
 
 

 

      
ทันทฟ่ กืำหนดกำร เชำำ เทฟ่ฬน เฬฎน ฌรนแรม 

1 
สนำมผพนดธนเมมธน-ปำนเปฟฬเปฟฬ้ 
(E3XXXX:17.10-21.10) X X X 

QINGHE HOTEL  
หรมธเทฟฬผเทิำระดัผ5 ดำท 

2 รำำนหฬก-สะอำนแกำททฟ่ฬำททฟ่สยด-รำำนนทดเทำำ    QINGHE HOTEL  
หรมธเทฟฬผเทิำระดัผ5 ดำท 

3 

ทะเลสำผเฝิำเฮพ นหร(นัน่รถ VIP+ลิธนเรมธ) 
รำำนญผชำ-ธย ทฬำนปำนเปฟฬเปฟฬ้(ขภน้ลพฮทึแกำท+ลน
กระเชำำหฬำนเปฟฬเปฟฬ้)-สะอำนญตำหลำำธันดัผหนภ่น
เขำธทตำร-รำำนฯำำโหม-ฌชทึนำนปพน้ปธกขำท 

   
BLUE BAY HOTEL  
หรมธเทฟฬผเทิำระดัผ5 ดำท 

4 

เขำเทฟฬนเหมพนซำน(กระเชำำ+ผันโดเลม่ธน 
+รถธย ทฬำน)-ระเผฟฬนแกำท (รทมฯำำหยำมรธนเทำำ) 
ฝระตรสทรรใึ-รำำนฯลพตภัณฑึฬำนอำรำ-ปำนเปฟฬ
เปฟฬ้สนำมผพนดธนเมมธน 
(E3 XXXX : 22.00-00.45+1) 
 

    

หมำฬเหตย  
*** กรยณำเตรฟฬมใิำทพฝโกดึทำธนถพ่น , ในขัผรถ 1,000 ผำท/ทิำน/ทรพฝ ใิำทพฝหัทหนำำทัทร ึ

ขภน้ธฬร ิกัผดยลฬอพนพปขธนทิำน *** 
 



 
 

 

 
ฝระกำถ : ตัน้แติทันทฟ่ 1 เมุำฬน 2553 เฝ็นตำนโฝ รัฐผำลเมมธนฉำนซำ ปำนเปฟฬเปฟฬ้ และ เมมธนฮินหทน 
มณฑลหรหนำน โดำมฟกำรธธกกฎระเผฟฬผ กืำหนดนฌฬผำฬญหำฌรนแรม ฬกเลพกกำรญหำผรพกำร สพ่นขธนทฟ่ญชำใรัน้เดฟฬท
แลำททพน้ เชิน แฝรนสฟฮัน ฬำสฟฮัน แชมอร  หมทกธำผนืำ้ รธนเทำำแตะูลู เอม่ธเฝ็นกำรรณรนใึชิทฬลดภำทะ
ฌลกรำธนและรักุำสพ่นแทดลำธม **ดันนัน้กรยณำนืำสพ่นขธนญชำเหลิำนฟต้พดตัทมำดำทฬตัทเธน****หำกทิำนเขำำอัก
แลำทตำธนกำรญชำสพ่นขธนดันกลิำท ทิำนปะตำธนเสฟฬใิำญชำปิำฬเอพ่มเธนตำมรำใำทฟ่ฌรนแรมกืำหนดโทำ (กรยณำ
สธผถำมเอรำะฌรนแรมผำนแหินธำปทำนโทำดำำนนธกหรมธทำนโทำญนหำธนนืำ้ แลำทใพดใิำผรพกำรเมม่ธทิำนเชใ็
เธำำทึ ) 

 

กืำหนดกำรเดพนทำน 13-16 เมุำฬน 2560 
ทันแรก  กรยนเทอู (สนำมผพนดธนเมมธน)-ปำนเปฟฬเปฟฬ้  

14.00 น. ใณะอรำธมกันทฟ่ สนำมผพนดธนเมมธน ธำใำรฯร ำฌดฬสำรขำธธก ชัน้  3 สำฬกำรผพน
NEWGEN AIRWAYSฌดฬมฟเปำำหนำำทฟ่ผรพุัทูใธฬตำธนรัผและธืำนทฬใทำมสะดทกญหำทิำนกิธน
ขภน้เใรม่ธน 

17.10น. เหพรฮำ ำสริ เมมธนปำนเปฟฬเปฟฬ้ ฌดฬสำฬกำรผพน NEWGEN AIRWAYSเทฟ่ฬทผพนทฟ่ E3 XXXX 
21.10 น.  เดพนทำนถภน ปำนเปฟฬเปฟฬ้ ธย ทฬำนมรดกฌลกตัน้ธฬร ิทำนตะทันตกเฉฟฬนเหนมธขธนมณฑลหรหนำน 

เฝ็นธย ทฬำนแหินชำตพแหินแรกขธนปฟน และโดำรัผกำรฝระกำถญหำเฝ็นมรดกฌลกธรรมชำตพญนฝฟ  ใ.ถ.
1992 หลันฯิำนอพธฟกำรตรทปในเขำำเมมธนและรัผสัมภำระเรฟฬผรำธฬแลำท นืำทิำนเดพนทำนสริทฟ่อัก 
 อักทฟ่QINGHE HOTELหรมธเทฟฬผเทิำระดัผ 5 ดำท 

ทันทฟ่สธน รำำนหฬก-สะอำนแกำททฟ่ฬำททฟ่สยด-รำำนนทดเทำำ 

เชำำ   รัผฝระทำนธำหำรเชำำ ณ หำธนธำหำรฌรนแรม 
  นืำทิำนชม  รำำนหฬก ซภ่นเฝ็นเใรม่ธนฝระดัผนืำฌชใ ญหำทิำนโดำเลมธกซมธ้เฝ็นขธนะำกลืำ้ใิำปำกนัน้

นืำทิำนอพสปรนึใทำมกลำำกัผ สะอำนแกำทปำนเปฟฬเปฟฬ้ สะอำนแกำททฟ่ฬำทและสรนทฟ่สยดญนฌลก  
สำมำรถรธนรัผในโดำมำกถภน 800 ใน ธฟกทัน้สะอำนแหินนฟม้ฟใทำมฬำท 430 เมตร กทำำน 6 
เมตร สรน 300 เมตร  เชม่ธมสธนหนำำฯำ  
หมำฬเหตย : หำกสะอำนแกำทฝพ ด โมิสำมำรถเขำำโฝเทฟ่ฬทชมโดำ  ทำนผรพุัทู ขธสนทนสพทธพ์โมิ
ใมนใิำผรพกำรญดๆ ทัน้สพน้ ฌดฬโมิตำธนแปำนญหำทรำผลิทนหนำำ ** 

เทฟ่ฬน  รัผฝระทำนธำหำรกลำนทัน ณ ภัตตำใำร 
ผิำฬ นืำทิำนแทะ รำำนนทดเทำำ ชมกำรสำธพต  กำรนทดเทำำ  ซภ่นเฝ็นธฟกทพธฟหนภ่นญนกำรฯิธนใลำฬ

ใทำมเใรฟฬด ฝรัผสมดยลญหำกำรโหลเทฟฬนขธนฌลหพตดำทฬทพธฟธรรมชำตพ 
ใืำ่  รัผฝระทำนธำหำรใืำ่ ณ ภัตตำใำร 

 อักทฟ่QINGHE HOTELหรมธเทฟฬผเทิำระดัผ 5 ดำท 



 
 

 

ทันทฟ่สำม ทะเลสำผเฝิำเฮพ นหร(นัน่รถ  VIP+ลิธนเรมธ)-รำำนญผชำ-ธย ทฬำนปำนเปฟฬเปฟฬ้(ขภน้ลพฮทึแกำท-ลน
กระเชำำหฬำนเปฟฬเปฟฬ้)-สะอำนญตำหลำำธันดัผหนภ่นเขำธทตำร--รำำนฯำำโหม-ฌชทึนำนปพน้ปธกขำท 

เชำำ   รัผฝระทำนธำหำรเชำำ ณ หำธนธำหำรฌรนแรม 
  นืำทิำนเดพนทำนสริ ทะเลสำผเฝิำเฮพ นหร นืำทิำนนัน่รถ VIP ขธนธย ทฬำนู สริปย ดลิธนเรมธนืำทิำน

ลิธนเรมธทะเลสำผเฝิำเฮพ นหร  ซภ่นเฝ็นทะเลสำผผนเขำสรนทฟ่หำโดำฬำก เนมธ้ทฟ่ฯพทนืำ้รทม 30 เบก
ดำรึ นืำ้ลภก ถภน 72 เมตร มฟใทำมฬำทถภน 2.5 กพฌลเมตร รำฬลำธมดำทฬฬธดเขำ “ ฬำกทฟ่ปะ
แฬกโดำทิำนืำ้ธฬร ิญนภรเขำหรมธภรเขำกันแนิปำกนัน้นืำทิำนแทะ รำำนญผชำ  ชพมชำธทร ิหลนขธนฝักกพ่น 
และชำทฟ่มฟชม่ธเสฟฬนติำนๆ 

เทฟ่ฬน   รัผฝระทำนธำหำรกลำนทัน ณ ภัตตำใำร 
ผิำฬ  นืำทิำนขภน้ เขำเทฟฬนปม่ธซำน (เขำปักรอรรดพ ) ธฬร ิญนเขตธย ทฬำนเหฬฟฬนเปฟฬเปฟฬ้ ลพฮทึแกำทโฝิหลน

ลพฮทึแกำทแหินแรกขธนเธเชฟฬสรน 326 เมตรนืำทิำน สะอำนญตำฮำ ำธันดัผ 1 ทฟ่มฟทัถนฟฬภำอ
สทฬนำมรำฬลำธมดำทฬหมริขยนเขำ  ซภ่นภำอฬนตรึบธลลฟทร ำดชม่ธดันเรม่ธน “ธทตำร ” โดำนืำทพท
ผำนสิทนขธนขยนเขำมำเฝ็นฉำกญนกำรถิำฬทืำทิำนปะโดำเอลพดเอลพนกัผทพททัถนึธันสทฬนำมทฟ่
แสนฝระทัผญปมพรรำลมมและฬำกทฟ่ปะหำใืำมำผรรฬำฬโดำ สมใทรแกิเทลำ นืำทิำนลนปำกเขำดำทฬ 
กระเชำำหฬำนเปฟฬเปฟฬ้ 

  (หมำฬเหตย : ขภน้-ลนเขำดำทฬลพฮทึ และ กระเชำำ ธฬิำนละ 1 เทฟ่ฬทตำมใทำมเหมำะสม / โกดึ
ทำธนถพ่นปะแปำนญหำทรำผ  ญนกรณฟทฟ่กระเชำำหรมธลพฮทึฝพ ดซิธมผืำรยนทำนผรพุัทูขธสนทนสพทธึญน
กำรเฝลฟ่ฬนแฝลนฌดฬทฟ่โมิแปำนญหำทรำผลิทนหนำำ) ปำกนัน้นืำทิำนเดพนทำนสริ รำำนฯำำโหม ทฟ่ขภน้ชม่ธ
ขธนฝระเทถขธนปฟนญหำทิำนโดำเลมธกซมธ้สพนใำำทฟ่ทืำปำกฯำำโหม เชิน ฯำำหิม เสมธ้ฯำำ รธนเทำำ  

  เฝ็นตำน 
ใืำ่  รัผฝระทำนธำหำรใืำ่ ณ ภัตตำใำร 

นืำทิำนชม ฌชทึนำนปพน้ปธกขำท  กำรแสดนทฟ่ถมธทิำใรผใรันดำทฬธำรมณึติำน ๆ ชทนญหำ
เใลพผเใลพม้โฝกัผกำรแสดน เฝ็นกำรแสดนผทเกฟ่ฬทกัผใทำมรักขธนนำนอญำปพน้ปธกขำททฟ่มฟ
ติธชำฬฯร ำเฝ็นทฟ่รัก  
***ฌฝรดทรำผ  ฌชทึนฟแ้สดนทฟ่ฌรนละใรกลำนแปำนหำกมฟกำรฝพ ดกำรแสดนญนทันนัน้ๆ โมิทิำปะ
ดำทฬกรณฟญดๆ ทืำญหำเขำำชมโมิโดำฯร ำปัดรัผฯพดชธผเอฟฬนปัดฌชทึอมน้เมมธนชยดธม่นทดแทน ญหำเทิำนัน้
หำกผัตรโดำถรกญชำโฝแลำทปะโมิมฟกำรใมนใิำผรพกำรญดๆ ***       
 อักทฟ่BLUE BAY HOTEL หรมธเทฟฬผเทิำระดัผ 5 ดำท 

ทันทฟ่สฟ่  เขำเทฟฬนเหมพนซำน(กระเชำำ+ผันโดเลม่ธน+รถธย ทฬำน)- ระเผฟฬนแกำท (รทมฯำำหยำมรธนเทำำ)-ฝระตร 
  สทรรใึ -รำำนฯลพตภัณฑึฬำนอำรำ-ปำนเปฟฬเปฟฬ้-กรยนเทอู(สนำมผพนดธนเมมธน) 

เชำำ   รัผฝระทำนธำหำรเชำำ ณ หำธนธำหำรฌรนแรม 
 นืำทิำนเดพนทำนสริ เขำเทฟฬนเหมพนซำนธฬร ิหิำนปำกเขตเมมธนปำนเปฟฬเปฟฬ้เอฟฬน 6 กพฌลเมตรธฬร ิสรน
ปำกระดัผนืำ้ทะเล 1,518.6 เมตร เฝ็นภรเขำลมธชม่ธแหินแรกทฟ่โดำผันทภกโทำญนปดหมำฬเหตย
ฝระทัตพถำสตรึขธนเมมธนปำนเปฟฬเปฟฬ้เนม่ธนปำกหนำำฯำสรนชนัมฟชิธนฌอรนลักุณะใลำำฬฝระตรซภ่น 
กฎใมธชิธนหพนเทฟฬนเหมพน (ฝระตรสทรรใ)ึ ทฟ่มฟทัถนฟฬภำอแฝลกมหัถปรรฬึและอผเหฎนโดำนำธฬมำก



 
 

 

ญนฌลกฝัปปย ผันนืำทิำนขภน้สริเขำฌดฬ นัน่กระเชำำขภน้+ลนผันโดเลม่ธน(หมำฬเหตย : รำฬกำรนฟโ้กดึปะดร
ใทำมเหมำะสมขธนเทลำ ฌดฬกำรเลมธกนัน่กระเชำำขภน้และลนผันโดเลม่ธน หรมธเลมธกขภน้ผันโด
เลม่ธนและลนกระเชำำ กระเชำำมฟใทำมฬำทถภน  7.5  กพฌลเมตร ญชำเทลำเอฟฬน 40 นำทฟ)  ญหำทิำน
โดำชมใทำมนำมขธนภรเขำนัผรำธฬฬธดทฟ่สรนเสฟฬดฮำ ำ และชมเสำนทำนขภน้เขำทฟ่มฟฌใำนถภน 99 ฌใำน 
นืำทิำนเดพนชมหนำำฯำลธฬฮำ ำญหำทิำนอพสรปนึใทำมสทฬนำมขธนหนำำฯำทฟ่นดนำมทฟ่สยดแหินหนภ่น
อรำธมกัผใทำมเสฟฬทขธน ระเผฟฬนแกำท (รทมฯำำหยำมรธนเทำำ) ทฟ่มฟระฬะทำนฝระมำณ 60 เมตร 
สรำำนธฬร ิสรนกทิำระดัผนืำ้ทะเลถภน 1.4 กพฌลเมตร  ปำกนัน้นืำทิำนลนผันโดเลม่ธนมำปนถภน ถืำ้
เทฟฬนเหมพนซำนหรมธเรฟฬกทิำถืำ้ฝระตรสทรรใึ   เฝ็น 1 ญน 4 ภรเขำทฟ่สทฬขธนปฟน เหตยทฟ่เรฟฬกทิำ
ฝระตรสทรรใึเอรำะภรเขำเกพดระเผพดขภน้เธนฌดฬธรรมชำตพปนกลำฬเฝ็นชิธนฝระตรขภน้ ชิธนฝระตรนฟ้
สรน 131.5 เมตร กทำำน 57 เมตร ลภก 60 เมตร สมใทรแกิเทลำเดพนทำนลนปำกเขำ  

 (หมำฬเหตย : กำรนัน่กระเชำำขภน้-ลน เขำเทฟฬนเหมพนซำน หำกกระเชำำฝพ ดซิธมผืำรยน ทำนผรพุัทู 
ปะปัดฌฝรแกรมธม่นมำทดแทนญหำ  / กำรนัน่รถขธนธย ทฬำนขภน้โฝผนถืำ้เทฟฬนเหมพนซำน หำกรถ
ขธนธย ทฬำนโมิสำมำรถขภน้โฝทฟ่ถืำ้เทฟฬนเหมพนซำนโดำ ทำนผรพุัทู ปะโมิใมนเนพน หรมธหำฌฝรแกรม
ธม่นมำทดแทนญหำ ทัน้นฟ ้ขภน้ธฬร ิกัผสภำทะธำกำถ และกำรรักุำใทำมฝลธดภัฬขธน
นักทิธนเทฟ่ฬท ฌดฬฬภดตำมฝระกำถปำกทำนธย ทฬำนเฝ็นสืำใัญ ฌดฬทฟ่โมิแปำนญหำทรำผลิทนหนำำ) 

เทฟ่ฬน  รัผฝระทำนธำหำรกลำนทัน ณ ภัตตำใำร 
ผิำฬ  นืำทิำนแทะ รำำนฯลพตภัณฑึฬำนอำรำ ดำทฬเทใฌนฌลฬฟกำรฯลพต ทฟ่ทันสมัฬขธนฝระเทถปฟน โดำนืำ

ฯลพตภัณฑึฬำนอำรำมำทืำเฝ็นเใรม่ธนนธน ขธนญชำญนผำำน โดำธฬิำนลนตัท 
ใืำ่  รัผฝระทำนธำหำรใืำ่ ณ ภัตตำใำร 

สมใทรแกิเทลำนืำทิำนเดพนทำนสริสนำมผพน เอม่ธเดพนทำนกลัผฝระเทถโทฬ 
22.00น. เหพรฮำ ำสริ กรยนเทอูฌดฬสำฬกำรผพน NEWGEN AIRWAYSเทฟ่ฬทผพนทฟ่ E3 XXXX 
00.45+1 น. ถภน ทิำธำกำถฬำนดธนเมมธน กรยนเทอู  ฌดฬสทัสดพภำออรำธมใทำมฝระทัผญป.....

 
 
 

ขธผใยณทยกทิำนทฟ่ญชำผรพกำร 
ซม่ธสัตฬึปรพนญปหิทนญฬเนำนผรพกำรใมธนำนขธนเรำ 

(*** กรย ีฝธธกเดพนทำนโดำตัน้แติ 20ทิำนขภน้โฝ ***) 
 

หมำฬเหตย:ตำมนฌฬผำฬริทมกัผกำรทิธนเทฟ่ฬทแหินเมมธนปฟน ทยกเมมธน กืำหนดญหำมฟกำรฝระชำสัมอันธึสพนใำำ
อมน้เมมธนญหำนักทิธนเทฟ่ฬททัท่โฝโดำรรำปักใมธ รำำนหฬก , รำำนนทดเทำำ, รำำนฯำำโหม , รำำนญผชำ , รำำน
ฯลพตภัณฑึ ฬำนอำรำซภ่นปืำเฝ็นตำธนผรรปย ญนฌฝรแกรมทัทรึดำทฬ เอรำะมฟฯลกัผรำใำทัทรึ  ปภนเรฟฬน
ญหำกัผนักทิธนเทฟ่ฬททยกทิำนทรำผทิำรำำนทยกรำำนปืำเฝ็นตำธนรผกทนทยกทิำนแทะชมซภ่นปะญชำเทลำรำำนละ
ฝระมำณ 45-90 นำทฟ ซม ้ธหรมธโมิซม ้ธขภน้ธฬร ิกัผใทำมอธญปขธนลรกใำำเฝ็นหลัก  โมิมฟกำรผันใัผญดๆ 
ทัน้สพน้ 

 



 
 

 

ขำธใทรระทัน!!! ทิำนญดทฟ่ตำธนธธกตัท๋ภำฬญนฝระเทถ (เใรม่ธนผพน,รถทัทร,ึรถโฮ)กรยณำสธผถำมทฟ่เปำำหนำำทฟ่กิธน

ทยกใรัน้ 

 

*กิธนทืำกำรปธนทัทรึทยกใรัน้ กรยณำธิำนฌฝรแกรมธฬิำนละเธฟฬดทยกหนำำ และทยกผรรทัด เนม่ธนปำกทำนผรพุัท

ู ปะธพนตำมรำฬละเธฟฬดขธนฌฝรแกรมทฟ่ขำฬเฝ็นหลัก* 

 

ผพนตรนปำนเปฟฬเปฟฬ้ สะอำนแกำท เขำธทตำร ฌชทึนำนปพน้ปธกขำท 4 ทัน 3 ใมน 
 

กืำหนดกำรเดพนทำน รำใำฯร ำญหญิ  
รำใำ เดฎกธำฬย 
ตืำ่กทิำ 20 ฝฟ 

อักเดฟ่ฬท 
ปิำฬเอพม่  

ทันทฟ่ 13-16 เมุำฬน 2560 (ทันสนกรำนต)ึ 25,888 ผำท 30,688 ผำท 6,000  ผำท 

รำใำอพเถุ โมิรัผปธฬแลนด ึ

หมำฬเหตย:  รำใำทัทรึนฟ้ โมิมฟรำใำเดฎก / โมิแปกกระเฝา ำ  ซภ่นรำใำทัทรึดันกลิำทธำปเฝลฟ่ฬนแฝลนโดำ
เนม่ธนปำกสภำทะนืำ้มันฌลกทฟ่มฟกำรฝรัผรำใำสรนขภน้ ทืำญหำสำฬกำรผพนธำปมฟกำรฝรัผรำใำภำ ฟุ
นืำ้มันขภน้ญนธนำใต ซภ่นทำนผรพุัทู ขธสนทนสพทธพ์เกฎผใิำภำ ฟุนืำ้มันเอพ่มตำมใทำมเฝ็นปรพน 

 ผรพุัทขธสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะเฝลฟ่ฬนแฝลนรำฬกำรตำมใทำมเหมำะสมทัน้นฟข้ภน้ธฬร ิกัผกำร
เฝลฟ่ฬนแฝลนขธนสำฬกำรผพน สภำอทำนกำรเมมธน ภัฬทำนธรรมชำตพ แติฬันในปะรักุำ
มำตรฐำนกำรผรพกำรและฬภดถมธฯลฝระฌฬชนึขธนฯร ำเดพนทำนเฝ็นสืำใัญ (รำใำดันกลิำทขำำนตำน
สำมำรถเฝลฟ่ฬนแฝลนโดำตำมใทำมเหมำะสม ทัน้นฟข้ภน้ธฬร ิกัผสภำทะใิำเนพนผำททฟ่โมิในทฟ่และกรณฟ
ทฟ่สำฬกำรผพนมฟกำรเรฟฬกเกฎผใิำนืำ้มันเอพ่มเตพมปำกรำใำทฟ่กืำหนดโทำ) 

 
ธัตรำใิำผรพกำรดันกลิำทรทม 
1. ใิำตัท๋เใรม่ธนผพนชัน้ทัถนำปร โฝ-กลัผ ตำมทฟ่ระผย โทำญนรำฬกำรรทมถภนใิำภำ ฟุสนำมผพนทยกแหิน  
2. ใิำทฟซิำปฟนแผผกรย ีฝทิธนเทฟ่ฬท รำใำ 800 ผำท (ซภ่นตำธนเดพนทำนโฝและกลัผอรำธมหมร ิใณะเทิำนัน้) 

 กรณฟทฟ่โมิสำมำรถฬม่นทฟซิำกรย ีฝทิธนเทฟ่ฬทโดำ ผรพุัท ู มฟใทำมปืำเฝ็นตำธนฬม่นทฟซิำเดฟ่ฬท (ฝกตพ 4 ทัน
ทืำกำร) ตำธนชํำระใิำสิทนติำนเอพ่ม ทิำนละ 700 ผำท) 

 กรณฟทฟ่ทิำนตำธนกำรญหำฬม่นทฟซิำเดฟ่ฬท (ฝกตพ 4 ทันทืำกำร ) ตำธนชํำระใิำสิทนติำนเอพ่ม ทิำนละ 700 
ผำท) 

หมำฬเหตย : ทัน้นฟ ้ธัตรำดันกลิำทขำำนตำน สืำหรัผฯร ำถมธอำสฝธรึตโทฬเทิำนัน้ 
3. ใิำฌรนแรมระดัผมำตรฐำน (อักหำธนละ 2 ทิำน) ,  ธำหำรและเใรม่ธนดม่มทยกมมธ้ ตำมทฟ่ระผย โทำญนรำฬกำร 
4. ใิำฬำนอำหนะ และใิำธรรมเนฟฬมเขำำชมสถำนทฟ่ติำนๆ ตำมทฟ่ระผย โทำญนรำฬกำร 



 
 

 

5. นืำ้หนักสัมภำระฌหลดญตำทำธนเใรม่ธน ทิำนละ 20กพฌลกรัม , สัมภำระถมธขภน้เใรม่ธนทิำนละ 5 กพฌลกรัม  
6. ใิำฝระกันธย ผัตพเหตยระหทิำนกำรเดพนทำน ทิำนละโมิเกพน 1,000,000 ผำท (ใิำรักุำอฬำผำล 500,000 

ผำท) ใยำมใรธนฯร ำเธำฝระกันทฟ่มฟธำฬยตัน้แติ 1 เดมธนขภน้โฝ และฯร ำเธำฝระกันธำฬย ระหทิำน 1 เดมธน ถภน 15 ฝฟ  
และฯร ำทฟ่มฟธำฬยสรนกทิำ 70 ฝฟ  ขภน้โฝ ใิำชดเชฬทัน้หลำฬตำมกรรมธรรมึปะลดลนเหลมธเอฟฬนใรภ่นหนภ่นขธน
ใิำชดเชฬทฟ่ระผย โทำญนกรรมธรรมึ ทัน้นฟฬ้ิธมธฬร ิญนขำธปืำกัดทฟ่มฟกำรตกลนโทำกัผผรพุัทฝระกันชฟทพต ทยกกรณฟ 
ตำธนมฟญผเสรฎป และมฟเธกสำรรัผรธนทำนกำรแอทฬึ หรมธปำกหนิทฬนำนทฟ่เกฟ่ฬทขำธน 
หมำฬเหตย** ญนกรณฟลรกใำำทิำนญดสนญป ซม ้ธฝระกันกำรเดพนทำนเอม่ธญหำใลธผใลยมญนเรม่ธนขธนสยขภำอ ทิำน
สำมำรถสธผถำมรำฬละเธฟฬดเอพ่มเตพมโดำทฟ่เปำำหนำำทฟ่ขธนผรพุัท ู ***ทัน้นฟธ้ัตรำเผฟฬ้ฝระกันเรพ่มตำนทฟ่ 330 
ผำท ขภน้ธฬร ิกัผระฬะเทลำกำรเดพนทำน 
กำรฝระกันโมิใยำมใรธน 
กรณฟทฟ่เสฟฬชฟทพตหรมธ เปฎผฝิทฬทำนริำนกำฬดำทฬฌรใฝระปืำตัท, กำรตพดเชมธ้, โทรัส, โสำเลม่ธน, โสำตพ่น, ธำกำรทฟ่
เกฟ่ฬทขำธนกัผกำรตพดฬำ , ฌรใตพดติธทำนเอถสัมอันธึ , กำรผำดเปฎผปำกใทำมเสฟฬหำฬฌดฬเปตนำ , กำรฆิำ
ตัทตำฬ, เสฟฬสตพ, ตกธฬร ิภำฬญตำธืำนำปขธนสยรำฬำเสอตพดผำดเปฎผปำกกำรทะเลำะทพทำทกำรแทำนผยตร , กำร
ผำดเปฎผเนม่ธนมำปำกธำชญำกรรม, ปลำปล, นัดหฬยดนำน, กำรกิธกำรรำำฬ กำรฬภดอำหนะ และ กำรฝลำน
ธำกำถฬำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และธม่นๆตำมเนม่ธนโขญนกรมธรรมึ 

ธัตรำใิำผรพกำรดันกลิำทโมิรทม 
1. ใิำหนันสมธเดพนทำน และเธกสำรติำนดำำทติำนๆ 
2. ใิำญชำปิำฬธม่นๆ ทฟ่นธกเหนมธปำกรำฬกำรระผย  ธำทพเชิน เใรม่ธนดม่ม ใิำธำหำร ใิำฌทรถอัทึ ใิำซกัรฟด ูลู 
3. ใิำภำ ฟุทยกรำฬกำรใพดปำกฬธดผรพกำร, ใิำภำ ฟุเดพนทำน (ถำำมฟกำรเรฟฬกเกฎผ) 
4. ใิำทพฝโกดึทำธนถพ่น , ในขัผรถ 1,000ผำท/ทิำน/ทรพฝ , ใิำทพฝหัทหนำำทัทรึขภน้ธฬร ิกัผดยลฬอพนพปขธนทิำน 
5. ใิำ VAT 7 % หักภำ ฟุ ณ ทฟ่ปิำฬ 3 % ญนกรณฟทฟ่ลรกใำำตำธนกำรญผเสรฎปรัผเนพนทฟ่ถรกตำธน ปะตำธนผทกใิำ

ภำ ฟุมรลใิำเอพ่ม และหัก ณ ทฟ่ปิำฬ  ปำกฬธดขำฬปรพนทัน้หมดเทิำนัน้ และฌฝรดแปำนทำนผรพุัทู ปะธธกญหำ
ภำฬหลัน ขธสนทนสพทธพ์ธธกญผเสรฎปทฟ่ถรกญหำกัผผรพุัททัทรึเทิำนัน้ 

เนม่ธนโขกำรญหำผรพกำร 
1. ญนกำรปธนใรัน้แรก มัดปืำทิำนละ10,000ผำท หรมธทัน้หมด สิทนทฟ่เหลมธชํำระกิธนเดพนทำน 15 ทัน  
2. เนม่ธนปำกรำใำนฟเ้ฝ็นรำใำฌฝรฌมชัน่ ตัท๋เใรม่ธนผพนตำธนเดพนทำนตำมทันทฟ่ ทฟ่ระผยผนหนำำตัท๋เทิำนัน้ ปภนโมิ

สำมำรถฬกเลพก หรมธเฝลฟ่ฬนแฝลนกำรเดพนทำนญดๆ ทัน้สพน้ ถำำกรณฟฬกเลพก หรมธเฝลฟ่ฬนแฝลนกำรเดพนทำน 
ทำนผรพุัทู ขธสนทนสพทธพ์ญนกำรใมนเนพน  ทัน้หมดหรมธผำนสิทนญหำกัผทิำน 

3. ใณะทัทรึใรผ 20 ทิำนธธกเดพนทำน มฟหัทหนำำทัทรึโทฬเดพนทำนโฝ-กลัผ อรำธมกัผใณะ 
4. เมม่ธทิำนธธกเดพนทำนโฝกัผใณะแลำท ทิำนนดกำรญชำผรพกำรรำฬกำรญดรำฬกำรหนภ่น หรมธโมิเดพนทำนอรำธม

ใณะถมธทิำทิำนสละสพทธพ์ โมิธำปเรฟฬกรำธนใิำผรพกำร และเนพนมัดปืำใมน โมิทิำกรณฟญดๆ ทัน้สพน้ และทำน
ผรพุัทปะเรฟฬกเกฎผใิำญชำปิำฬทฟ่เกพดขภน้ปำกทิำนเฝ็นปืำนทนเนพน 400 หฬทน / ใน / ทัน 

5. กรณฟทฟ่กธนตรทปในเขำำเมมธนทัน้ทฟ่กรยนเทอู และญนติำนฝระเทถฝฏพเสธมพญหำเดพนทำนธธก หรมธเขำำฝระเทถทฟ่
ระผย ญนรำฬกำรเดพนทำน  ผรพุัทู ขธนสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะโมิใมนใิำผรพกำรโมิทิำกรณฟญดๆ ทัน้สพน้ 

6. กำรฬกเลพก 
6.1 ฬกเลพกกิธนกำรเดพนทำน 30 ทันขภน้โฝ เกฎผใิำญชำปิำฬตำมทฟ่เกพดขภน้ปรพน  
6.2 ฬกเลพกกิธนกำรเดพนทำน 15 ทันขภน้โฝ  เกฎผใิำญชำปิำฬ ทิำนละ 10,000 ผำท 



 
 

 

6.3 ฬกเลพกนำธฬกทิำ 15 ทันกิธนเดพนทำน เกฎผใิำญชำปิำฬทัน้หมด 100 % ขธนรำใำทัทรึ 
6.4 ฬกเทำนกรย ีฝทฟ่เดพนทำนชิทนทันหฬยดหรมธเทถกำลทฟ่ตำธนกำรันตฟมัดปืำกัผสำฬกำรผพน หรมธกรย ีฝทฟ ่

มฟกำรกำรันตฟใิำมัดปืำทฟ่อักฌดฬตรน   หรมธฌดฬกำรฯิำนตัทแทนญนฝระเทถหรมธติำนฝระเทถและโมิธำป
ขธใมนเนพนโดำ รทมถภนเทฟ่ฬทผพนอพเถุเชิน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ปะโมิมฟกำรใมนเนพน
มัดปืำ หรมธใิำทัทรึทัน้หมดเนม่ธนปำกใิำตัท๋เฝ็นกำรเหมำปิำฬญนเทฟ่ฬทผพนนัน้  ๆ
 

หมำฬเหตย 
1. ปืำนทนฯร ำเดพนทำนขัน้ตืำ่ฯร ำญหญิ 20 ทิำนขภน้โฝ เทฟ่ฬทผพน, รำใำ และรำฬกำรธำปมฟกำรเฝลฟ่ฬนแฝลนโดำตำมใทำม
เหมำะสม 
2. ผรพุัทู มฟสพทธพ์ทฟ่ปะเฝลฟ่ฬนแฝลนรำฬละเธฟฬดผำนฝระกำรญนทัทรึนฟ ้เมม่ธเกพดเหตยสยดทพสัฬปนโมิธำปแกำโขโดำ 
3. รำฬกำรทิธนเทฟ่ฬทสำมำรถเฝลฟ่ฬนแฝลนโดำตำมใทำมเหมำะสม ฌดฬใืำนภนถภนฯลฝระฌฬชนึขธนฯร ำเดพนทำนเฝ็น
สืำใัญ 
4. ผรพุัทูโมิรัผฯพดชธผใิำเสฟฬหำฬญนเหตยกำรณึทฟ่เกพดปำกสำฬกำรผพน ภัฬธรรมชำตพฝฏพทัตพและธม่นๆทฟ่ธฬร ิ
นธกเหนมธกำรใทผใยมขธนทำนผรพุัทูหรมธใิำญชำปิำฬเอพ่มเตพมทฟ่เกพดขภน้ทำนตรนหรมธทำนธำธม เชิน กำร
เปฎผฝิทฬ, กำรถรกทืำรำำฬ, กำรสรญหำฬ, ใทำมลิำชำำ หรมธปำกธย ผัตพเหตยติำนๆ 
5. ทำนผรพุัทู ปะโมิรัผฯพดชธผญดๆ ทัน้สพน้หำกเกพดกรณฟใทำมลิำชำำปำกสำฬกำรผพน,กำรฝระทำทน,กำรนัด
หฬยดนำน,กำรกิธปลำปล หรมธกรณฟทฟ่ทิำนถรกฝฏพเสธ กำรเขำำหรมธธธกเมมธนปำกเปำำหนำำทฟ่ตรทปในเขำำเมมธน 
หรมธเปำำหนำำทฟ่กรมแรนนำนทัน้ปำกโทฬ และติำนฝระเทถซภ่นธฬร ินธกเหนมธใทำมรัผฯพดชธผขธนผรพุัทู 
6. หำกโมิสำมำรถโฝเทฟ่ฬทญนสถำนทฟ่ทฟ่ระผย ญนฌฝรแกรมโดำธันเนม่ธนมำปำกธรรมชำตพ ใทำมลิำชำำ และใทำม
ฯพดอลำดปำกทำนสำฬกำรผพนปะโมิมฟกำรใมนเนพนญดๆทัน้สพน้แติทัน้นฟท้ำนผรพุัทูปะปัดหำรำฬกำรเทฟ่ฬทสถำนทฟ่
ธม่นๆมำญหำฌดฬขธสนทนสพทธพ์กำรปัดหำนฟฌ้ดฬโมิแปำนญหำทรำผลิทนหนำำ 
7. รำใำนฟใ้พดตำมรำใำตัท๋เใรม่ธนผพนญนฝัปปย ผันหำกรำใำตัท๋เใรม่ธนผพนฝรัผสรนขภน้ ผรพุัทูสนทนสพทธพ์ทฟ่ปะฝรัผ
รำใำตัท๋เใรม่ธนผพนตำมสถำนกำรณึดันกลิำท 
8.  หนันสมธเดพนทำนตำธนมฟธำฬย เหลมธญชำนำนโมินำธฬกทิำ 6 เดมธน และผรพุัทู รัผเฉอำะฯร ำมฟปย ดฝระสนใึเดพนทำนเอม่ธ
ทิธนเทฟ่ฬทเทิำนัน้ 
9. ทำนผรพุัทูปะโมิรัผฯพดชธผญดๆ ทัน้สพน้ หำกทิำนญชำผรพกำรขธนทำนผรพุัทูโมิใรผ ธำทพ โมิเทฟ่ฬทผำน
รำฬกำร,โมิทำนธำหำรผำนมมธ้ เอรำะใิำญชำปิำฬทยกธฬิำน ทำนผรพุัทูโดำชํำระใิำญชำปิำฬญหำตัทแทนติำนฝระเทถ
แผผเหมำขำดกิธนธธกเดพนทำนแลำท 
10. ทำนผรพุัทูปะโมิรัผฯพดชธผญดๆ ทัน้สพน้ หำกเกพดสพ่นขธนสรญหำฬปำกกำรฌปรกรรม และ/หรมธ เกพดธย ผัตพเหตย
ทฟ่เกพดปำกใทำมฝระมำทขธนตัทนักทิธนเทฟ่ฬทเธน 
11. เนม่ธนปำกตัท๋เใรม่ธนผพนเฝ็นตัท๋รำใำอพเถุ เมม่ธธธกตัท๋โฝแลำทญนกรณฟทฟ่ทิำนโมิสำมำรถเดพนทำนอรำธมใณะ
โมิทิำดำทฬเหตยฯลญดกฎตำม ตัท๋เใรม่ธนผพนโมิสำมำรถนืำมำเลม่ธนทันหรมธใมนเนพนโดำ  
12. เมม่ธทิำนตกลนชํำระเนพนโมิทิำทัน้หมดหรมธผำนสิทนกัผทำนผรพุัทู ทำนผรพุัทู ปะถมธทิำทิำนโดำฬธมรัผญน
เนม่ธนโขขำธตกลนติำนๆ ทฟ่โดำระผย โทำแลำททัน้หมด 
13.ญนกรณฟทฟ่ลรกใำำตำธนธธกตัท๋ฌดฬสำรภำฬญนฝระเทถ กรยณำตพดติธเปำำหนำำทฟ่ขธนผรพุัท ูกิธนทยกใรัน้  
มพฉะนัน้ทำนผรพุัทูปะโมิรัผฯพดชธผใิำญชำปิำฬญดๆ ทัน้สพน้ 
 



 
 

 

เธกสำรญนกำรทืำทฟซิำปฟนสืำหรัผหนันสมธเดพนทำนโทฬ 
1. หนันสมธเดพนทำนทฟ่มฟธำฬยกำรญชำนำนโมิตืำ่กทิำ 6 เดมธน สัญชำตพโทฬ (หมำฬเหตย : หนันสมธเดพนทำนตำธนโมิมฟ
กำร ชํำรยดญดๆ ทัน้สพน้ ถำำเกพดกำรชํำรยด  เปำำหนำำทฟ่ตรทปในเขำำ-ธธกเมมธน ปะฝฏพเสธกำรขธธธกนธก
ฝระเทถขธนทิำนโดำ)  
2. หนันสมธเดพนทำนตำธนมฟหนำำทิำน สืำหรัผฝระทัผตรำทฟซิำและตรำเขำำ-ธธก ธฬิำนนำธฬ2 หนำำเตฎม   
3. รรฝถิำฬหนำำตรน รรฝสฟ 2 นพท้ 2 ญผ มฟอมน้หลันสฟขำทเทิำนัน้  ธัดดำทฬกระดำุสฟฌกดักและฮร ปพเทิำนัน้ และตำธน

โมิญชิสตพก๊เกธรึ หรมธรรฝอรพน้ซปึำกใธมอพทเตธรึและโมิสทมเสมธ้แขนกยดฌชทึโหลิ **รรฝญหมิถิำฬมำโมิเกพน 6 
เดมธน** ทิำนทฟ่ฝระสนใึญชำรรฝถิำฬขำำรำชกำรญนกำรฬม่นทฟซิำ กรยณำเตรฟฬมหนันสมธรัผรธนตำนสันกัดปัดมำอรำธมกัผกำรสิน
หนันสมธเดพนทำน 

4. สืำเนำทะเผฟฬนผำำน และสืำเนำผัตรฝระชำชน ขธนฯร ำเดพนทำน 
5. กรณฟเดฎกธำฬยตืำ่กทิำ 18 ฝฟ  
- เดฎกธำฬยตืำ่กทิำ18ฝฟ  เดพนทำนอรำธมอิธและแม ิขธสืำเนำสรตพผัตร(ญผเกพด) และสืำเนำทะเผฟฬนสมรส (ญนกรณฟทฟ่ปด
ทะเผฟฬน) 
- เดฎกธำฬยตืำ่กทิำ18ฝฟ  เดพนทำนอรำธมอิธหรมธแมิ ขธสืำเนำสรตพผัตร(ญผเกพด) ,สืำเนำทะเผฟฬนสมรส (ญนกรณฟทฟ่
ปดทะเผฟฬน ) ,สืำเนำผัตรฝระชำชน , สืำเนำทะเผฟฬนผำำน ขธนอิธและแมิ,หนันสมธฬพมฬธมธธกนธกฝระเทถ 
ฌดฬแสดนใทำมสัมอันธึทิำ เกฟ่ฬทขำธนกัผฯร ำเดพนทำนธฬิำนโรและตำธนมฟลำฬเซน็ตึขธนอิธหรมธแมิ ธธกฌดฬทฟ่ธืำเภธ
หรมธเขตเทิำนัน้ และ 
 - เดฎกธำฬยตืำ่กทิำ18ฝฟ  เดพนทำนอรำธมญำตพ  ขธสืำเนำสรตพผัตร(ญผเกพด),สืำเนำทะเผฟฬนสมรส (ญนกรณฟทฟ่ปด
ทะเผฟฬน) ,สืำเนำผัตรฝระชำชน , สืำเนำทะเผฟฬนผำำน ขธนอิธและแมิ , หนันสมธฬพมฬธมธธกนธกฝระเทถ ฌดฬ
แสดนใทำมสัมอันธึทิำ เกฟ่ฬทขำธนกัผฯร ำเดพนทำนธฬิำนโรตำธนมฟลำฬเซน็ตึขธนอิธหรมธแมิ ธธกฌดฬทฟ่ธืำเภธหรมธ
เขตเทิำนัน้  
- สืำเนำทะเผฟฬนผำำน 
- ญผเฝลฟ่ฬนชม่ธ หรมธ เฝลฟ่ฬนนำมสกยล (ถำำมฟ) 
- ญนกรณฟเดฎกธำฬยตืำ่กทิำ 5 ฝฟ  ขธสรตพผัตร(ญผเกพด)ตัทปรพน 
6.เธกสำรทฟ่ญหำกรธกทำำฬฌฝรแกรมทัทรึ กรยณำกรธกญหำใรผเอม่ธฝระฌฬชนึขธนตัททิำนเธน 
7. ขำธมรลปรพนเกฟ่ฬทกัผสถำนทฟ่ถภกุำ สถำนทฟ่ทืำนำน ตืำแหนินนำน ทฟ่ธฬร ิฝัปปย ผัน ทฟ่ธฬร ิทฟ่ทืำนำน ญำตพทฟ่ตพดติธ

โดำญนกรณฟฉยกเฉพน หมำฬเลขฌทรถอัทึผำำน ทฟ่ทืำนำน และขธนญำตพ  ฌฝรดรัผทรำผทิำ  หำกสถำนทรต
ตรทปสธผโดำทิำญหำขำธมรลเทฎป ธำปมฟกำรระนัผกำรธธกทฟซิำ    เลิมทฟ่มฟฝัญหำ (สถำนทรตมฟกำรฌทรถอัทึสยิม
ตรทปทยกทัน) 

8. เธกสำรทยกธฬิำนตำธนปัดเตรฟฬมอรำธมลิทนหนำำกิธนฬม่นทฟซิำ ดันนัน้กรยณำเตรฟฬมเธกสำรอรำธมสินญหำผรพุัท
ทัทรึ ธฬิำนนำธฬ 7 ทันทืำกำร (กิธนธธกเดพนทำน) 

9.ฌฝรดทืำใทำมเขำำญปทิำสถำนทรตปฟนธฬร ิญนระหทิำนปัดระเผฟฬผกำรฬม่นทฟซิำญหมิ กำรเรฟฬกขธเธกสำรเอพ่มเตพม
หรมธเฝลฟ่ฬนระเผฟฬผกำรฬม่นเธกสำร เฝ็นเธกสพทธพ์ขธนสถำนทรต และผำนใรัน้ผรพุัททัทรึโมิทรำผลิทนหนำำ   

10. ฯร ำทฟ่ฝระสนใึปะญชำหนันสมธเดพนทำนรำชกำร หรมธ ญชำผัตร APECญนกำรเดพนทำนและฬกเทำนกำรทืำทฟซิำปฟน 
ทิำนปะตำธนรัผฯพดชธผญนกำรธนยญำตญหำเขำำ-ธธกฝระเทถดำทฬตนเธน เนม่ธนปำกผรพุัทู โมิทรำผกฎกตพกำ
ญนรำฬระเธฟฬดกำรฬกเทำนทฟซิำ / ฯร ำญชำผัตร APEC กรยณำดรแลผัตรขธนทิำนเธน หำกทิำนทืำผัตรหำฬญน
ระหทิำนเดพนทำน ทิำนธำปตำธนตกใำำนธฬร ิฝระเทถปฟนธฬิำนนำธฬ 2 สัฝดำหึ 



 
 

 

11. กรณฟหนันสมธเดพนทำนชำทติำนชำตพ(กรยณำสธผถำมขำธมรลเอพ่มเตพมกัผทำนผรพุัทู)  
 ทำนผรพุัทู สำมำรถขธทฟซิำญหำโดำ เฉอำะชำทติำนชำตพทฟ่ทืำนำนญนฝระเทถโทฬ และมฟญผธนยญำต

กำรทืำนำนญน ฝระเทถโทฬเทิำนัน้ 
 หำกโมิโดำทืำนำนญนฝระเทถโทฬ ฯร ำเดพนทำนตำธนโฝดืำเนพนกำรขธทฟซิำเขำำฝระเทถปฟนดำทฬตนเธน  
 กรณฟหนันสมธเดพนทำนติำนดำำท(เลิมเหลมธน) ฯร ำเดพนทำนตำธนโฝดืำเนพนกำรขธทฟซิำเขำำฝระเทถปฟนดำทฬ

ตนเธน  เนม่ธนปำกฯร ำเดพนทำนปะตำธนโฝแสดนตนทฟ่สถำนทรตปฟน 
ใิำธรรมเนฟฬมกำรฬม่นทฟซิำหนันสมธเดพนทำนในติำนชำตพญนกรณฟทฟ่ทำนผรพุัทสำมำรถขธทฟซิำญหำโดำ 

 หนันสมธเดพนทำนขธนในธเมรพกัน ปิำฬเอพ่ม 3,560 ผำท 
 หนันสมธเดพนทำนขธนในติำนชำตพธม่นๆ ปิำฬเอพ่ม  100  ผำท 
       เธกสำรทฟ่ตำธนเตรฟฬม   

1.อำสฝธรึต ทฟ่มฟธำฬยกำรญชำนำนโมิตืำ่กทิำ 6  เดมธน ตำธนมฟหนำำทิำน สืำหรัผฝระทัผตรำทฟซิำ และ
ตรำเขำำ-ธธกธฬิำนนำธฬ 2 หนำำเตฎม   
2.รรฝถิำฬสฟขนำด 1.5 X 2 นพท้ ปืำนทน 2 ญผ รรฝญหมิถิำฬมำโมิเกพน 6 เดมธน 
3.ญผธนยญำตกำรทืำนำน  
4.หนันสมธทิำปำำนญนกำรทืำนำน 
5.สมยดผัญชฟธนำใำรฝระเภทธธมทรัอฬึ ฬำธนหลัน 6 เดมธน 
6.กรณฟสมรสกัผในโทฬ ตำธนแนผสืำเนำทะเผฟฬนสมรสและทะเผฟฬนสมรสฉผัผแฝล(รัผรธนตรำ
ฝระทัผรำำนทฟ่แฝล) 

สถำนฑรตปฟนธำปฝฏพเสธโมิรัผทืำทฟซิำญหำ อำสฝธรึตขธนทิำน ญนกรณฟดันติธโฝนฟ ้
1. ชม่ธเฝ็นชำฬ แติสินรรฝถิำฬทฟ่ดรเฝ็นหญพน เชิน โทำฯมฬำท หรมธแตินหนำำทำฝำก 
2. นืำรรฝถิำฬเกิำ ทฟ่ถิำฬโทำเกพนกทิำ 6 เดมธนมำญชำ 
3. นืำรรฝถิำฬทฟ่มฟทพทดำำนหลัน ทฟ่ถิำฬเลิน หรมธรรฝฬมนเธฟฬนขำำน มำตัดญชำเอม่ธฬม่นทืำทฟซิำ 
4. นืำรรฝถิำฬทฟ่เฝ็นกระดำุถิำฬสตพใเกธรึ หรมธรรฝทฟ่อรพน้ซปึำกใธมอพทเตธรึ 

ธัตรำใิำทฟซิำดิทน ทฟ่ตำธนปิำฬเอพ่มญหำสถำนฑรตปฟน เมม่ธทิำนสินหนันสมธเดพนทำนลิำชำำ 
 ฬม่นทฟซิำดิทน 2 ทัน เสฟฬใิำญชำปิำฬเอพ่มทิำนละ 1,050 ผำท 

(ติำนชำตพะรัน่เถสและฝระเทถฬย ฌรฝทฟ่เขำำกลยิมขำธตกลนเชนเกำน 25 ฝระเทถ : ธธสเตรฟฬ เผลเฬฟ่ฬม สำธำรณรัฐ
เชก็ เดนมำรึก ฮพนแลนดึ ะรัน่เถส เฬธรมัน กรฟซ บนักำรฟ โธซึแลนดึ ธพตำลฟลพทัทเนฟฬ ลัตเทฟฬลักเซมเผพรึก 

มธลตำำ  
เนเธธแลนดึ ฌฝแลนดึ นธรึเทฬึ ฌฝรตยเกสสฌลทำเกฟฬ สฌลเทเนฟฬ สเฝน สทฟเดนสทพสเซธแลนดึเธสฌทเนฟฬ 

โมิสำมำรถขธทฟซิำดิทนโดำ) 
**กำรขธทฟซิำเขำำฝระเทถปฟน สถำนทรตปฟนธำปเฝลฟ่ฬนกฎเกณฑึกำรฬม่นทฟซิำฌดฬโมิแปำนญหำทรำผลิทนหนำำ** 

 
 
 
 
 

 

อำสฝธรึต ใทรมฟธำฬย ญชำนำนเหลมธเกพน 6 เดมธน 
มพฉะนัน้ผรพุัทปะโมิรัผฯพดชธผกรณฟ 

ดิำนตรทปในเขำำเมมธนฝฏพเสธกำรเดพนทำนขธนทิำน 
 



 
 

 

ฯร ำเดพนทำนกรยณำกรธกเธกสำรดำำนลิำนนฟ้!!!! 

**เนม่ธนปำกสถำนทรตปฟนมฟกำรเฝลฟ่ฬนแฝลนแผผฮธรึมกำรขธทฟซิำเขำำปฟน กรยณำกรธกขำธมรลดันติธโฝนฟ้** 
เธกสำรทฟ่ญชำฝระกธผกำรฬม่นขธทฟซิำฝระเทถปฟน 

**กรยณำระผย รำฬละเธฟฬดทัน้หมดญหำใรผถำทน เอม่ธฝระฌฬชนึขธนตัททิำนเธน** 
ชม่ธ-นำมสกยล (ภำุำธันกฤุตัทอพมอึญหญิ ตำมหนำำอำสฝธรึต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................. SURNAME............................................. ............... 
สถำนภำอ ฌสด  แตินนำน            หมำำฬ            หฬิำ   
  โมิโดำปดทะเผฟฬน    ปดทะเผฟฬน  ชม่ธใริสมรส
....................................................................................................................................................................................
.... 
ทฟ่ธฬร ิตำมทะเผฟฬนผำำน(ภำุำธันกฤุตัทอพมอึญหญิ)    
....................................................................................................................................................................................
............................................ รหัสโฝรุณฟฬ.ึ............................. ฌทรถอัทึผำำน.............................มมธถมธ
.................... ........ 
ทฟ่ธฬร ิฝัปปย ผัน (กรณฟโมิตรนตำมทะเผฟฬนผำำน / ภำุำธันกฤุตัทอพมอึญหญิ)  
....................................................................................................................................................................................
....................................................  รหัสโฝรุณฟฬ ึ.......................... ฌทรถอัทึผำำน.....................................................  
ชม่ธสถำนทฟ่ทืำนำน / สถำนถภกุำ(ภำุำธันกฤุตัทอพมอึ
ญหญิ)....................................................................................  
ตืำแหนินนำน.............................................................................................. ............................ .................................. 
ทฟ่ธฬร ิสถำนทฟ่ทืำนำน / สถำนถภกุำ(ภำุำธันกฤุตัทอพมอึญหญิ)…………………...….....…………………………… 
......................................................................... รหัสโฝรุณฟฬึ ....................................... ฌทร...................................  
(สืำใัญมำก กรยณำแปำนเผธรึทฟ่ถรกตำธนทฟ่สำมำรถตพดติธทิำนโดำฌดฬสะดทก เนม่ธนปำกทำนสถำนทรตปะมฟกำร
ฌทรเชใ็ขำธมรลฌดฬตรนกัผทิำน) 
ทิำนเใฬเดพนทำนเขำำฝระเทถปฟนหรมธโมิ  โมิเใฬ     เใฬเดพนทำนเขำำฝระเทถปฟนแลำท   
เมม่ธทันทฟ.่............... เดมธน.........................ฝฟ ...................... ถภน ทันทฟ.่...................... เดมธน.......................ฝฟ
........................ 
ภำฬญน 1 ฝฟ  ทิำนเใฬเดพนทำนโฝติำนฝระเทถหรมธโมิ โมิเใฬ      เใฬ  ฌฝรดระผย 
เมม่ธทันทฟ.่............... เดมธน.........................ฝฟ ..................... ถภน ทันทฟ.่...................... เดมธน.......................ฝฟ
........................ 
รำฬชม่ธผย ใใลญนใรธผใรัทขธนทิำนอรำธมระผย ใทำมสัมอันธึ (ภำุำธันกฤุตัทอพมอึญหญิ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ............................................................................... .......................................................... 



 
 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................ SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ............................................................................................................................. ............ 
หมำฬเหตย 
กรยณำระผย เผธรึฌทรถอัทึ  เผธรึทฟ่ทืำนำน  มมธถมธ  ผำำน และกรธกรำฬละเธฟฬดแผผสธผถำมตำมใทำมเฝ็น
ปรพน เอม่ธญชำญนกำรขธฬม่นทฟซิำ 
** ถำำเธกสำรสินถภนผรพุัทแลำทโมิใรผ  ทำนผรพุัทธำปมฟกำรเรฟฬกเกฎผเธกสำรเอพ่มเตพม ธำปทืำญหำทิำนเกพด
ใทำมโมิสะดทกภำฬหลัน  ทัน้นฟเ้อม่ธฝระฌฬชนึขธนตัททิำนเธน  ปภนขธธภัฬมำ ณ ทฟ่นฟ(้ฌฝรดทืำตำมระเผฟฬผ
ธฬิำนเใรินใรัด) 
** แฯนกกนสยล สถำนทรตปฟน สำมำรถสธผถำมโดำหมำฬเลขฌทรถอัทึ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


