รังทองทัวร์ ~รถเช่ า

ขอพร 3 สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทธชินราช – พระแม่ยา่ - เจ้ าแม่กวนอิมหยกขาว

GOLDEN HOUSE

นัง่ รถรางชมเมืองมรดกโลก 700 ปี อุทยานประวัตศิ าสตร์ สโุ ขทัย 1 วัน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23-02201 หจก.รั งทองทัวร์ – รถเช่ า

โปรแกรมทัวร์ เมืองพิษณุโลก + อุทยานประวัตศิ าสตร์ สุโขทัย 1 วัน (คนไทย)

08.30 น. - เดินทางออกจากพิษณุโลก มุ่งหน้าสู่เมืองมรดกโลก
- นําท่านขอพร พระแม่ ย่า ที่เคารพสักการะของชาวเมืองสุ โขทัย โดยเชื่อกันว่าพ่อขุนรามคําแหงสร้าง
ขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กบั พระมารดา คือ พระนางเสื อง
- ชม พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติรามคําแหง ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น พระพุทธรู ป
ถ้วยชามสังคโลก อาวุธ ข้าวของเครื่ องใช้ เป็ นต้น
- นัง่ รถรางชม อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองหลวงที่ยงิ่ ใหญ่ของไทยเรา ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า
700 ปี เยีย่ มชมโบราณสถานที่สวยงาม เช่น วัดมหาธาตุ วัดศรี สวาย วัดสระศรี วัดศรี ชุม
- แวะร้านของฝากขึ้นชื่อ จ.สุ โขทัย เช่น ถั่วทอด ขนมเกลียว กล้วยอบเนย ผ้าทอพืน้ เมือง
12.00 น. - รับประทานก๋ วยเตี๋ยวสุ โขทัย ก๋ วยเตี๋ยวโบราณอันขึ้นชื่อของ จ.สุ โขทัย
- แวะเติมพลัง ณ ร้านกาแฟ – โกโก้ สุ ดฮิตที่อร่ อยที่สุดในเมืองพิษณุโลก (ตามอัธยาศัย)
- นําท่านนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ที่ได้รับ
การกล่าวขานว่าเป็ นพระพุทธรู ปที่มีพทุ ธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศ ต่อด้วย พระเหลือ ที่ชาว
พิษณุโลกมีความเชื่อว่า ผูใ้ ดได้ไหว้พระเหลือแล้วเงินจะเหลือกินเหลือใช้
- ขึ้นเขาสมอแครงชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองพิษณุโลก และ นมัสการ เจ้ าแม่ กวนอิมหยกขาว
ทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในประเทศ
18.00 น. - ส่ งคณะ ณ พิษณุโลก

พิเศษสุ ดเพียง

1,600 บาท/ ท่าน

อัตรานีร้ วม
รถตู้ VIP นําเที่ยว , อาหารกลางวัน, มัคคุเทศก์, ค่าเข้าอุทยานฯ, รถรางนําเที่ยว 2 อุทยานฯ, อาหารว่าง , ประกันการเดินทาง
หมายเหตุ
- ทัวร์เริ่ ม ที่พิษณุโลก สิ้ นสุ ดที่พิษณุโลก ราคานี้ ต้ งั แต่ 4 ท่านขึ้นไป

ติดต่ อ : รั งทองทัวร์ -รถเช่ า Tel. 055-259973, 219510 Fax 055-251731 ต่ อ ธรรมนูญ 089-6397755, 086-4492655

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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ราคาพิเศษที่ให้ ตวั แทนขาย
ทัวร์ พษิ ณุโลก + สุโขทัย 1 วัน
จํานวนคน
4 คน
5 – 10 คน
11 – 14 คน
ตัง่ แต่ 15 คนขึ ้นไป

รายการ
ทัวร์ คนไทย
,,
,,
,,

ราคาปกติ
1,600
1,300
,,
,,

ราคา
1,500
1,200
1,100
1,000

รถตู้ VIP นําเที่ยวในทริปนี ้ พร้ อมTV คาราโอเกะ , เข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ ัง
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