
 

 

 

2TH106: ทวัรเ์กาะหมาก ตราด จนัทบุรี 3 วนั 2 คืน (VAN) 

 
 

 

 แผนการเดินทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้

สู่ จงัหวดัตราด 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
  แวะใหร้บัประทานอาหารเช้าตามอธัยาศยั ณ ร้านอาหาร  
11.30 น.  เดนิทางถงึ จ.ตราด บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - จ.ตราด - เกาะหมาก - นัง่รถรางเท่ียวรอบเกาะ - สะพานสู่ฝัน -  
   พิพิธภณัฑเ์กาะหมาก - จุดชมวิว Cococape Resort 



 

 

 

  น าท่านไปยงัทา่เรอืกรมหลวงชุมพรฯเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู่ เกาะหมาก 
13.00 น.  น าท่านเดนิทางขา้มไปยงั เกาะหมาก จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน 
14.00 น.   น าท่านเดนิทางถงึ ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอรท์ เกาะหมาก  
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ณ เกาะหมากรีสอรท์ หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
  เชค็อนิ เกบ็สมัภาระ อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 น. น าท่าน นัง่รถราง ชมวถิชีวีติคนเกาะหมากผ่านจุดทีน่่าสนใจต่างๆ ไดแ้ก ่จุดชมวิว Good Times    
  Resort ชมบรรยากาศสวนยาง ระหว่างเดนิทางไปยงัแหลมสนพรอ้มชมววิทวิทศัน์ของ เกาะกระดาด  
 ซึง่อยู่ฝัง่ตรงขา้มเป็นเกาะทีม่โีฉนด ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 ตกทอดมาจนถงึเจา้ของปัจจุบันยงัคงมสีภาพ 
 เป็นธรรมชาตดิัง้เดมิและเป็นทีอ่ยู่อาศยัของกวางนับพนัตวั  
  น าท่านแวะชม พิพิธภณัฑ์เกาะหมาก เรยีนรูค้วามเป็นมา และวถิดี ัง้เดมิของคนเกาะหมากซึง่บรรพ
บุรุษ  มาตัง้รกรากตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5 รบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทติย์
  เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและการประยุกต์โซลารเ์ซลล์มาใชก้บัการทอ่งเทีย่วพรอ้มชมเรอืโซลารเ์ซลล์
  ตน้แบบล าแรกของประเทศไทยน าทา่นเดนิทางไปยงั เดอะชินนาม่อนอารต์รีสอรท์ ชม “สะพานสู่
ฝัน”   เป็นสะพานทีท่อดยาวจากพืน้ดนิสูพ้ืน้น ้า ระยะทางกว่าครงึกโิลเมตร ไกลสดุลูกหูลกูตา อสิระใหท้่านเกบ็
  ภาพตามอธัยาศยั 
  น าท่านเดนิทางไปยงั Cococape Resort ชมพระอาทติยต์ก และพกัผ่อนกบับรรยากาศสบายๆ  
18.30 น.  รบัประทานอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร Cococape Resort 
  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

07.30 น.   รบัประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ท่ีพกั หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
08.45 น.  น าท่านพายเรอืคายคัขา้มไปยงั เกาะขาม (ไมข่ึน้เกาะ) 
  เกาะขาม ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ห่างจาก อ่าวสวนใหญ่ประมาณ 1 กโิลเมตร เรยีกกนัว่าเป็น 
  “มรกตแห่งทอ้งทะเลตราด” เนือ่งจากมชีาดหาดงดงามและน ้าทะเลใสหาดทรายขาวความยาวประมาณ 300 เมตร 
  ดา้นบนของชายหาดร่มรืน่ดว้ยทวิมะพรา้วและมคีวามเป็นส่วนตวับรรยากาศเงยีบสงบ  
  อสิระถ่ายภาพเล่นน ้าทะเล ด าน ้าตื้นดูฝงูปลา ตามอธัยาศยั  
  น าท่านพายเรอืคายคักลบัไปยงั เกาะหมาก 
11.00 น.  เดนิทางกลบัถงึ ฝัง่อ่าวสวนใหญ่ เกาะหมาก  
  เชญิเขา้ทีพ่กัอสิระอาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้และท าภาระกจิส่วนตวัตามอธัยาศยั 
11.45น.   น าคณะเดนิทางไป รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหารหลงัอาหาร  
  อสิระพกัผอ่น เล่นน ้า ตามอธัยาศยั 
18.00 น.  บริการอาหารเยน็ (5) ณ ร้านอาหาร 

วนัท่ีสอง เกาะหมาก - พายเรือคายคัข้ามเกาะ / อิสระเล่นน ้า 



 

 

 

  อสิระพกัผอ่นท่านกลางเสยีงคลื่นกระทบฝัง่ ราตรสีวสัดิ ์
 
 

 

 

07.30 น.    ตื่นเชา้รบัอรุณ สดูอากาศบรสิุทธิ ์ 
  รบัประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
  อสิระพกัผอ่นเกบ็ภาพก่อนเดนิทางกลบั ตามอธัยาศยั  
  เกบ็สมัภาระ เชค็เอา้ท ์เพื่อเดนิทางกลบั 
09.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรืออ่าวนิดเกาะหมาก เพื่อเดนิทางกลบัสู่ จ.ตราด โดย เรือSpeed boat  
  โดยสารเรือปาหนัน 
10.00 น.  เดนิทางถงึ จ.ตราด น าทา่นออกเดนิทางสู่ จ.จนัทบุร ี
  น าท่านเดนิทางไปยงั ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบวั แวะลิ้มลองความอร่อยของขนมโบราณ
และ  อาหารพืน้บา้น ทีย่งัคงวถิเีอกลกัษณ์ดัง้เดมิมากว่า 100 ปี 
  ชุมชนขนมแปลก ริมคลองบวั ถอืเป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแสนเก๋ของจงัหวดัจนัทบุร ีมลีกัษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ทีย่งัคง
   เอกลกัษณ์ของตวัชุมชนมาเป็นเวลากว่า 100 ปี นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเทีย่วทีนี่จ่ะไดส้มัผสักบัวถิชีวีติ
ชุมชน    บา้นเรอืนไมอ้าคารเก่าแก่ประดบัดว้ยลวดลายฉลุสวยงาม ทีส่ าคญัในทุกวนัเสาร-์อาทติย ์นักท่องเทีย่วจะได้
แวะเดนิชมิ  ขนมโบราณอร่อยๆ ทีห่าทานไดย้ากอกีดว้ย 
  น าคณะทวัรเ์ดนิทางไปยงั โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล  
  โบสถว์ดัแม่พระปฏิสนธินิรมล มลีกัษณะตามศลิปะแบบโกธกิ มกีารตกแต่ง โบสถ์ไมฉ้ลุลายประดบักระจกส ีเป็นรูป
  นักบุญ ในศาสนาครสิต์รูปปั้นพระแม่มารสีหีน้าสงบ เปีย่มประกายเมตตา ยนือยู่หน้าวหิารทรงโกธกิซึง่ดูยิง่ใหญ่ หาก
  ภายในกลบัมแีต่ ความสงบเยน็ และงดงามดว้ยศลิปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอนังดงามน้ียนืหยดัผ่านกาลเวลามากว่า
  ศตวรรษ  จงึมเิพยีงเป็นโบสถ์ทีส่วยงามทีสุ่ดเท่านัน้ หากยงั เป็นศูนยร์วมศรทัธาของผองชาวครสิต์ทัง้ปวง มเิพยีง 
 เฉพาะเมอืงจนัทบูรแต่ครอบคลุมไปทัว่ฝัง่ทะเลตะวนัออกเลยทเีดยีว  
  น าท่านเดนิทางสู่ ชุมชนเก่าริมน ้าย่านท่าหลวง หากใครทีม่าเยอืนจงัหวดัจนัทบุร ีแลว้ไมค่วรพลาดมา
  เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรม บา้นเรอืนโบราณ ที ่ชุมชนรมิน ้าจนัทบูร  
  ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น ้าจนัทบุรี มจีุดเริม่ต้นจากเชงิสะพานวดัจนัทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถงึชุมชนตลาดล่าง เป็นทีพ่กั
  อาศยั และรา้นคา้ของชุมชนทีม่อีายุเกอืบรอ้ยปี ซึ่งสรา้งมา ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่5 มลีกัษณะเป็นตกึแถว โบราณม ี 
 ลวดลายไมจ้ าหลกัอ่อนชอ้ย งดงาม อยูต่ามบานประตหูน้าต่างและมุมอาคาร  เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มคุีณค่าทาง  
 ประวตัศิาสตรท์ีม่กีารอนุรกัษ์เอาไวเ้พื่อการท่องเทีย่ว ซึ่งปัจจุบนัยงัม ีกองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร ์รวมทัง้ 
 ภาพยนตรโ์ฆษณา มาใชโ้ลเคชัน่บรเิวณน้ีกนับ่อยครัง้ 
12.30 น.  บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลหลกัเมืองจนัทบุรี  
  ศาลหลกัเมืองของจงัหวดัจนัทบุร ีสนันิษฐานว่าพระเจา้ตากทรง สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานทีศ่กัดิคู่์ เมอืงที ่
  ชาวจงัหวดัจนัทบุรใีหค้วามเคารพสกัการะ และมากราบไหวบู้ชา ขอพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลกนัเป็นประจ าทุกวนัน า
  ท่านเดนิทางตามถนนเฉลิมบูรพาชลทติ ซึง่เป็นถนนทีส่วยทสีุดในภาคตะวนัออก  

วนัท่ีสาม เกาะหมาก - จ.ตราด - จ.จนัทบุรี - กรงุเทพฯ 



 

 

 

  ระหว่างทางแวะใหช้มบรรยากาศและเซลฟ่ีถ่ายรูปกบัถนนสุดฮอต ทีจ่ดุสุดฮติ “เนินนางพญา”  

  น าท่านเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ 

20.00 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

05 - 07 มถิุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
12 - 14 มถิุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
19 - 21 มถิุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
26 - 28 มถิุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
03 - 05 กรกฎาคม 2563 9,900 9,500 3,000 
10 - 12 กรกฎาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
17 - 19 กรกฎาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
24 – 26 กรกฎาคม 2563 9,500 9,200 2,500 

 31 กรกฎาคม – 02 สงิหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
07 - 09 สงิหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
14 - 16 สงิหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
21 - 23 สงิหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
28 - 30 สงิหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
04 - 6 กนัยายน 2563 9,500 9,200 2,500 
11 - 13 กนัยายน 2563 9,500 9,200 2,500 
18 - 20 กนัยายน 2563 9,500 9,200 2,500 
25 - 27 กนัยายน 2563 9,500 9,200 2,500 
02 - 04 ตุลาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
09 - 11 ตุลาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
16 - 18 ตุลาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
23 - 25 ตุลาคม 2563 9,900 9,500 3,000 



 

 

 

30 ตุลาคม - 01 พฤศจกิายน 2563 9,500 9,200 2,500 
06 - 08 พฤศจกิายน 2563 9,500 9,200 2,500 
13 - 15 พฤศจกิายน 2563 9,500 9,200 2,500 
20 - 22 พฤศจกิายน 2563 9,500 9,200 2,500 
27 - 29 พฤศจกิายน 2563 9,500 9,200 2,500 
04 - 06 ธนัวาคม 2563 9,900 9,500 3,000 
11 - 13 ธนัวาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
18 - 20 ธนัวาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
25 - 27 ธนัวาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
01 - 03  มกราคม 2564 9,900 9,500 3,000 
08 - 10 มกราคม 2564 9,500 9,200 2,500 
15 – 17 มกราคม 2564 9,500 9,200 2,500 
22 - 24 มกราคม 2564 9,500 9,200 2,500 
29 - 31 มกราคม 2564 9,500 9,200 2,500 

 
 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 
ราคาขึ้นอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 9,500 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาทา่นละ  9,200 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 9,200 

เดก็ *อายุ 3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาทา่นละ 8,500 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาทา่นละ 2,500 

เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เมือ่ช าระค่ามดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
อตัราน้ีรวม 



 

 

 

• ค่ารถตูป้รบัอากาศ VIP พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 7 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนอืจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจา่ยจรงิ 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
×  

ส่ิงท่ีควรน าไป 

▪ หมวกกนัแดด ครมีกนัแดด 
▪ รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
▪ ของใชส้่วนตวั 
▪ ยาประจ าตวั 
▪ กลอ้งถ่ายรูป 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองทา่นละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถทอ่งเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไม่ใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบตอ่ค่าใชจ้า่ยใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ



 

 

 

ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได้ 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู ้12 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 8 ท่าน 
3. รถตู ้9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ต ่ากว่า 6 ท่าน 
 
 
 


