
 

  

 

�TH106: ทวัร์เกาะหมาก ตราด จันทบุรี � วัน � คืน (VAN) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 แผนการเดนิทาง 
 

 
 
 

 
��.	� น. จดุนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุง่หน้า

สู ่จังหวัดตราด 
�!.�� น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี > ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั >งสิ >น 

  แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร  
%%.	� น.  เดนิทางถึง จ.ตราด บริการอาหารกลางวัน (E) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร 
  นําท่านไปยงัทา่เรือกรมหลวงชมุพรฯเพื0อเตรียมตวัเดนิทางสู ่เกาะหมาก 
%	.�� น.  นําท่านเดนิทางข้ามไปยงั เกาะหมาก จ.ตราด โดย เรือ Speed boat โดยสารเรือปาหนัน 
%5.�� น.   นําท่านเดนิทางถึง ท่าเรืออ่าวนิด/ท่าเรือเกาะหมากรีสอร์ท เกาะหมาก  
  นําท่านเดนิทางเข้าสูที่0พกั ณ เกาะหมากรีสอร์ท หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั 
  เช็คอิน เก็บสมัภาระ อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
%�.�� น. นําท่าน นัO งรถราง ชมวิถีชีวติคนเกาะหมากผา่นจดุที0น่าสนใจตา่งๆ ได้แก่ จุดชมวิว Good Times  

 Resort ชมบรรยากาศสวนยาง ระหวา่งเดนิทางไปยงัแหลมสนพร้อมชมวิวทิวทศัน์ของ เกาะกระดาด   ซึ0งอยู่
ฝั0งตรงข้ามเป็นเกาะที0มีโฉนด ตั Bงแตส่มยัรัชกาลที0 � ตกทอดมาจนถงึเจ้าของปัจจบุนัยงัคงมีสภาพ  เป็นธรรมชาติ
ดั Bงเดมิและเป็นที0อยูอ่าศยัของกวางนบัพนัตวั  

วันแรก  กรุงเทพฯ  - จ. ตราด - เกาะหมาก - นัO งรถรางเทีOยวรอบเกาะ - สะพานสู่ฝัน -   
  พพิธิภณัฑ์เกาะหมาก - จุดชมวิว Cococape Resort 



 

  

 

  นําท่านแวะชม พพิธิภณัฑ์เกาะหมาก เรียนรู้ความเป็นมา และวถีิดั Bงเดมิของคนเกาะหมากซึ0งบรรพบรุุษ
  มาตั Bงรกรากตั Bงแตส่มยัรัชกาลที0 � รับฟังการบรรยายเกี0ยวกบัการใช้ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตย์ 
 เพื0อลดการใช้พลงังานไฟฟา้และการประยกุต์โซลาร์เซลล์มาใช้กบัการท่องเที0ยวพร้อมชมเรือโซลาร์เซลล์ 
 ต้นแบบลําแรกของประเทศไทยนําทา่นเดนิทางไปยงั เดอะชินนาม่อนอาร์ตรีสอร์ท ชม “สะพานสู่ฝัน”  
 เป็นสะพานที0ทอดยาวจากพื Bนดนิสู้ พื Bนนํ Bา ระยะทางกวา่ครึงกิโลเมตร ไกลสดุลกูหลูกูตา อิสระให้ท่านเก็บ 
 ภาพตามอธัยาศยั 
  นําท่านเดนิทางไปยงั Cococape Resort ชมพระอาทิตย์ตก และพกัผอ่นกบับรรยากาศสบายๆ  
%E.	� น.  รับประทานอาหารเยน็ (�) ณ ร้านอาหาร Cococape Resort 
  นําท่านเดนิทางเข้าสูที่0พกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 

�F.	� น.   รับประทานอาหารเช้า (�) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ททีOพัก หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
�E.5� น.  นําท่านพายเรือคายคัข้ามไปยงั เกาะขาม (ไมข่ึ Bนเกาะ) 
  เกาะขาม ตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะหมาก ห่างจาก อ่าวสวนใหญ่ประมาณ   กิโลเมตร เรียกกนัว่าเป็น 
  “มรกตแห่งทอ้งทะเลตราด” เนื)องจากมีชาดหาดงดงามและนํ�าทะเลใสหาดทรายขาวความยาวประมาณ -.. เมตร 
  ดา้นบนของชายหาดร่มรื)นดว้ยทิวมะพร้าวและมีความเป็นส่วนตวับรรยากาศเงียบสงบ  

  อิสระถ่ายภาพเลน่นํ Bาทะเล ดํานํ Bาตื Bนดฝูงูปลา ตามอธัยาศยั  
  นําท่านพายเรือคายคักลบัไปยงั เกาะหมาก 
%%.�� น.  เดนิทางกลบัถงึ ฝัO งอ่าวสวนใหญ่ เกาะหมาก  
  เชิญเข้าที0พกัอิสระอาบนํ Bาเปลี0ยนเสื Bอผ้าและทําภาระกิจสว่นตวัตามอธัยาศยั 
%%.5�น.   นําคณะเดนิทางไป รับประทานอาหารกลางวัน (_) ณ ร้านอาหารหลังอาหาร  
  อิสระพกัผอ่น เลน่นํ Bา ตามอธัยาศยั 
%E.�� น.  บริการอาหารเยน็ (`) ณ ร้านอาหาร 
  อิสระพกัผอ่นท่านกลางเสียงคลื0นกระทบฝั0ง ราตรีสวสัดิI 
 
 
 
 

�F.	� น.    ตื0นเช้ารับอรุณ สดูอากาศบริสทุธิI  
  รับประทานอาหารเช้า (a) ณ ห้องอาหารของทีOพกั 
  อิสระพกัผอ่นเก็บภาพก่อนเดนิทางกลบั ตามอธัยาศยั  
  เก็บสมัภาระ เช็คเอ้าท์ เพื0อเดนิทางกลบั 

วันทีOสอง เกาะหมาก  - เกาะขาม  - พายเรือคายคัข้ามเกาะ  - อสิระเล่นนํ >า  

วันทีOสาม เกาะหมาก -  จ.ตราด - จ.จันทบุรี - กรุงเทพฯ 



 

  

 

�J.�� น.  นําท่านเดนิทางสู ่ท่าเรืออ่าวนิดเกาะหมาก เพื0อเดนิทางกลบัสู ่จ.ตราด โดย เรือSpeed boat  
  โดยสารเรือปาหนัน 
%�.�� น.  เดนิทางถึง จ.ตราด นําทา่นออกเดนิทางสู ่จ.จนัทบุรี 
  นําท่านเดนิทางไปยงั ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว แวะลิ Bมลองความอร่อยของขนมโบราณและ
  อาหารพื Bนบ้าน ที0ยงัคงวถีิเอกลกัษณ์ดั Bงเดมิมากวา่ %�� ปี 
  ชุมชนขนมแปลก ริมคลองบัว ถือเป็นอีกหนึ)งที)เที)ยวแสนเก๋ของจงัหวดัจนัทบรีุ มีลกัษณะเป็นชมุชนเก่าแก่ที)ยงัคง 
  เอกลกัษณ์ของตวัชมุชนมาเป็นเวลากว่า  .. ปี นกัท่องเที)ยวที)เดินทางมาเที)ยวที)นี)จะไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตชมุชน  
  บา้นเรือนไมอ้าคารเก่าแก่ประดบัดว้ยลวดลายฉลสุวยงาม ที)สําคญัในทกุวนัเสาร์-อาทิตย์ นกัท่องเที)ยวจะไดแ้วะเดินชิม
  ขนมโบราณอร่อยๆ ที)หาทานไดย้ากอีกดว้ย 

  นําคณะทวัร์เดนิทางไปยงั โบสถ์วัดแม่พระปฏสินธินิรมล  
  โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล มีลกัษณะตามศิลปะแบบโกธิก มีการตกแต่ง โบสถ์ไมฉ้ลลุายประดบักระจกสี เป็นรูป
  นกับญุ ในศาสนาคริสต์รูปปั�นพระแม่มารีสีหนา้สงบ เปี)ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หนา้วิหารทรงโกธิกซึ)งดูยิ)งใหญ่ หาก
  ภายในกลบัมีแต่ ความสงบเย็น และงดงามดว้ยศิลปะตกแต่ง แบบยโุรป อาคารอนังดงามนี�ยืนหยดัผ่านกาลเวลามากว่า
  ศตวรรษ  จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ที)สวยงามที)สดุเท่านั�น หากยงั เป็นศูนย์รวมศรทัธาของผองชาวคริสต์ทั�งปวง มิเพียง 
 เฉพาะเมืองจนัทบูรแต่ครอบคลมุไปทั)วฝั)งทะเลตะวนัออกเลยทีเดียว  

  นําท่านเดนิทางสู ่ชุมชนเก่าริมนํ >าย่านท่าหลวง หากใครที0มาเยือนจงัหวดัจนัทบรีุ แล้วไมค่วรพลาดมา
  เดนิเลน่ชมสถาปัตยกรรม บ้านเรือนโบราณ ที0 ชมุชนริมนํ Bาจนัทบรู  
  ชุมชนเก่าแก่ริมแม่นํ >าจันทบุรี มีจดุเริ0มต้นจากเชิงสะพานวดัจนัทร์ เป็นแนวไปตลอดจนถงึชมุชนตลาดลา่ง เป็นที0พกั

  อาศยั และร้านค้าของชมุชนที0มีอายเุกือบร้อยปี ซึ0งสร้างมา ตั Bงแต่สมยัรัชกาลที0 � มีลกัษณะเป็นตกึแถว โบราณมี  
 ลวดลายไม้จําหลกัออ่นช้อย งดงาม อยูต่ามบานประตหูน้าตา่งและมมุอาคาร  เป็นชมุชนเก่าแก่ที0มีคณุคา่ทาง  

 ประวติัศาสตร์ที0มีการอนรัุกษ์เอาไว้เพื0อการทอ่งเที0ยว ซึ0งปัจจบุนัยงัมี กองถ่ายละคร และกองถ่ายภาพยนตร์ รวมทั Bง 
 ภาพยนตร์โฆษณา มาใช้โลเคชั0นบริเวณนี Bกนับ่อยครั Bง 

%L.	� น.  บริการอาหารกลางวัน (d) ณ ร้านอาหาร 
  นําท่านเดนิทางไปสกัการะ ศาลหลักเมืองจันทบุรี  
  ศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี สนันิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ�นในปี พ.ศ. A- . เป็นสถานที)ศกัดิB คู่ เมืองที)
  ชาวจงัหวดัจนัทบรีุใหค้วามเคารพสกัการะ และมากราบไหวบู้ชา ขอพรเพื)อความเป็นสิริมงคลกนัเป็นประจําทกุวนันํา 
 ท่านเดินทางตามถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ)งเป็นถนนที)สวยทีสดุในภาคตะวนัออก  

  ระหวา่งทางแวะให้ชมบรรยากาศและเซลฟี0 ถ่ายรูปกบัถนนสดุฮอต ที0จดุสดุฮิต “เนินนางพญา”  

  นําท่านเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ 

L�.�� น. เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

สิ Bนสดุการให้บริการ 
*************************************************************************** 



 

  

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี0ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทางบริษัทจะถือ

ผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ _-EE ปี  

ราคาท่านละ 
พักเดีOยว 

�F-�J มิถนุายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

%5-%! มิถนุายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

L%-L	 มิถนุายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

LE-	� มิถนุายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

��-�F กรกฎาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

%5-%! กรกฎาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

%J-L% กรกฎาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

LF-LJ กรกฎาคม L�!L 8,��� 7,900 L,0�� 

�L-�5 สงิหาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

%�-%L สงิหาคม L�!L 8,��� 7,900 L,0�� 

%!-%E สงิหาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

L	-L� สงิหาคม L�!L 7,900 7,500 %,��� 

	� ส.ค.-�% ก.ย. L�!L 7,900 7,500 %,��� 

�!-�E กนัยายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

%	-%� กนัยายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

L�-LL กนัยายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

LF-LJ กนัยายน L�!L 7,900 7,500 %,��� 

�5-�! ตลุาคม L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

%L-%5 ตลุาคม L�!L 8,9�� 8,500 L,��� 

%E-L� ตลุาคม L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

L�-LF ตลุาคม L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

�%-�	 พฤศจิกายน L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

�E-%� พฤศจิกายน L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

%�-%F พฤศจิกายน L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

LL-L5 พฤศจิกายน L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

��-�F ธนัวาคม L�!L 8,9�� 8,500 L,��� 



 

  

 

%	-%� ธนัวาคม L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

L�-LL ธนัวาคม L�!L 8,5�� 7,900 L,��� 

LE-	� ธนัวาคม L�!L 8,9�� 8,500 L,��� 

LJ-	% ธนัวาคม L�!L 8,9�� 8,500 L,��� 

	� ธ.ค. L�!L-�% ม.ค. L�!	 8,9�� 8,500 L,��� 

%�-%L มกราคม L�!	 8,5�� 7,900 L,��� 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

ลักษณะการเข้าพกั 

ราคาขึ >นอยู่กับช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกั L ท่าน ราคาทา่นละ F,9�� (ราคาเริ0มต้น) 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตํุ0ากวา่ 	-%% ปี F,5�� 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ L ท่าน (มีเตียง) ราคาทา่นละ F,5�� 

เดก็ พกักบัผู้ใหญ่ L ท่าน (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ !,9�� 

ผู้ใหญ่ พกัเดี0ยว ราคาทา่นละ 1,500 

 

เงืOอนไขการจอง มัดจาํท่านละ �,iii บาท 
*** เมื0อชําระคา่มดัจําแล้วถือวา่รับทราบเงื0อนไขการจองทวัร์ทกุประการ *** 

สว่นที0เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 

อัตรานี >รวม 

• คา่รถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมนํ Bามนัและคนขบันําเที0ยวตลอดการเดนิทาง 

• คา่ที0พกั L คืน ห้องแอร์ ทีวี นํ Bาอุน่ พกัห้องละ L-	 ทา่น 

• คา่อาหารที0ระบใุนรายการ F มื Bอ 

• คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที0 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินประกนัท่านละ %,���,��� บาท / คา่รักษาพยาบาล ���,��� บาท ทั Bงนี Bขึ Bนอยูก่บัเงื0อนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

 



 

  

 

อัตรานี >ไม่รวม 

× คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากที0ระบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมเข้าสถานที0ของชาวตา่งชาตทีิ0เพิ0มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมูลค่าเพิOม d% และหกัณทีOจ่าย �% (ในกรณีขอใบกาํกับภาษี) 

 
 
 
 
สิOงทีOควรนําไป 

� หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด 
� รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น 
� ของใช้สว่นตวั 
� ยาประจําตวั 
� กล้องถ่ายรูป 

เงืOอนไขการจองและสาํรองทีOนัO ง 

%. วางเงินมดัจําภายใน 5E ชม. หลงัการจองทา่นละ L,��� บาทหรือ ��% ของราคาเตม็ 
L. ชําระสว่นที0เหลือก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย %� วนั 
	. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ %� วนัต้องชําระเตม็จํานวน %��% 
5. หากไมชํ่าระสว่นที0เหลือก่อนวนัเดนิทาง F วนัถือวา่สละสทิธิIและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจําคืนได้ 
 

เงืOอนไขการเดนิทาง 

%. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี0ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
L. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นสําคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเที0ยวได้ตามเวลาหรือสถานที0ที0
กําหนดไว้ในโปรแกรมหรือไมใ่ช้บริการสว่นใดสว่นหนึ0งพร้อมคณะทวัร์ท่านไมส่ามารถเรียกร้องคา่บริการในสว่นนั Bนคืนได้ 
	. บริษัทฯขอสงวนสทิธิIไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆที0อาจเกิดขึ Bนด้วยเหตสุดุวิสยัเช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลกิ
หรือลา่ช้าของเที0ยวบนิภยัที0อาจเกิดขึ Bนตามธรรมชาตกิารจราจรและอบุตัเิหตตุา่งๆที0อาจเกิดขึ Bนได้รวมถึงเหตกุารณ์ทางการเมือง
ทั Bงในและตา่งประเทศและเหตกุารณ์อื0นๆที0อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. ในกรณีที0กองตรวจคนเข้าเมืองทั Bงที0กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที0ระบใุนรายการ
บริษัทฯขอสงวนสทิธิIที0จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทั Bงสิ Bน 



 

  

 

 
เงืOอนไขการยกเลิกการเดนิทางของท่าน 

%. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั Bงแต ่	� วนัขึ Bนไปคืนเงินทั Bงหมด 
L. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง %�-LJ วนัขอสงวนสทิธิIยดึเงินมดัจําในทกุกรณี 
	. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง �F-%5 วนัคืนเงิน L�% ของราคาทวัร์ในทกุกรณี (โอนเงินคา่ทวัร์มาเตม็จํานวนแล้ว) 
5. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง �%-�! วนัขอสงวนสทิธิIยดึเงินคา่ทวัร์ทั Bงหมดในทกุกรณี 
* การเลื0อนการเดนิทางต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย %� วนัก่อนการเดนิทางมิฉะนั Bนจะไมส่ามารถเลื0อนการเดนิทางได้ 
 
 
ขอสงวนสิทธิkในการยกเลิกโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีO 

%. รถโค้ช - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ0ากวา่ 	� ทา่น 
L. รถตู้  %� ที0นั0ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ0ากวา่ E ท่าน 
	. รถตู้  %	 ที0นั0ง - คณะจองจํานวน(ผู้ใหญ่)ตํ0ากวา่ %� ท่าน 
 


