
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

เที่ยวเกาะหมาก 3 วนั 2 คนื  

“นอนเตน็ทห์รู ดูแสงดาว เคลา้เสยีงคลืน่ รื่นรมยบ์นเกาะสวรรค”์ 

                   0 235 1133 / 06 3635 5987                      @Arcadiacruisecente                      Arcadiacruisecenter                                                                          



 

 

                                                                                                                                                 

วนัแรกของการเดินทาง : 
ท่าเรอืแหลมงอบ จ.ตราด – ท่าเรอือา่วนิด เกาะหมาก - Naivacha Tent Koh Mak  

นัง่รถเที่ยวชมรอบเกาะหมาก สมัผสัวถิชีุมชน การท าสวนมะพรา้ว หมู่บา้นชาวประมง 

 

 เชิญท่านนัง่เรือเฟอรร์ี่ขา้มจาก สะพานกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศกัดิ์ “ท่าเรือแหลมงอบ” เดินทางไปยงั “เกาะหมาก”     

โดยเรอื สปีดโบท๊ ผ่านชมความสวยงามของหมูเ่กาะชา้งและเกาะกระดาด (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 50 นาท)ี  

  

 
ตารางเรอื Speed boat ท่าเรอืแหลมงอบ –เกาะหมาก  

ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาท ี

บรษิทัเรอื เวลาออกจากท่าเรอืแหลมงอบ 

เรอืลลีาวดี 10:30 น. 

เรอืสวนสุข 11:30 น. 

เรอื Seatales 11:30 น. 

เรอืปาหนนั 13:00 น. 

เรอืลลีาวดี 14:00 น. 

เรอื Seatales 14:30 น. 

เรอืสวนสุข 15:00 น. 

เรอืปาหนนั 16:00 น. 

 

ขอตอ้นรบัท่านสู ่“เกาะหมาก” 

 “เกาะหมาก” เป็นเกาะในจงัหวดัตราด อยู่ระหว่างเกาะชา้งกบัเกาะกูด ห่างจากฝัง่ประมาณ 38 กิโลเมตร มพีื้นที่ 9,000 ไร่ 

หรือ 14.4 ตารางกิโลเมตร มรูีปร่างคลา้ยดาวสี่แฉก มคีวามยาวชายหาด 27 กม. มชีายหาด เช่น บริเวณอ่าวตานิด อ่าวไผ่ 

อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง บรเิวณชายฝัง่รอบเกาะและเกาะใกลเ้คียงจะพบแนวปะการงัทีส่มบูรณ์ 

 

 



 

 

 

 เดนิทางถงึ “ท่าเรอือา่วนิด” เกาะหมาก พบเจา้หนา้ที่รีสอรท์ จากนัน้น าท่านเขา้สู่ที่พกั “Naivacha Tent Koh Mak” โดยรถ

พลงังานไฟฟ้า โซลา่เซลส ์หรอืรถกระบะทอ้งถิน่ (ใชเ้วลา 10 นาท)ี  

 เชค็อนิเขา้ทีพ่กั “Naivacha Tent Koh Mak” ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้จากการเดนิทาง ในหอ้งพกับริการท่านดว้ยสิ่งอ านวย

ความสะดวกต่างๆ มาตรฐานทีพ่กัแบบซาฟารเีตน็ทร์ะดบัโลก (ท่านสามารถท าเชค็อนิไดต้ ัง้แต่เวลา 11:30 น. เป็นตน้ไป)  

 สิ่งอ านวยความสะดวกในหอ้งพกั : หอ้งพกัท ัง้หมดอยู่ช ัน้แรก มมีุง้ลวดในตวั (วิวติดทะเล) มพีื้นที่น ัง่เล่นและ

ระเบยีง, เฟอรนิ์เจอรก์ลางแจง้, เครื่องปรบัอากาศ, มนิิบาร,์ โตะ๊ท างาน. ตูเ้ยน็, ตูเ้ก็บเสื้อผา้, ราวตากผา้, กาตม้น า้

ไฟฟ้า, ปล ัก๊ไฟ และฟร ีWi-Fi, 

 สิ่งอ านวยความสะดวกในหอ้งน ้ า : หอ้งน า้ (แบบฝกับวั) และเครื่องใชใ้นหอ้งน า้, เครื่องท าน า้อุ่น, ผา้เช็ดตวั, ไดร์

เป่าผมและกระดาษช าระ   

 

   
 

 หลงัเขา้ที่พกัแลว้ ทางรีสอรท์ขอเชิญท่านท าความรูจ้กัการท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism - Low Carbon การท่องเที่ยว

รูปแบบใหม่ มเีสน่หน่์าคน้หา ท่านจะไดส้มัผสัธรรมชาติบนเกาะหมาก ซึ่งเนน้การท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนืและใส่ใจในสิ่งแวดลอ้ม 

แบบเฉพาะของเกาะหมากเท่านัน้ โดยการ “นัง่รถเที่ยวชมรอบเกาะ สมัผสัวิถีชุมชน การท าสวนมะพรา้ว และหมู่บา้น

ชาวประมง”  

ส าหรบัท่านที่รกักจิกรรม สามารถเลอืกกจิกรรมต่างๆ ไดต้ามความชอบ (Optional Activities)  

o เช่าจกัรยาน ราคา 100 บาท/วนั  

o เช่าจกัรยานไฟฟ้า ราคา 300 บาท/วนั  

o เช่ามอเตอรไ์ซค ์(ไมร่วมน า้มนั) ราคา 300 บาท/วนั  

o เช่าคายคั ราคา 300 บาท (3 ช ัว่โมง)  

** กจิกรรมดงักลา่ว สามารถจองโดยตรงกบัทางรีสอรท์ ภายหลงัท่านเขา้เชค็อนิ  

 

   
 

 



 

 

 

ค า่ “ชมพระอาทิตยอ์สัดง” และรบัประทานอาหารค า่ “Seafood Dinner” ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น “เกาะหมากซีฟู้ ด” พบกบั

บรรยากาศ รา้นซีฟู้ ดที่เป็นที่ต ัง้ “พิพิธภณัฑเ์กาะหมาก” ที่บอกเรื่องราวการยา้ยถิ่นฐานตน้ตระกูลชาวเกาะหมาก ตัง้แต่

รชักาลที่ ๕ (อาหารค า่ไม่รวมในโปรแกรม ราคาโดยประมาณท่านละ 500-600 บาท หรือสามารถเลอืกทานรา้นอาหารที่ท่าน

ตอ้งการได)้  

ที่พกั  Naivacha Tent Koh Mak (คนืที ่1)  

 

วนัที่สองของการเดินทาง : 
Naivacha Tent Koh Mak – ชมแปลงเกษตรอนิทรยี ์แปลงผกัปลอดสารพษิ สวนผลไม ้             

“เกาะหมากรสีอรท์” –เกาะขาม “ด าน ้ าตื้น ชมความสวยงามของน ้ าใส หาดทรายขาวสะอาด” 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบ English Breakfast ณ รสีอรท์ “Naivacha Tent Koh Mak” (อาหารมื้อที ่1) 
 น าท่านเดินทางสู่ “เกาะหมากรีสอรท์” น าท่าน “ชมแปลงเกษตรอนิทรีย ์แปลงผกัปลอดสารพษิ สวนผลไม”้ เรียนรูป้รชัญา

ตามรอยหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงของรชักาลที่ 9 เพื่อลดการน าเขา้พชืผกัจากฝัง่ และลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด ์โดย

บรรดาผลผลิต อาทิ ผกัสลดั พริก มะเขือเทศ ถ ัว่ฝักยาว กะเพรา มะละกอ ฯลฯ ลว้นส่งไ ปประกอบอาหารรองรบั

นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาเยอืนบนเกาะ   

         จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยเรอืขา้มฟาก (ใชเ้วลา 10 นาท)ี เพือ่ชมความสวยงามของ “เกาะขาม” เกาะขนาดเลก็ที่อยู่

ไมไ่กลจากเกาะหมาก อสิระใหท่้านได ้“ด าน ้ าตื้น ชมความสวยงามของน ้ าใส หาดทรายขาวสะอาด” (รวม Snorkeling)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (Lunch Box) บนเกาะขาม (อาหารมื้อที ่2)  

บ่าย หลงัมื้ออาหาร ใหท่้านไดช้ื่นชมความสวยงามของเกาะขามและพกัผ่อนตามอธัยาศยั ก่อนน าท่านเดนิทางกลบัสู่เกาะหมาก  

 สมควรแก่เวลา น าท่านนัง่เรอืกลบัสู่ทีพ่กับนเกาะหมาก  

 อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืสนุกกบักจิกรรม “พายเรอื Sup Board”  

ค า่ ใหท่้านชมพระอาทิตยอ์สัดง และไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยามค า่คืนในคืนสุดทา้ย พรอ้มรบัประทานอาหารค า่ มื้อพิเศษ 

“Seafood BBQ Sunset Dinner” บรเิวณหนา้ชายหาดของรีสอรท์ (อาหารค า่ไม่รวมในโปรแกรม ราคาโดยประมาณท่านละ 

600-1,000 บาท หรอืสามารถเลอืกทานรา้นอาหารทีท่่านตอ้งการได)้  

ที่พกั  Naivacha Tent Koh Mak (คืนที ่2) 

  

วนัที่สามของการเดินทาง : Naivacha Tent Koh Mak – ท่าเรอืแหลมงอบ จ.ตราด   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้แบบ English Breakfast ณ รสีอรท์ “Naivacha Tent Koh Mak” (อาหารมื้อที ่3)  

 ก่อนเดนิทางกลบั ใหท่้านไดร่้วมสนุกกบักจิกรรมทีช่่วยส่งต่อความสวยงามและคืนความเป็นธรรมชาตใิหแ้ก่เกาะหมาก ดว้ย

การ “ปลูกตน้ไม”้ เพือ่ช่วยลดการปลดปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์ตามวถีกีารท่องเทีย่วแบบย ัง่ยนืของชาวเกาะ 

12.00 น. เชค็เอาทอ์อกจากทีพ่กั เพือ่เดนิทางไปสะพานอ่าวนิด เพือ่ขึ้นเรือโดยสารกลบัสู่ฝัง่  

 



 

 

 

ตารางเรอื Speed boat เกาะหมาก – ท่าเรอืแหลมงอบ  

ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาท ี

บรษิทัเรอื เวลาออกจากท่าเรอือา่วนิด 

เรอืลลีาวดี 08:00 น. 

เรอื Seatales 08:30 น. 

เรอืสวนสุข 09:00 น. 

เรอืปาหนนั 10:00 น. 

เรอืลลีาวดี 11:30 น. 

เรอื Seatales 12:30 น. 

เรอืปาหนนั 13:30 น. 

 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่สะพานกรมหลวงชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์  “ท่าเรอืแหลมงอบ” (ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 50 นาท)ี 

 เดนิทางถงึ “ท่าเรอืแหลมงอบ” ท่านสามารถเลอืกซื้อของฝากที่ระลกึจากท่าเรอืก่อนเดนิทางกลบัได ้ 

 
*********************************************** 

 

อตัราค่าบรกิาร (บาท/ทา่น)  

ช่วงเวลาเดินทาง พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ช าระท่านละ 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ขวบ 

พกัหอ้งเดียวกบัผูใ้หญ่ (มีเตียง) 

ช าระท่านละ 

พกัเด่ียวช าระท่านละ 

1 สงิหาคม – 31 ตลุาคม 2563 4,900.- 3,900.-  6,900.- 

1 พฤศจกิายน – 24 ธนัวาคม 2563 5,900.- 4,900.- 7,900.- 

** 25 ธนัวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564  6,900.- 5,900.- 10,900.- 

16 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 5,900.- 4,900.- 7,900.- 

 

อตัราค่าบรกิารรวม: 

 ค่าเรอื ไป-กลบั (ท่าเรอืแหลมงอบ จ.ตราด – ท่าเรอือ่าวนิด เกาะหมาก) 

 ค่าทีพ่กัแบบเตน็ทซ์าฟาร ีณ รสีอรท์ Naivacha Tent Koh Mak จ านวน 2 คืน  

 ค่าน าเทีย่วรอบเกาะหมาก 

 กจิกรรมเกษตรอนิทรยีแ์ละปลูกตน้ไม ้  

 ค่าเรอื ไป-กลบั และค่าขึ้นชมเกาะขาม   รวม Snorkeling แลว้ 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (อาหารเชา้ 2 มื้อและอาหารกลางวนั 1 มื้อ)  

 ค่าประกนัภยัอบุตัเิหตุการเดนิทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

 



 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม: 

 ค่ารถเดนิทางไป-กลบัระหว่างกรุงเทพฯ – ตราด   

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีน่อกเหนือจากรายการ  

 ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ  

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% 

 

 สิง่ที่ควรจดัเตรยีม เพือ่ความพรอ้ม และสะดวกในการเดินทาง 

 ของใชส้่วนตวัทีจ่  าเป็น อาท ิ หมวกกนัแดด ครีมกนัแดด แว่นตากนัแดด  สายชารจ์โทรศพัท ์ฯลฯ 

 ยาประจ าตวั 

เงือ่นไขการจองและส ารองที่นัง่ 

1. เมื่อท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หน้ีและใบรบัเงนิ    

ของท่าน  

2. ช าระเตม็จ านวน ภายใน 3 วนัหลงัการจอง เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง ถอืว่าท่านไดท้  าการส ารองที่น ัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ

เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิมากกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง  ทางบรษิทัฯ จะคืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมด    

2. แจง้ยกเลกิ 30 - 15 วนั ก่อนการเดนิทาง  ทางบรษิทัฯ จะเก็บเงนิมดัจ า ท่านละ 500 บาท  

3. กรณีช าระเต็มจ านวนแลว้ แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนการเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์คืนเงนิค่าใชจ่้ายท ัง้หมดทกุกรณี 

หมายเหต ุ:  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัอตัราค่าบริการ หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ท ัง้น้ีโดยค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นสิ่งส  าคญั หรือ

เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของมคัคุเทศกห์รอืทมีงาน 

2. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อกรณีหากเกิดความล่าชา้จากภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจราจล ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ  

3. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้ น หากสิ่งของที่มีค่าเกิดการสูญหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง ,            

เกดิการโจรกรรม, อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

4. กรณีท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท ัง้สิ้น 

5. เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือช าระค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และ

ขอ้ตกลงของหมายเหตทุ ัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควดิ-19 : 

1. ผูร่้วมเดนิทางตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดนิทาง 

2. ก่อนขึ้นรถทกุคร ัง้ ทางบรษิทัฯ จะมมีาตราการวดัไขแ้ละลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอล ์
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