รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE

หัตถกรรมลํ ้าค่า ผ้ า ทองสุโขทัย เที่ยวเมืองหลวงไทย
ชมเมืองมรดกโลก อุทยานประวัตศิ าสตร์ สโุ ขทัย - ศรี สชั นาลัย 1 วัน

T.A.T. LICENSE : 23 - 02201 RANGTHONGTOURS – CAR RENTAL

The World Heritage Sites : Sukhothai and Sri Satchanalai Historic Parks 1 Day

08.00 am. - Starting the journey, Picking up all passengers at Phitsanulok Airport. Sightseeing Sukhothai
Historic Park, the former capital of Thailand, flourished in the past (over 700 years).
- Ramkhamhaeng National Museum : this place will show you the prestigious antiques
of Sukhothai period, such as sword , Buddha images , Sangkhalok wares, Stone
inscriptions, etc.
12.00 am. - Lunch at the most famous noodle restaurant in Sukhothai
13.00 pm. - Visiting Sri Satchanarai historic park, one of famous history sites in Thailand
, including Wat Chang Lom Temple , Wat chedi chet theaw Temple , Wat Nang Phaya Temple
- Seeing the Gold Silken Clothes, specifically produced only in Sukhothai at Golden
Cloth Museum. This place displays the history of hand woven clothes of ancient
design and all kinds of hand woven clothes are here.
- Viewing the methods of making ancient gold 99%K at Somsamai Gold
- Visiting The Study and Preservation Center of Sangkhalok Kilns, the organization
established with the purpose to study and preserve Sangkhalok wares.
18.00 pm. - Turning bark to Phitsanulok

only 1,600 baht / person
Price includes :
All Transportation, Lunch , tour guide, all entrance fees, tram fees for 2 rounds, and insurance
P.S.

- This trip begins at Phitsanulok, and ends at Phitsanulok
- The price is for at least 5 customers or more

Contact : Thammanoon Rangthong Tel.(66)55-259973 , 219510 Mobile 089-6397755 Fax(66)55-251731
E- mail : rangthongtour@gmail.com ดูรูปได้ ท่ ี FB : http://www.facebook.com/RangthongTourCarRental
Golden House 55/37-38 Srithammatripidok R., Amphoe Muang, Phitsanulok 65000 Tel 055-259973, 219510 Fax 055-251731
รังทองทัวร์ เลขที่ 55/37-38 ถ.ศรี ธรรมไตรปิ ฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-259973, 219510 โทรสาร 055-251731
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ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23 - 02201 หจก.รั งทองทัวร์ – รถเช่ า

โปรแกรมท่ องเที่ยวอุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย – ศรี สัชนาลัย 1 วัน (คนไทย)

08.00 น. - ออกจากพิษณุโลก นําท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย
- สักการะ ศาลพระแม่ ย่า ที่ชาวสุโขทัยเคารพนับถือ เปรี ยบเสมือน พระราชชนนี ของพ่อขุนรามคําแหง
- ชม พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติรามคําแหง ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีคา่ มากมาย เช่น
พระพุทธรูป ถ้ วยชามสังคโลก อาวุธ ข้ าวของเครื่ องใช้ เป็ นต้ น
- นัง่ รถรางชม อุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของไทยเรา ที่มีอายุเก่าแก่
มากกว่า 700 ปี เยี่ยมชมโบราณสถานที่สวยงาม เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรี สวาย วัดสระศรี
- นมัสการพระพุทธรูปพูดได้ ที่สร้ างขวัญกําลังใจให้ ทหารพระนเรศวรรบชนะ ณ วัดศรี ชุม
12.00 น. - รับประทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ก๋วยเตี๋ยวโบราณอันขึ ้นชื่อของ จ.สุโขทัย
บ่าย - เดินทางสู่ อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี สัชนาลัย เยี่ยมชมโบราณสถานที่มีชื่อเสียง เช่น วัดช้ างล้ อม
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา
- ชมแหล่งเตาเผาสังคโลกที่เก่าแก่ที่สดุ ณ ศูนย์ ศึกษาอนุรักษ์ เตาสังคโลกบ้ านเกาะน้ อย
- นําท่านเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์ ผ้าทองคํา ชมผ้ าซิ่นตีนจก และผ้ าทองคํา ที่ทํามาจากทองจริงๆ
ที่มีชื่อเสียงของบ้ านหาดเสี ้ยว
- นําท่านชม วิธีการทําทองโบราณสุโขทัยที่มีชื่อเสียงของ จ.สุโขทัย ที่ใช้ เนื ้อทองถึง 99.99 %
- ซื ้อของฝากพื ้นเมืองขึ ้นชื่อของสุโขทัย
18.00 น. - ส่งคณะ ณ พิษณุโลก

พิเศษสุดเพียง

1,300 บาท/ ท่ าน

อัตรานีร้ วม
รถตู้ VIP นําเที่ยว , อาหารกลางวัน , มัคคุเทศก์, ค่าเข้ าชมทุกสถานที่ , รถรางนําเที่ยว 2 อุทยานฯ , อาหารว่าง, ประกันการเดินทาง
หมายเหตุ
- อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และเดินทางตังแต่
้ 5 ท่านขึ ้นไป
ติดต่ อ : รั งทองทัวร์ -รถเช่ า Tel. 055-259973, 219510 Fax 055-251731 ต่ อ ธรรมนูญ รั งทอง 086-4492655

E- mail : rangthongtour@gmail.com ดูรูปได้ ท่ ี FB : http://www.facebook.com/RangthongTourCarRental
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ราคาพิเศษที่ให้ ตวั แทนขาย
ทัวร์ สโุ ขทัย + ศรี สชั นาลัย 1 วัน
จํานวนคน
2 คน
3 คน
4 คน
5 – 10 คน
11 – 14 คน
ตัง่ แต่ 15 คนขึ ้นไป

รายการ
ทัวร์ ตา่ งชาติ
,,
,,
,,
,,
,,

ราคาปกติ
3,300
2,800
2,300
1,600
,,
,,

ราคาที่ให้
3,200
2,300
2,000
1,500
1,400
1,300

จํานวนคน
5 – 10 คน
11 – 14 คน
ตัง่ แต่ 15 คนขึ ้นไป

รายการ
ทัวร์ คนไทย
,,
,,

ราคาปกติ
1,300
,,
,,

ราคา
1,200
1,100
1,000

รถตู้ VIP นําเที่ยวตลอดทริปนี ้ มี TV คาราโอเกะ , เข็มขัดนิรภัยทุกที่นงั่

เที่ยวทั่วไทย สุขใจ ต้ อง ......... “ รั งทอง ”
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รายการรถเช่ าพร้ อมคนขับ
Toyota Yaris , Nissan Almera
Toyota Vios , Honda City
Toyota Altis , Vigo cab
Vigo 4 WD 4 doors
Van Toyota Commuter

ราคาปกติ
1,500 บาท/ คัน / วัน

ให้ Agent
1,300 บาท/ คัน / วัน

1,700 บาท/ คัน / วัน
2,000 บาท / วัน

1,500 บาท/ คัน / วัน
1,700 บาท / วัน

รายการรถเช่ าขับเอง
Toyota Yaris , Nissan Almera
Toyota Vios , Honda City
Toyota Altis , Vigo cab
Vigo 4 WD 4 doors

ราคาปกติ
1,000 บาท / วัน
1,300 บาท / วัน
1,500 บาท / วัน
1,800 บาท / วัน

ให้ Agent
800 บาท / วัน
1,000 บาท / วัน
1,300 บาท / วัน
1,500 บาท / วัน
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