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KOHMAK – TRAT  
สวรรค์แห่งทะเลตะวันออก จ. ตราด 
สัมผัสวิถีชุมชนเกาะหมาก – ด าน า้หมู่เกาะรัง –  

ดูกวางเกาะกระดาด  
วันที่ 17 – 19 เมษายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 
สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส  
ร่วมเดนิทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – ตราด  – เกาะหมาก      (1) 

 
06.30 น.  พร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส แถว F เจ้าหน้าท่ีของสขุนิยม 

ทวัร์  คอยให้บริการ หลงัเช็คอินเชิญท่านรับบริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มท่ีห้องรับรองของสายการบนิ  
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08.20 น.       ออกเดนิทางสู ่จ.ตราด โดย สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส เท่ียวบนิ PG 301  
     (มีบริการอาหารเช้าบนเคร่ือง)  

09.20 น.  เดนิทางถึง จ.ตราด เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถโค้ช  

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่วดับปุผาราม (เดินทางประมาณ 40 นาที)  

10.30 น.   เดนิทางถึง วัดบุปผาราม ได้ช่ือวา่เก่าแก่นเมืองตราด ตามประวตัเิล่าวา่  
วดัแห่งนีส้ร้างขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยา ในยุคของพระเจ้าปราสาททอง ราวๆ พ.ศ. 2195  

เท่ียง    รับประทานอาหารกลางวนั  
น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภัณฑสถานเมืองตราด พพิธิภัณฑสถาน
ประจ าเมืองแห่งนี ้ใช้อาคารศาลากลางจงัหวดัหลงัเดมิเป็นพพิธิภณัฑ์ 
สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 สร้างเป็นเรือนไม้ เสาปนู ยกพืน้ใต้ถนุสงู 
หลงัคาทรงปัน้หยา  เป็นแหลง่เรียนรู้ประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และวถีิ
ชีวติเมืองตราด รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ สง่เสริม เผยแพร่มรดก
ทางศลิปวฒันธรรมของชาต ิและเป็นแหลง่ท่องเท่ียวทางด้าน
วฒันธรรม ภายในพพิธิภณัฑ์มีการจดัแสดงนิทรรศการ เช่น  ผู้คนเมืองตราด จดัแสดงกลุม่ชาติพนัธุ์ในจงัหวดั
ตราด อาทิ ไทย จีน เขมร ญวน ชอง เหตกุารณ์ส าคญัในสมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จดัแสดงเร่ืองการ
สง่มอบเมืองตราดคืนจากฝร่ังเศส  เหตกุารณ์ยทุธนาวีเกาะช้าง จดัแสดงเร่ืองราวตามล าดบัเหตกุารณ์ยทุธนาวี 
โดยจ าลองห้องจดัแสดงเป็นเรือรบ  เป็นต้น   

บา่ย  เดนิทางสูท่่าเรือแหลมงอบ แวะถ่ายภาพกบั จุดชมววิ สุดแผ่นดนิตะวันออก 
ถือได้วา่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กท่ีไมค่วรพลาด 

 ออกเดนิทางโดยเรือสปีดโบ๊ทโดยสารมุง่หน่าสู ่เกาะหมาก  
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 
 น าท่านชม พพิธิภัณฑ์เกาะหมาก พพิธิภณัฑ์ท่ีจดัแสดงข้อมลู เก่ียวกบั วถีิชีวติของชาวเกาะหมากและขนบนิยม 
ในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ตลอดจน ประวตัศิาสตร์โบราณคดี และศลิปหตัถกรรม อนัเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีแสดงให้เห็น ภมูปัิญญาของกลุม่ชนซึ่งอาศยัอยู่ใน เกาะหมาก ท่ีจะพาเรากลบัไปสูอ่ดีตในวนัวาน อีก
ครัง้  

 เช็คอินท่ีพกั MIRA MONTRA KOHMAK (พักที่ น่ี2คืน) 
อิสระท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั พร้อมกบักิจกรรมของรีสอร์ท เช่น เลน่น า้ พายคายกั 

18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า กบัมือ้อาหารซีฟูด้ สดๆ   
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วันที่สองของการเดนิทาง     ด าน า้หมู่เกาะรัง        (2) 

 
   
 
 
 
  
 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น.  ออกเดนิทางโดย เรือ SPEED BOAT สูเ่กาะรัง เป็นเกาะเลก็ๆท่ีตัง้อยู่ในหมูเ่กาะรัง ซึ่งอยู่ในความดแูลของ

อทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะช้าง เป็นเกาะท่ีมีสีสนัของท้องทะเล อนัสวยงามน า้ทะเลใสๆ ท าให้มองเห็นสีสนัของแนว
ปะการังและโขดหินใต้น า้ มีหาดทรายอนัขาวละเอียด บริเวณรอบๆหมูเ่กาะรัง มีเกาะน้อย ใหญ่อยู่จ านวนมาก 
ได้แก่ เกาะรังใหญ่ เกาะรังเลก็ เกาะกระ เกาะเทียน เกาะทองหลวง เกาะยกัษ์ เกาะสามพ่ีน้อง เกาะมะปริง เกาะ
ตุ๊น และเกาะก าป่ัน เป็นต้น ซึ่งเกาะต่าง ๆ เหมาะแก่การด าน า้ดปูะการังท่ามกลางฝงูปลาแหวกวา่ย 
น าท่านด าน า้ เกาะยักษ์ เป็นจดุด าน า้ท่ีได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก นกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาตแิวะเวียนกนัมาด าน า้ตืน้กนัท่ีเกาะยกัษ์ใหญ่แห่งนีม้ากพอสมควร บริเวณใต้ผืนน า้ทะเลสีเขียว
สดใส ปะการังท่ีน่ีจะเป็นปะการังน า้ตืน้ประเภท ปะการังเขากวาง ปะการังจาน ฟองน า้ท่ีเรียงรายกนัอยู่ในท้อง
ทะเล สามารถด าดไูด้ง่ายโดยใช้หน้ากากด าน า้แบบสน็อกเกิล้ มีปลาสวยงามจ าพวกปลาการ์ตนู ปลาเสือ ปลา
นกแก้วและปลาอ่ืนๆ อีกมากมายวา่ยมาอวดโฉมให้ชมในระยะใกล้ มีปะการังนานาชนิดและดอกไม้ทะเลสีสนั
สวยงาม 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค 
หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางไปยงัเป็นเกาะสามพ่ีน้องท่ีประกอบด้วยเกาะเทียน เกาะกลางและเกาะ
มะปริง โดยปะการังท่ียงัคงสภาพสมบรูณ์จะเป็นปะการังโขด ปะการังสมอง ปะการังวงแหวนและปะการังช่อง
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เหล่ียม แนวปะการังบนโขดหินจะอยู่รอบเกาะมะปริง ด้านท่ีอยู่ตรงข้ามกบัเกาะรังเดนิทางสู่ เกาะกระดาด เกาะ
ท่ีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน UNSEEN THAILAND ห่างจากเกาะหมากในบริเวณท่ีใกล้ท่ีสดุ คือแหลมสนโดยมี
ระยะทางห่างประมาณ 1  กิโลเมตรเท่านัน้  ชมทิวต้นมะพร้าวท่ีเอนเอียงลิว่ล้อไปตามแรงลม โดยเฉพาะต้น

มะพร้าวไฮไลท์ประจ าเกาะท่ีเอียงเข้าหาทะเล  และไฮไลท์ประจ าเกาะกระดาดก็คือ เจ้ากวางน้อยใหญ่ ปัจจบุนับน
เกาะกระดาดมีกวางหลายร้อยตวั จนได้รับฉายาว่าเป็น “ซาฟารีกลางทะเล” น าท่าน นัง่รถอีแต๊กกินลม (รถขนาด 
30 ท่ีนัง่) ชมววิบนเกาะ  ชมวถีิชีวติและธรรมชาตริะหว่างทาง ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็นดงมะพร้าว โดยในหลายจดุหลาย
ช่วง เราจะได้เห็นเจ้ากวางน้อย ใหญ่ออกมาหากินแบบชินกบัผู้คนและเสียงรถอีแต๊ก 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MIRA MONTRA KOHMAK 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
วันสามของการเดนิทาง  เกาะหมาก  – บ้านท่าระแนะ  – สนามบนิจ.ตราด    (3) 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 ออกเดนิทางโดยเรือสปีดโบ๊ทโดยสารมุง่หน่าสู ่ท่าเรือแหลมงอบ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  

 เดนิทางถึง ชุมชนบ้านยายม่อม เรียนรู้และยลเสน่ห์วฒันธรรม สมัผสัการท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น และ
ไมร่บกวนธรรมชาตท่ีิชมุชนแห่งนี ้ประชากรสว่นใหญ่ท่ีอาศยัอยู่เป็นชาวอิสลาม เชือ้สายเขมร หรือ อิสลามจาม ท่ี
อพยพมาจากเมืองกมัปงจาม ประเทศกัมพชูา แล้วมาตัง้ถิ่นฐานอยู่ในชมุชนแห่งนี ้บ้านยายมอ่มอยู่ใกล้กับเขตป่า
สงวนแห่งชาตป่ิาแหลมมะขาม มีระบบนิเวศป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์ และเป็นบริเวณท่ีมี หาดทรายสีด า มีเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทย และมีเพียง 5 แห่งในโลกนีเ้ท่านัน้ จึงเกิดเป็นภมูปัิญญาท้องถิ่นในการใช้ทรายด าหมกตวั 
ด้วยความรู้และความเช่ือวา่จะช่วยบรรเทาโรคบางชนิดได้ 
หาดทรายด าท่ีแรกแห่งนี ้  เรียกตามช่ือทางวชิาการวา่ ไลโมไนต์ (Limonite) เป็นแร่ท่ีเกิดจากการยบุสลายของเศษ
เหมืองและเปลือกหอย ผสมด้วยควอตซ์  หรือ เป็นแร่ท่ีเกิดจากการผกุร่อนของเหลก็ โดยหาดทรายด าท่ีน่ีมีลกัษณะ
เป็นสนัทรายทอดยาวกวา่ 1 กิโลเมตร เม็ดทรายสีด าละเอียด ชาวท้องถิ่นเช่ือกันวา่สามารถรักษาโรคเก่ียวกบั 
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กระดกู ข้อ กล้ามเนือ้ เช่น ปวดขา ปวดเม่ือยตามตวั ปกตวิธีิรักษาจะนอนไปบนทรายด าแล้วเอาทรายด ากลบ 
เรียกวา่ หมกทรายด า ถ้าปวดข้อเท้าก็กลบแคช่่วงข้อเท้า ถ้าปวดขาก็กลบไปทัง้ขา 
ให้ทุกท่านได้ทดลองท า สปาเท้าทรายด า เพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยตา่ง ๆ  

 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  
 จากนัน้ ออกเดนิทางสู ่ลานตะบูน บ้านท่าระแนะ  
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาที)  
  แหลง่ศกึษาเรียนรู้ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีผืนป่าชายเลนอนัอดุม

สมบรูณ์ เป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ ขนาด 2,000 ไร่ อายกุวา่  
 100 ปี แตล่ะต้นมีขนาดใหญ่มาก เป็นแหลง่อาหารอดุมสมบรูณ์

ชาวบ้านได้อาศยั ผืนป่าแห่งนีท้ ามาหากิน จบัป ูปลา กุ้ ง หอย 
ประมาณ 10 ปีมาแล้ว จนกลายอศัจรรย์ป่าชายเลน  

 1 ใน สถานท่ีท่องเท่ียว Unseen แห่งจงัหวดัตราด ความ
มหศัจรรย์อยู่ตรงท่ีการนัง่เรือไปลานตะบนู 10 นาที เราจะผา่น
ช่วงป่าในคลองถึง 3 ป่า คือ ป่าโกงกาง ป่าจากและป่าตะบนู ซึ่ง
ให้ความรู้สกึเหมือนเราได้เข้าไปในป่าดกึด าบรรพ์  บริการ
เคร่ืองดื่มสมุนไพรและขนมส าหรับทุกท่าน 
ออกเดนิทางสู ่ร้านของฝาก ให้ทกุท่านได้เลือกของฝาก อาทิเช่น ผลติภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป กะปิ อาหารทะเล
แห้ง และสนิค้าหตักรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 

16.00 น. เดนิทางสูส่นามบนิ จ.ตราด  
18.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส เท่ียวบนิท่ี PG308 
19.30 น.   เดนิทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

Happiness is here and now 
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                                                                                                      **ราคาเร่ิมต้นจากWebsite สายการบนิ** 

*หากต้องการพกัห้อง Type อ่ืนๆโปรดเช็คราคากบัทางทวัร์อีกครัง้* 

 อัตราค่าบริการรวม 
คา่พาหนะเดนิทาง รถบสัปรับอากาศในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน     
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ทศันาจร สายการบนิบางกอกแอร์เวย์ส กรุงเทพฯ-ตราด-กรุงเทพฯ 
  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 

คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ี

ก าหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

Happyprice 

** ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน** 

ผู้ใหญ่ 
เดินทาง 15 -20 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 
เดินทาง 21 ท่านขึน้ไป 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน (10 ห้อง Hilltop)  22,900.-  บาท 19,900.-  บาท 

เด็ก (5-11  ปี)  พกัร่วมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  ไม่เสริมเตียง 21,900.-  บาท 18,900.-  บาท 

ราคาตัว๋สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (ไป-กลบั) 5,200.-  บาท** 5,200.-  บาท** 

ราคาพกัเด่ียว ช าระเพิ่ม 4,000 บาท 4,000 บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่านช าระ
มาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดนิทางและได้รับการ
ยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของกรุ๊ป
ทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากัด ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการ

เปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั หากมีเหตุ
จ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ 
เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 
 

 

 

 


