
ราชบุุรี
สุุขใจท่่ามกลางอ้้อ้มกอ้ดแห่่งธรรมชาติิ

กลุ่่�มที่่� 1	 	วัันจัันทร์์ท่�	7	-	วัันพุุธท่�	9	กุุมภาพุันธ์	พุ.ศ.	2565 

(3	วััน	2	คืืน)

กลุ่่�มที่่� 2	 	วัันอัังคืาร์ท่�	8	-	วัันพุฤหััสบด่ีท่�	10	กุุมภาพัุนธ์	พุ.ศ.	2565 

(3	วััน	2	คืืน)

จััดโดย
บริิษััท ทริาเวล เทคโนโลยี ี

เซอริ์วิส จำำากััด

วัันแรก
กรุุงเทพฯ - รุาชบุุรีุ - เถ้้าฮงไถ่้ - ณ สััทธา อุุทยานไทย

สมัครภายใน
15 มกราคม 2565

BY SCG DEBENTURE CLUB

08.00 น.  พริ้อมกัันที� บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จัำ�กััด (มห�ชน) บ�งซิ่�อ มีเจำ้าหน้าที�ให้กัาริ
ต้้อนริับและอำานวยีความสะดวกั บริิกัาริอาหาริเช้้า ณ ริ้�นสต์�ริ์บัคส์ (อาคาริ 
เอสซีจำี 100 ปีี ช้ั�น 1)

09.00 น.  ออกัเดินทางส่� จัังหวััดริ�ชบุริี โดยีริถโค้ช้ปีริับอากัาศ (ริะยีะทาง 103 กัิโลเมต้ริ /
เดินทางปีริะมาณ 1.45 ช้ั�วโมง)
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เช้้า  เยีี�ยีมช้มโริงงานผลติ้เคริ่�องปี้�นดนิเผาและเซริามกิั 
ที�มีทั�งความเกั๋าและเกั�าแกั� ณ เถ้้�ฮงไถ้่ โริงงาน
ผลิต้เซริามิกัช้่�อดังค่�จำังหวัดริาช้บุริี นำาท�าน
ช้มกัริะบวนกัาริผลิต้ที�ปีริะณีต้ในทุกัขั้ั�นต้อน  
พริ้อมเกั็บภาพปีริะทับใจำในมุมต้�าง ๆ ที�โดดเด�น
ไม�ซำ�าใคริ

เที�ยีง ริับปีริะทานอาหาริกัลางวัน ณ ภัต้ต้าคาริ

บ�ายี  เดินทางส่� ณ สัทธ� อุทย�นไทย นำาท�านเดินทาง 
ยี้อนเวลาไปีกัับกัาริแต้�งกัายีชุ้ดไทยี ท�ามกัลาง
บริริยีากัาศยี้อนยีุคอันริ�มริ่�น พร้ิอมเพลิดเพลิน 
ไปีกัับเสียีงบริริเลงดนต้ริีไทยีริะหว�างริับปีริะทาน 
ขั้องว�างและนำ�าสมุนไพริ (จำัดเต้ริียีมชุ้ดไทยี 
ให้ท�านละ 1 ชุ้ด) หลังจำากันั�นนำาท�านเขั้้าส่�ที�พักั 
โริงแริมริ�ช�บุริะ (พักั 2 ค่น)

เยี็น รัิบปีริะทานอาหาริเยีน็ ณ หอ้งอาหาริขั้องโริงแริม
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วัันท่่�สุอ้ง
พิพิธภััณฑ์์หนังใหญ่่วััดขนอุน - วััดมหาธาตุุวัรุวิัหารุ - อุุทยานหินเขางู

08.00 ริบัปีริะทานอาหาริเช้า้ ณ หอ้งอาหาริขั้องโริงแริม
เช้้า  ออกัเดินทางส่� พิพิิธิภัณัฑ์์หนงัใหญ่ว่ัดัขนอน ช้ม

กัริริมวิธีีกัาริแกัะสลักั พริอ้มให้ท�านริ�วม กัจิักัริริม
แกัะสลัักัหนังใหญ่่ แบบ Exclusive จำากันั�นนำา
ท�านช้มกัาริเช้ดิหนงัใหญ่� กัาริแสดงช้ั�นสง่ที�หาช้ม
ได้ยีากัมากัในปี้จำจำุบัน ปีิดท้ายีด้วยีกัาริเดินช้ม
นิทริริศกัาริที�ริวบริวมต้ัวหนังไว้กัว�า 300 ต้ัว

เที�ยีง ริับปีริะทานอาหาริกัลางวัน ณ ภัต้ต้าคาริ

JANUARY - MARCH 2022

delight activity



บ�ายี  เดินทางไปียัีง วััดมห�ธ�ตุ์วัริวิัห�ริ วัดอาริามหลวง 
โบริาณที�สริ้างขั้้�นต้ั�งแต้�สมัยีทวาริวดี นำาท�านช้ม 
วิหาริหลวงพร้ิอมสักักัาริะพริะมงคลบุรีิ พริะพุทธีร่ิปี 
ปี่นปี้�นปีางมาริวิช้ัยี ศิลปีะสมัยีอยีุธียีาต้อนต้้น 
จำากันั�นเดินทางไปียีัง อุทย�นหินเข�งู แหล�ง 
ท�องเที�ยีวโบริาณสถานสำาคัญ่ที�คริั�งหน้�งเคยีถ่กั
ปีล�อยีให้เส่�อมโทริมจำนกัลับมาได้รัิบความนิยีม
หลังจำากัได้ริับกัาริบ่ริณะ โดดเด�นด้วยีริ่ปีทริงหิน
แปีลกัต้า แอ�งนำ�ากัว้างใหญ่� มุมถ�ายีริ่ปีมากัมายี

เยี็น ริับปีริะทานอาหาริเยี็น ณ ภัต้ต้าคาริ 
คำ�า นำาท�านเขั้้าส่�ที�พักั โริงแริมริ�ช�บุริะ (พักั 2 ค่น)
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วัันท่่�สุาม
Coro Field - วััดคงคารุาม - รุ้านแม่กิมฮวัย - กรุุงเทพฯ

08.00  ริับปีริะทานอาหาริเช้้า ณ ห้องอาหาริขั้องโริงแริม และเช้็กัเอาต้์
เช้้า  เดนิทางเยีี�ยีมช้มฟาริม์เช้งิเกัษัต้ริไลฟ์สไต้ล์แห�งแริกัในปีริะเทศไทยี ณ Coro Field เยีี�ยีมช้มพ่ช้สายีพันธ์ุี

พิเศษัที�หายีากัจำากัทั�วโลกั พริ้อมลิ�มลองเมล�อนเกัริด A และ ริ่วัมกัิจักัริริม Grow & Harvest กัิจำกัริริม
ที�ให้ท�านได้ลองปีล่กัต้้นไม้และเก็ับเกีั�ยีวผลผลิต้สด ๆ  จำากัฟาร์ิม หร่ิอ กิัจักัริริม G.I.Y. (Grow It Yourself) 
ให้ท�านสนุกัไปีกัับกัาริต้กัแต้�งต้้นไม้ที�ช้่�นช้อบ
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เที�ยีง  ริับปีริะทานอาหาริกัลางวันสไต้ล์ Glamping in 
the Farm ภายีใน Coro Field

บ�ายี  นำาท�านสักักัาริะ ณ วััดคงค�ริ�ม ช้มจำิต้ริกัริริม
ฝาผนงัอายีกุัว�า 250 ปี ีผลงานอนัปีริะณตี้งดงาม
จำากัช้�างจำติ้ริกัริมากัฝมีอ่ที�หาช้มไดย้ีากัในปีจ้ำจำบุนั
จำากันั�นแวะซ่�อขั้องฝากั ณ ริ้�นแม่กัิมฮวัย  
หลังจำากันั�นเดินทางกัลับ กัริุงเทพิฯ  (ริะยีะทาง 
100 กัิโลเมต้ริ / เดินทางปีริะมาณ 1.45 ช้ั�วโมง) 

18.00 น   เดินทางถ้ง บริษัิัทปูนูซิเิมนต์ไ์ทย จัำ�กััด (มห�ชน) 
บ�งซิ่�อ
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*หม�ยเหตุ์: กัริณีมีผูู้้เดินท�งจัำ�นวัน 20 ท่�นข้�นไปู อัต์ริ�ค่�บริิกั�ริ ริ�ค� 19,500 บ�ท/ท่�น

อัตราค่าบุริการ ราคา/ท่่าน
(เดินทาง 15-19 ท�าน)

ผ่้ถ่อหุ้นกั่้และผ่้ต้ิดต้าม 1 ท�าน (พักัห้องละ 2 ท�าน)
บุคคลทั�วไปี
เด็กัอายีุต้ำ�ากัว�า 12 ปีี พักักัับผ่้ใหญ่� 1 ท�าน
เด็กัอายีุต้ำ�ากัว�า 12 ปีี พักักัับผ่้ใหญ่� 2 ท�าน (มีเต้ียีงเสริิม)
เดก็ัอายุีต้ำ�ากัว�า 12 ปี ีพกัักัับผ่ใ้หญ่� 2 ท�าน (ไม�มเีต้ยีีงเสริมิ)
พักัเดี�ยีว ช้ำาริะเพิ�ม

24,900 บาท
26,500 บาท
23,900 บาท
21,900 บาท
20,900 บาท

3,600 บาท

การแจ้งสิุท่ธิ�เข้าร่วัม
กิจกรรม
แจั้งผู้ลัเฉพิ�ะผูู้้ได้ริับสิทธิ�

วัันจัันทริ์ที� 17 มกัริ�คม พิ.ศ. 2565 
ท�งโทริศัพิท ์แลัะเอสซิจีั ีดเีบนเจัอริ์
 คลัับ โมบ�ย แอปูพิลิัเคชัน หริอ่เว็ับ
แอปูพิลัิเคชัน
(เฉพาะผู้้�ที่่�สมััครผู้่านช่่องที่างน่�เที่่านั�น)

*กัริณีมีผ้่สมัคริไม�ถ้ง 20 ท�าน ทางบริิษััทฯ ขั้อสงวนสิทธิี�ในกัาริยีกัเลิกักัาริจัำดโปีริแกัริมท�องเที�ยีวดังกัล�าว

รายละเอ่้ยดกิจกรรม
กิจกรรม : ริาช้บุริี สุขั้ใจำท�ามกัลางอ้อมกัอดแห�งธีริริมช้าต้ิ

บุริษััท่ทั่วร์ :  บริิษััท ทริาเวล เทคโนโลยีี เซอร์ิวิส จำำากััด

วันเดิินท่าง : กัลุ�มที� 1: วันจำันทริ์ที� 7 - วันพุธีที� 9 กัุมภาพันธี์ พ.ศ. 2565 (3 วัน 2 ค่น)

  กัลุ�มที� 2: วันอังคาริที� 8 - วันพฤหัสบดีที� 10 กัุมภาพันธี์ พ.ศ. 2565 (3 วัน 2 ค่น)

จำานวนที่�รับุ : 20 ท�าน / กัลุ�ม
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หม�ยเหต์:ุ บริษิัทัฯ ขอสงวันสทิธิ�ในกั�ริเปูลัี�ยนแปูลังริ�ค�แลัะริ�ยกั�ริท่องเที�ยวัต์�มควั�มเหม�ะสม ทั�งนี�ข้�นอยู่กับักั�ริเปูลัี�ยนแปูลังของสภั�พิกั�ริเมอ่ง 
โริคริะบ�ด ภััยธริริมช�ต์ิ แลัะเหต์ุสุดวัิสัย โดยย้ดถ้่อผู้ลัปูริะโยชน์ของผูู้้เดินท�งเปู็นสำ�คัญ่ ห�กัมีเหต์ุจัำ�เปู็น ท�งบริิษััทฯ จัะไม่ริับผู้ิดชอบค่�ใช้จั่�ยต์่�ง ๆ  
ในกัริณีเกัิดเหต์ุสุดวัิสัย

อั้ติราค่่าบริการน่�รวัม
•  ค�าพาหนะเดินทาง ริถโค้ช้ปีริับอากัาศวีไอพี
•  ค�าที�พักั 2 ค่น (พักัห้องละ 2 ท�าน) ต้ามโริงแริมที�ริะบุ 

(หริ่อในริะดับเดียีวกััน)
•  ค�าเขั้้าช้มสถานที�ต้�าง ๆ ค�ากัิจำกัริริม และค�าอาหาริต้ามที�

ริะบุในโปีริแกัริม

•  หวัหนา้ทัวริ ์2 ท�าน และช้�างภาพมอ่อาช้พี 1 ท�าน ให้บริิกัาริ
ต้ลอดกัาริเดินทาง

•  ค�าชุ้ดห่ฟ้งสำาหรัิบฟ้งไกัด์พากัย์ีบริริยีายีริะหว�างกัาริเดินทาง
•  ปีริะกัันภัยีกัาริเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มคริอง

กัริณีกัริะเปี๋าส่ญ่หายีหริ่อเสียีหายี สัมภาริะล�าช้้าเกัินกัว�า 
8 ช้ั�วโมง และกัริณีเจำ็บปี่วยีริะหว�างกัาริเดินทาง)

อั้ติราค่่าบริการน่�ไม่รวัม
•  ค�าใช้้จำ�ายีส�วนต้ัว อาทิ ค�าใช้้โทริศัพท์ ค�า Mini Bar และ 

ค�าซักัแห้ง เปี็นต้้น
•  ค�าริถริับ-ส�ง กัริณีแยีกัเดินทางนอกัเส้นทาง หริ่อเดินทาง

ไปี-กัลับไม�พริ้อมคณะ
•  ค�าภาษัีม่ลค�าเพิ�ม 7%

การชำาระค่่าบริการ
ชำ�ริะค่�บริิกั�ริเต์็มจัำ�นวัน ภั�ยในวัันพิฤหัสบดีที� 20 มกัริ�คม พิ.ศ. 2565

* เม่�อช้ำาริะค�าบริิกัาริทุกัคริั�ง กัริุณาส�งหลักัฐานกัาริช้ำาริะค�าใช้้จำ�ายีและสำาเนาบัต้ริปีริะช้าช้น พริ้อมแจำ้งช้่�อ-นามสกัุลผ่้เดินทางมาทางอีเมล debentureclub@scg.com 
 หริ่อโทริสาริ 0-2586-4977

 ธน�ค�ริไทยพิ�ณิชย์ ส�ข�ถ้นนแจั้งวััฒนะ

 ปีริะเภทบัญ่ชี้ออมทรัิพย์ี

 ช้่�อบัญ่ช้ี  บริิษััท ทริาเวล เทคโนโลยีี เซอริ์วิส จำำากััด

 เลขั้ที�บัญ่ช้ี  324-4-01750-8

 ธน�ค�ริกัสิกัริไทย ส�ข�ถ้นนแจ้ังวััฒนะ

 ปีริะเภทบัญ่ชี้ออมทรัิพย์ี

 ช้่�อบัญ่ช้ี  บริิษััท ทริาเวล เทคโนโลยีี เซอริ์วิส จำำากััด

 เลขั้ที�บัญ่ช้ี  470-2-43429-2

เง่�อ้นไขการยกเลิกการเดินท่าง
•  ยีกัเลิกักั�อนวันอังคาริที� 25 มกัริาคม พ.ศ. 2565 ค่นเงิน 

ค�าทัวริ์ 50%
•  ยีกัเลิกัหลังวันอังคาริที� 25 มกัริาคม พ.ศ. 2565 ขั้อสงวนสิทธิี� 

ค่นค�าทัวริ์ทั�งหมด
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