
มาตรการป้้องกันและดููแลผูู้�เดูินทาง

•	 	บริิษััททัวร์ิ	 โริงแริม	 และริถโค้้ชท่�เลือกใช้บริิการิ	 ผ่่านการิรัิบริองสััญลักษัณ์์	 SHA	มาตริฐาน 
ค้วามปลอดภััยด้านสัุขอนามัย	

•	 	จำำากัดจำำานวนผ้้่เดินทาง	พริ้อมผ้้่ติดตามไม่เกิน	20 ท่านต่อค้ณ์ะ	 (ทั�งน่�ไม่ริวมเจ้ำาหน้าท่�ผ่้้ให้บริิการิ)	
เพ่�อปริะโยชน์ในการิจัำดเว้นริะยะท่�นั�งบนริถ	 โดย	2	 ท่�นั�ง	 นั�งเพียง	1	 ท่าน	 (ขอค้วามกรุิณ์าผ้้่เดินทาง 
ท่�มาด้วยกันนั�งเบาะแถวเด่ยวกัน	และ/หริือแถวติดกัน)

•	 	จำัดให้ม่การิทำาค้วามสัะอาดมือจัำบ	 ริาวบันได	 และจุำดสััมผ่ัสัท่�ม่ค้วามเส่ั�ยงบนพาหนะเดินทาง 
ทุก	ๆ	2	ชั�วโมง

•	 	ผ่้้เดินทางทุกท่านต้องกริอกแบบฟอริ์มสัุขภัาพและปริะวัติก่อนการิเดินทาง	

•	 	ผ่้้เดินทางทุกท่านจำะต้องสัวมหน้ากากตลอดเวลาในขณ์ะท่�อย้่ริ่วมกับค้ณ์ะ	 สัถานท่�ท่องเท่�ยว 
และบนพาหนะโดยสัาริทุกปริะเภัท	(กริณุ์าจำดัเตริยีมหน้ากากผ้่าหรืิอหนา้กากอนามัยแบบใช้ค้ริั�งเดย่ว 
ให้เพียงพอสัำาหริับการิเดินทาง)	

•	 	จำัดให้ม่บริิการิแอลกอฮอล์ทำาค้วามสัะอาดมือตลอดการิเดินทาง	

•	 	ริ้านอาหาริสั่วนใหญ่จำัดเตริียมพ่�นท่�ริับปริะทานอาหาริเป็นโซนท่�นั�งเฉพาะค้ณ์ะ	 แยกจำากสั่วนบริิการิ
ปกติของริ้านอาหาริ	(ตามท่�สัถานท่�เอื�ออำานวย)

•	 	ผ่้้เดินทางและเจำ้าหน้าท่�ทุกท่านจำะต้องผ่่านการิตริวจำวัดอุณ์หภั้มิริ่างกายทุกวันตอนเช้าก่อน 
ออกเดินทาง	 และกริณ์่พบผ้้่เดินทางท่�ม่อาการิไอ	 เจ็ำบค้อ	นำ�าม้กไหล	หริือม่ไข้	 (อุณ์หภ้ัมิส้ังกว่า	 
37.5	องศาเซลเซ่ยสั)	ทางผ้้่จำัดต้องขอค้วามกริุณ์าแยกผ้้่เดินทางออกจำากค้ณ์ะและข้�นริถสั่วนตัว 
กลับกริุงเทพฯ	 เข้าริับการิตริวจำรัิกษัาเพ่�อค้วามปลอดภััยของผ้้่เดินทางและค้ณ์ะ	 (ทั�งน่�ผ้้่เดินทาง 
จำะต้องริับผ่ิดชอบค้่าใช้จำ่ายดังกล่าวเอง)

	 เพ่�อให้ทุกท่านได้ริับค้วามปลอดภััยและสันุกสันานตลอดการิเดินทาง	 ขอค้วามกริุณ์าปฏิิบัติตาม
มาตริการิทุกข้ออย่างเค้ริ่งค้ริัด
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บุญริมโข้ง "นครพนม - สกลนคร"
สัมผัสวัฒนธรรมท้อีงถิิ่�นลำ�าค่า
เส้นทางความศรัทธาอัีนศักิดิ�สิทธิ�

วันแรกิ
กรุุงเทพฯ - นครุพนม – สกลนครุ

06:00	 	คณะพบีกันท่ี่�	ท่าอากาศย้านสุิวรัรัณภ้ม่ิ  
ณ	เคานเ์ติอร์ส์ายการ์บีนิไที่ยสมายล	์มเ่จี�าหน�าที่่�
ให�การ์ติ�อนร์ับีและอำานวัยควัามสะดีวัก

07:05	 	ออกเดีินที่างโดีย	สิาย้การับินไทย้สิม่าย้ล์  
เที�ย้วบินที� WE30 นำาที่่านมุ่งหน�าส่้จีังหวััดี 
นคร์พนม

08:25	 	เดีินที่างถึง	ท่าอากาศย้านนครัพนม่	 จีากนั�น 
เดีินที่างส้่	จ้ังหวัด้สิกลนครั	 นำาที่่านสักการ์ะ	 
พรัะธิ์าตุ่เชิงิชุิม่	(เดีนิที่าง	1	ชั�วัโมง)	ศาสนสถาน 
ค้่บี�านค่้เมืองสกลนคร์มาแต่ิโบีร์าณ	ภายในม ่
ร์อยพร์ะพุที่ธบีาที่	4	พร์ะองค์	เชื�อกันวั่า	อานิสงส์

กลุ่่�มัที่่� 1	 	วันพฤหััสบดีีที่ี�	30	กัันย่าย่น	-	วันเสาร์์ที่ี�	2	ตัุลาคม	พ.ศ.	2564 

(3	วัน	2	คืน)

กลุ่่�มัที่่� 2	 	วันศุกัร์์ทีี่�	1	-	วันอาทิี่ตัย์่ทีี่�	3	ตุัลาคม	พ.ศ.	2564 

(3	วัน	2	คืน)

จ้ัด้โด้ย้
บีร์ิษัที่ที่ร์าเวัล	เที่คโนโลย่ 

เซีอร์์วัิส	จีำากัดี

ในการ์นมัสการ์พร์ะธาตุิเชิงชุมจีะก่อให�เกิดี 
สิร์ิมงคลส้งสุดีแก่ตินเองและคร์อบีคร์ัวั	ม่ควัาม
เจีร์ิญร์ุ่งเร์ือง	แคล�วัคลาดีปร์าศจีากอันติร์าย

11:30	 	ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์กลางวััน	ณ	ภัติติาคาร์

สมััครภายใน
15 กรกฎาคมั 2564
BY SCG DEBENTURE CLUB

6

7



13:00	 	เย่�ยมชม	 วัด้ถ้ำำ�าผาแด้่น	 (เดีินที่าง	 30	 นาที่่)	 
วััดีงามบีนเข้า	ติื�นติากับีปร์ะติิมากร์ร์มแกะสลัก 
หินที่ร์ายบีนผ่าหินเป็นพร์ะพุที่ธส่หไสยาสน์ 
ข้นาดีใหญ่	 และพร์ะพุที่ธร์้ปปางนาคปร์กส่สดี	 
ก่อนจีิบีกาแฟชมวัิวัส่เข้่ยวัข้จี่	และควัามยิ�งใหญ ่
ข้องบีึงหนองหาร์ในสวันป่าที่่�ถ้กออกแบีบีอย่าง 
งดีงาม	จีากนั�นนำาท่ี่านส่้ ร้ัานครัาม่สิกล (เดิีนที่าง 
20	นาที่่)	ที่่�ผ่ลิติผ่�าย�อมคร์ามคุณภาพเย่�ยมข้อง
จีังหวััดี	เข้ารั่วม่กิจ้กรัรัม่ (Workshop) เรัีย้นรั้้
และสิรัา้งสิรัรัคผ้์าเชิด็้หนา้ย้อ้ม่ครัาม่ ลายข้อง 
ตินเองผ่ืนเดี่ยวัในโลก

16:00	 	เดีินที่างกลับีส้่	จ้ังหวัด้นครัพนม่	 (เดีินที่าง	 
1	ชั�วัโมง	 30	นาท่ี่)	นำาที่่านเข้�าส้่ที่่�พัก	 โรังแรัม่
ฟอรั์จ้้น รัิเวอรั์วิว หรัือโรังแรัม่ R-Photo  
จ้ังหวัด้นครัพนม่	(พัก	2	คืน)

19:00	 ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์คำ�า	ณ	ภัติติาคาร์
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วันที�สอีง
นครุพนม

  Dress Code: แต่ง่กาย้ด้ว้ย้ชุิด้ไทย้อสีิานป๋รัะย้กุต่์ 
(ทางทัวรั์จ้ัด้เต่รัีย้ม่ให้)

08:00	 	ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์เช�า	ณ	โร์งแร์มที่่�พัก
09:00	 	นำาท่ี่านออกเดิีนที่างส่้	วัด้พรัะธิ์าตุ่พนม่วรัม่หาวิหารั 

(เดีินที่าง	 40	 นาท่ี่)	 สิ�งศักดีิ�สิที่ธิ�ค้่บี�านค้่เมือง 
นคร์พนม	ภายในบีร์ร์จุีพร์ะอรุ์งัคธาติ	ุ(กร์ะดีก้ส่วัน 
หน�าอก)	ข้องพร์ะพุที่ธเจี�า	นำาที่า่น	รัว่ม่พธิิ์หีม่่ผ้า
พรัะธิ์าตุ่	 เชื�อกันวั่าเป็นบีุญใหญ่	 เสริ์มสิร์ิมงคล
ให�กับีช่วัิติ

12:00	 	ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์กลางวััน	ณ	ภัติติาคาร์
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13:00	 	เดีินที่างกลับีเข้�าส้่ตัิวัเมืองนคร์พนม	นำาที่่านชม
กลุ่มอาคาร์เก่าท่ี่�ติั�งอย่้บีร์ิเวัณร์ิมแม่นำ�าโข้ง	 เช่น	
จ้วนผ้้ว่าเก่า	 และบี�านเร์ือนท่ี่�ยังคงม่เสน่ห์และ
มนติร์์ข้ลังจีากในอดี่ติเอาไวั�อย่างดี่		หลังจีากนั�น
แวัะจีิบีกาแฟและเคร์ื�องดีื�มแสนสดีชื�นใน
บีร์ร์ยากาศร์มิแม่นำ�าโข้ง	พร์�อมถ่ายภาพกบัีอาคาร์
โบีร์าณอันที่ร์งเสน่ห์	ณ รั้าน 76A The Space 
จีากนั�นเดิีนที่างไปยัง	หอนาฬิิกาเวีย้ด้นาม่อนุสิรัณ์ 
กอ่นเดีนิชมและถา่ยภาพปร์ะที่บัีใจีกบัีสติร์ท่ี่อาร์ต์ิ
ภายในติวััเมอืง	เดีนิที่างส้	่อนสุิรัณ์สิถ้ำานป๋รัะธิ์าน
โฮ่จ้ิม่ินห์	 ชมปร์ะวััติิศาสติร์์ควัามสัมพันธ์อันดี่
ร์ะหว่ัางชุมชนชาวันคร์พนมกับีเว่ัยดีนามในอด่ีติ	 
จีากนั�นเดิีนที่างต่ิอไปยัง	บ้านลุงโฮ่จิ้มิ่นห์	สถานท่ี่� 
สำาคัญในปร์ะวััติิศาสติร์์ที่่�เคยเป็นที่่�อย่้อาศัยข้อง
ที่่านโฮ้จีิมินห์สมัยล่�ภัยสงคร์ามมายังนคร์พนม

16:30	 	นำาท่ี่าน ล่องเรืัอ ชมวิัวัแม่นำ�าโข้งและที่ิวัเข้า 
ฝ้ั�งลาวัในบีร์ร์ยากาศยามเย็น

  หมี�ยเหต้:ุ กจิำกร์ร์มี “ลอ่งเร์อื” อ�จำมีกี�ร์เป็ลี�ยนแป็ลง 
ทั�งนี�ข้ึ�นอยู่กับนโยบ�ยข้องจำังหวััดีนคร์พนมี 
(ต้�มีสถื�นก�ร์ณ์์โควัิดี)

  (กร์ณ่งดีกิจีกร์ร์มล่องเรื์อ	นำาท่ี่านแวัะถ่ายภาพกับี  
อุโม่งค์นาครัาชิ เส�นที่างปั�นจัีกร์ยานริ์มโข้งท่ี่�ขึ้�นชื�อ 
ว่ัาสวัยท่ี่�สุดีในปร์ะเที่ศไที่ย	และอิสร์ะเลือกชมสินค�า
หลากหลายบีนถนนคนเดิีนเล่ยบีแม่นำ�าโข้ง 
ท่ี่�คลาคลำ�าไปดี�วัยร์�านค�าและร์�านอาหาร์พื�นเมือง)

18:30	 	ร์บัีปร์ะที่านอาหาร์คำ�า	ณ	ภัติติาคาร์	(แบีบี	Private)
19:30	 	นำาท่ี่านเข้�าส่้ท่ี่�พัก	โรังแรัม่ฟอร์ัจ้้น ริัเวอร์ัวิว หรืัอ 

โรังแรัม่ R-Photo จั้งหวัด้นครัพนม่	(พัก	2	คืน)
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วันที�สาม
นครุพนม - กรุุงเทพฯ

06:00	 (Optional)	 ใส่บีาติร์ข้�าวัเหน่ยวัร์ิมฝ้ั�งโข้ง	 เพื�อ 
	 ควัามเป็นสิร์ิมงคล
08:00	 ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์เช�า	ณ	 โร์งแร์มท่ี่�พักและ 
	 เช็กเอ๊าติ์
09:30	 	นำาท่ี่านไปยัง ลานพญาศรัีสิัต่ต่นาครัาชิ สิ�ง

ศักดีิ�สิที่ธิ�ร์ิมแม่นำ�าโข้ง	 อันเป็นท่ี่�เคาร์พข้องทัี่�ง 
ชาวัไที่ยและชาวัลาวั	ข้ึ�นชื�อเร์ื�องการ์ปร์ะสาที่พร์
และโชคลาภ	นำาท่ี่านที่ำาพิธ่บีวังสร์วังพญาศร่์สัติติ- 
นาคร์าชดี�วัยการ์ถวัายบีายศร์่และการ์ฟ้อนร์ำา 
แบีบีภ้ไที่	จีากนั�นเดิีนที่างส้ ่วดั้โอกาสิศรับีวับาน 
วััดีเก่าแก่ค่้บี�านค่้เมืองนคร์พนม	 และเป็นท่ี่�
ปร์ะดีิษฐานพร์ะติิ�วัและพร์ะเท่ี่ยม	พร์ะพุที่ธร์้ป
แฝ้ดีสร์�างข้ึ�นจีากไม�ติะเค่ยนซีึ�งข้ึ�นชื�อเร์ื�องควัาม
ศักดีิ�สิที่ธิ�	และเป็นที่่�เคาร์พนับีถือมาแติ่โบีร์าณ

12:30	 	ร์ับีปร์ะที่านอาหาร์กลางวััน	ณ	 ร์�านแหนมเนือง
เจี�าดีังปร์ะจีำาจีังหวััดี

14:00	 อิสร์ะเลือกซีื�อสุดียอดีข้องฝ้ากเมืองนคร์พนม
15:30	 	นำาที่่านเดีินที่างส้่	ท่าอากาศย้านนครัพนม่  

(เดีินที่าง	25	นาที่่)	 เพื�อเดีินที่างดี�วัยสายการ์บีิน 
ไที่ยสมายล์กลับีส้่กร์ุงเที่พฯ

16:45	 	ออกเดิีนที่างโดีย สิาย้การับินไทย้สิม่าย้ล์  
เที�ย้วบินที� WE33

18:10	 	เดีินที่างถึง ท่าอากาศย้านสิุวรัรัณภ้ม่ิ โดีย
สวััสดีิภาพ

  (กำาหนดีการ์อาจีเปล่�ยนแปลงไดี�ติามควัาม 
เหมาะสม)
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รายละเอีียดกิิจกิรรม
กิิจักิรรม : บีุญร์ิมโข้ง	“นคร์พนม	-	สกลนคร์”
	 	 สัมผ่ัสวััฒนธร์ร์มที่�องถิ�นลำ�าค่า	เส�นที่างควัามศร์ัที่ธาอันศักดีิ�สิที่ธิ�

บริษััที่ทัี่วัร์ : บีร์ิษัที่ที่ร์าเวัล	เที่คโนโลย่	เซีอร์์วัิส	จีำากัดี
วัันเดินที่าง :  กลุ่มที่่� 1	วัันพฤหัสบีดี่ที่่�	30	กันยายน	-	วัันเสาร์์ที่่�	2	ติุลาคม	พ.ศ.	2564 

(3	วััน	2	คืน)

	 	 กลุ่มที่่� 2	วัันศุกร์์ที่่�	1	-	วัันอาที่ิติย์ที่่�	3	ติุลาคม	พ.ศ.	2564	(3	วััน	2	คืน)

จัำานวันท่ี่�รับ : 20	ที่่าน

วิธีสมัครผ่าน SMS

ตััวอย่่าง พิิมพิ์ TR2110 <เว้้นว้รรค>

ตามด้้ว้ยเลขสมาชิิกเอสซีีจีี ด้ีเบนเจีอร์  

คลับ 11 หลกั <เว้น้ว้รรค> หมายเลขกล่ม่

ที่ี�ต้องการสมัครลำาด้ับที่ี� 1 <เว้้นว้รรค> 

หมายเลขกล่ม่ที่ี�ตอ้งการสมคัรลำาด้บัที่ี� 2 

และส่ง SMS ไปที่ี� 4554599

รหัสกิจีกรรม TR2110

หมายเหตุิ:	อัติร์าค่าทัี่วัร์์ดัีงกล่าวัสำาหรั์บีการ์เดิีนที่างดี�วัยตัิ�วัชั�นปร์ะหยัดี	(ปร์ะเภที่ตัิ�วัเด่ี�ยวั)

อัตุราค่่าบริกิาร ราค่า/ท่ี่าน

ผ่้�ถือหุ�นก้�และผ่้�ติิดีติาม	1	ที่่าน	(พักห�องละ	2	ที่่าน)
บีุคคลที่ั�วัไป
เดี็กอายุติำ�ากวั่า	12	ปี	พักกับีผ่้�ใหญ่	1	ที่่าน
เดี็กอายุติำ�ากวั่า	12	ปี	พักกับีผ่้�ใหญ่	2	ที่่าน	(ม่เติ่ยงเสร์ิม)
เดีก็อายุติำ�ากว่ัา	12	ป	ีพักกบัีผ่้�ใหญ	่2	ท่ี่าน	(ไม่มเ่ติย่งเสริ์ม)
พักห�องเดี่�ยวั	ชำาร์ะเพิ�ม
ไม่ร์ับีติั�วัเคร์ื�องบีิน	ลดีไปที่่านละ
ปร์ะกันภัยไวัร์ัสโคโร์นา	ชำาร์ะเพิ�มที่่านละ

23,750	บีาที่
24,750	บีาที่
21,250	บีาที่
16,150	บีาที่
14,150	บีาที่
2,400	บีาที่
5,500	บีาที่
200	บีาที่

กิารแจ้งสิทธิ�เข้้าร่วม
กิิจกิรรม
แจ้้งผลเฉพาะผ้้ได้้รัับสิิทธิ์ิ�

วันจ้ันทรั์ที� 26 กรักฎาคม่ พ.ศ. 2564  
ทางโทรัศัพท ์และเอสิซิ่จี้ ีด้เีบนเจ้อรั์ 
คลับ โม่บาย้ แอป๋พลิเคชิัน
(เฉพาะผู้้�ที่่�สมััครผู้่านช่่องที่างน่�เที่่านั�น)

*กร์ณ่ม่ผ้่�สมัคร์ไม่ถึง	14	ท่ี่าน	ที่างบีริ์ษัที่ฯ	ข้อสงวันสิที่ธิ�ในการ์ยกเลิกการ์จัีดีโปร์แกร์มท่ี่องเท่ี่�ยวัดัีงกล่าวั
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หม่าย้เหตุ่: ทางบริัษัทฯ ขอสิงวนสิิทธิ์ิ�ในการั
เป๋ลี�ย้นแป๋ลงโป๋รัแกรัม่ท่องเที�ย้วต่าม่ความ่เหม่าะสิม่ 
ทั�งนี�ขึ�นอย่้้กับการัเป๋ลี�ย้นแป๋ลง สิภาพการัเม่ือง  
โรัครัะบาด้ ภัย้ธิ์รัรัม่ชิาติ่ และเหตุ่สุิด้วิสัิย้ โด้ย้ยึ้ด้ถื้ำอ
ผลป๋รัะโย้ชิน์ของผ้้เดิ้นทางเป็๋นสิำาคัญ หากมี่เหตุ่จ้ำาเป็๋น
ทางบรัิษัทฯ จ้ะไม่่รัับผิด้ชิอบต่่อค่าใชิ้จ้่าย้ต่่าง ๆ  
ในกรัณีเกิด้เหตุ่สิุด้วิสิัย้

อัีตราค่าบ้ริกิารนี�รวม

อัีตราค่าบ้ริกิารนี�ไม่รวม

เง่�อีนไข้กิารยกิเลิกิกิารเดินทาง
•  ยกเลิกก่อนวัันศุกร์์ที่่�	3	กันยายน	พ.ศ.	2564	คืนเงินค่าที่ัวัร์์	50%
•  ยกเลิกหลังวัันศุกร์์ที่่�	3	กันยายน	พ.ศ.	2564	ข้อสงวันสิที่ธิ�คืนค่าที่ัวัร์์ที่ั�งหมดี

•  ค่าติั�วัเคร์ื�องบีินไป-กลับี	ชั�นปร์ะหยัดี	(ติั�วัเดี่�ยวั)
•  ค่าห�องพัก	2	ที่่าน	/	ห�อง	ติามโร์งแร์มที่่�ร์ะบีุ	(หร์ือในร์ะดีับี
เดี่ยวักัน)	

•  ค่าอาหาร์มื�อเช�า	กลางวััน	และเย็น	ติลอดีการ์เดีินที่าง
•  ค่าปร์ะกันภัยการ์เดิีนที่าง	 วังเงินกร์ณ่เส่ยช่วิัติที่่านละ	 
3	ล�านบีาที่	คุ�มคร์องค่าร์ักษาพยาบีาลส้งสุดี	2	ล�านบีาที่

•  ค่าบีร์ิการ์ร์ถโดียสาร์ติลอดีการ์เดีินที่าง	
•  หวััหน�าที่วััร์	์1	ที่า่น	และเจี�าหน�าที่่�มคัคเุที่ศกท์ี่�องถิ�น	1	ที่า่น	
คอยอำานวัยควัามสะดีวักติลอดีการ์เดีินที่าง

•  ค่าช่างภาพมืออาช่พ	บีร์ิการ์ถ่ายภาพติลอดีการ์เดีินที่าง

•  การ์บีร์ิการ์ร์ะดีับี	VIP	ซีึ�งที่างบีร์ิษัที่ฯ	จีะเน�นเร์ื�องการ์ดี้แล
สมัภาร์ะ	กร์ะเปา๋	โดียจีะมก่าร์จีดัีเติร์ย่มติวััแที่นไวั�คอยดีแ้ล
จีัดีการ์เร์ื�องกร์ะเป๋าและอำานวัยควัามสะดีวักให�กับีคณะ
โดียเฉพาะที่่�สนามบีินและโร์งแร์มที่่�พัก

•  ค่าเข้�าชมสถานที่่�ติ่าง	ๆ	ติามที่่�ร์ะบีุในโปร์แกร์ม	
•  ค่าภาษ่สนามบิีนติลอดีเส�นที่าง	 พร์�อมปร์ะกันภัย 
การ์เดีินที่าง

•  ค้่มือการ์เดีินที่าง	(พิมพ์	4	ส่ดี�วัยกร์ะดีาษอย่างดี่)
•  ที่ิปพนักงานยกกร์ะเป๋าท่ี่�สนามบีิน	 โร์งแร์ม	 ร์�านอาหาร์	 
คนข้ับีร์ถ	และเจี�าหน�าที่่�มัคคุเที่ศก์ที่�องถิ�น

•  ค่าปร์ะกันภัยไวัร์ัสโคโร์นา	ในวังเงินที่่านละ	500,000	บีาที่	
กร์ณ่เจี็บีป่วัยดี�วัยภาวัะหร์ือโร์คร์�ายแร์งท่ี่�ม่สาเหติุมาจีาก
การ์ติิดีเชื�อไวัร์ัสโคโร์นา	 วังเงิน	 50,000	 บีาที่	 สำาหร์ับี 
ค่าร์ักษาพยาบีาลจีากการ์ติิดีเชื�อไวัร์ัสโคโร์นา

•  ค่าภาษ่ม้ลค่าเพิ�ม	

•  ค่าใช�จี่ายส่วันติัวั	 เช่น	ค่าโที่ร์ศัพที่์ที่างไกล	ค่า	Mini	Bar	
และค่าซีักแห�ง

•  คา่เคร์ื�องดีื�มร์ะหวัา่งการ์เดีนิที่างทัี่�งหมดีท่ี่�เปน็แอลกอฮ้อล,์	
ซีอฟติ์ดีร์ิ�งค์,	ชา	และกาแฟ	เป็นติ�น	

•  ค่านำ�าหนักข้องกร์ะเป๋าเดิีนที่างในกร์ณ่เกินกว่ัาท่ี่�สายการ์บิีน 
กำาหนดี	(นำ�าหนักสัมภาร์ะเดีินที่าง	ฟร์่	20	กิโลกร์ัม)

กิารชำาระค่าบ้ริกิาร
ชิำารัะค่าบรัิการัเต่็ม่จ้ำานวน ภาย้ในวันอังคารัที� 10 สิิงหาคม่ พ.ศ. 2564

*	 เมื�อชำาร์ะค่าบีร์ิการ์ทีุ่กคร์ั�ง	กร์ุณาส่งหลักฐานการ์ชำาร์ะค่าใช�จี่ายและสำาเนาบีัติร์ปร์ะชาชน	พร์�อมแจี�งชื�อ-นามสกุลผ่้�เดีินที่างมาที่างอ่เมล	debentureclub@scg.com 
	 หร์ือโที่ร์สาร์	0-2586-4977

 ธิ์นาคารักรัุงเทพ สิาขาถ้ำนนแจ้้งวัฒนะ

	 ปร์ะเภที่บัีญช่ออมที่รั์พย์

	 ชื�อบีัญช่		บีร์ิษัที่ที่ร์าเวัล	เที่คโนโลย่	เซีอร์์วัิส	จีำากัดี

	 เลข้ที่่�บีัญช่		233-0-49485-3

 ธิ์นาคารัไทย้พาณิชิย้์ สิาขาถ้ำนนแจ้้งวัฒนะ

	 ปร์ะเภที่บัีญช่ออมที่รั์พย์

	 ชื�อบีัญช่		บีร์ิษัที่	ที่ร์าเวัล	เที่คโนโลย่	เซีอร์์วัิส	จีำากัดี

	 เลข้ที่่�บีัญช่		324-4-01750-8

 ธิ์นาคารักสิิกรัไทย้ สิาขาถ้ำนนแจ้้งวัฒนะ

	 ปร์ะเภที่บัีญช่ออมที่รั์พย์

	 ชื�อบีัญช่		บีร์ิษัที่ที่ร์าเวัล	เที่คโนโลย่	เซีอร์์วัิส	จีำากัดี

	 เลข้ที่่�บีัญช่		470-2-43429-2
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