
 

 

 

2TH106: ทวัร์เกาะหมาก ตราด จนัทบรีุ 3 วนั 2 คืน (VAN) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 แผนการเดนิทาง 
 

 

 

 

 
05.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จังหวัด

ตราด 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
  แวะใหรั้บประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร  
11.30 น.  เดินทางถึง จ.ตราด บริการอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  น าท่านไปยงัท่าเรือกรมหลวงชุมพรฯเพือ่เตรียมตวัเดินทางสู่ เกาะหมาก 
13.00 น.  น าท่านเดินทางขา้มไปยงั เกาะหมาก จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน 
14.00 น.   น าท่านเดินทางถึง ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท เกาะหมาก  
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ณ เกาะหมากรีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
  เช็คอิน เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
15.00 น. น าท่าน น่ังรถราง ชมวถีิชีวติคนเกาะหมากผา่นจุดที่น่าสนใจต่างๆ ไดแ้ก่ จุดชมวิว Good Times  
 Resort ชมบรรยากาศสวนยาง ระหวา่งเดินทางไปยงัแหลมสนพร้อมชมววิทิวทศัน์ของ เกาะกระดาด   ซ่ึง
อยูฝ่ั่งตรงขา้มเป็นเกาะที่มีโฉนด ตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 5 ตกทอดมาจนถึงเจา้ของปัจจุบนัยงัคงมีสภาพ  เป็น
ธรรมชาติดั้งเดิมและเป็นที่อยูอ่าศยัของกวางนบัพนัตวั  

วันแรก  กรุงเทพฯ - จ.ตราด - เกาะหมาก - น่ังรถรางเที่ยวรอบเกาะ - สะพานสู่ฝัน -    
 พิพิธภัณฑ์เกาะหมาก - จุดชมวิว Cococape Resort 



 

 

 

  น าท่านแวะชม พิพธิภัณฑ์เกาะหมาก เรียนรู้ความเป็นมา และวถีิดั้งเดิมของคนเกาะหมากซ่ึงบรรพบุรุษ 
 มาตั้งรกรากตั้งแต่สมยัรัชกาลที่ 5 รับฟังการบรรยายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยเ์พือ่ลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าและการประยกุตโ์ซลาร์เซลลม์าใชก้บัการท่องเที่ยวพร้อมชมเรือโซลาร์เซลล์ตน้แบบล าแรกของประเทศไทย
น าท่านเดินทางไปยงั เดอะชินนาม่อนอาร์ตรีสอร์ท ชม “สะพานสู่ฝัน” เป็นสะพานที่ทอดยาวจากพื้นดินสูพ้ื้นน ้ า ระยะทาง
กวา่ครึงกิโลเมตร ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระใหท้่านเก็บภาพตามอธัยาศยั 
  น าท่านเดินทางไปยงั Cococape Resort ชมพระอาทิตยต์ก และพกัผอ่นกบับรรยากาศสบายๆ  
18.30 น.  รับประทานอาหารเยน็ (2) ณ ร้านอาหาร Cococape Resort 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 

 

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทที่พัก หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
08.45 น.  น าท่านพายเรือคายคัขา้มไปยงั เกาะขาม (ไม่ขึ้นเกาะ) 
  เกาะขาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ห่างจาก อ่าวสวนใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกกันว่าเป็น  
 “มรกตแห่งท้องทะเลตราด” เน่ืองจากมีชาดหาดงดงามและน า้ทะเลใสหาดทรายขาวความยาวประมาณ 300 เมตร  
 ด้านบนของชายหาดร่มร่ืนด้วยทิวมะพร้าวและมีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศเงียบสงบ  

  อิสระถ่ายภาพเล่นน ้ าทะเล ด าน ้ าต้ืนดูฝงูปลา ตามอธัยาศยั  
  น าท่านพายเรือคายคักลบัไปยงั เกาะหมาก 
11.00 น.  เดินทางกลบัถึง ฝั่งอ่าวสวนใหญ่ เกาะหมาก  
  เชิญเขา้ที่พกัอิสระอาบน ้ าเปล่ียนเส้ือผา้และท าภาระกิจส่วนตวัตามอธัยาศยั 
11.45น.   น าคณะเดินทางไป รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารหลังอาหาร  
  อิสระพกัผอ่น เล่นน ้ า ตามอธัยาศยั 
18.00 น.  บริการอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร 
  อิสระพกัผอ่นท่านกลางเสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง ราตรีสวสัด์ิ 
 
 

 

 

07.30 น.    ตื่นเชา้รับอรุณ สูดอากาศบริสุทธ์ิ  
  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พกั 
  อิสระพกัผอ่นเก็บภาพก่อนเดินทางกลบั ตามอธัยาศยั  
  เก็บสมัภาระ เช็คเอา้ท ์เพือ่เดินทางกลบั 

วันที่สอง เกาะหมาก - พายเรือคายัคข้ามเกาะ / อิสระเล่นน า้ 

วันที่สาม เกาะหมาก - จ.ตราด - จ.จันทบุรี - กรุงเทพฯ 



 

 

 

09.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวนิดเกาะหมาก เพือ่เดินทางกลบัสู่ จ.ตราด โดย เรือSpeed boat   
 โดยสารเรือปาหนัน 
10.00 น.  เดินทางถึง จ.ตราด น าท่านออกเดินทางสู่ จ.จันทบุรี 
  น าท่านเดินทางไปยงั ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว แวะล้ิมลองความอร่อยของขนมโบราณและ 
 อาหารพื้นบา้น ที่ยงัคงวถีิเอกลกัษณ์ดั้งเดิมมากวา่ 100 ปี 
  ชุมชนขนมแปลก ริมคลองบัว ถือเป็นอีกหน่ึงท่ีเท่ียวแสนเก๋ของจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ียงัคง 
  เอกลกัษณ์ของตัวชุมชนมาเป็นเวลากว่า 100 ปี นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีน่ีจะได้สัมผสักับวิถีชีวิตชุมชน  
  บ้านเรือนไม้อาคารเก่าแก่ประดับด้วยลวดลายฉลุสวยงาม ท่ีส าคัญในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ นักท่องเท่ียวจะได้แวะเดินชิม 
 ขนมโบราณอร่อยๆ ท่ีหาทานได้ยากอีกด้วย 

  น าคณะทวัร์เดินทางไปยงั โบสถ์วัดแม่พระปฏสินธินิรมล  
  โบสถ์วดัแม่พระปฏสินธินิรมล มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลลุายประดับกระจกสี เป็นรูป 
 นักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปป้ันพระแม่มารีสีหน้าสงบ เป่ียมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซ่ึงดูยิ่งใหญ่ หาก 
 ภายในกลับมีแต่ ความสงบเยน็ และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยโุรป อาคารอันงดงามนีย้ืนหยดัผ่านกาลเวลามากว่า 
 ศตวรรษ  จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ท่ีสวยงามท่ีสุดเท่านั้น หากยงั เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ท้ังปวง มิเพียง 
 เฉพาะเมืองจันทบูรแต่ครอบคลุมไปท่ัวฝ่ังทะเลตะวันออกเลยทีเดียว  

  น าท่านเดินทางสู่ ชุมชนเก่าริมน า้ย่านท่าหลวง หากใครที่มาเยอืนจงัหวดัจนัทบุรี แลว้ไม่ควรพลาดมา 
 เดินเล่นชมสถาปัตยกรรม บา้นเรือนโบราณ ที ่ชุมชนริมน ้ าจนัทบูร  
  ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น า้จันทบุรี มีจุดเร่ิมตน้จากเชิงสะพานวดัจนัทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง เป็นท่ีพกั 
 อาศยั และร้านคา้ของชุมชนท่ีมีอายเุกือบร้อยปี ซ่ึงสร้างมา ตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 มีลกัษณะเป็นตึกแถว โบราณมี  
 ลวดลายไมจ้  าหลกัอ่อนชอ้ย งดงาม อยูต่ามบานประตูหนา้ต่างและมุมอาคาร  เป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีคุณค่าทาง  
 ประวติัศาสตร์ท่ีมีการอนุรักษเ์อาไวเ้พ่ือการท่องเท่ียว ซ่ึงปัจจุบนัยงัมี กองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั้ง 
 ภาพยนตร์โฆษณา มาใชโ้ลเคชัน่บริเวณน้ีกนับ่อยคร้ัง 

12.30 น.  บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลหลกัเมืองจันทบุรี  
  ศาลหลักเมอืงของจังหวดัจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานท่ีศักด์ิคู่ เมืองท่ี 
 ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะ และมากราบไหว้บูชา ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลกันเป็นประจ าทุกวันน า  ท่าน
เดินทางตามถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซ่ึงเป็นถนนท่ีสวยทีสุดในภาคตะวันออก  

  ระหวา่งทางแวะใหช้มบรรยากาศและเซลฟ่ีถ่ายรูปกบัถนนสุดฮอต ที่จุดสุดฮิต “เนินนางพญา”  

  น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 

20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 
***************************************************************************  



 

 

 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว 

05 - 07 มิถุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
12 - 14 มิถุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
19 - 21 มิถุนายน 2563 9,500 9,200 2,500 
26 - 28 มิถุนายน 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 สิงหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
07 - 09 สิงหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
14 - 16 สิงหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
21 - 23 สิงหาคม 2563 9,500 9,200 2,500 
28 - 30 สิงหาคม 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 พฤศจิกายน 2563 9,500 9,200 2,500 
06 - 08 พฤศจิกายน 2563 9,500 9,200 2,500 
13 - 15 พฤศจิกายน 2563 9,500 9,200 2,500 
20 - 22 พฤศจิกายน 2563 9,500 9,200 2,500 
27 - 29 พฤศจิกายน 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 

 
รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 9,500 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก *อาย ุ3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  9,200 

เด็ก *อาย ุ3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,200 

เด็ก *อาย ุ3-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,500 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 2,500 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP พร้อมน ้ ามนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 ค่าที่พกั 2 คืน หอ้งแอร์ ทีว ีน ้ าอุ่น พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
 ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ 



 

 

 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิม่เติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากับภาษี) 
×  

ส่ิงที่ควรน าไป 

 หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

เงื่อนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากทา่นไม่สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที่
ที่ก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเที่ยวบินภยัที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ



 

 

 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัคืนเงิน 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแลว้ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่ 

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


