รังทองทัวร์ ~รถเช่ า

โปรแกรมท่ องเที่ยวผจญภัยวัยมัน 2 วัน 1 คืน (หน้ าฝนเท่ านัน้ )
ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก – ภูหนิ ร่ องกล้ า - ทับเบิก
GOLDEN HOUSE

โปรแกรมท่ องเที่ยวอย่ างย่ อ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23 - 02201 หจก.รั งทองทัวร์ – รถเช่ า

สําหรับผู้ที่ชื่นชอบความมันส์ และท้ าทายกับสายนํ ้า สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม อากาศร่มรื่ นเย็นสบาย ท่ามกลางสาย
หมอก และขุนเขา ท่านไม่ควรพลาดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดฮิตนี ้ ( ทัวร์ นี ้เริ่ม ฤดูฝน กรกฎาคม – ตุลาคม )

โปรแกรมทัวร์ ล่องแก่ งลํานํา้ เข็ก - ภูหนิ ร่ องกล้ า – ทับเบิก 2 วัน 1 คืน
เที่ยวเขาสูง นอนดูดาว ท้ าลมหนาว ผจญภัยล่องแก่ง ชมอัสดงยามเย็น ชมทะเลหมอกสีทองภูทบั เบิก

วันแรก
08.00 น. - รับคณะ ณ อ.เมืองพิษณุโลก และออกเดินทางสูล่ ํานํ ้าเข็ก
09.00 น. - นําท่านเข้ าสูล่ ํานํ ้าเข็ก ผจญภัยท้ าทายไปกับสายนํ ้า สนุกสนาน ตื่นเต้ นกับเกาะแก่งต่างๆมากมายด้ วย
ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก ที่ทกุ คนพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่าสนุกสุดในภาคเหนือ
12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน ณ วนธารา รีสอร์ ท (1)
บ่าย - ชมรูปภาพ และสไลด์ประวัตคิ วามเป็ นมาของอุทยานแห่งชาติภหู ินร่องกล้ า
- ชม ถํ ้าหินธรรมชาติ ที่ใช้ เป็ นที่หลบภัยทางอากาศ ที่สามารถจุคนได้ เป็ นหลายร้ อยคน
- ชม โรงเรี ยนการเมืองการทหาร ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นสถานที่ให้ การศึกษาตามแนวทางลัทธิคอมมิวนิสต์
- ชม กังหันนํา้ ที่สร้ างโดยนิสิตจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็ นแนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์
- เลือกซื ้อผักผลไม้ เมืองหนาวสดๆจากไร่ และของที่ระลึกงานหัตถกรรมฝี มือชาวเขา อาทิเช่น ดอกกระดาษ
นํ ้าเต้ า ของเล่น เสื ้อ หมวก ฯ
17.30 น. - ชม ความสวยงามพระอาทิตย์ ตกดิน และปรากฎการณ์ ธรรมชาติที่แปลกสะดุดตา ณ ลานหินแตก
19.00 น. - รับประทานอาหารเย็น (2) และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รีสอร์ ทภูหนิ ร่ องกล้ า

วันที่ 2
04.45 น. - นําท่านสูจ่ ดุ สูงสุดของเพชรบูรณ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดสูง ณ จุดชมวิวทับเบิก
- ชมสถานที่รับนํ ้าฟ้ากลางหาว เพื่อใช้ เป็ นนํ ้ามนต์ศกั ดิส์ ทิ ธ์ ในพระราชพิธีมหามงคล ณ วัดป่ าภูทบั เบิก
หจก.รังทองทัวร์ เลขที่ 55/37-38 ถ.ศรี ธรรมไตรปิ ฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-259973, 219510 โทรสาร 055-251731
RangthongTour – Car rental 55/37 Srithammatripidok R., Amphoe Muang, Phitsanulok, 65000 Tel +66 55259973, +66 864492655
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09.00 น. - รับประทานอาหารเช้ า (3)
10.00 น. - ชมแปลงสาธิตปลูกสตรอเบอรี่ ซาโยเต้ ดอกกระดาษ กาแฟ ดอกไม้ เมืองหนาว และอื่นๆ ณ
โครงการหลวงภูหนิ ร่ องกล้ า
- เดินทางสู่ ทางเดินโลกที่สาม ชมสถานที่สําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สํานักอํานาจรั ฐ
ลานเอนกประสงค์ ผาชูธง ที่หลบภัยทางอากาศ สุสานนักรบ ทปท. และในบริ เวณนี ้ยังมี
ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ลานหินปุ่ ม และซันแคร์ ก
13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน (4) และเดินทางกลับพิษณุโลก
14.00 น. - แวะชิมกาแฟสดชมวิวลํานํ ้าเข็ก ณ กาแฟสดจ่ าทวี
15.30 น. - เดินทางถึงพิษณุโลก โดยสวัสดิภาพ

พิเศษสุดเพียง 3,600 บาท /ท่ าน ( เดินทางตังแต่
้ 8 ท่านขึ ้นไป )
อัตรานีร้ วม
- รถตู้นําเที่ยวตลอดโปรแกรม
- ค่าอาหาร 4 มื ้อ
- ค่าที่พกั ภูหนิ 1 คืน
- ค่าล่องแก่ง + อุปกรณ์ตา่ งๆ

- ค่าธรรมเนียม และค่าเข้ าชมทุกสถานที่
- มัคคุเทศก์นําเที่ยว
- ประกันภัย

- อาหารว่าง

การเตรี ยมตัว
กางเกงขาสันสวมใส่
้
สบาย , เสื ้อกันหนาว , รองเท้ าผ้ าใบ / รองเท้ าแตะที่มีสายรัด, ครี มกันแดด , หมวกกันแดด, เสื ้อกันฝน,
ยาประจําตัว , ถ้ าล่องแก่งเสื ้อ และกางเกงล่องแก่งควรเป็ นสีเข้ ม
หมายเหตุ
- ทัวร์ เริ่ม ที่พิษณุโลก สิ ้นสุดที่พิษณุโลก

- ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ดื่มแอลกอฮอล์ และ เด็กที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี ลงล่องแก่งโดยเด็ดขาด
- อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% ถ้ าพักเดี่ยวเพิ่ม 600 ท่าน
- ยืนยันการจองทัวร์ ก่อนเดินทางล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วัน
การจองทัวร์
1. มัดจํา 50% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้ บริ การ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางจริ ง 10 วัน
ชื่อบัญชี หจก.รังทองทัวร์ -รถเช่า เลขที่ 263-439593-9 ออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ สาขาพิษณุโลก
2. หากโอนเงินมาแล้ วกรุณาส่งแฟกซ์ สําเนาใบโอนเงิน พร้ อมกับรายชื่อ นามสกุลของคณะทัวร์ ที่จะมา + เบอร์ มือถือ
และวันที่ต้องการจองทัวร์
สอบถามรายละเอียดได้ ท่ ี
รั งทองทัวร์ Tel. 086-4492655, 089-6397755, 055-259973 ต่ อ ธรรมนูญ Line id : ball73 Fax 055-251731

E-Mail : rangthongtour@gmail.com ดูรูปได้ ท่ ี FB: http://www.facebook.com/RangthongTourCarRental
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ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก ( กรกฎาคม - ตุลาคม )
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23-02201

- เปลี่ยนชุดเตรี ยมพร้ อมสําหรับกิจกรรม “ ล่ องแก่ งผจญภัยกลางลํานํา้ เข็ก”
- รับฟั งการสาธิตวิธีการบังคับเรื อยาง และการปฏิบตั ติ น ให้ เกิดความปลอดภัยขณะล่องแก่ง
- ล่องแก่ง เริ่ มต้ นปฐมบทแห่งการล่องแก่งผจญภัยกลางสายนํ ้าเข็ก ด้ วยโค้ งตัวเอส, แก่งมรดกป่ า, แก่งปากยาง ,
แก่งหินลาด ซึง่ เป็ นชั้นนํ ้าตก, แก่งสวนรัชมังคลา, แก่งซางที่ยิ่งใหญ่เร้ าใจ, แก่งโสภาราม เกลียวคลืน่ ม้ วนตัว
ดุดนั , แก่งนางคอย มันสะใจจากการลดระดับของชั้นหิน, แก่งยาว คดโค้ งด้ วยโขดหิน เกาะแก่งยาวเกือบร้ อย
เมตร สนุกท้ าทายไปกับสายนํ ้าที่เชี่ยวกราก และปิ ดท้ ายความมันที่แก่งวังนํ ้าเย็น ก่อนจะสละเรื อยางขึ ้นสูฝ่ ั่ ง

รถตู้ VIP นําเที่ยวในทริปนี ้ พร้ อมTV คาราโอเกะ , เข็มขัดนิรภัยทุกที่น่ ัง

เที่ยวทั่วไทย สุขใจ ต้ อง ......... “ รั งทอง ”
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ราคาพิเศษที่ให้ ตวั แทนขาย
ทัวร์ ล่องแก่ งลํานํา้ เข็ก - ภูหนิ ร่ องกล้ า – ทับเบิก 2 วัน 1 คืน
จํานวนคน
ตัง่ แต่ 8 คนขึ ้นไป

รายการ
ทัวร์ คนไทย

ราคาปกติ
3,600

ราคา
3,300
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