 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 2 ก.ย. 2020 13:28

แพค็ เกจทัวร์ พิษณโุ ลก ลอ่ งแกง่ น้ำเข็ก 2 วัน 1 คืน พัก Rain
Forest Resort



ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน หรอื รถทัวร์ไป-กลับ กรงุ เทพฯ-พิษณโุ ลก
สนกุ สนาน ตื่นเต้น สดุ มันส์กับ
ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ระยะทาง 8 ก.ม
สุดมั นส์กับแกง่ น้ำ 15 แกง่

ชมธรรมชาติ ที่อุทยานหืนล่องกล้า

ลานหนิ ป่มุ หนิ แตก
ใหว้พระ ทำบุญ ที่

วัดพระพุทธชินราช
เจดีย์พระธาตุผาแก้ว




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง / ห้องพัก

ราคา / คน

อาทติ ย์ - พฤหัสบดี พัก Superior
เดินทางศุกร์ - เสาร์ พัก Superior

กำลังปรับปรงุ
กำลังปรับปรงุ

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามพิษณโุ ลก - วัดพระพทุ ธชินราช - เรนฟอเรสท์ รสี อร์ท - ลอ่ งแกง่ น้ำเข็ก
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/Phitsanulok+Airport,+%E0%B8%96%E0%B8%99%E0
%B8%99+%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B
4%E0%B8%99+Aranyik,+Mueang+Phitsanulok+District,+Phitsanulok+65000/%E0%B8%A
3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B
8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E
0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C+Kaeng+Sopha,+Wang+T
hong+District,+Phitsanulok/@16.7920932,100.304509,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m
5!1m1!1s0x30df9639009aec55:0xf030f308d1476bbd!2m2!1d100.2816062!2d16.7716179!1
m5!1m1!1s0x3120787b0e3dedbd:0xaae8bbc0582d8e76!2m2!1d100.6287439!2d16.86334
39!3e0?hl=en

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - สนามพิษณโุ ลก - วัดพระพุทธชินราช - เรนฟอเรสท์ รสี อร์ท - ลอ่ งแกง่ น้ำเข็ก
กำหนดการ
05:00 พร้อมกั น ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้ น 3 สายการบิน...เดินทางสู่สนามบินพิษณุโลก
06:55 ออกเดินทางสู่สนามบินพิษณุโลกด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD...
08:55 เดินทางถึ งสนามบินพิษณุโลก และรั บสัมภาระ เจ้าหน้าทีใ่ ห้การต้อนรั บ
09:30 เดินทางสักการะพระพุทธชินราช ทีว่ ั ดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วั ดใหญ่
10:30 เดินทางสู่ เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท เช็คอินฝากสัมภาระ
12:30 เตรียมตั วเปลี่ยนเครือ่ แตง่ กายเพื ่อเดินทางสูก่ ารลอ่ งแกง่

กิจกรรม
รั บฟังคำแนะนำ วิธีการลอ่ งแกง่ จากสต๊าฟ เมือ่ พร้อมแล้วเดินทางสู่จุดเริม่ ต้นของความมั นส์ลอ่ งแกง่ น้ำเข็ก
ผจญภั ยล่องแก่งแพยางลุ่มน้ำเข็ก จำนวน 15 แก่ง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 2 ชั ่วโมง
แพยาง 1 ลำ นั ่งได้ 8 คน พร้อมกั ปตั นและผู้ชว่ ย

อาหาร
กลางวั น ร้านอาหาร อิสระจา่ ยเอง
เย็น

ห้องอาหารรีสอร์ท อิสระจ่ายเอง

วันที่ 2

รสี อร์ท - วัดพระธาตุผาซอ่ นแก้ว - ภูทับเบิก - ภูหินลอ่ งกล้า - สนามบินพิษณโุ ลก - ดอนเมือง
กำหนดการ
07:00 อาหารเช้าทีห่ ้ องอาหารรีสอร์ท
08:30 - 16:00 นำเดินทางชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชน่ ภูทับเบิก อุทยานแหง่ ชาติภูหินรอ่ งกล้า ลานหินปุ่ม-หินแตก
16:30 ได้เวลาเดินทางกลั บสู่สนามบิน เพื ่อทำการเช็คอิน โหลดสัมภาระ
19:15 เหินฟ้ ากลั บยั งสนามบินดอนเมือง ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
20:10 ถึ งสนามบินดอนเมืองโดยสวั สดิภาพ

วันที่ 2

รสี อร์ท - วัดพระธาตุผาซอ่ นแก้ว - ภูทับเบิก - ภูหินลอ่ งกล้า - สนามบินพิษณโุ ลก - ดอนเมือง
สถานที่ท่องเ
ที่ยว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ สถานทีอ่ ั นเป็นธรรมภูมทิ งี่ ดงาม
มีธรรมชาติเป็นภูเขาทีส่ ูงใหญซ่ ้ อนกั นเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัตธิ รรม

ภทู ั บเบิก ชมวิวสวยๆจากจุดชมวิวทีม่ คี วามสูงจากระดั บน้ำทะเลประมาณ 1,768 เมตร ซึ ่งเป็นจุดสูงสุดของจั งหวั ดเพชรบูรณ์ ภูมปิ ระเทศมีความงดงาม
อากาศบริสุทธ์ เย็นสบายตลอดปี

อุทยานแห่งชาติภูหินร ่องกล้า มีพ้ ื นทีต่ ดิ กั บ 3 จั งหวั ดเลย-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก เป็นทีม่ คี วามสวยงามและแปลก
และเป็นดินแดนแหง่ ประวั ตศิ าสตร์แตกแยกทางความคิดของลั ทธิควาเชื ่อ

ลานหินปุ่ม-หินแตก ทีเ่ กิดการยุบและพองตั วของเปลื อกโลก ตอ่ ยั งโรงเรียนการทหาร-ผาชูธง ทีเ่ คยเป็นสถานทีป่ ลูกฝังลั ทธิทางความคิด
จุดชมวิวบริเวณผาชูธงถา่ ยภาพเก็บไว้เป็นทีร่ ะลึ ก
ระหวา่ งทางขณะเดินทางกลั บสู่สนามบิน หากมีเวลาแวะนั ่งทานกาแฟสด ทีบ่ ริเวณน้ำตกแก่งโสภา

อาหาร
เช้า

ห้องอาหารรีสอร์ท

กลางวั น ร้านอาหาร อิสระจา่ ยเอง

ราคานี้รวม
คา่ ทีพ่ ั ก จำนวน 2 คืน (พั ก 2 คน / ห้อง)
คา่ รถตู้ วีไอพี ตลอดการเดินทาง
คา่ เข้าสถานทีต่ ามรายการเดินทาง
คา่ ประกั นอุบัตเิ หตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
น้ำดืม่ ตลอดการเดินทาง
ราคานี้ไมร่ วม
คา่ ตั ๋วเครือ่ งบิน ไป-กลั บ ดอนเมือง - พิษณุโลก
คา่ อาหารกลางวั น+เย็น
ภาษีมลู คา่ เพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย 3 %
คา่ ใช้จ่ายส่วนตั ว คา่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/phitsanulok/1170

