รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE
ที่รท. 01/ 2560
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

โปรแกรมทัวร์ ชมเมืองพิษณุโลก + ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก 1 วัน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23-02201 หจก.รั งทองทัวร์

ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก กิจกรรมผจญภัยทางนํ ้าที่ได้ รับงามสนใจเป็ นอย่างมากในเมืองไทย มีระดับความ
ยากตั้งแต่ 1 – 5 โดยลํานํ ้าเข็กที่นี่มีลกั ษณะแก่งที่ดี เนื่องจากแก่งลํานํ ้าเข็กจะค่อยๆไล่ระดับจากง่าย ไปหาแก่งยาก จึง
ทําให้ คนเล่นสามารถปรับระดับการล่องแก่งได้ ง่าย และที่นี่ก็มีบริ ษัทล่องแก่งที่ได้ รับการฝึกฝน และอบรมเป็ นอย่างดี และ
ก่อนเล่นล่องแก่งจะมีเจ้ าหน้ าที่มาทําการสอน วิธีการล่องแก่งที่ถูกวิธีให้ ก่อนครึ่ งชม. พร้ อมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น
หมวก , เสื ้อชูชีพ , ไม้ พาย และเจ้ าหน้ าที่ดแู ลหัว – ท้ ายเรื อตลอดการล่องแก่ง ทําให้ นกั ท่องเที่ยวรู้ สึกมัน่ ใจ ในความ
ปลอดภัย และกลับมาล่องแก่งอีกหลายครัง้

วันแรก
09.00 น. - รับคณะ ณ สนามบินพิษณุโลก นําท่านเดินทางมาพิษณุโลก
- รับประทานอาหารเช้ า (1)
10.00 น. - นมัสการ พระพุทธชินราช เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่หล่อด้ วยทองสัมฤทธิ์ ได้ รับการกล่าว
ขานว่าเป็ นพระพุทธรูปที่มีพทุ ธลักษณะงดงามที่สดุ ในประเทศ นมัสการ วิหารพระเจ้ าเข้ านิพพาน ที่มีแห่ง
เดียวในประเทศไทย ต่อด้ วยนมัสการ พระเหลือ ที่ชาวพิษณุโลกมีความเชื่อว่า ผู้ใดได้ ไหว้ พระเหลือแล้ วเงิน
จะเหลือกินเหลือใช้ และนําท่านเลือกซื ้อของฝากเมืองพิษณุโลก
- นําท่านนัง่ รถรางชมเมือง ชมสถานที่สําคัญต่างๆในเมืองพิษณุโลก อาทิเช่น พระบรมราชานุสาวรี ย์เจ้ า
พระยาจักรี , หัวรถไฟโบราณ , ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอื่นๆ
- นมัสการ เจ้ าแม่ กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ ท่ สี ุดในประเทศ และชมวิวทิวทัศน์พิษณุโลก ณ เขาสมอแคลง
ที่ได้ ชื่อว่า “ ดอยสุเทพ 2 ”
13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน (2)
- สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมแอ็ดเวนเจอร์ ผจญภัยท้ าทายกับสายนํ ้า และเกาะแก่งต่างๆมากมาย
ด้ วย ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก
18.00 น. - ส่งคณะ ณ สนามบินพิษณุโลก เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หจก.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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รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE
อัตราค่ าบริการ เดินทางตังแต่
้ 5 ท่านขึ ้นไป 1,800 บาท/ ท่าน
อัตรานีร้ วม
1. รถตู้ VIP นําเที่ยว
2. อาหารว่าง
3. อาหาร 1 มื ้อ

4. มัคคุเทศก์นําเที่ยว
5. ประกันภัย
6. ค่าล่องแก่ง + อุปกรณ์ตา่ งๆ

การเตรี ยมตัว
กางเกงขาสัน,้ ครี มกันแดด , หมวกกันแดด, ยาประจําตัว , ถ้ าล่องแก่งเสื ้อ และกางเกงล่องแก่งควรเป็ นสีเข้ ม
หมายเหตุ
- โปรแกรมท่องเที่ยวนี ้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม, ยืนยันการจองทัวร์ ก่อนเดินทางล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วัน
- ไม่อนุญาตให้ ผ้ ทู ี่ดื่มแอลกอฮอล์ และ เด็กที่อายุตํ่ากว่า 12 ปี ลงล่องแก่งโดยเด็ดขาด
- อัตราค่าบริ การนี ้ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 %
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
การจองทัวร์
1. ชําระ 100% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้ บริการ
ชื่อบัญชี หจก.รั งทองทัวร์ -รถเช่ า เลขที่ 263-439593-9 ออมทรั พย์ ธ.กรุ งเทพ สาขาพิษณุโลก
2. หากโอนเงินมาแล้ วกรุณาส่งแฟกซ์ / Email สําเนาใบโอนเงิน พร้ อมกับรายชื่อ นามสกุลของคณะทัวร์ ที่จะมา + เบอร์ มือถือ
และวันที่ต้องการจองทัวร์

รถตู้ VIP นําเที่ยวตลอดทริปนี ้ มี TV คาราโอเกะ , เข็มขัดนิรภัยทุกที่นงั่

เที่ยวทั่วไทย สุขใจ ต้ อง ......... “ รังทอง ”
หจก.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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รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE
โปรแกรมท่ องเที่ยวผจญภัยวัยมัน 1 วัน
ล่ องแก่ งลํานํา้ เข็ก ( กรกฎาคม - ตุลาคมของทุกปี )
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว 23-02201

- เปลี่ยนชุดเตรี ยมพร้ อมสําหรับกิจกรรม “ ล่องแก่งผจญภัยกลางลํานํ ้าเข็ก ”
- รับฟั งการสาธิตวิธีการบังคับเรื อยาง และการปฏิบตั ติ น ให้ เกิดความปลอดภัยขณะล่องแก่ง
- ล่องแก่ง เริ่มต้ นปฐมบทแห่งการล่องแก่งผจญภัยกลางสายนํ ้าเข็ก ด้ วยโค้ งตัวเอส, แก่งมรดกป่ า, แก่งปากยาง,
แก่งหินลาด ซึง่ เป็ นชันนํ
้ ้าตก, แก่งสวนรัชมังคลา, แก่งซางที่ยิ่งใหญ่เร้ าใจ, แก่งโสภาราม เกลียวคลื่นม้ วนตัว
ดุดนั , แก่งนางคอย มันสะใจจากการลดระดับของชันหิ
้ น, แก่งยาว คดโค้ งด้ วยโขดหิน เกาะแก่งยาวเกือบร้ อย
เมตร สนุกท้ าทายไปกับสายนํ ้าที่เชี่ยวกราก และปิ ดท้ ายความมันที่แก่งวังนํ ้าเย็น ก่อนจะสละเรื อยางขึ ้นสูฝ่ ั่ ง

เดินทางมาเอง ราคา 750 บาท/ ท่ าน (ล่ องแก่ งอย่ างเดียว)
ล่ องแก่ ง + รถตู้รับ-ส่ ง 1,200 บาท/ ท่ าน
อัตรานี ้รวม

- เรื อยาง , หมวกกันน๊ อก , เสื ้อชูชีพ , เจ้ าหน้ าที่ควบคุมเรื อยาง
- รถรับ-ส่ง อ.เมืองพิษณุโลก - ลํานํ ้าเข็ก

- อาหารว่าง และ เครื่ องดื่ม
- ประกันภัย

หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 12 ปี , ผู้ที่มีโรคประจําตัวร้ ายแรง และ ผู้ที่อยูใ่ นอาการ
มึนเมาแอลกอฮอล์ ลงล่องแก่ง
- อัตราค่าบริ การนี ้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ ้นไป (ถ้ ามาล่ องแก่ งน้ อยกว่ า 6 คน จะลงเรื อร่ วมกับคนอื่น)
ติดต่ อ : 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
หจก.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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รังทองทัวร์ ~รถเช่ า
GOLDEN HOUSE
ราคาพิเศษที่ให้ ตวั แทนขาย
ทัวร์ ลอ่ งแก่ง 1 วัน
จํานวนคน
5 – 7 คน
8 – 29 คน
ตังแต่
้ 30 คน ขึ ้นไป

รายการ
ทัวร์ พษิ ณุโลก + ล่องแก่ง
,,
,,

ราคาปกติ
1,800
1,600
1,400

Agent
1,500
1,300
1,200

จํานวนคน
ตังแต่
้ 2 คน ขึ ้นไป

รายการ
ล่องแก่ง + รถรับ-ส่ ง

ราคาปกติ
1,200

Agent
999

จํานวนคน
ตังแต่
้ 1 คน ขึ ้นไป

รายการ
ล่องแก่ง

ราคาปกติ
750

Agent
600

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

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

