
วันแรก กรุงเทพฯ - ปอร์โต
21:30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส 

คอยอ�นวยความสะดวก

23:45/06:00 (+1) TG920 กรุงเทพฯ / แฟรงก์เฟิร์ต (11:15 ชั่วโมง)

เสำ้นทางแห่ง 
อารยธรรมแขกมัวร ์
เมืองมรดกโลก 
โปรตุเกสำ-สำเปนใต้

เสำ้นทางแห่ง 
อารยธรรมแขกมัวร ์
เมืองมรดกโลก 
โปรตุเกสำ-สำเปนใต้

ทริป 1 : วันศุกร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 (11 วัน 8 คืน)

ทริป 2 : วันศุกร์ที่ 19 - วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 (11 วัน 8 คืน)
จัดโดย : ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส
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วันที่สำอง แฟรงก์เฟิร์ต - ปอร์โต

09:45/11:25 LH1176 แฟรงก์เฟิร์ต / ปอร์โต (2:40 ชั่วโมง)

11:25 น. เดนิทางถงึสนามบนิปอร์โต เมอืง ปอร์โต ประเทศโปรตเุกส น�ท่าน
ชมเมืองปอร์โต ที่มีสถาปัตยกรรมสมัยกลางสวยงามอยู่หลาย
แห่ง ท�ให้องค์การยูเนสโกประกาศให้ปอร์โตเป็นเมืองมรดกโลก
และเป็นเมอืงทีเ่ป็นแหล่งผลติพอร์ตไวน์ทีม่ช่ืีอเสียง น�ท่านชมร้าน
หนงัสอืท่ีสวยท่ีสดุในโลก Livraria Lello เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่
ปี ค.ศ. 1960 ร้านหนังสือแห่งนี้ถือเป็นร้านหนังสือที่มีความ
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปอร์โตและของโลก อีกทั้งยังเป็น
ร้านหนังสือหลักของส�นักพิมพ์ที่ส�คัญที่สุดของโปรตุเกส

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร d
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15:00 น. น�ท่านเข้าเชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กั จากนัน้น�ท่านชมเมอืงมรดกโลก 
ปอร์โต ชมย่านจัตุรัสกลางเมือง Praça dos Liberdade 
ประกอบด้วยอาคารสวยงามอันเป็นที่ท�การของธนาคาร โรงแรม 
และศาลาว่าการเมือง ชมสถานีรถไฟ São Bento ซึ่งภายใน
ตกแต่งด้วยกระเบื้องเขียนสีที่มีลวดลายสีน�้าเงินเล่าเรื่องราวของ
ชาวโปรตุเกส แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Sé de Porto ที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองอายุกว่าพันปี โบสถ์แห่งนี้เป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสของ
กษัตริย์ João ที่ 1 บิดาของเจ้าชายเฮนรี่ ผู้บุกเบิกการเดินเรือ
ของโปรตเุกส สร้างอยู่บนเนนิทีส่ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืง 
และเยีย่มชม Church of São Francisco ตืน่ตากบัการตกแต่ง
ภายในที่ฉาบไปด้วยทองค� สิ่งประดิษฐ์โบราณทางศาสนา สุสาน
ใต้ดินอันน่าทึ่งในโบสถ์ซึ่งงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโปรตุเกส

18:30 น. Sunset Cruise ล่องเรือ Rabello ชมความงามของเมือง 
ไปตามล�น�้า Duoro และบ้านเรือนหลากสีสัน

19:30 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  พักค้าง ณ โรงแรม The Yeatman, Porto

วันที่สำาม ปอร์โต - โกอิมบรา - ฟาติมา - ลิสำบอน

08:00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ที่พักและเช็คเอาท์

09:00 น. ออกเดนิทางไปยงัเมอืง โกอมิบรา 
(122 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมือง
ยอดนิยมรองจากลิสบอน 
และปอร์โตแวะชมห้องสมุดที่
สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของยโุรป 
ต้ังอยู่บรเิวณมหาวทิยาลยัแห่ง 
โกอิมบรา

12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บริการ
ท่านด้วยเมนูพิเศษ คือ หมูหัน
รสเลิศd
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14:00 น. น�ท่านออกเดินทางสู่เมือง ลิสำบอน (205 กิโลเมตร) เมืองหลวงของโปรตุเกส เยี่ยมชมย่านส�คัญต่อประวัติศาสตร์
ของกรุงลิสบอน เขตเบเลม ที่ตั้งสัญลักษณ์ของลิสบอน คือ หอคอยแห่งเบเลม หรือ Torre de Belem the 
Monument จากนั้นน�ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมราชรถเทียมม้าที่มีค่าจากราชวงศ์ต่าง ๆ น�ท่านเยี่ยมชม 
Mosteiro dos Jeronimos สถานที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของกษัตริย์ มีฐานะเป็นอารามหลวง ชมลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมของ Jeronimos ก่อนน�ท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก

19:30 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  พักค้าง ณ โรงแรม Dom Pedro, Lisbon (2 คืน)

วันที่สำี่  ลิสำบอน - เอสำโตริล - ซินทรา - ลิสำบอน

08:00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ที่พัก

09:00 น. น�ท่านออกเดนิทางสู ่แหลม Cabo 
da Roca (40 กิโลเมตร) ริม
ทะเล จุดที่อยู่ฝั่งตะวันตกที่สุด
ของแผ่นดนิยโุรปตดิกบัมหาสมทุร
แอตแลนตกิ จากนัน้ออกเดนิทาง
เลยีบชายฝ่ังมหาสมทุรไปยงัเมอืง  
Estoril (17.6 กิโลเมตร)  
ซึ่งประกอบไปด้วย Resort  
สนามกอล์ฟยอดนิยมของชาว 
ลสิบอน พร้อมทัง้เป็นท่าเรอืทีส่�คญั 
ที่บรรดานักเดินเรือได้มาฝึกหัด 
การเดนิเรอืทีน่ี ่รวมถงึพระเจ้าฮวน  
คาร์ลอสที ่1 แห่งประเทศสเปน

12:00 น. รับประทานอาหารทะเลแบบพื้นเมือง บริการท่านด้วยปลาทะเล กุ้งมังกรสดจากชาวประมง พร้อมกับไวน์แดงหรือ 
ไวน์ขาวรสล�้าของโปรตุเกส

13:30 น. เดินทางต่อไปยังเมือง Sintra ชมเมืองอันสุดแสนโรแมนติกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่สวยที่สุด 
เมืองหนึ่ง น�ท่านเข้าชม พระราชวังแห่งชาติเปนา หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโปรตุเกส ในอดีตพระราชวัง 
ถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปรตุเกสมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ภายในประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม 
โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในโปรตุเกส จากนั้นเดินทางกลับกรุงลิสบอน (28.7 กิโลเมตร)

19:00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ โรงแรมที่พัก
  พักค้าง ณ โรงแรม Dom Pedro, Lisbon d
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วันที่ห้า ลิสำบอน - มาลากา - มาร์เบยา - คาซาเรสำ
06:00 น. เช็คเอาท์ (บริการอาหารเช้าด้วย Breakfast Box) และน�ท่านสู่สนามบิน Lisbon (12 กิโลเมตร) เพื่อเดินทางต่อ

ไปยังเมืองมาลากา ประเทศสเปน

07:50/10:20 TP1134 ลิสำบอน / มาลากา (1:30 ชั่วโมง)
10:20 น. เดินทางถึงสนามบิน Malaga โดยสวัสดิภาพ น�ท่านออกเดินทางสู่เมือง Marbella (53 กิโลเมตร)
13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:30 น. น�ท่านชมเมือง Marbella บนชายฝั่ง Costa del Sol ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ได้สมญานามว่า “The Best  

playground for the rich and famous” และ “The best high end destination” เมืองตากอากาศ 
สุดหรูหราส�หรับเศรษฐีผู้ร�่ารวยและคนดังระดับโลก เช่น มิเชลล์ โอบาม่า, แอนโตนิโอ แบนเดอราส, เดวิด เบ็คแฮม, 
อีวา ลองโกเลีย หรือแม้แต่อดีตกษัตริย์จากซาอุดีอาระเบียที่ตกหลุมรักเมืองนี้จนมาสร้างพระราชวังไว้ที่นี่ มีทั้งวิลล่า 
สุดหรูราคากว่าล้านยูโร, ร้านอาหารมิชลินหลายร้าน เหล่าเรือยอร์ชที่แพงอันดับต้น ๆ ของโลก และถนนช้อปปิ้งสีขาว
สะอาดตาที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดัง

16:30 น. น�ท่านเดินทางต่อสู่เมือง Casares (46 กิโลเมตร) เมืองเล็กแสนน่ารักซึ่งมีประชากรอยู่เพียง 5,000 คนแต่กลับ 
มีประวัติอันยาวนาน ย้อนไปในสมัยศตวรรษที่ 12 ก่อสร้างโดยแขกมัวร์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในสเปนโดดเด่นด้วย 
บ้านทรงสเปนที่เป็นสีขาวหมดทั้งเมืองซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขางดงามราวกับภาพวาด ให้ท่านเดินชมตัวเมืองและถ่ายรูป 
เป็นที่ระลึก จากนั้นเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักและให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

20:00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  พักค้าง ณ โรงแรม Finca Cortesin Golf & Spa (2 คืน)

วันที่หก คาซาเรสำ - กรานาด้า - คาซาเรสำ
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08:00 น. น�ท่านเดินทางสู่เมือง Granada (2:30 ชั่วโมง) ซึ่งจัดได้ว่าเป็น

เมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่ง เข้าชมพระราชวังที่สวยที่สุดของสเปน 
ณ Alhambra Palace ซึ่งเป็นพระราชวังสไตล์แขกมัวร์ที่น่าทึ่ง 
ซึ่งมีเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง ตั้งอยู่บนเขาหน้าผาชันป้อมปราการธรรมชาติ  
สภาพภายนอกเรียบง่ายแต่ภายในตกแต่งไว้อย่างวิจิตรบรรจง 
โดยอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้เพียงวันละ 4,000 คนเท่านั้น  
และได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย 
จากนั้นชมความงดงามของพระราชวังฤดูร้อน Generalife
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13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันบริเวณเขตเมืองเก่าตาม
อัธยาศัย (Cashback ท่านละ 20 ยูโร)

14:30 น. น�ชมเขตเมืองเก่า Plaza Nueva อิสระให้ท่าน
เดินเล่นตามตรอกซอกซอยท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าและ
ร้านอาหารต่าง ๆ  จากนัน้น�ท่านผ่านชม Albaicin 
หมู่บ้านสีขาวขึ้นชื่อของสเปน เรียงรายกันที่เชิงเขา
ฝั่งตรงข้ามพระราชวังอัลลัมบรา ในอดีตเป็นชุมชน
ของแขกมวัร์ซึง่ยงัคงกลิน่อายแห่งอารยธรรมแขกมวัร์
จนถึงปัจจุบัน ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

20:00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  พักค้าง ณ โรงแรม Finca Cortesin Golf & 

Spa

วันที่เจ็ด คาซาเรสำ - เซบียา

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ที่พัก และเช็คเอ้าท์

09:00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืง Seville (2:20 
ชัว่โมง) น�ท่านเยีย่มชม Alcazar 
of Seville พระราชวังอันเก่าแก่
ของเซบียา สร้างมามากกว่า 
1,000 ปีที่แล้ว และยังเป็นพื้นที่
ท่ีถูกจัดเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก 
อกีด้วย ล�า้ค่าด้วยสถาปัตยกรรม 
ที่งดงามและหลากหลายจากสไตล์
แขกมุสลิมจนถึงแบบนีโอคลาสสิค

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร

d
el

ig
ht

 a
ct

iv
ity

1
5



15:00 น. น�ชม Plaza de Espana จัตุรัส 
ทีส่�คญัของเมอืง เป็นทีจั่ดงาน Expo 
ระดบัโลก เตม็ไปด้วยกระเบือ้งเซรามกิ
สีสันสดใสที่สุดในสเปนใต้ (พิเศษสุำด 
น�ท่านนั่งรถม้า Horse Carriage 
สญัลกัษณ์ประจ�เมอืงเซบญีา เพือ่ชม
ความงามรอบเมือง)

17:00 น. น�ท่านเช็คอินเข ้าสู ่ โรงแรมที่พัก 
จากนัน้อสิระพกัผ่อนตามอัธยาศัย

20:00 น. รบัประทานอาหารค�า่ ณ ภตัตาคาร
 พกัค้าง ณ โรงแรม Hotel Alfonso 

XIII
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วันที่แปด เซบียา - มาดริด
08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักและเช็คเอ้าท์
09:00 น. น�ท่านเที่ยวชมกาเตรัลแห่งเซบียา Cathedral of Seville วิหารขนาดใหญ่ยาว 116 เมตร กว้าง 76 เมตร  

ตั้งอยู่บนสุเหร่าเดิม ภายในอนุสรณ์มีสมบัติล�้าค่ามากมาย รวมถึงไม้กางเขนซึ่งกล่าวกันว่าท�จากทองก้อนแรก 
ที่โคลัมบัสน�มาจากอเมริกา และสุสานที่อ้างว่าบรรจุศพของเขาไว้

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14:30 น. อิสระเดินเล่นในย่านบาร์ริโอ เอซานตา กรูซ ย่านชาวยิวในอดีตซึ่งกลายเป็นแหล่งทันสมัยของนักท่องเที่ยวท่ามกลาง

ร้านค้าน่ารักและบ้านสไตล์อันดาลูเซียแบบเก่าจ�นวนมาก
15:45 น. น�ท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุง Madrid

16:45/19:15 AVE2161 Sevilla Santa Justa - Madrid Puerta De Atocha 
(2.30 ชั่วโมง)

20:00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นน�ท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  พักค้าง ณ โรงแรม InterContinental Madrid (2 คืน) d
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วันที่เก้า มาดริด

08:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
09:00 น. เยี่ยมชม The Palace Real ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น�้า 

สร้างด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บารอก ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง  
25 ปี มีห้องทั้งหมด 2,800 ห้อง แต่เปิดให้ชมเพียงแค่  
12 ห้องเท่านัน้ น�ท่านชมความงามของสถาปัตยกรรมบารอก 
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาลี

13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (Cashback ท่านละ 
20 ยูโร)

14:30 น. อิสระ ช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณ Market of San Miguel 
และ Plaza Mayor ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเมืองหรือ
ช้อปปิ้งที่ Serrano ถนนช้อปปิ้งอันเลื่องชื่อที่เต็มไปด้วย
แบรนด์ชั้นน�ระดับโลกและไม่พลาดพาท่านแวะชิมชูโรส ขนม 
ชื่อดังของสเปน ณ ร้านชื่อดัง

17:30 น. น�ท่านเชค็อนิเข้าสูโ่รงแรมทีพ่กั อสิระ พกัผ่อนตามอธัยาศัย
20:00 น. รับประทานอาหารค�่า มื้อสุดพิเศษอ�ลาประเทศสเปน
 พักค้าง ณ โรงแรม InterContinental Madrid

วันที่สำิบ มาดริด - กรุงเทพฯ

06:00 น. เช็คเอ้าท์ (บริการอาหารเช้าด้วย Breakfast Box) และน�ท่านสู่สนามบิน Madrid (11.7 กิโลเมตร) ออกเดินทาง
สู่สนามบิน เพื่อโดยสารเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ และด�เนินการเรื่อง Tax Refund

08:30/11:00 LH 1123 มาดริด / แฟรงก์เฟิร์ต (2.30 ชั่วโมง)
14:45/06:25 (+1) TG 921 แฟรงก์เฟิร์ต / กรุงเทพฯ (10:40 ชั่วโมง)

วันที่สำิบเอ็ด กรุงเทพฯ
06:25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

** หมายเหตุ - ก�หนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสำม **
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กิจกรรม : เส้นทางแห่งอารยธรรมแขกมัวร์ เมืองมรดกโลกโปรตุเกส-สเปนใต้
บริษัททัวร์ : ทราเวล เทคโนโลยี เซอร์วิส
วนัเดนิทาง : ทรปิ 1 : วนัศกุร์ที ่5 - วนัจนัทร์ที ่15 ตลุาคม 2561 (11 วนั 8 คนื)
  ทรปิ 2 : วนัศกุร์ที ่19 - วนัจนัทร์ที ่29 ตลุาคม 2561 (11 วนั 8 คนื)
จ�นวนที่รับ : 20 - 22 ท่าน

อัตราค่าบริการ
ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด) 249,500 บาท

บุคคลทั่วไป ท่านละ 257,000 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่มท่านละ 55,000 บาท

ไม่รับตั๋วเครื่องบินเฉพาะสายการบินไทย ลดไปท่านละ 50,000 บาท

ตั๋วชั้นธุรกิจสายการบินไทย ช�าระเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 112,500 บาท

ไม่รับวีซ่าเชงเก้น ลดไปท่านละ 4,000 บาท

ไม่รับประกันภัยการเดินทาง ลดไปท่านละ 1,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการ ชั้นประหยัด สายการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบินภายในตามรายการ ชั้นประหยัด ประเภทตั๋วกรุ๊ป สายการบิน Lufthansa และ Tap Air Portugal
 • ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารจัดเลี้ยงตามรายการ
 • ค่าบริการรถโดยสารตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าภาษีสนามบินตลอดเส้นทางและค่าสัมภาระเส้นทางบินภายในท่านละ 1 ใบ (น�้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินกรณีเสียชีวิต ท่านละ 3 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 2 ล้านบาท
 • มัคคุเทศก์จากทราเวลเทคฯ 2 ท่านตลอดการเดินทาง
 • คู่มือการเดินทางพิมพ์สี่สีด้วยกระดาษอย่างดี

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางทั้งหมดที่เป็น Alcohol, Soft drink, ชา และกาแฟ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน�้าหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีเกินกว่าที่สายการบินก�าหนด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก�ากับภาษี)

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

การช�าระเงิน
ช�าระเงินค่ามัดจ�าท่านละ 50,000 บาท พร้อมค่าตั๋วชั้นธุรกิจ(ถ้ามี) ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
ช�าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ช�าระค่าบริการผ่านธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 470-2-43429-2 ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยีเซอร์วิส จ�ากัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 324-4-01750-8 ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยีเซอร์วิส จ�ากัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 233-0-49485-3 ชื่อบัญชี บริษัท ทราเวล เทคโนโลยีเซอร์วิส จ�ากัด

วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1809 (ทริปที่ 1)
รหัสำกิจกรรม TR1810 (ทริปที่ 2)

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1810 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยเลขบัตรสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ 
คลบั 11 หลกั ส่ง SMS ไปที ่4554599
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