
กิุนมะ - พิิงค์์มอีสิ
ธารนำ�าแร่แลูะสีีสีันแห่่งท้้องทุ้่งสีีช็มพูู
กลุ่่�มัที่่� 1	 	วัันเสาร์์ที่่�	29	เมษายน	-	วัันศุุกร์์ที่่�	5	พฤษภาคม	พ.ศุ.	2566

กลุ่่�มัท่ี่� 2	 	วัันจัันที่ร์์ที่่�	1	-	วัันอาที่ิตย์ที่่�	7	พฤษภาคม	พ.ศุ.	2566

จ้ัด้โด้ย
บร์ิษััที่ที่ร์าเวัลเที่คโนโลย่ เซิอร์์วัิส จำกุัด
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วิันแรกิ
กรุงุเทพฯ - สนามบินิฮาเนดะ

18.00 น.   คณีะพับกุนัที่่�ที่า่อากุาศยานสวุัร์ร์ณีภมู ิบร์เิวัณีเคานเ์ต์อร์ส์ายกุาร์บนิไที่ย โดยมเ่จา้หนา้ท่ี่�บร์ษิัทัี่ฯ 
ให้กุาร์ต์้อนร์ับและอำนวัยควัามสะดวักุ

    22.45/06.55+1 TG 682 Bangkok/Haneda
  (ใช้เวัลาเดินที่าง 6.10 ชั�วัโมง)
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สมััครภายใน
15 มักราคมั 2566
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06.55 น.  เดินที่างถึงสนามบิน Haneda โดยสวััสดิภาพั  
หลังผู้่านพิัธ่์กุาร์ต์ร์วัจคนเข้้าเม่องแล้วั นำท่ี่าน 
ออกุเดินที่างสู่เม่อง Takasaki (ใช้เวัลาเดินที่าง 
2.35 ชั�วัโมง)

เที่่�ยง  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์ 
14.30 น.  นำที่่านเย่�ยมชม Shorinzan Darumaji วััด้แห่่ง

ตุ�กตาด้ารัุมะ ต์ุ�กุต์าข้อพัร์อันโด่งดัง ให้ที่่าน 
ได้ไหวั้พัร์ะข้อพัร์และถ่ายภาพัในมุมต์่าง ๆ  
ต์ามอัธ์ยาศัย (ใช้เวัลาเที่่�ยวัชม 45 นาที่่)

16.00 น.  นำที่่านเดินที่างเข้้าสู่ เมือัง Minakami (ใช้เวัลา
เดนิที่าง 1.10 ชั�วัโมง) เมอ่งแหง่สายน�ำข้องจงัหวััด
กุุนมะ ม่น�ำพุัร์้อนธ์ร์ร์มชาต์ิจำนวันมากุท่ี่�สุดใน
ญ่่�ปูุ�น เปู็นแหล่งสำคัญ่ข้องบ่อน�ำออนเซ็ินท่ี่�ม ่
ช่�อเส่ยงและเป็ูนท่ี่�นิยมแห่งหนึ�งข้องชาวัญ่่�ปูุ�น 
อสิร์ะพัักุผู่้อนหร์อ่ใชบ้ร์กิุาร์สิ�งอำนวัยควัามสะดวักุ
ต่์าง ๆ  ภายในเร์ย่วักัุง ร์วัมที่ั�งแช่น�ำแร่์ที่่�อดุมไปูด้วัย

วิันที่ี�สิอีง
สนามบิินฮาเนดะ - ทากาซากิ - มินาคามิ

แร์ธ่์าต์ชุั�นด ่เพิั�มสุข้ภาพัใหผู้้วิักุายและผู้อ่นคลาย
จิต์ใจ นำที่่านเช็กุอินเข้้าสู่โร์งแร์มท่ี่�พัักุ จากุนั�น
อสิร์ะพัักุผู้อ่นแชน่�ำแร์ค่ณุีภาพัเย่�ยมต์ามอธั์ยาศยั

19.00 น.  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี โร์งแร์มที่่�พัักุ 
 พักโรังแรัม Minakami Onsen Aratashi  
 เมือัง Minakami (2 คืน) ห่รัือัเท่ยบเท่า 
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08.00 น. ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์เช้า ณี โร์งแร์มที่่�พัักุ
09.00 น.  นำที่า่นออกุเดนิที่างสู่ ห่ม่้บา้น Takumi no Sato 

สนุกุสนานกุับกุิจกุร์ร์ม Apple Picking ให้ที่่าน 
ลิ�มลองร์สชาต์ิหวัานหอมข้องแอปูเปูิลผู้ลไม้ 
ปูร์ะจำฤดู ซิึ�งใคร์ที่่�ได้ลองต์่างต์้องหลงใหลใน
ควัามฉ�ำสดที่่�ยากุจะหาที่่�ไหนเที่่ยบ

เที่่�ยง   ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์ 

วิันที่ี�สิาม
มินาคามิ

14.00 น.  นำที่่านชมวัิวัหุบเข้าที่่�สวัยงาม ณี Yubiso Park 
กุ่อนนำที่่านนั�ง Ropeway ชมทิี่วัที่ัศน์ธ์ร์ร์มชาติ์
บนเข้า ณี  Tanigawadake และเม่�อที่่านเดินที่าง
ถึง Tenjindaira ซิึ�งเปู็นจุดที่่�สูงที่่�สุดข้องเที่่อกุเข้า 
ให้ที่่านรั์บชมทิี่วัทัี่ศน์โดยร์อบข้อง Japan Alps 
ไดแ้บบ 360 องศา (ใชเ้วัลาเท่ี่�ยวัชม 1.30 ชั�วัโมง)             

18.00 น.  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์ และเดินที่าง
กุลับเข้้าสู่โร์งแร์มที่่�พัักุ

 พักโรังแรัม Minakami Onsen Aratashi  
 เมือัง Minakami (คืนท่� 2) ห่รัือัเท่ยบเท่า 
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วิันที่ี�สีิ�
มินาคามิ - ซาโนะ พรุีเมียม เอาท์เล็็ต – โตเกียว

08.00 น.  รั์บปูร์ะที่านอาหาร์เช้า ณี โร์งแร์มที่่�พัักุและ 
เช็กุเอาต์์

09.00 น.  นำที่่านออกุเดินที่างสู่ Sano Premium Outlets 
(ใช้เวัลาเดินที่าง 1.30 ชั�วัโมง) เอาที่์เล็ต์ท่ี่�ร์วัม 
ร์า้นคา้หลากุหลายแบร์นด์ อาทิี่ Gucci, Armani, 
Michael Kors, Jimmy Choo, Salvatore  
Ferragamo และแบร์นดด์งัอกุ่มากุมายที่ั�งในญ่่�ปูุ�น
และต์่างปูร์ะเที่ศ

เท่ี่�ยง  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวัันต์ามอัธ์ยาศัยภายใน 
เอาที่์เล็ต์ (Cash Back)

14.30 น.  นำท่ี่านออกุเดินที่างสู่เม่อง Tokyo (ใช้เวัลา 
เดินที่าง 1.20 ชั�วัโมง) เช็กุอินเข้้าสู่โร์งแร์มที่่�พัักุ 
จากุนั�นนำท่ี่านเดินที่างสู่ย่าน Ginza ศูนย์ร์วัม 
ร์้านค้า Brand Name ร์ะดับ High-end  
ที่่�คร์บคร์ันที่่�สุดในโต์เกุ่ยวั

19.00 น.  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์ 
 พักโรังแรัม Millennium Mitsui Garden Hotel  
 (2 คืน) ห่รัือัเท่ยบเท่า
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วิันที่ี�ห้้า
โตเกียว - คาวากุจิิโกะ – โตเกียว

07.00 น.  รั์บปูร์ะที่านอาหาร์เช้า ณี โร์งแร์มที่่�พัักุและ 
เช็กุเอาต์์

08.00 น.  นำที่่านมุ่งหน้าสู่ เม่อง Kawaguchiko (ใช้เวัลา
เดนิที่าง 1.30 ชั�วัโมง) หนึ�งในเมอ่งแหง่ที่ะเลสาบ
ที่ั� งห้าท่ี่�ล้อมร์อบภูเข้าไฟฟู จิ  นำที่่านชม 
ควัามสวัยงามข้องดอกุพัิงค์มอส ณี งาน  
Fuji Shibazakura Festival ท่ี่�บานสะพัร์ั�ง 
ในช่วังเด่อนพัฤษัภาคม 

เที่่�ยง   ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์
14.00 น.   เย่�ยมชม Kawaguchiko Music Forest Museum 

พัิพัิธ์ภัณีฑ์์ดนต์ร์่โบร์าณีที่่�ต์ั�งอยู่บนพ่ั�นท่ี่�ร์่มร์่�น  
ให้ที่่านเดินเล่นชมสวันสวัย เพัลิดเพัลินกุับ
บร์ร์ยากุาศท่ี่�เคล้าด้วัยเส่ยงดนต์ร์่ไพัเร์าะ ที่ั�งยัง
มองเห็นวัิวัข้องภูเข้าไฟฟูจิจากุมุมน่�ได้อ่กุด้วัย  
นำที่่านกุลับเข้้าสู่โร์งแร์มที่่�พัักุ อิสร์ะพัักุผู่้อน 
ต์ามอัธ์ยาศัย

19.00 น.  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์และเช็กุอิน
เข้้าสู่โร์งแร์มที่่�พัักุ 

 พักโรังแรัม Millennium Mitsui Garden Hotel  
 (คืนท่� 2) ห่รัือัเท่ยบเท่า
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08.00 น.   ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์เช้า ณี โร์งแร์มที่่�พัักุ
09.00 น.   นำที่่านเดินที่างสู่ Meiji Shrine ศาลเจ้า 

ข้นาดใหญ่่ในบร์ร์ยากุาศร์่มร์่�นข้องปู�าเข้่ยวั 
กุลางกุรุ์งโต์เกุ่ยวั ให้ที่่านสักุกุาร์ะข้อพัร์เที่พัเจ้า 
และเกุ็บภาพัมุมต์่าง ๆ ต์ามอัธ์ยาศัย 

เที่่�ยง   ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์กุลางวััน ณี ภัต์ต์าคาร์ 
14.00 น.   เย่�ยมชม Tokyo German Village สวันสนุกุ 

ร์ูปูแบบหมู่บ้านเยอร์มันท่ี่�ต์ั�งอยู่ในจังหวััดชิบะ  
ให้ที่่านเพัลิดเพัลินกุับกิุจกุร์ร์มต่์าง ๆ ที่่ามกุลาง

วิันที่ี�ห้กิ
โตเกียว - ชิิบิะ - สนามบิินฮาเนดะ

ควัามสวัยงามข้องสวันดอกุไม้ชิบะซิากุุร์ะ  
(พิังคม์อส) และดอกุปูอ๊ปูปูี�ที่่�เบง่บานใหถ้า่ยภาพั
กุันอย่างจุใจ พัร์้อมชิมไอศกุร์่มแสนอร์่อย

17.00 น.  นำที่่านเดินที่างกุลับสู่ตั์วัเม่อง Tokyo
 (ใช้เวัลาเดินที่าง 1 ชั�วัโมง)
18.30 น.  ร์ับปูร์ะที่านอาหาร์ค�ำ ณี ภัต์ต์าคาร์ 
20.30 น.  นำที่่านออกุเดินที่างสู่สนามบิน Haneda 
 (ใช้เวัลาเดินที่าง 1.20 ชั�วัโมง) 
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วิันที่ี�เจ็ด
สนามบิินฮาเนดะ - กรุุงเทพฯ

    00.20/04.50 TG 661 Haneda/Bangkok (ใช้เวัลาเดินที่าง 6.30 ชั�วัโมง)
04.50 น.   เดินที่างถึงกุร์ุงเที่พัฯ โดยสวััสดิภาพั
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กิิจักิรรม : กุนมะ - พิงค์มอัสิ ธิ์ารัน้ำแรั่และสิ่สิันแห่่งท้อังทุ่งสิ่ชมพ้

บริษััที่ที่ัวัร์ : บร์ิษััที่ที่ร์าเวัลเที่คโนโลย่ เซิอร์์วัิส จำกุัด

วัันเดินที่าง :  กุลุ่มที่่� 1 วัันเสาร์์ที่่� 29 เมษัายน - วัันศุกุร์์ที่่� 5 พัฤษัภาคม พั.ศ. 2566 (7 วััน 4 ค่น)

  กุลุ่มที่่� 2  วัันจันที่ร์์ที่่� 1 - วัันอาที่ิต์ย์ที่่� 7 พัฤษัภาคม พั.ศ. 2566 (7 วััน 4 ค่น)

จัำานวันที่่�รับ : 19 ที่่าน

รายละเอีียดกิิจกิรรม

หมายเหตุุ
• ร์าคาค่าตุั�วเคร์่�องบินเป็นร์าคาปร์ะมาณีการ์
• กร์ณีีผู้้�เดีินทางจีำนวน 19 ท่านข้�นไป อัตุร์าค่าบร์ิการ์ (ค่าทัวร์์) ลัดีลัง 16,000 บาทตุ่อท่าน
• กร์ณีีมีผู้้�สมัคร์ไม่ถึ้ง 15 ท่าน ทางบร์ิษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ิ�ในการ์ยกเลัิกการ์จีัดีโปร์แกร์มท่องเที�ยวดีังกลั่าว

กิารแจั้งสิที่ธิ์ิ�เข้้าร่วัมกิิจักิรรม
แจ้งผู้ลเฉพัาะผูู้้ที่่�ได้ร์ับสิที่ธ์ิ� 

ปูร์ะกุาศผู้ล วัันศุกุร์์ที่่� 20 มกุร์าคม พั.ศ. 2566 ที่างโที่ร์ศัพัที่์และเอสซิ่จ่ ด่เบนเจอร์์ คลับ โมบาย แอปูพัลิเคชัน หร์่อ
เวั็บแอปูพัลิเคชัน

ค่่าที่ัวัร์ ราค่าตุ่อที่่าน

ผูู้้ถ่อหุ้นกุู้และผูู้้ต์ิดต์าม 1 ที่่าน (พัักุห้องละ 2 ที่่าน)

บุคคลที่ั�วัไปู

เด็กุอายุ 12 ปูีข้ึ�นไปู พัักุกุับผูู้้ใหญ่่ 1 ที่่าน

เด็กุอายุ 0 - 11 ปูี พัักุกุับผูู้้ใหญ่่ 2 ที่่าน (ม่เต์่ยงเสร์ิม)

พัักุเด่�ยวั ชำร์ะเพัิ�ม

ไม่ร์ับต์ั�วัเคร์่�องบิน (ชั�นปูร์ะหยัด) ลดไปูที่่านละ

152,000 บาที่

156,500 บาที่

117,000 บาที่

42,000 บาที่

27,000 บาที่

35,000 บาที่



ห่มายเห่ตุ:
•  บร์ษิัทัี่ฯ ข้อสงวันสทิี่ธิ์�ในกุาร์เปูล่�ยนแปูลงร์าคาและร์ายกุาร์ที่อ่งเที่่�ยวัต์ามควัามเหมาะสม ที่ั�งน่�ข้ึ�นอยู่กัุบกุาร์เปูล่�ยนแปูลง

ข้องสภาพักุาร์เม่อง โร์คร์ะบาด ภัยธ์ร์ร์มชาต์ิ และเหต์ุสุดวิัสัย โดยคำนึงถึงผู้ลปูร์ะโยชน์ข้องผูู้้เดินที่างเปู็นสำคัญ่ 
หากุม่เหต์ุจำเปู็น ที่างบร์ิษััที่ฯ จะไม่ร์ับผู้ิดชอบค่าใช้จ่ายต์่าง ๆ ในกุร์ณี่เกุิดเหต์ุสุดวัิสัย

•  ภาพัปูร์ะกุอบเพั่�อกุาร์ปูร์ะชาสัมพัันธ์์
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•  ค่าที่่�พัักุ 4 ค่น (พัักุห้องละ 2 ที่่าน)
•  ค่าต์ั�วัเคร์่�องบินโดยสาร์ไปู-กุลับ (ชั�นปูร์ะหยัด)
•  ปูร์ะกุันภัยกุาร์เดินที่าง ซิึ�งคุ้มคร์องกุร์ณี่กุร์ะเปู๋าสูญ่หาย

หร์่อเส่ยหาย, สัมภาร์ะล่าช้าเกุินกุว่ัา 6 ชั�วัโมง และกุร์ณ่ี
เจ็บปู�วัยร์ะหว่ัางกุาร์เดินที่าง คุ้มคร์องค่าร์ักุษัาพัยาบาล
ฉุกุเฉิน ณี ต์่างปูร์ะเที่ศ 3,000,000 บาที่ และค่ารั์กุษัา
พัยาบาลในปูร์ะเที่ศไที่ยวังเงิน 300,000 บาที่

•  ค่าเข้้าชมสถานท่ี่�ต์่าง ๆ ต์ามท่ี่�ร์ะบุในโปูร์แกุร์ม พัร์้อม
มัคคุเที่ศกุ์ที่้องถิ�น

ราค์าค์่าบริกิารดังกิล่าวิรวิม
•  ค่าหัวัหน้าที่ัวัร์์ 1 ที่่าน ไกุด์ที่้องถิ�น 1 ที่่าน และช่างภาพั  

1 ที่่าน ให้บร์ิกุาร์ต์ลอดกุาร์เดินที่าง
•  ค่าอาหาร์กุลางวััน 5 ม่�อ ค่าอาหาร์เย็น 5 ม่�อ พัร์้อมน�ำด่�ม 

(ไม่ร์วัม Soft Drinks และเคร์่�องด่�มม่แอลกุอฮอล์)
•  คา่บร์กิุาร์ร์ถมนิบิสั 45 ท่ี่�นั�ง พัร์อ้มคนข้บัไวัค้อยบร์กิุาร์คณีะ

ต์ลอดเส้นที่าง
•  คา่ทิี่ปูมคัคุเที่ศก์ุที่อ้งถิ�นและพันักุงานขั้บร์ถต์ามมาต์ร์ฐาน

สากุล
•  ค่า Internet Sim (SIM2Fly)

•  ภาษั่มูลค่าเพัิ�ม 7% และภาษั่หักุ ณี ที่่�จ่าย 3%
•  ค่าหนังส่อเดินที่าง
•  ค่าใช้จ่ายส่วันต์ัวั เช่น ค่าใช้โที่ร์ศัพัที่์ ค่า Mini Bar และ 

ค่าซิักุแห้ง เปู็นต์้น

อีัตราค์่าบริกิารไม่รวิม 
•  ค่าน�ำหนักุสัมภาร์ะกุร์ณี่ที่่�เกุินกุำหนด
•  ค่าอาหาร์และเคร์่�องด่�มเพัิ�มเต์ิมในแต์่ละม่�อ (Soft Drinks 

และเคร์่�องด่�มม่แอลกุอฮอล์)
•  ค่าร์ถร์ับ-ส่ง (กุร์ณี่แยกุกุลับไม่พัร์้อมคณีะ)

กิารชำำาระเงิน
ชำรัะค่ามัด้จ้ำท่านละ 50,000 บาท พรั้อัมค่าตั�วัเครัื�อังบิน ภายใน 31 มกรัาคม พ.ศุ. 2566
ชำรัะค่าใช้จ้่ายสิ่วันท่�เห่ลือั ภายใน 31 ม่นาคม พ.ศุ. 2566

*เม่�อชำร์ะค่าบริ์กุาร์ทีุ่กุคร์ั�ง กุร์ุณีาส่งหลักุฐานกุาร์ชำร์ะ 
ค่าใช้จ่ายที่างอ่เมล debentureclub@scg.com หร์่อ 
โที่ร์สาร์ 0-2586-4977

ธิ์นาคารักสิิกรัไทย สิาขาถนนแจ้้งวััฒนะ
ปรัะเภทบัญช่อัอัมทรััพย์
ช่�อบัญ่ช่ บร์ิษััที่ที่ร์าเวัลเที่คโนโลย่ เซิอร์์วัิส จำกุัด 
เลข้ที่่�บัญ่ช่ 470-2-43429-2

เงื�อีนไข้กิารยกิเลิกิกิารเดินที่าง
•  ยกุเลิกุหลัง 31 มกุร์าคม 2566 บร์ิษััที่ฯ ข้อสงวันสิที่ธ์ิ�ในกุาร์เร์่ยกุเก็ุบค่าใช้จ่ายที่่�เกุิดข้ึ�นจร์ิงที่ั�งหมด
•  ยกุเลิกุหลัง 31 ม่นาคม 2566 ข้อสงวันสิที่ธ์ิ�ค่นค่าที่ัวัร์์ที่ั�งหมด
•  สำหร์ับบัต์ร์โดยสาร์เคร์่�องบิน จะที่ำกุาร์ Refund ค่นให้ต์ามจร์ิง (ข้ึ�นอยู่กุับเง่�อนไข้กุาร์ Refund ข้องสายกุาร์บิน)



มาตรการป้้องกันและดููแลผูู้�เดูินทาง

•	 บริิษััททัวริ์	โริงแริม	ริ้านอาหาริ	และริถโค้้ชท่�เลือกใช้บริิการิ	ผ่่านการิริับริองสััญลักษัณ์์	SHA	+ 
	 มาตริฐานค้วามปลอดภััยด้านสุัขอนามัย	(ยกเว้น	บางริ้านอาหาริ	อาทิ	ริ้านอาหาริท้องถิ�น	ฯลฯ) 

•	 จำำากัดจำำานวนผ่้้เดินทางพริ้อมผ่้้ติดตามไม่เกิน	24	ท่านต่อค้ณ์ะ	(ทั�งน่�ไม่ริวมเจำ้าหน้าท่�ผ่้้ให้บริิการิ) 

•	 ผ่้้ให้บริิการิใกล้ชิด	(อาทิ	หัวหน้าทัวริ์	ช่างภัาพ	ค้นขับริถบัสั	ฯลฯ)	 
	 ตริวจำหาเชื�อโค้วิด	19	ล่วงหน้า	5	วัน	และ	1	วันก่อนออกเดินทาง	 

•	 จำัดให้ม่บริิการิเจำลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดการิเดินทาง 

•	 ก่อนวันเดินทางล่วงหน้า	1	วัน	ผ่้้เดินทางต้องตริวจำหาเชื�อโค้วิด	19	ด้วยชุดตริวจำ	ATK	 
	 และสั่งผ่ลตริวจำมายังเจำ้าหน้าท่�	SCG	หริือเจำ้าหน้าท่�ทัวริ ์

•	 ผ่้้เดินทางทุกท่านจำะต้องสัวมหน้ากากตลอดเวลาในขณ์ะท่�อย้่ริ่วมกัน 

เพ่�อให้ทกุท่านได้รัิบค้วามปลอดภัยัและสันุกสันานตลอดการิเดินทาง	ขอค้วามกริณุ์าปฏิบิตัติามมาตริการิ 
ทุกข้ออย่างเค้ริ่งค้ริัด 

JANUARY - MARCH 2023

delight activity


