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ฟ้าสวย น้าใส หาดทรายขาว ที่เกาะกูดคาบาน่ า
(หาดตะเภา กิ่งอาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด)
ท่ านจะได้ สัมผัสกับความงามตามธรรมชาติ ทรายเม็ดละเอียดขาวสะอาดตลอดแนว นา้ ทะเลใสสะอาดจนเห็นแนว
ปะการังทีย่ ังคงสมบูรณ์และความงดงามจนท่ านอยากจะได้ สัมผัสอย่างใกล้ ชิด อีกทั้งหอยเป๋ าฮื้อ, หอยมือเสื อ, หอยจอบ
สภาพป่ าชายเลนที่ยังคงสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่ งหนึ่งและท่ านจะได้ สัมผัสกับชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวประมงอย่ างแท้ จริง
นอกจากธรรมชาติที่กล่าวถึงแล้ วยังมีบันทึกประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่
๖) ทรงเสด็จประพาสน้าตกซึ่งมีชื่อว่ า “ น้าตกคลองเจ้ า “ และได้ ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อไว้ บนแผ่ นหิน อันเป็ นทีเ่ คารพ
สั กการะตลอดมาจนทุกวันนี้
“ เกาะกูดคาบาน่ า ” ตั้งอยู่บริเวณหาดตะเภาใกล้ กับหาดคลองเจ้ า บ้ านพักปลูกเรียงรายตามแนวต้ น มะพร้ าวที่มี
อยู่ด้งั เดิม
ในบรรยากาศที่กลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งมีอยู่มากมาย มีท้งั แบบห้ องพักเดีย่ วและบ้ านพักรวม (บ้ านพักแต่ ละหลังมี
ห้ องน้าในตัว)อีกทั้งห้ องอาหาร
พร้ อมทั้งเครื่องเสียง/คาราโอเกะ ที่สามารถรองรับได้ ถึง 150 ท่ าน การเดินทางสู่ “ เกาะกูดคาบาน่ า “ เรามีเรือที่ทันสมัย
พร้ อมอุปกรณ์ชูชีพเตรียมไว้
ให้ ท่าน โดยใช้ เวลาการเดินทางเพียง 1.30 ชั่วโมง จากท่ าเรือแหลมศอก อาเภอเมือง จังหวัดตราด
การให้ บริการ PACKAGES TOUR (3 วัน 2 คืน)
วันแรก
-เวลา 12.30 น.
ออกเดินทางจากท่ าเรือแหลมศอกด้ วยเรือด่ วนปรับอากาศ (เฟอร์ รี่)
-เวลา 14.00 น.
ถึงท่ าเรือ “เกาะกูด” นาท่ านสู่ รีสอร์ ท “เกาะกูดคาบาน่ า” ต้ อนรับท่ านด้ วย welcome drink
รับสั มภาระและกุญแจห้ องพัก
-เวลา 15.30 น.
เดินทางไปชม เล่ นน้าตก และสั กการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่น้าตกคลองเจ้ า
-เวลา 17.00 น.
เดินทางกลับสู่ ทพี่ ัก และรับประทานอาหารว่ างที่เราเตรียมไว้ บริการท่าน
จากนั้นเชิญท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศัยหรือจะเล่ นน้าทีใ่ สสะอาดหน้ าชายหาดของเรา
-เวลา 19.00 น.
รับประทานอาหารคา่ และร่ วมสนุกกับกิจกรรมยามคา่ ด้ วยการร้ องเพลงคาราโอเกะ(ร้ องรวม)
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วันที่สอง

-เวลา 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่ า”
-เวลา 09.30 น.
เดินทางล่องเรือชมเกาะแก่ ง ดานา้ ชมปะการังบริเวณ เกาะแรด อ่ าวตุ่ม
( ต้ องขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
ซึ่งเป็ นแหล่ งดาน้าดูปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็ นแหล่ งที่เพิ่งจะถูก
ค้นพบเมื่อไม่ นานนี้ เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายและฝูงปลานานาชนิดที่
สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมากเหมาะสาหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแห่ งหนึ่ง
ของหมู่เกาะ ในทะเลตะวันออก
-เวลา 12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน(อาหารกล่ อง) บนเรือ และดาน้าต่ อ
-เวลา 15.00 น.
เชิญรับประทานอาหารว่างที่รีสอร์ ท จากนั้นเชิญท่ านพักผ่ อน เล่ นน้าทะเลที่ใสสะอาด หรือ
อาบแดดบนหาดทรายที่ขาวละเอียดตลอดแนว ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่ านจะได้ สัมผัส
กับธรรมชาติของที่นี่ และชมพระอาทิตย์ ตกทีส่ วยที่สุดที่ “เกาะกูดคาบาน่ า”
-เวลา 19.00 น.
รับประทานอาหารคา่ ซึ่งท่ านจะได้ อิ่มอร่ อยกับอาหารทะเลสด ๆ ที่เรามอบเป็ น
พิเศษให้ กับท่ าน ท่ ามกลางบรรยากาศอันเป็ นธรรมชาติ เสี ยงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง
และสนุกกับกิจกรรมยามคา่ คืนด้วยการร้ องเพลงคาราโอเกะ

วันที่สาม -เวลา
-เวลา
-เวลา
- เวลา

08.00 น.
09.30 น.
10.00 น.
11.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า เก็บสั มภาระ จากนั้นเชิญท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศัย
เดินทางออกจากรีสอร
ออกเรือเดินทางกลับจาก “เกาะกูด”
ถึงท่ าเทียบเรือแหลมศอก ขอให้ ท่านเดินทางกลับบ้ านพัก โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

-ห้ องปรับอากาศ : VIP 5,400 บาท/ท่ าน (ห้ องแอร์ , ทีวี, น้าอุ่น)
-เด็กอายุไม่ เกิน 10 ขวบ 3,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ค่าเรือด่ วนปรับอากาศไป-กลับ
-ค่าห้ องพักปรับอากาศ 2 คืน
-ค่านาเทียวน้าตก, ดาน้าชมปะการัง พร้ อมอุปกรณ์
-ค่าอาหาร 5 มือ้ พร้ อมอาหารว่าง 2 มือ้
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-น้าชา,กาแฟ,โอวัลติน,ขนมปัง,น้าแข็ง,น้าดื่ม ฟรีตลอดแพคเก็จ
-คาราโอเกะ(ร้ องรวม) เวลา 20.00 น. - 23.00 น.

เงื่อนไขอื่น

-ห้ ามนาสั ตว์ เลีย้ งทุกชนิดไปที่รีสอร์ ทโดยไม่ ได้ รับการอนุญาต
-ไม่ อนุญาตให้ นาเครื่องดื่มทุกชนิดข้ ามไปที่รีสอร์ ท
(ในกรณีที่ท่านนาเครื่องดื่มไปเอง มีค่าขนส่ งที่ต้องชาระก่ อนลงเรือ 300 บาท
-เมื่อทากิจกรรมนอกรีสอร์ ท ปิ ดพักเครื่องปั่นไฟฟ้า ( เวลาประมาณ 9.00-17.00 น.)

