นมัสการพระพุทธชินราช ลองลําน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก
ภูทับเบิก อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา พระตําหนักเขาคอ

กําหนดการเดินทาง
โปรแกรมทองเที่ยว...
1) วันแรก
06.00 น.
06.30 น.
11.00 น.
เทีย่ ง
บาย

17.00 น.

ออกเดินทาง วันศุกร – เสาร – อาทิตย

กรุงเทพฯ – พิษณุโลก – วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ(พระพุทธขินราข) – ลองแกงน้าํ เข็ก
คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย............................................................. เจาหนาทีค่ อยตอนรับทาน
ออกเดินทางสูจังหวัดพิษณุโลก โดยรถตูปรับอากาศ V.I.P. พรอมบริการอาหารวางและน้ําดื่มตลอด
การเดินทาง
ถึง จังหวัดพิษณุโลก นําทานนมัสการ พระพุทธชินราช ที่วดั พระศรีรัตนมหาธาตุ จากนัน้ นําทาน
เดินทางตอสูรีสอรทที่พัก
Æบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เจาหนาที่อธิบายวีธีการบังคับเรือยาง และวิธีการปฏิบตั ิตางๆ เพื่อความปลอดภัยในขณะลองแกง
ออกเดินทางสูจุดเริ่มตน ลองแกงน้าํ เข็ก เจาหนาที่ใหทา นไดทบทวนการพายเรือ
บริเวณน้ํานิง่ กอน เริ่มตน จากนั้น ใหทา นไดสัมผัสแกงทาขาม, แกงตนไทร, แกง
เวฟยาว, แกงพนาวัลย, แกงมรดกปา, แกงปากยาง, แกงหินลาด, แกงวัง
ตะเคียน ระดับความยาก 1 – 3 สัมผัสความเราใจกับแกงสบยาง แกงรัชมังคลา
พบกับความยิง่ ใหญทแี่ กงซาง แกงโสภารามที่มีเกลียวคลื่นที่ดุดนั แกงดงสัก
ตื่นเตนไปกับแกงนางคอย ที่มีสายน้ําลดระดับเปนขึ้นน้ําตกสูงกวา 2 เมตร
สุดทายเราใจสุดๆ กับแกงยาวที่มีความยาวกวา 200 เมตร สายน้ําลดระดับลงเอียง 45 องศา ในระดับความ
ยาก 3 – 5 ถึงจุดอําลาเรือยางที่ทาน้ําวนธารา เฮลทรีสอรท แอนดสปา เจาหนาที่บริการของวางและ
เครื่องดื่ม กอนรวมกันถายภาพประทับใน “ครั้งหนึง่ ในชีวิต ขาฯ คือผูพิชิตลําน้ําเข็ก” จากนัน้ นํา
ทานเดินทางกลับสูที่พัก
Æบริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารของรีสอรท
Åนําทานเขาสูที่พัก ทรัพยไพรวัลย แกรนด โฮเต็ล หรือเทียบเทา เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย

2) วันทีส่ อง

อ.ช.ภูหนิ รองกลา - ผาชูธง – ลานหินปุม – ลานหินแตก – ภูทบั เบิก – เขาคอ

06.00 น.
07.00 น.

Æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรททีพ่ กั
จากนั้นนําทาน ชมวิวทีจ่ ดุ ชมวิวธารพาย (Unseen in Thailand) ชมวิวทะเลภูเขาที่สวยงาม แวะ
เที่ยวที่ โรงเรียนทหารและการเมือง ชมศูนยกลางการเรียนการสอนของพรรคคอมมิวนิสต ชมกังหัน
น้าํ ที่ใชสีขาว เดินเที่ยว สํานักอํานาจรัฐ ซึ่งเปนศูนยกลางบัญชาการ ชมบานพักของคุณเสกสรรค
ประเสริฐกุล และ คุณจิรนันท พิตรปรีชา สมัยเปนนักศึกษาที่หลบหนีชวงเหตุการณตุลาวิปโยค ชม
หลุมหลบภัยทางอากาศ แลวเดินเลียบหนาผา ระหวางทางจะพบดอกไมบนลานหินมากมาย แวะ
ชมวิวที่ผาชูธง เปนสถานทีท่ ี่พรรคคอมมิวนิสตจะชูธงคอนเคียวทุกครั้งที่รบชนะรัฐบาล ปจจุบนั มีธง
ชาติไทยโบกสะบัดอยู ทีน่ ี่ลมเย็นสบาย มองเห็นปาน้ําหนาวอยูลิบๆ ชมปรากฎการณอันนาอัศจรรย
ลานหินปุม โดยจะมีหนิ เปนลักษณะเปนตะปุมตะปมจํานวนมาก และชมลานหินแตก ปรากฏการณ
นาอัศจรรยของธรรมชาติ โดยเปนรอยแตกยาว ลึก กวาง 1 – 2 เมตร ชมดอกไมบนลานหินที่
สวยงาม
Æบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ออกเดินทางสูภูทับเบิก นําทานเที่ยวชม ภูทบั เบิก ซี่งเปนยอดเขาสูงที่สดุ ของจังหวัดเพชรบูรณ ชม
ไรกะหล่ําปลีที่ใหญที่สุดในโลก และชมทะเลภูเขาที่สลับซับซอน สมควรแกเวลาเดินทางสูเขาคอ
Æบริการอาหารค่าํ ณ หองอาหารของรีสอรท
Åนําทานเขาสูที่พัก เขาคอไฮสแลนด รีสอรท หรือเทียบเทา เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บาย
ค่ํา
3) วันทีส่ อง
07.00 น.
08.30 น.

เขาคอ – พระบรมสารีริกธาตุ – อนุสาวรียผเู สียสละเขาคอ - กรุงเทพฯ

Æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของรีสอรททีพ่ กั
นําทานเทีย่ วชมบริเวณ เขาคอ นมัสการ พระบรมสารีรกิ ธาตุ และชมทะเลภูเขาสลับซับซอน ชม
อนุสาวรียผ ูเสียสละเขาคอ อนุสรณสถานเหตุการณรบกันในอดีตระหวางรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสต
และเที่ยวชม ฐานอิทธิ ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามบริเวณเขาคอ และชมซากอาวุธ เครื่องจักรที่ใชใน
สมัยสงคราม และแวะซื้อของฝากที่ ไรบเี อ็น
เทีย่ ง
Æบริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
บาย
นําทานออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
18.00 น.
Æบริการอาหารเย็น ณ รานอาหาร
21.30 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์ าพ พรอมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ
ผูใหญ
เด็กอายุตา่ํ กวา 12 ป พักรวมกับผูใ หญ พักเดีย่ ว
วันเดินทาง
พักหองคู
1 ผูใ หญ
มีเตียง+2 ผูใหญ ไมมเี ตียง+2 ผูใ หญ จายเพิม่
6 ทานขึ้นไป
4,900
4,900
3,900
2,900
2,500
อัตราคาบริการนีร้ วม
; คารถตูปรับอากาศ V.I.P. สําหรับทองเที่ยว

; คาโรงแรมที่พัก หองพักระดับมาตรฐาน พักหองละ 2 ทาน
; คาพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ในโปรแกรมการเดินทาง
; คาอาหารและเครื่องดื่ม ทุกมื้อ ดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
; คาเรือยางพรอมอุปกรณ ฝพาย และรถรับสงไปจุดลองแกง
; คามัคคุเทศกนําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
; คาประกันอุบตั เิ หตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลทานละ 100,000 บาท
อัตราคาบริการนีไ้ มรวม
: คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , คาโทรศัพททางไกล, คามินิบารในหองพัก , คาซัก รีด
: สินน้าํ ใจสําหรับไกดคนขับรถตามความพึงพอใจของทาน
เอกสารทีใ่ ชในการจองทัวร
- สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ จํานวน 1 ใบ สงแฟกซมาที่ 02-917-8080
เงื่อนไขการจองทัวร มัดจําทานละ 2,000.- บาท สวนทีเ่ หลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินทัง้ หมด
การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 2,000.- บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
**ยกเวนกรุป ที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มกี ารการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
และไมอาจขอคืนเงินได จะไมมีการคืนเงิน หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนัน้ ๆ**
หมายเหตุ
Ò บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
Ò รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
Ò การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
Ò บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน
ความลาชา การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยงั คงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทา นเกิดประโยชนและ
ความสุขในการทองเที่ยว
กรุณาสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 15 วัน ทําการ

ทองเที่ยวครั้งใด ไววางใจ สมศิริทวั ร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเทีย่ วป 2552-2554

