
“โปแลนด์”…
ตามรอยบันทึก
ประวัติศาสตร์
กลุ่มที่ 1  วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน - 

  วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กลุ่มที่ 2  วันศุกร์ที่ 27 กันยายน - 

  วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  จัดโดย บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  

 เคำน์เตอร์เช็คอินสำยกำรบินไทย 

 โดยมีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับ

   23.55/06.00 น.(+1) TG920

   กรุงเทพฯ/แฟรงก์เฟิร์ต (11.15 ชั่วโมง) 

วันแรก
กรุงเทพฯ

January - March 2019

delight activity



สมัครภายใน
15 มกราคม 2562
By SCG DeBenture CluB



06.00 น. เดินทำงถึง สนามบินนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต  

 เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

11.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรภำยใน 

 สนำมบิน

  12.40/13.50 น. LH1376 

   แฟรงก์เฟิร์ต/กดัญสก์ (1.30 ชั่วโมง)

13.50 น. เดินทำงถึง สนามบินกดัญสก์ เล็ค วาเลซา  

 น�ำท่ำนเที่ยวชมเมืองกดัญสก์ เมืองที่ใหญ่เป็น 

 อันดับ 4 ของโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมอ่ำวกดัญสก ์

 ติดกับทะเลบอลติก และยังเป็นเมืองท่ำที่ส�ำคัญ 

 ของโปแลนด์ มีเรือยอชท์จำกทั่วโลกมำทอดสมอ  

 ณ ท่ำเรือตลอดควำมยำว 23 กิโลเมตร รำยล้อม 

 ไปด้วยนักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลก จำกนั้น 

 น�ำท่ำนเยี่ยมชมเขตเมืองเก่ำศูนย์กลำงเศรษฐกิจ 

 และกำรค้ำขำยตัง้แต่สมยัครสิต์ศตวรรษท่ี 16 ผ่ำน  

 Golden Gate เพื่อน�ำท่ำนสู ่ ถนนอุลิกา  

 มาเรียซกา ถนนทีส่วยทีส่ดุเส้นหนึง่ในเขตเมอืงเก่ำ 

 ที่เต็มไปด้วยร้ำนขำยของที่ระลึกและร้ำนกำแฟ 

 เล็ก ๆ  กระจัดกระจำยอยู่ทั่วทุกมุมถนน ล้อมรอบ 

 ไปด้วยอำคำรบ้ำนเรือนสีสันสวยงำม

19.00 น. รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พักค้ำง ณ โรงแรม Hilton Gdansk ระดับ 5 ดำว  

 หรือเทียบเท่ำ (2 คืน)

วันที่สอง
 แฟรงก์เฟริ์ต - กดัญสก์

January - March 2019

delight activity



เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

08.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมัลบอร์กเพื่อเยี่ยมชม  

 ปราสาทมลับอร์ก ปรำสำทในยคุกลำงสไตล์กอธคิ   

 ซึง่ถอืเป็นปรำสำททีส่ร้ำงจำกอฐิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  

 ตัวปรำสำทมีควำมแข็งแรงแน่นหนำเพื่อป้องกัน 

 ข้ำศกึโจมต ี แม้ในช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่2 ปรำสำท 

 ได้ถกูท�ำลำยเสยีหำยอย่ำงหนกั แต่รฐับำลโปแลนด์ 

 ได้ท�ำกำรบูรณะขึ้นใหม่ให้มีสภำพดีดังเดิม

วันที่สาม
กดัญสก์ - มัลบอร์ก - กดัญสก์

14
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12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น�ำท่ำนเดนิทำงกลับเข้ำสูเ่มอืงกดัญสก์ (เดินทำง 

 ประมำณ 1.30 ชั่วโมง) จำกน้ันพำท่ำนชม 

 โบสถ์เซนต์แมรี่ โบสถ์โรมันคำทอลิกที่สร้ำงข้ึน 

 ใน ค.ศ. 1379 ด้วยอิฐสีแดง ถือเป็นโบสถ์ที่สร้ำง 

 ด้วยอิฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสำมของโลก  

 โดดเด่นด้วยสถำปัตยกรรมแบบกอธิค จุดเด่น  

 ภำยในคือแท่นบูชำในโบสถ์ที่สูงถึง 13 เมตรที่มี 

 ลวดลำยแกะสลักสวยงำมตระกำรตำ

17.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่โรงแรมที่พัก

ค�่ำ รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พักค้ำง ณ โรงแรม Hilton Gdansk ระดับ 5 ดำว  

 หรือเทียบเท่ำ (คืนที่ 2)



เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก 

09.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองทอรูน 

 (เดินทำงประมำณ 2  ชั่วโมง) 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

13.00 น. น�ำท่ำนเที่ยวชมเมืองทอรูน เมืองโบรำณทำง 

 ตอนเหนือบนฝั่งแม่น�้ำวิสตูลำ ซึ่งเป็นเมืองท่ี 

 เก่ำแก่ที่สุดของโปแลนด์และเป็นเมืองเกิดของ 

 นักดำรำศำสตร์ นิโคเลำส์ โคเปอร์นิคัส น�ำท่ำน 

 เท่ียวชมเขตเมืองเก่ำของเมืองทีเ่ต็มไปด้วยอำคำร 

 บ้ำนเรอืนทีส่วยงำมและร้ำนขำยของฝำกมำกมำย 

 น�ำท่ำนผ่ำนชม จตัรุสักลางเมอืง และ ศาลาว่าการ 

 เมืองทอรูน ผ่ำนชม บ้านเกิดของนิโคเลาส์ 

 โคเปอร์นิคัส นักดำรำศำสตร์ผู้เสนอแนวคิดว่ำ  

 ดวงอำทิตย์เป็นศูนย์กลำงของระบบสรุยิะจกัรวำล 

 จำกนั้นน�ำท่ำนผ่ำนชม หอเอนแห่งเมืองทอรูน 

 โดยหอเอนแห่งทอรูนมีควำมสูง 15 เมตร และ 

 เอียง 1.5 เมตร หอเอนแห่งนี้เป็นสถำนที่ส�ำคัญ 

 ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเก่ำของเมืองทอรูน

วันที่ส่ี
กดัญสก์ - ทอรูน

ค�่ำ รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พักค้ำง ณ โรงแรม Copernicus Torun

 ระดับ 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ (1 คืน)

January - March 2019
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วันที่ห้า
ทอรูน - วอร์ซอ

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ 

 (เดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง)

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย น�ำท่ำนเยี่ยมชมกรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ต้ังแต่  

 ค.ศ. 1596 เป็นเมืองที่มีควำมเจริญ และเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรม 

 อันสวยงำม น�ำท่ำนเที่ยวชม Krakowskie Przedmiescie Streets  

 ถนนทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึง่ในกรงุวอร์ซอ สองข้ำงถนนประกอบไปด้วย 

 พระรำชวังต่ำง ๆ บริเวณถนนมีต้นไม้ร่มรื่นตลอดสองข้ำงทำง  

 ผ่ำนชม มหาวิทยาลัยวอร์ซอ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่ใหญ่ที่สุด 

 ในกรุงวอร์ซอ จำกนั้นน�ำท่ำนสู่ สวนลาเซียนกิ สวนสำธำรณะ 

 เนื้อที่กว่ำ 7.6 เอเคอร์ ผ่ำนชม Palace on the Water พระต�ำหนัก 

 ฤดรู้อนของกษตัรย์ิโปแลนด์ และยงัเคยเป็นทีร่บัรองพระบำทสมเดจ็ 

 พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 5 ครำวเสด็จประพำสยุโรป เมื่อ ค.ศ.1897  

 จำกนั้นน�ำท่ำนชม อนุสาวรีย์ของเฟรเดริก โชแปง ศิลปิน 

 ชื่อดังก้องโลก

ค�่ำ รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พักค้ำง ณ โรงแรม Intercontinental Warszawa ระดับ 5 ดำว  

 หรือเทียบเท่ำ (2 คืน)

16
17



วันที่หก
วอร์ซอ

(2 คืน)

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั

08.00 น. น�ำท่ำนเที่ยวชมกรุงวอร์ซอ เริ่มจำก  

 จัตุรัสปราสาท  และเยี่ยมชม 

 พระรำชวังหลวง Zamek Królewski  

 ซึ่งต้ังอยู่ด้ำนตะวันออกของจัตุรัส  

 เป็นที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์  

 รวมถึงพระเจ้ำซำร์จำกรัสเซียด้วย  

 ต่อมำเป็นทีพ่�ำนกัของประธำนำธบิดี  

 ก ่อนถูกกองทัพนำซีท�ำลำยใน  

 ค.ศ. 1944 และได้รบักำรบรูณะใหญ่ 

 ช่วงศตวรรษที่ 70

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  

 ภัตตำคำร

บ่ำย น�ำท่ำนเทีย่วชมกรงุวอร์ซอด้วยรถม้ำ 

 ในส่วนของเมอืงเก่ำ The Old Town  

 ถือได้ว่ำเป็นจัตุรัสท่ีงดงำมที่สุด 

 แห ่ งหนึ่ ง ในโปแลนด ์  มีอำยุ 

 ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 14 แต ่

 อำคำรส่วนใหญ่ที่เห็นเกิดขึ้นจำก 

 กำรสร้ำงอำคำรของพ่อค้ำทีร่�ำ่รวย 

 ในศตวรรษที่ 17 ท�ำให้ด้ำนหน้ำ 

 ของอำคำรมีกำรตกแต่งอย่ำงวิจิตร 

 ตำมควำมชอบของเจ้ำของ มีทั้ง 

 แบบกอธิค บำโรก เรอเนสซองซ์  

 นีโอคลำสสิก จำกนั้นให้ท่ำนได้ 

 ช็อปปิ้งอิสระตำมอัธยำศัย

ค�่ำ รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร 

 พกัค้ำง ณ โรงแรม Intercontinental  

 Warszawa ระดับ 5 ดำว หรือ 

 เทียบเท่ำ (คืนที่ 2)

January - March 2019

delight activity



เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมทีพ่กั

08.50 น. น�ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงกรำกฟุโดยรถไฟด่วนพเิศษ 

 (เดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง)

11.02 น.    ขบวนรถไฟเดินทำงถึงสถำนี Kraków GÍówny

12.30 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

14.00 น. น�ำท ่ำนเดินทำงสู ่  เหมืองเกลือวีลิซกา  

 เหมืองเกลือที่เก่ำแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ 

 โปแลนด์ เป็นเหมอืงใต้ดนิทีไ่ด้รบักำรข้ึนทะเบียน 

 เป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ 

 ในปี ค.ศ. 1979 ภำยในเหมอืงเกลอืประกอบด้วย 

 ห้องต่ำง ๆ มำกกว่ำ 2,000 ห้อง โดยห้องท่ี 

 ใหญ่ที่สุดสำมำรถจุคนได้นับพันและภำยใน 

 เหมืองเกลือแห่งนี้มีทำงเดินทอดยำวไปตำม 

 สำยแร่เกลือกว่ำ 250 กิโลเมตรและมีควำมลึก 

 กว่ำ 300 เมตร แบ่งเป็น 9 ชั้น และน�ำท่ำนชม 

 โบสถ์ที่ท�ำไว้ส�ำหรับให้ชำวเหมืองได้มำสวดมนต์ 

 ขอพรแด่พระผูเ้ป็นเจ้ำและห้องรบัประทำนอำหำร  

วันที่เจ็ด
วอร์ซอ - กรากุฟ - วีลิซกา - กรากุฟ

 เหมืองเกลือแห่งนี้ได้ด�ำเนินกำรใน 

 รำวคริสต ์ศตวรรษที่  13 และ 

 ได ้หยุดกำรท�ำเหมืองเกลือใน  

 ค.ศ. 2007 รวมเป็นเวลำกว่ำ 700 ปี  

 จำกนั้นน�ำท่ำนเดินทำงกลับเข้ำสู ่

 เมืองกรำกุฟ 

ค�่ำ รับประทำนอำหำรค�่ำ ณ ภัตตำคำร  

 พักค้ำง ณ โรงแรม Radisson Blu  

 ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ (2 คืน)
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองออชเฟียนชิมเพื่อเข้ำชม พิพิธภัณฑ ์

 ค่ายกักกันเอาช์วิตซ์ ปัจจุบันดูแลโดยรัฐบำลโปแลนด์ ภำยใน 

 พิพิธภัณฑ์ท่ำนจะได้เห็นภำพถ่ำยต่ำง ๆ ของค่ำยกักกันในอดีต  

 รวมทั้งสิ่งของที่ยังคงหลงเหลือและได้มีกำรเก็บรักษำไว้ 

 ภำยในอำคำรต่ำง ๆ ถึง 20 อำคำร ชมข้ำวของเครื่องใช้ของ 

 เชลยชำวยิวและห้องอำบน�้ำที่กลุ่มนำซีใช้ส�ำหรับก�ำจัดเชลย โดย 

 ใช้แก๊สพิษสังหำรหมู่ พร้อมชมภำพยนตร์สั้น ๆ ที่ถ่ำยท�ำโดย 

 ทหำรรัสเซีย เมื่อคร้ังเข้ำยึดค่ำยนี้คืนจำกเยอรมนี ในบรรดำ 

 ค่ำยกักกันทั้งหมดที่นำซีได้สร้ำงไว้ทั่วยุโรป ค่ำยแห่งนี้ถือเป็น 

 ค่ำยกักกันที่ใหญ่ท่ีสุด

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ำย    น�ำท่ำนเดินทำงกลับสู ่เมืองกรำกุฟ จำกนั้นน�ำท่ำนไปยัง  

 จัตุรัสตลาดโบราณ ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยกลำง  

 ผ่ำนชมอำคำรที่งดงำมต่ำง ๆ ซ่ึงองค์กำรยูเนสโกยกย่องให้เป็น 

 มรดกโลกทำงวัฒนธรรม สภำพบ้ำนเรือนได้รับกำรอนุรักษ์ไว ้

 เป็นอย่ำงดี ชมควำมรุ่งเรืองในอดีต ผ่ำนชมอำคำรกำรค้ำผ้ำ  

วันที่แปด
กรากุฟ - ออชเฟยีนชิม - กรากุฟ

 ซึง่ถอืว่ำเป็นจดุหลกัทำงกำรค้ำ 

 ในสมัยนั้น จำกนั้นน�ำท่ำนสู่  

 ถนน Florianska (ถนนชอ็ปป้ิง)  

 ให้ท่ำนได้เดินเล่นชมเมืองหรือ 

 เลือกซื้อของฝำกตำมอัธยำศัย

ค�่ำ รบัประทำนอำหำรค�ำ่ ณ  ภตัตำคำร

 พักค้ำง ณ โรงแรม Radisson  

 Blu ระดับ 5 ดำว หรือเทียบเท่ำ  

 (คืนที่ 2) 
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เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. น�ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินนานาชาติกรากุฟ  

 จอห์น ปอลที่ 2 เพื่อเดินทำงกลับประเทศไทย

  14.50/16.25 น. LH1367 

   กรากุฟ/แฟรงก์เฟิร์ต (1.35 ชั่วโมง)

16.25 น. เดินทำงถึงเมืองแฟรงก์เฟิร์ต

 (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

20.40 น. เดินทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย  

 เที่ยวบินที่  TG923 (ใช้เวลำบิน 10.50 ชั่วโมง)

  20.40/12.30 น.(+1) TG923

   แฟรงก์เฟิร์ต/กรงุเทพฯ (10.50 ชัว่โมง)

วันที่เก้า
กรากุฟ - แฟรงก์เฟริ์ต - กรุงเทพฯ

วันที่สิบ
กรุงเทพฯ
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12.30 น. เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพและประทบัใจ



ตัวอย่าง พิมพ์ Tr1904 <เว้นวรรค> 

ตำมด้วยเลขสมำชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ 

คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมำยเลข 

กลุ่มกิจกรรมที่ต้องกำรสมัครล�ำดับที่ 1 

<เว้นวรรค> หมำยเลขกลุ ่มกิจกรรม 

ท่ีต้องกำรสมัครล�ำดับท่ี 2 และส่ง SMS 

ไปที่ 4554599

วิธีสมัครผ่าน SMS
รหัสกิจกรรม TR1904

รายละเอยีดกจิกรรม
กิจกรรม : “โปแลนด์”…ตำมรอยบันทึกประวัติศำสตร์

บริษัททัวร์  :  บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต จ�ำกัด

วันเดินทาง : กลุม่ที ่1 วนัพฤหสับดทีี ่26 กนัยำยน - วันเสำร์ท่ี 5 ตลุำคม พ.ศ. 2562
  กลุ่มที่ 2  วันศุกร์ที่ 27  กันยำยน - วันอำทิตย์ที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2562

จ�านวนท่ีรับ : 20 - 24 ท่ำน/กลุ่ม (กรณีที่ผู้สมัครไม่ถึง 20 ท่ำน รำคำอำจมี 
  กำรเปลี่ยนแปลง)

การแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ 

วันจันทร์ที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562  
ทำงโทรศพัท์ และเอสซจี ีดเีบนเจอร์ 
คลับ โมบำย แอปพลิเคชัน 
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตำม 1 ท่ำน (ห้องพักคู่และบินชั้นประหยัด)
บุคคลทั่วไป (ท่ำนละ)
พักเดี่ยว ช�ำระเพิ่ม
ไม่รับตั๋วเครื่องบิน All Route ลดไปท่ำนละ
ตั๋วชั้นธุรกิจ TG ช�ำระเพิ่มท่ำนละ
ตั๋วชั้นธุรกิจ LH ช�ำระเพิ่มท่ำนละ
มีวีซ่ำ ลดไปท่ำนละ

238,000 บำท
246,300 บำท
51,500 บำท
47,200 บำท
121,900 บำท
35,500 บำท
3,000 บำท

*กรณีตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดประเภทกรุ๊ป มีผู้ใช้บริกำรไม่ถึง 20 ท่ำน จะมีค่ำใช้จ่ำยที่ท่ำนจะต้องช�ำระ
เพิ่มจำกค่ำทัวร์ (เริ่มต้นที่ 10,000 บำท)
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อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่ำตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตำมรำยกำร ชั้นประหยัด ประเภทตั๋วกรุ๊ป  
 สำยกำรบินไทย
• ตั๋วเครื่องบินภำยในตำมรำยกำร ประเภทต๋ัวกรุ๊ป สำยกำรบิน 
 ลุฟต์ฮันซำ
• โรงแรมที่พักที่ระบุในรำยกำร (ห้องละ 2 ท่ำน)
• ค่ำภำษีสนำมบินตลอดเส้นทำงและค่ำสัมภำระเส้นทำงกำรบิน 
 ท่ำนละ 1 ใบ (น�้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
• กำรท่องเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร
• ค่ำอำหำรทุกมื้อตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรและขนมของว่ำง 
 (บริกำรระหว่ำงวัน)
• ค่ำบริกำรรถโดยสำรตลอดกำรเดินทำง
• ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร

• หัวหน้ำทัวร์คอยอ�ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง จ�ำนวน  
 2 ท่ำน
• ค่ำวีซ่ำ ประเทศโปแลนด์
• ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่่นและพนักงำนขับรถ
• Internet Sim (SIM2Fly) 
• ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 
• ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
• ค่ำธรรมเนียมประกันสุขภำพและอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง 
 ท่ำนละ 3,000,000 บำท
• ค่ำรักษำพยำบำลวงเงินท่ำนละ 2,500,000 บำท (กรณีเข้ำรับ 
 กำรรักษำโดยต้องมีใบรับรองแพทย์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำง ๆ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ค่ำมินิบำร์ และ 
 ค่ำน�้ำหนักสัมภำระที่เกินก�ำหนด

• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทำงสั่งเองนอกเหนือจำกรำยกำร
 ที่จัดให้ 

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่ามัดจ�าท่านละ 50,000 บาท  ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ช�าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ   ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อ บจก.เทรเซอร์ แพลเน็ต

 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำอโศกดินแดง   ธนำคำรกรุงเทพ สำขำถนนรัชดำ-ห้วยขวำง

 เลขที่ 049-112814-3   เลขที่ 055-302161-9

*เมื่อช�ำระค่ำบริกำรทุกครั้ง กรุงณำส่งหลักฐำนกำรโอนช�ำระค่ำใช้จ่ำย/ส�ำเนำหนังสือเดินทำง 

พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทำงมำที่อีเมล debentureclub@scg.com หรือโทรสำร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณีแจ้งยกเลิกมำกกว่ำ 60 วันก่อนกำรเดินทำง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ  
 ค่ำมัดจ�ำต่ำง ๆ
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 45 วันก่อนกำรเดินทำง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดเงินค่ำบริกำรทัวร์ 50% ของค่ำบริกำรทั้งหมด 
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 30 วันก่อนกำรเดินทำง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยึดเงินค่ำบริกำรทัวร์ 100% ของค่ำบริกำรทั้งหมด

*ส�ำหรับค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินจะท�ำกำร Refund คืนให้ตำมจริง 

(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกำร Refund ของสำยกำรบิน)

หมายเหตุ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมท่องเทีย่ว
ตำมเหตุกำรณ์และควำมเหมำะสม  
โดยค�ำนงึถึงผลประโยชน์ของท่ำนสมำชกิ
เป็นส�ำคัญ
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