 

21. สวนสละคุณประสงค์   : สละสุมาลี 

เริ่มจากถนน

เส้นทาง
ที่ 1

สุขุมวิท
ทางหลวงหมายเลข 3 
เข้าสู่เขายายดา
ต�าบลตะพง

18
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ข้อมูลสวนผลไม้
1.  สวนสุกัญญา อ.เมือง

บ้านสวนสุกัญญา
ซือ้ตามน�า้หนกั
08-9227-0603
คุณชมุพล ปราณนทัธี

2.  สวนปาหนันโฮมสเตย ์อ.เมือง 
สวนปาหนนั & Home Stay
บฟุเฟ่ต์ผลไม้
08-1300-9518, 09-8845-9659
คุณอ�านาจ อ่างศลิา

3. สวนยายดา-เจ๊บุญชื่น อ.เมือง 
สวนยายดา – เจ๊บญุชืน่ (Suan-Yai-Da)
บฟุเฟ่ต์ผลไม้
08-9099-1297, 08-9043-1330, 0-3866-4369
คุณบญุชืน่  โพธิแ์ก้ว

4.  สวนแสงแดด อ.เมือง 
สวนแสงแดด
บฟุเฟ่ต์ผลไม้
06-1645-5962, 08-6123-9201, 08-1590-1700
คุณธทีศัน์ พสิดาร

5.  สวนล�าดวน อ.เมือง
สวนล�าดวน
บฟุเฟ่ต์ผลไม้
08-9933-3798
คุณล�าดวน ธรรมสนุธร

6.  สวนลุงทองใบ อ.เมือง  
สวนลงุทองใบ สวนผลไม้ท่องเท่ียวเชงิเกษตร จงัหวดัระยอง
บฟุเฟ่ต์ผลไม้
08-9810-6411, 08-3769-6172
คณุสมยศ กลิน่ขจร

7.  สวนผู้ใหญ่เสวตร อ.เมือง  
สวนผู้ใหญ่เสวตร
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-4870-8238, 08-6157-3182
คุณประจัญ กันทะสอน / คุณเสาวลักษณ์ กันทะสอน

8.  สวนลุงยิ่ง อ.เมือง
สวนลุงยิ่ง ต�าบลระยอง
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
09-2403-1616, 08-6111-8554 
คุณบุญยิ่ง เสียงประเสริฐ

9.  สวนคุณมะปราง อ.เมือง
สวนผลไม้คุณมะปราง-บ้านย่าติ๊ด
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-6818-6244, 09-4818-5228
คุณณภัทร ขวัญประเสริฐ

10. สวนลุงประเสริฐ อ.เมือง
สวนลุงประเสริฐ
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-5277-0684 , 08-2858-4402  
คุณสุพัตรา บรรยง / คุณศราวุธ กระแสสินธุ์

19



20

16. สวนวิเศษ อ.เมือง 
ที่นี่สวนวิเศษฮิ
ซื้อตามน�้าหนัก
08-1431-1986
คุณนิศาชล เอียตระกูล

17. สวนเรือนแก้ว อ.เมือง
สวนเรือนแก้ว
ซื้อตามน�้าหนัก
09-4753-9289
คุณลักส์ คงทรัตน์

18. สวนมีสบาย อ.เมือง
สวนมีสบาย
ซื้อตามน�้าหนัก
08-4566-8546, 08-9938-6585
คุณเกรียงศักดิ์ มีสบาย / คุณสังวร มีสบาย

19. สวนวรินทร อ.เมือง
สวนวรินทร
ซื้อตามน�้าหนัก
09-2959-6462    
คุณวรินทร ค�าตรง

20. สวนคุณไพบูลย ์อ.เมือง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนคุณไพบูลย์
ซื้อตามน�้าหนัก
08-2210-0188, 08-9535-7008, 08-7136-4883
คุณสุภาภรณ์ อรัญนารถ

21. สวนสละคุณประสงค ์อ.เมือง
สวนสละคุณประสงค์
ซื้อตามน�้าหนัก 
08-6822-2039, 08-5090-6123
คุณประสงค์ สุวรรณราย

11. สวนผู้ใหญ่สมควร อ.เมือง  
สวนผู้ใหญ่สมควร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-1761-9497, 08-3062-7824
คุณสมควร ศิริภักดี

12. สวนภีมรภัทร อ.เมือง
สวนภมีรภทัร ระยอง
ซือ้ตามน�า้หนกั
08-5430-0011, 08-5430-0022
คุณเจนจริา จนัทร์พทิกัษ์

13. สวนเรไร อ.เมือง
สวนเรไร-สวนท่องเทีย่วเชงิเกษตร
ซือ้ตามน�า้หนกั
08-0600-1218, 08-1949-5329
คุณสนุทร คุม้ญาต ิ/ คณุเรไร คุ้มญาติ

14. สวนนิมิต อ.เมือง
สวนนมิติ ผกัปลอดสาร สลดัปลอดภยั
ซือ้ตามน�า้หนกั
09-4484-4175, 08-1985-4513
คุณนมิติ แจ้งชดั / คณุอรทยั กล�า่โหมด

15. สวนธรรมเจริญ อ.เมือง 
สวนธรรมเจริญ
ซื้อตามน�้าหนัก
08-6099-8638, 08-9968-3823
คุณประวิทย์ ธรรมเจริญ / คุณเสวต ธรรมเจริญ
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1. สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย 
สวนสุภัทราแลนด์ / Suphattraland Rayong
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
0-3889-2048-9, 08-1588-1519, 08-9936-5933
คุณโชติชัย บัวดิษ

2. สวนป้าเพียร อ.บ้านค่าย
ซื้อตามน�้าหนัก
08-7692-0730
คุณเพียร แก้วกล้า

เส้นทางบ้านค่าย
เชื่อมโยงถนนทางหลวงหมาย 36

ข้อมูลสวนผลไม้
3. สวนประสมทรัพย์ อ.บ้านค่าย 

สวนประสมทรัพย์ 
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-1481-6598, 08-1377-3056  
คุณประจวบ จ�าเนียรศรี / คุณสมบัติ จ�าเนียรศรี

4. สวนมังคดุไทย(สวนคณุปัญญา) อ.บ้านค่าย
สวนมังคุดไทย ระยอง
ซื้อตามน�้าหนัก
08-1694-7527, 08-5912-8627
คุณปัญญา สุขสว่าง

1. สวนสุภัทราแลนด์          : หมอนทอง 

2. สวนป้าเพียร                : หมอนทอง ชะนี ก้านยาว นกกระจิบ

3. สวนประสมทรัพย์           : หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี

4. สวนมงัคดุไทย(สวนคณุปัญญา) : หมอนทอง กบเล็บเหยี่ยว

เส้นทาง
ที่ 2
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เส้นทางวังจันทร์-แกลง-เมืองระยอง
เชื่อมโยงถนนทางหลวงหมาย 344 
และหมายเลข 3

เส้นทาง
ที่ 3

10. สวนสละคณุพชิยั      : หมอนทอง ชะน ีก้านยาว 
11. สวนงามสุขโฮมสเตย์ : หมอนทอง หมอนทอง  
          ชะน ีพวงมณ ีนกกระจิบ  
        ทองย้อยฉัตร 
        กบแข้งสิงห์ กระดุม
12. สวนสง่าสินธุ     : หมอนทอง ชะนี
         พวงมณี
13. สวนช่อฟ้า      : หมอนทอง ชะนี
14. สวนคุณตุ้ม - คุณตู่   : หมอนทอง ชะนี  
         ทองย้อยฉัตร สาวน้อย  
         กะเทยเนือ้ขาว ก้านยาว  
         เขียวต�าลึง
15. สวนลุงถิง       : หมอนทอง ชะน ีพวงมณ ี 
         ก้านยาว
16.  มีสุขฟาร์ม       :  หมอนทอง ชะน ีก้านยาว
17. สวนหมอแขก            : หมอนทอง

1. สวนบ้านเรา  : หมอนทอง ชะนี  
      พวงมณี 
2. บ้านสวนกลชาญ  : หมอนทอง ชะนี  
      ก้านยาว นวลทอง  
      ทองกมล แกลง 1                         
3. สวนศวิดลุย์            : หมอนทอง พวงมณี
4. สวนละไม   : หมอนทอง ชะนี 
5. สวนลุงเสริม   : หมอนทอง ชะนี  
      ก้านยาว นวลทอง  
      ทองกมล แกลง 1
6. สวนคณุน้อย  : หมอนทอง พวงมณี  
      นกหยิบ 
7. กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและ
  วัฒนธรรมบ้านวังหว้า      : หมอนทอง ชะนี  
      กระดุม
8. สวนอบุลสมบรูณ์  : หมอนทอง
9. สวนคุณประยูร           : หมอนทอง
                       พวงมณี นวลทองจนัท์  ย�า่มะหวาด
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1. สวนบ้านเรา อ.แกลง
สวนบ้านเรา ทุเรียนระยอง
ซื้อตามน�้าหนัก
08-1804-4169, 08-1864-6533
คุณกลชาญ  อรัญวงค์ / 
คุณ อภัสนัน อรัญวงค์  

2. บ้านสวนกลชาญ อ.วังจันทร์
บ้านสวนกลชาญ
ซื้อตามน�้าหนัก
09-9154-9024, 09-5226-4978
คุณขจร พฤฒิสุขนิรันดร์

3. สวนศิวดุลย์ อ.วังจันทร์
สวนทุเรียนศิวดุลย์
ซื้อตามน�้าหนัก
09-0003-0426
คุณรตนกร จูงาม

4. สวนละไม อ.วังจันทร์
สวนละไม / Suan Lamai
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
09-8737-4983, 09-8737-4984 
คุณไพโรจน์ ปิติพันธรัตน์

5. สวนลุงเสริม อ.แกลง
ซื้อตามน�้าหนัก
08-9833-2880, 08-2220-7277,
08-1850-7631
คุณเสริมศักดิ์ เปรมกมล

6. สวนคุณน้อย อ.แกลง
สวนคุณน้อย-Suan Khunnoy
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-9025-5259, 08-1940-4384
คุณจรัล สมคิด

7. กลุม่ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและ
วฒันธรรมบ้านวงัหว้า อ.แกลง

ซื้อตามน�้าหนัก
08-9931-5800
คุณสุภัทร วงค์ศรี

8. สวนอุบลสมบูรณ์ อ.แกลง
สวนอุบลสมบูรณ์
ซื้อตามน�้าหนัก
08-1377-9536, 08-0103-9386
คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ

9. สวนคุณประยูร อ.แกลง
สวนคุณประยูร
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
08-2473-2305, 08-7711-8858
คุณประยูร ตรงชื่น / 
คุณปิยาภรณ์ ตรงชื่น

10. สวนสละคุณพิชัย อ.แกลง 
บุฟเฟ่ต์ผลไม้
 08-7686-0418, 08-1782-4645
คุณพิชัย ก้องเสนาะ / 
คุณปิติภัทร อนันตภูมิ

11. สวนงามสุขโฮมสเตย์ อ.เมือง
สวนงามสุขโฮมสเตย์
ซื้อตามน�้าหนัก
08-5951-7616, 08-1945-7174
คุณภาณุพล งามสุข

12. สวนสง่าสินธุ อ.เมือง
สวนสง่าสินธุ ระยอง /
suansangasintu 
ซื้อตามน�้าหนัก
08-2333-8614 
คุณสมใจ สง่าสินธุ / 
คุณธีรนิตย์ สง่าสินธุ

13. สวนช่อฟ้า อ.เมือง
สวนช่อฟ้า ทุเรียนระยอง – 
Suan Chorfha
บุฟเฟ่ต์ผลไม้ 
08-1782-0700, 06-5326-5415 
คุณลัดดา โสมนัส

14. สวนคณุตุ้ม-คณุตู่ อ.เมอืง 
สวนคุณตุ้ม-คุณตู่
ซื้อตามน�้าหนัก
09-1407-2049, 08-1377-4591,
0-2258-9222
คุณสุวัฒ ไชยวัฒนะ /
คุณประไพพิศ ไชยวัฒนะ

15. สวนลุงถิง อ.แกลง
ซื้อตามน�้าหนัก
08-3010-4488, 09-7230-4488
คุณญาวิณี เพียรดี

16. มีสุขฟาร์ม อ.เมือง
Mesook Farm
ซื้อตามน�้าหนัก
08-1889-0331, 09-8818-8993
08-1033-4489
คุณพิกุล กิตติพล

17. สวนหมอแขก อ.แกลง
ซื้อตามน�้าหนัก
08-9831-7222
คุณมาราดี มัญชุนาการ

ข้อมูลสวนผลไม้
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การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�นักงานระยอง (ระยอง-จันทบุรี)
153/4 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์: 0-3865-5420 โทรสาร : 0-3864-5510


