รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE

โปรแกรมท่ องเที่ยวอย่ างย่ อ

โปรแกรมท่ องเที่ยวสุดฮิตหน้ าฝน 2 วัน 1 คืน
ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก – พิษณุโลก – สุโขทัย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23-02201 หจก.รั งทองทัวร์ – รถเช่ า

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

วันที่ 1
09.00 น. รับคณะ ณ สนามบินพิษณุโลก นําท่านนมัสการ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่สวย
ที่สดุ ในประเทศ + รับประทานอาหารกลางวัน(1) + สักการะ พระบรมราชานุสาวรี ย์เจ้ าพระยาจักรี
ผู้เป็ นปฐมกษัตริ ย์ราชวงศ์จกั รี + นัง่ รถรางชมเมือง + นมัสการ เจ้ าแม่กวนอิมหยกขาว ชิ ้นเดียว
ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ + สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแอ็ดเวนเจอร์ ท้ าทายกับสายนํ ้า
ด้ วย ล่องแก่งลํานํ ้าเข็ก + เที่ยวชมยามคํ่าคืนในตัวเมืองพิษณุโลก รับประทานอาหารเย็น (ตาม
อัธยาศัย) + เข้ าพักโรงแรมบ้ านพามดาว
วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ า (2) + นําท่านเที่ยวชม อุทยานฯประวัติศาสตร์ สโุ ขทัย เมืองมรดก
โลก เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของไทยเราในอดีต + นัง่ รถรางชมเมือง ประวัติศาสตร์ ที่มีอายุเก่าแก่มาก
กว่า700 ปี + ชมพิพิธภัณ์รามคําแหง ที่เก็บเรื่ องราวประวัติศาสตร์ และของมีค่าสมัยสุโขทัยไว้ อย่าง
มากมาย + รับประทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (3) + สักการะศาลพระแม่ยา่ ที่พอ่ ขุนรามทรงสร้ างให้
พระมารดา + แวะซื ้อของฝาก และ ส่งคณะ ณ สนามบินพิษณุโลก โดยสวัสดิภาพ

พัก โรงแรมบ้ านพามดาว 3,200 บาท / ท่าน อาหาร 3 มื ้อ พักเดี่ยวเพิ่ม 400 บาท/ ท่าน
พัก วนธารา รี สอร์ ท
3,900 บาท / ท่าน อาหาร 4 มื ้อ พักเดี่ยวเพิ่ม 800 บาท/ ท่าน

การเตรี ยมตัว
กางเกงขาสัน,้ รองเท้ าผ้ าใบ / รองเท้ าเดินป่ า , ครี มกันแดด , หมวกกันแดด, เสื ้อผ้ าสําหรับล่องแก่ง ควรเป็ นสีเข้ ม
หมายเหตุ
- ราคานีร้ วม รถตู้นําเที่ยว , มัคคุเทศก์ , ค่าเข้ าอุทยานฯ , ประกันภัย , ที่พกั 1 คืน , รถรางนําเที่ยว , อาหาร 3 มื ้อ
ค่าล่องแก่ง และ อุปกรณ์ตา่ งๆ
- เดินทางตัง้ แต่ 8 ท่ านขึน้ ไป , อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ดื่มแอลกอฮอล์ และ เด็กที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี ลงล่องแก่งโดยเด็ดขาด
- โปรแกรมท่องเที่ยวนี ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม , ยืนยันจองทัวร์ ก่อนเดินทางล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วัน
ติดต่ อได้ ท่ ี : รั งทองทัวร์ Tel. 086-4492655, 089-6397755, 055-259973 ต่ อ ธรรมนูญ Line id : ball73

E-Mail : rangthongtour@gmail.com ดูรูปได้ ท่ ี FB: http://www.facebook.com/RangthongTourCarRental
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การจองทัวร์
1. มัดจํา 50% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้ บริ การ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทาง 10 วัน
ชื่อบัญชี หจก.รั งทองทัวร์ -รถเช่ า เลขที่ 263-439593-9 ออมทรั พย์ ธ.กรุ งเทพ สาขาพิษณุโลก
2. หากโอนเงินมาแล้ วกรุณาส่งแฟกซ์ สําเนาใบโอนเงิน พร้ อมกับรายชื่อ นามสกุลของคณะทัวร์ ที่จะมา + เบอร์ มือถือ
และวันที่ต้องการจองทัวร์

ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก ( กรกฎาคม - ตุลาคม )

- 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 ลอ่ งแก่งลํานํ ้าเข็ก – พิษณุโลก – สุโขทัย 2 วัน
จํานวนคน
ตัง่ แต่ 8 คนขึ ้นไป
,,

รายการที่พัก
โรงแรมบ้ านพามดาว
วนธารา รี สอร์ ท

ราคาปกติ
3,200
3,900

Agent
2,800
3,500

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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