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NO.42/2017

5 พฤษภาคม 2018
เพชรบุรี--จ.ตราด-เกาะกูด คาบาน่ า รีสอร์ ท – นา้ ตกคลองเจ้ า- ดนตรีคาราโอเกะ
04.00 น.
พร้ อมกัน ณ สหกรณ์ ฯครูเพชรบุรี ให้ การต้ อนรับโดยเจ้ าหน้ าที่ “ฅนธรรมทัวร์ ” เช็คสัมภาระผู้ร่วมเดินทาง พร้ อมสัมภาระ นา
ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ เดินทางสู่ จ.ตราด บริการอาหารว่างและเครื่ องดื่ม(บนรถ)
11.00 น.
ถึง จ.ตราด นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรื อ แหลมศอก เพื่อมุง่ หน้ าสูเ่ กาะกูดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของไทย เกาะกูดยังมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่เป็ นหาดทรายและน ้าทะเลใสสีมรกต จนได้ รับการขนานนามว่า "อันดามันแห่งทะเล ตะวันออก" เหมาะอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ที่ไม่ต้องการความวุน่ วาย เรื อออกเดินทางสูเ่ กาะกูดไปยังที่พกั
อันแสนสบาย เกาะกูด คาบาน่ า รี สอร์ ท ซึ่งอยู่ตดิ ทะเล กลางหาดทราย บ้ านพักอยู่ห่างชายหาด มีความเป็ นธรรมชาติ เงียบ
สงบและปลอดภัยหาดทรายลาดน ้าตื ้น เหมาะแก่การลงเล่นน ้าทะเล
12.00 น.
ถึงเกาะกูด รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ห้ องอาหารภายในรี สอร์ ท หลังอาหารเชิญท่านจัดเก็บสัมภาระพักผ่อนรอบๆ
บริเวณรี สอร์ ทตามอัธยาศัย
บ่าย
นาท่านสมาชิก ลงเรือสู่คลองเจ้ า ชมป่ าโกงกาง ชมหมูบ่ ้ านบริเวณริมคลองสู่ น ้าตกคลองเจ้ า เล่นน ้าตกตามอัธยาศัย
16.30 น.
พอสมควรแก่เวลา เดินทางกลับรี สอร์ ท รับประทานอาหารว่างเดินเล่นแถวชายหาด สนุกสนานกับกิจกรรมทางน ้า พายเรื อคยัคอ
อกกาลัง กีฬาชายหาด เล่นน ้าทะเลดาน ้าชมฝูงปลา หอยมือเสือบริเวณด้ านหน้ ารี สอร์ ท หรื อจะพักผ่อนนอนเล่น
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท พร้ อมจัดเลี ้ยง สาหรับท่านคณาจารย์ที่เกษียณ
* อิ่มอร่ อยกับอาหารรสเลิศ พร้ อมอาหารทะเลปิ ้ งย่ าง
* ร่ วมสนุกสนานกับดนตรี คาราโอเกะ
22.00 น.
พอสมควรแก่เวลาเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(พัก เกาะกูด คาบาน่ า รีสอร์ ท 1 คืน )
6 พฤษภาคม 2018
ดานา้ ชมปะการัง
07.00 น.
รับอรุณชมพระอาทิตย์ยามเช้ าสูดบรรยากาศแสนสดชื่น ดื่มชา กาแฟ เหมาะแก่การเดินเล่นริ มหาดทราย อันแสนยาวไกลเพื่อ
ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะกูด รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท
หมายเหตุ
ขึน้ อยู่กับคลื่นลมและสภาพอากาศ อันเนื่องจากเป็ นหน้ าฝน ทัง้ นีจ้ ะคานึงถึงความปลอดภัยของท่ านเป็ นสาคัญ
09.00 น.
พร้ อมกันที่เรื อ เพื่อออกเดินทาง ดานา้ ดูปะการังบริเวณเกาะยักษ์ ตื่นตากับธรรมชาติของโลกใต้ ทะเล ซึ่งมีทงั ้ ปะการังเขากวาง
ปะการังสมอง ปะการังอ่อนและฝูงปลาทะเลสวยงามมากมายหลากหลายชนิด เช่น ปลานกแก้ ว ปลาเก๋าทะเล ปลาหมึก ฝูงปลา
การ์ ตนู และกลุ่มดอกไม้ ทะเล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลาง (4) วันแบบปิ กนิก ที่เกาะ (ขึน้ กับสภาพคลื่นลมทะเล เป็ นสาคัญ)
บ่าย
ดานา้ ชมปะการัง เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายชนิดทัง้ ปะการังเขากวาง ปะการังหิน บริเวณเกาะนก เกาะทองหลาง
บริเวณนี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับฝูงปลาทะเลสวยงามที่แสนเชื่องมากมายหลายชนิด
16.00 น.
กลับถึงที่พกั รับประทานอาหารว่าง เดินเล่นริมหาดเล่นน ้าทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่า (5) พร้ อมผลไม้ ตามฤดูกาล จากนันเชิ
้ ญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (เกาะกูด คาบาน่ า รีสอร์ ท 1 คืน )
Group :
Program :

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุร ี
เกาะกูด 2 คืน

“เราทาด้วยใจ ไปทุกที่ มิตรทีด
่ .ี ..ฅนธรรม ท ัวร์ “ // หน้า 1
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Day : 19/12/2017

7 พฤษภาคม 2018
ตราด- ศึกษาดูงาน ช้ อปปิ ้ งของฝาก-เพชรบุรี
08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า(6) ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท
10.00 น.
เตรี ยมจัดเก็บสัมภาระ อาลา เกาะกูด Check out ออกจากรี สอร์ ท เดินทางสูท่ ่าเรื อ นาท่านเดินทางต่อสู่ “สหกรณ์ ฯครูตราด”
เพื่อเข้ าศึกษาดูงาน พร้ อมร่ วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สหกรณ์ฯครูตราด
14.00 น.
เสร็จสิ ้นภารกิจศึกษาดูงาน นาท่านเดินทางกลับ แวะ ตลาดผลไม้ ให้ ท่านเลือกซื ้อผลไม้ สดๆ ก่อนกลับ
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ห้ องอาหาร เดินทางต่อ
22.00 น.
กลับถึง “สหกรณ์ฯครูเพชรบุรี โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
หมายเหตุ

รายการข้ างต้ นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริ การ ** ผู ร้ ่วมเดินทางผู ใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 40
ผู ใ้ หญ่
ท่านละ 8,600

ท่าน **

บาท

เด็ก 2-10 ปี
ท่านละ 5,900 บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
* รถโค้ ชปรับอากาศ นาเที่ยว (เพชรบุรี-จ.ตราด) ตามรายการระบุ
* ที่พกั เกาะกูด คาบาน่ า รีสอร์ ท 2 คืน /(ห้ องละ 2 / 4 / ท่าน)
* อาหาร 7 มื ้อ ตามรายการระบุ
* เรื อรับส่ง ท่าเรื อ-เกาะกูด (ไป-กลับ)
* เรื อ ดาน ้าชมปะการังพร้ อมอุปกรณ์
* ดนตรีคาราโอเกะ + ซ้ อฟดริง้ (โซดา+น ้าอัดลม) 1 คืน
* เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ บริการระหว่างการเดินทาง
* ประกันการเดินทาง วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)
* มัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
* ภาษีมลู ค่าเพิม่ , ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
* ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มเติม นอกเหนือจากรายการระบุ

*** อภินน
ั ทนาการหมวกบักเก็ต กันแดด
สาหรับผู ร้ ่วมเดินทางทุกท่าน ***

Group :
Program :

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุร ี
เกาะกูด 2 คืน
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