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กําหนดการ
กรุ งเทพฯ-ต้ าเหลียน
(MF854 : 16.10-00.05+1)
จัตุรัสชิ งไห่ -จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ
ต้ าเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสู ง-ฮาร์ บิน้
ร้ านขายเสื้อกันหนาว
ร้ านขายสิ นค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย-โชว์ว่าย
นา้ แข็ง-เกาะพระอาทิตย์ -เทศกาลโคมไฟ
นา้ แข็ง (Harbin 2017 International Ice
and Snow Festival)
โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรู ปจากด้ านนอก)
อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ช้ อปปิ้ งถนน
จงยาง-ฮาร์ บิน้ -นั่งรถไฟความเร็ วสู ง
ต้ าเหลียน
ต้ าเหลียน-กรุ งเทพฯ
(MF853 : 08.35-15.15)

เช้ า เทีย่ ง เย็น
X

โรงแรม
DALIAN HOLIDAY INN EXPRESS

X

X

 



LONGDA SHIDAI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 



LONGDA SHIDAI HOTEL
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หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DALIAN HOLIDAY INN EXPRESS

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ จานวน 150 หยวน / คน ***
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วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า

กรุ งเทพฯ-ต้ าเหลียน
 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกประตู 3 เคาน์ เตอร์ E สายการบิน
XIAMEN AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ อํานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองต้ าเหลียนโดยสายการบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF854 
** แวะ CHECK IN และผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง ที่สนามบินนานาชาติเซี่ยะเหมิน ประมาณ 1
ชั่วโมง จากนั้นนําท่านเดินทางต่ อ... สู่ เมืองต้ าเหลียน **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุ ยจึ เมืองต้ าเหลียน เป็ นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สําคัญมา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
 พักที่ DALIAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
จัตุรัสชิ งไห่ -จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ-ต้ าเหลียน-นั่งรถไฟความเร็วสู ง-ฮาร์ บิน้ -ร้ านขายเสื้ อกันหนาว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ จัตุรัสชิ งไห่ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลี ยน รอบจัตุรัสจะมี
กระถางที่ มีลกั ษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตวั อักษรจี นแกะสลักไว้ว่า “ ความ
สามัค คีของชาติจีนจงเจริ ญ ” จากนั้นนํา ท่านชม จั ตุรัส หินแกะสลักหมู่ เสื อ จัตุรัสแห่ งนี้ มีพ้ืนที่
15,700 ตารางเมตร เป็ นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่ อ “ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ”
กว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็ นรู ปเสื อ 6 ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและ
สู ง 6.5 เมตร เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้ าท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟต้ าเหลียน เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง มุ่งหน้าสู่ เมืองฮาร์ บิ้น (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) ด้วยรถไฟความเร็ วสู ง ที่วงิ่ ด้วยความเร็ วสู ง 250 - 350 กิโลเมตร / ชัว่
โมง.... ฮาร์ บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อสุ ดของประเทศจีน มีช่วงฤดู
หนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่ อในฐานะเป็ นเมืองน้ าแข็งของประเทศ ซึ่ งมีการจัดเทศกาลฤดู
หนาว การแข่งขันแกะสลักน้ าแข็ง จากนั้นนาท่านแวะ ร้ านขายเสื้อกันหนาว
(โปรดทราบ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็ วสู งในประเทศจีน ผู้โดยสารจําเป็ นต้ องดู แลและยก
กระเป๋ าขึน้ -ลงสถานีด้วยตนเอง จึงควรใช้ กระเป๋ าเดินทางแบบคันชักที่มีล้อลากขนาดพอสมควร ไม่
ใหญ่ จนเกินไปเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว ในการเข้ า – ออกจากขบวนรถ ห้ ามนําของมีคมทุก
ชนิด และไฟแช็คเข้ ามาในขบวนรถ)
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านขายสิ นค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย-โชว์ว่ายนา้ แข็ง-เกาะพระอาทิตย์ -ชมเทศกาลโคมไฟนา้ แข็ง
(Harbin 2017 International Ice and Snow Festival)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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นาท่านแวะ ร้ านขายสิ นค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื่ องประดับ ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าและของ
พื้นเมืองตามอัธยาศัยจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ลานน้ าแข็ง อันกว้างใหญ่ของ “แม่น้ าซงฮัวเจียง” ที่
ดึงดูดสายตาทุกคนด้วยการ โชว์ว่ายนา้ แข็ง ของเหล่าผูส้ ู งอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําเดินทางสู่ ไท่ หยางต่ าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) เกาะขนาดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าํ ซง
ฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถานที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์ บิ้น
สถานที่สวยงามร่ มรื่ น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงี ยบสงบและมีมนต์เสน่ ห์ นับเป็ นสถานที่
อาบแดดที่วเิ ศษสุ ด นอกจากนั้นยังมีเรื อ, จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริ การให้เช่าอีกด้วย
(ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่ วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่ งนี้ ถูกปกคลุมด้วยหิ มะ ก็จะ
กลายเป็ นสถานหย่อนใจในอุดมคติ ที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิ จกรรมหลากหลายชนิ ดบนลานนํ้าแข็ง
อาทิเช่น สเก็ตนํ้าแข็ง, เลื่อนหิมะ, และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจําปี ของฮาร์
บิ้น เกาะสุ ริยนั ถือเป็ นสถานที่จดั แสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศจีนที่โด่ง
ดังไปทัว่ โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิ มะนํ้าแข็งในอาคารของเกาะ
สุ ริยนั นี้ ได้ ชมการแกะสลักนํ้าแข็งกําแพงเมืองจีน สวนหิ มะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรู ปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิ ทรรศการ
แกะสลักหิ มะนํ้าแข็งอย่างแท้จริ ง อย่างที่เห็นในปั จจุบนั
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กตี้ งเป่ ย
นําท่านชม เทศกาลโคมไฟนํ้าแข็ง (Harbin 2017 International Ice and Snow Festival) หรื อ
นิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักนํ้าแข็งประจําปี ของฮาร์ บิ้น ปิ งเสวี่ยต้าซื่ อเจี้ย ที่เมืองฮาร์ บิ้น
ซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทําให้ฮาร์ บิ้นซึ่ งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของจีนกลายเป็ นเมืองนํ้าแข็ง
สภาพอากาศเย็นจัดทําให้แม่น้ าํ ซงฮัว กลายเป็ นลานนํ้าแข็งที่ท้ งั หนาและกว้างใหญ่ ที่ผมู ้ าร่ วมงาน
ใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้, สเก็ตและสกีกนั อย่างสนุ กสนาน มีการ
นํานํ้าแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็ นรู ปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟนํ้าแข็งยามคํ่าคืนตามอัธยาศัย
 พักที่ LONGDA SHIDAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรู ปจากด้ านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน-ช้ อปปิ้ งถนนจงยาง
ฮาร์ บิน้ -นั่งรถไฟความเร็ วสู ง-ต้ าเหลียน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชม โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ายรู ปจากด้ านนอก) ซึ่ งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ ง ซึ่ งแสดงถึง
วัฒนธรรมรัสเซี ยที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์ บิ้น โบสถ์โซเฟี ย เป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธด็อกซ์ที่สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็ นโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซี ยตะวันออก จากนั้นนําท่าน
ชม อนุสาวรี ย์ฝั่งหง ซึ่ งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่งแม่น้ าซงฮัว เป็ นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของ
ชาวเมืองฮาร์ บินที่พยายามต่อสู ้กบั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรี ยเ์ ป็ นเสาทรงกลมแบบ
โรมัน สู ง 13 เมตร บนยอดเสาเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษา
ที่ร่วมใจร่ วมแรงกัน จากนั้นนาท่านชม สวนสตาลิน ริ มฝั่งแม่น้ าซงฮัว โดยสวนแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1953 ซึ่ งมีรูปแบบที่รับอิทธิ พลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่า
และมีเอกลักษณ์ที่หา้ วหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิ มะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการเล่นสกี
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เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันที่ห้า
เช้ า
08.35 น.
15.15 น.

บนแม่น้ าซงฮวา ที่กลายเป็ นน้ าแข็งทั้งสายน้ า ชมพร้ อมกิ จกรรมบนน้ าแข็งที่แสนสนุ ก เช่ น บันได
น้ าแข็ง แคร่ เลื่อนหิ มะเป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เกีย๊ วฮาร์ บิ้น
นาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนจงยาง เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ งสิ นค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้า
ของเมืองฮาร์ บิ้น จากนั้นนําท่านสู่ สถานีรถไฟฮาร์ บิ้น เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็ วสู ง มุ่งหน้าสู่
เมืองต้ าเหลียน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่ วโมง) ด้วยรถไฟความเร็ วสู ง ที่วิ่งด้วยความเร็ วสู ง
250 - 350 กิโลเมตร / ชัว่ โมง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ DALIAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ต้ าเหลียน-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่อง ระหว่างเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติตา้ เหลียนโจวสุ ยจึ
เหิรฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน XIAMENAIR เที่ยวบินที่ MF853 
** แวะ CHECK IN และผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง ที่สนามบินนานาชาติเซี่ยะเหมิน ประมาณ 1
ชั่วโมง จากนั้นนําท่านเดินทางต่ อ...สู่ กรุ งเทพฯ **
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
     ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 15 ท่านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ยวแห่ งเมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กํา หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พั นธ์ สิ นค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือร้ านขายเสื้ อกันหนาว, ร้ านขายสิ นค้ าพื้นเมืองรั สเซี ย ซึ่ ง
จําเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบ
ว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่
กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**
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ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่
ท่ านละ

วันที่ 23-27 / 27-31 ธันวาคม 2559

28,888 บาท

4,000 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 01 มกราคม 2560
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 04 มกราคม 2560

32,888 บาท

4,000 บาท

กาหนดการเดินทาง

หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํา้ มันโลกทีม่ ีการปรั บราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิ น สภาพทางการเมื อง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิ โลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่ อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ ระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิ น 1,000,000 บาท (ค่ารั กษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้ง นี้ ย่อมอยู่ใ นข้อจํากัดที่ มี การตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุก กรณี ต้องมีใ บเสร็ จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
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การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อํานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชํ าระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 %
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น กรณี ที่กองตรวจคนเข้า
เมื องทั้ง ที่ ก รุ ง เทพฯ และในต่า งประเทศปฏิ เสธมิ ใ ห้เดิ นทางออก หรื อเข้า ประเทศที่ ระบุ ในรายการเดิ นทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รั นตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือค่ าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้อง
ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
* ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรั บรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
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4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน)
- เด็ ก อายุ ตํ่ า กว่ า 18ปี เดิ นทางพร้ อ มพ่ อ หรื อ แม่ ขอสํ า เนาสู ติ บั ต ร(ใบเกิด ) ,สํ า เนาทะเบี ย นสมรส (ในกรณีที่จ ด
ทะเบียน) ,สํ าเนาบัตรประชาชน , สํ าเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่านั้น และ
- เด็กอายุตํ่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสํ าเนาสู ติบัตร(ใบเกิด),สํ าเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,
สํ า เนาบั ต รประชาชน , สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น ของพ่ อ และแม่ , หนั ง สื อ ยิ ม ยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรือเขตเท่านั้น
- สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรือ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารทีใ่ ห้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
9. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่ างจั ดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรั บผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ (กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริษัทฯ)
 ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทํางานใน ประเทศไทยเท่านั้น
 หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริกนั จ่ ายเพิม่ 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่ างชาติอนื่ ๆ จ่ ายเพิม่ 100 บาท
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เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ต้าเหลียน ฮาร์บิ้น เทศกาลนํ้าแข็ง เกาะพระอาทิตย์ 5D4N / GIRL-RE131016

9

B.S.TOUR
บริ ษัท ธุรกิจบริ การ 1994 จากัด ( สานักงานใหญ่ ) ใบอนุญาตเลขที่ 51-0088
108/1 ม.3 ต.มีชยั ถ.เลีย่ งเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 Tel.042-467154,042-990943,
081-7088712 Fax.042-467451 www.bstour1994.com E-mail/Skype: bstour@hotmail.com

Line ID:@bstour(มี@ด้ านหน้ าด้ วยค่ะ) IG:bstour, www.facebook.com/BSTOUR94

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
......................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน...............................มือถือ.........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.......................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................
ตําแหน่ งงาน
....................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...........................................................................
.................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............ เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน...................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ............ เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ......................เดือน................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
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หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ าํ งาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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