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รหสัทวัร ์AD18-02  
 

 
พษิณุโลก 2 วัน 1 คืน  

เท่ียวเมืองรอง ล่องแก่งล ำน ้ำเข็ก ภูหินร่องกล้ำ  
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วันแรก   กรุงเทพฯ –  ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง – กิจกรรม และล่องแก่งล ำน ้ำเข็ก 
 

05.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดจอดรถ ณ ป๊ัมปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจา้หนา้ที่มคัคุเทศน์ ให้การตอ้นรับ  
05.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัพิษณุโลก โดยรถตูป้รับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 6 ชม.)   

บริกำรอำหำรว่ำง และน ้ำด่ืมบนรถ 

11.00 น. เดินทางถึง ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง เป็นรีสอร์ทแนว Eco-Adventure ทีโ่อบลอ้มดว้ย 
ทศันียภาพของภูเขาทางภาคเหนือตอนล่าง และความสวยงามของล าน ้าเข็ก บนเน้ือที่มากถึง 920 ไร่ ไดค้วามร่ม
ร่ืนจากธรรมชาติมากๆ ภายในยงัมีส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งซาวน่า สระว่ายน ้า ห้องฟิตเนส พร้อมกิจกรรม
ครบครัน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
บ่าย กิจกรรม Tram Adventure  

น าท่านนั่งรถรางตะลุยอาณาจกัรชา้งแบบสนุกๆ พร้อมเรียนรู้วิถีการเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติ วิธีการท าอาหารให้
คุณยายช้าง และให้อาหารน้องหมูป่าสุดน่านัก จากนั้ นพาท่านถ่ายรูปสวยๆ กับบรรดารูปป้ันไดโนเสาร์
หลากหลายสายพนัธ์ุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 น. เตรียมพร้อมกับกิจกรรมสุดมันส์ "ล่องแก่งล ำน ้ำเข็ก" หน่ึงในล่องแก่งที่มนัส์ที่สุดในเมืองไทย ที่ถูก 

ธรรมชาติออกแบบมาให้ล าน ้ าเข็กค่อยๆไต่ระดับความท้าทายจากง่ายไปยาก ตั้งแต่ระดบั 1 ไปจนถึงระดับ 5 
(ขึ้นกบัปริมาณน ้า) ท าให้มีเวลาซ้อมฝีพาย และต่ืนเตน้ทา้ทายตลอดเส้นทาง 
เจ้าหน้าที่แนะน าอุปกรณ์วิธีการใช้งาน พร้อมตรวจสอบการแต่งกาย ฟังค าอธิบาย การบังคับแพยางและศึกษา
ลักษณะของล าน า้เขก็ ฝึกการปฏิบัติตัวเพ่ือความปลอดภัยก่อนลงแก่งจริง และซ้อมบนบกก่อนลงน า้จริง 
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จากนั้นเร่ิมเส้นทางล่องเรือยางพิชิตแก่งมีระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง (ขึ้นอยูก่บั
กระแสน ้า) โดยเรือจะล่องไปยงับริเวณตอนบนของน ้าตกแก่งซอง ผจญฝ่าแก่งต่างๆ และมีความแรงของ
กระแสน ้าครบสูตรในการล่องแก่งจากน ้าน่ิงไปจนถึงน ้าไหลเช่ียวกราก 

กิจกรรมล่องแก่งล ำน ำ้เข็ก รวมอะไรบ้ำง!  
-ทีมงานพร้อมรถ รับ-ส่ง (รีสอร์ท-ล่องแก่ง) 
-ผูช้ านาญการคุมเรือ 2 ท่าน 
-อุปกรณ์ความปลอดภยัและประกนัภยั 
-เคร่ืองด่ืมระหว่างและหลงัล่องแก่ง 

 
 หลงัจากกิจกรรมให้ท่านกลบัที่พกั อาบน ้าเปลี่ยนเส้ือผา้ และพกัผ่อนตามอธัยาศยั ณ ที่พกัทรัพยไ์พรวลัย ์รีสอร์ท  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 
 จากนั้นราตรีสวสัด์ิ พกัผ่อนพร้อมลุยในวดัถดัไป 

วันที่สอง   ทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท และศูนย์อนุรักษ์ช้ำง - อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ – วัดพระศรีรัตนม

หำธำตุวรมหำวิหำร (พระพุทธชินรำช) - วัดนำงพญำ - กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ท พร้อมคืนห้องพกั 
ย้อนอดีตสมรภูมิ ณ อุทยำนแห่งชำติภูหินร่องกล้ำ  
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ อุทยานแห่งน้ีตั้งอยูบ่นรอยต่อของสามจงัหวดั คือ อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย อ าเภอ
นครไทย จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และถือไดว่้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามไปดว้ย
ธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้ง ป่าไม ้น ้าตก ภูผา และลานหินรูปร่างแปลกตา 
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ที่น่ีในอดีตเคยถูกใชเ้ป็นฐานที่มัน่ส าคญัของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท) เมื่อราวๆ 40ปีที่แลว้ ที่น่ี
จึงมีเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกบั พคท. แลว้ก็ยงัมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีความสวยงามแปลกตา จุด
ชมวิวไฮไลท์คือ "ลำนหินปุ่ ม" อยู่ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ ประมาณ 4 กม. เป็นลานหินริมหน้าผา ที่มีรอบ
ตะปุ่ มตะป ่ าของหินที่ผุดขึ้นมาเต็มไปหมด สันนิษฐานว่าเกิดจากการโก่งตวัของเปลือกโลก แลว้เกิดการสึกกร่อน
พร้อมถูกลมฝนกระท าขดัเกลา จนเกิดเป็นลานหินปุ่ มขึ้น และเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึง “ผำชูธง” ที่
มีความสูง 1,304 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล ที่น่ีเราสามารถชมวิวธรรมชาติไดแ้บบ 360 องศา ลมพดัเยน็สบาย และมี
อากาศบริสุทธ์ิให้สูดจนเต็มปอด, ลานหินแตก, ที่ท าการส านกัอ านาจรัฐ และอื่นๆ 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนัเมนูอาหารไทยชุดโต๊ะ ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่นในอุทยานฯ 

บ่าย ไหว้พระพุทธชินรำช พระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองของพิษณุโลก 
วดัพระศรีมหำธำตุวรมหำวิหำร หรือ วดัใหญ่ หรือ วดัพระศรี พระประธำนองค์ใหญ่ที่ประดิษฐำน ในวิหำรคือ 
“พระพุทธชินรำช” พระพุทธรูปที่ไดรั้บกำรยกย่องว่ำสวยงำมที่สุดในประเทศไทย เป็นพระอำรำมหลวง ชั้นเอก 
ชนิดวรมหำวิหำร  เป็นวัดที่มีประวัติยำวนำนมำตั้ งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีสถำปัตยกรรม ศิลปกรรม และ
ประติมำกรรมที่งดงำมย่ิง ถือได้ว่ำเป็นมรดกทำงศิลปวฒันธรรมอนัล ้ำค่ำของเมืองพิษณุโลก และเป็นศูนยร์วม
ทำงจิตใจของชำวเมืองและชำวไทยทั้งประเทศ 

ย้อนต ำนำน พระนำงพญำ ณ วัดนำงพญำ  
สันนิษฐานว่า ผูส้ร้างพระนางพญาคือ พระวิสุทธิกษตัรีย ์พระ มเหสีของพระมหาธรรมราชา และทรงเป็นพระ
ราชมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระองค์ทรงสร้างพระนางพญาขึ้นในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วดัราช
บูรณะ ราวปี พ.ศ. 2090 – 2100 ขณะนั้น พ้ืนที่ติดกบัวดั พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วดัใหญ่) โดยมีถนนจ่า
การบุญคัน่กลาง นอกจากน้ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไดเ้สด็จพระราชด าเนินยงัวดันางพญาเมื่อ 
16 ตุลาคม ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)      
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ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซ้ือของฝากและ อิสระอาหารเย็น ณ 
ร้านอาหาร ระหว่างเดินทางกลบั    

22.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน ำติดตัวไปด้วย: กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด หมวก แว่นตา, เส้ือผา้และรองเทา้สวมใส่สบาย, ยา
ทากนัยงุ, ยาประจ าตวั 

 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิด 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

 
ขอขอบคณุภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเที่ยวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  

ทรัพยไ์พรวลัย ์รีสอร์ท และกิจกรรม www.sappraiwan.com , www.facebook.com/Sappraiwanelephantresort 
ล่องแก่งล าน ้าเข็ก www.sappraiwan.com , www.facebook.com/Sappraiwanelephantresort 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้  http://park.dnp.go.th/visitor 
วดัพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วดัใหญ่) พระพุทธชินราช https://www.phitsanulokhotnews.com 
วดันางพญา www.tourismthailand.org 
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อัตราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

พษิณุโลก 2 วัน 1 คืน  

เที่ยวเมืองรอง ล่องแก่งล าน ้าเข็ก ภูหินร่องกล้า  
ออกเดินทางได้ทุกวันเสาร์ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2564 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
กรกฎาคม 64 03-04, 10-11, 17-18, 24-25, 25-

26, 31-01ส.ค. 
สิงหาคม 64 

07-08, 14-15, 21-22, 28-29 

กันยายน 64 
04-05, 11-12, 18-19, 25-26 

ตุลาคม 64 02-03, 09-10, 16-17, 23-24, 
24-25, 30-31 

 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
2. ค่ามคัคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าที่พกัตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อห้อง) 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลา้ และกิจกรรม ตามรายการที่ระบุ 
6. ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
7. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ในกรณีตอ้งกำรใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกบัภำษี ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ก่อนกำรช ำระเงิน หำกแจง้ภำยหลงักำร
ช ำระเงิน ทำงบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัให้ทุกกรณี)  
 

 

ราคาท่านละ (บาท)  พักเดี่ยว เพ่ิม 

4,900.- 1,500.- 
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทวัร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ เป็นตน้ 
2. ค่ำทิปของทีมงำน ท่ำนละ 300 บำท 
 

วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัที่เดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เมื่อเจา้หนา้ที่ไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้
ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัที่นั่งให้ลูกคา้ท่านอื่นที่รออยู ่การช าระไม่
ครบ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไข
การยกเลิก 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิกำรยกเลิก เน่ืองจำกเป็นแพ็กเกจรำคำพิเศษ หำกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย อำทิ สภำพ
อำกำศ กำรนดัหยดุงำน กำรปฏิวตัิ หรืออื่นๆ ลูกคำ้สำมำรถปรับเปลี่ยนวนัเดินทำงในโปรแกรมนั้นๆได ้

2. ทำงผูจ้ดัจะไม่มีกำรคืนเงินค่ำบริกำรทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆ 

 

หมำยเหตุ  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีที่สุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบัติเหตุ
ต่างๆสูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ น
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
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5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที่บริษทั
จ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นว่าผูเ้ดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ให้ความประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 
 

             


