กําหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤศจิกายน 2563

วันแรก

สนามบินดอนเมือง– ซัวเถา – เมืองแต้จวิ – สะพานเซี ยงจือ – วัดไคหยวน – ซัวเถา

07.00 น.

คณะพร้ อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิน แอร์ เอเชี ย
พบเจ้าหน้ าทีบริษัทคอยให้ การต้อนรับ
เดินทางสู่ ซัวเถา โดยเทียวบินที FD850 (บริ การอาหารบนเครือง)
เดินทาง เมืองซัวเถา เป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถินกําเนิ ดชาวแต้จิวที มีอาศัยอยูท่ วโลก
ั
ซัว
เถา เป็ นหนึงในจังหวัดของจีนทีตังอยู่ในมณฑลกวางตุง้ มีพืนที 234 ตารางกิโลเมตร จังหวัดซัวเถา ตังอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของมณฑลกวางตุง้ ซัวเถาเป็ นหนึงในถินฐานของจีนแต้จิว ทีพูดภาษาแต้จิว ซึ งเป็ น
ภาษาทีแยกย่อยมาจากภาษาหมินใต้ (ฮกเกียนใต้) เมืองซัวเถา ในอดีตเป็ น
เพียงหมู่บา้ นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึนเป็ นเมืองท่า
นานาชาติในศตวรรษที 18 ก่อนจะกลายมาเป็ น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจีน ซัวเถาเป็ นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลทีอพยพไปตังถิน
ฐานยัง ประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศทัวโลก ปัจจุบนั ลูกหลานชาวจีน
โพ้นทะเลเป็ นกําลังสําคัญในการผลักดันให้เศรษฐกิจของเมืองซัวเถาพัฒนา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองแต้ จวิ เป็ นเมืองโบราณ เป็ นต้นกําเนิดของ “วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเล” แห่งสําคัญ
อีกแห่ง ที ต้อนรับการกลับบ้านของชาวจีนทัวโลกด้วยตึกรามบ้านช่องแบบ
โบราณทีบางแห่ งมีประวัตินบั พันปี อย่างไม่เปลียนแปลง จากนันนําท่าน
ชม สะพานเซียงจือ หรือสะพานวัวคู่ เป็ นสะพานโบราณข้ามแม่นาหาน
ํ
เจียง มีชืออีกชือหนึ งว่า สะพานกว่างจี ตังอยูท่ างด้านตะวันออกของตัวเมือง
แต้จิว เริ มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง โดยใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มี
ความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ งเป้ นช่วงที กว้างทีสุ ด มีความกว้าง
ประมาณ 100 เมตร เป็ นสะพานแห่ งแรกของเมืองจี นทีเปิ ด-ปิ ดได้ นําท่านสู่ วัดไคหยวน ตังอยู่ใจกลางเมือง
แต้จิว เป็ นวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึนในสมัยจักรพรรดิองค์ที 7 แห่ งราชวงศ์ถงั ซึ งมีนามรัชสมัยว่า
“คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวตั ถุโบราณมากมายทีสร้างขึนต่างยุคต่างสมัยกัน จากนันนํา
ท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

09.00 น.
13.10 น.

คํา

นําท่ านเข้ าสู่ ทพั
ี ก (พักทีซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสอง

ซัวเถา – เซียะเหมิน-วัดหนานผู่โถว -หมู่บ้านจีเหมย-ช้ อปปิ งถนนคนเดิน-ผู่เทียน

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร....นําท่าน
เดินทางสู่เมือง เซียะเหมิน ไข่มุกแห่ งท้องทะเล
สัญลักษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็ นศูนย์กลางของ
การพาณิ ชย์หนึงในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยู่
ตรงข้ามเกาะคีมอย หรื อ หมู่เกาะจินเหมินของไต้หวัน
เพียง 2000 เมตรเท่านัน เซี ยะเหมินได้รับการจัดอันดับ
ให้เป็ นหนึ งในสิ บเมืองน่าอยู่ของประเทศจีนในปัจจุบนั

เทียง

คํา

และรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซียะเหมินเป็ นจุดเริ มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลเพือเชือมโยงการค้าระหว่าง
จีนและโลกตะวันตกในปี ค.ศ.21
นําท่านไปเทียวชม วัดหนานผู่โถว วัดพุทธทีสร้างขึนในช่วงราชวงศ์ถงั และเป็ นวัดสําคัญของเซี ยเหมิน ตังอยู่
เนินเขาอูเ่ หลาซาน มีพืนทีกว้างขวาง ภายในวัดประกอบด้วยวิหารจตุโลกบาล, วิหารพระไตรปิ ฏก, วิหารใหญ่
และเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาให้คนมากราบไหว้สกั การบูชา
จากนันนําท่านนังรถชมความงดงามของถนนเลียบชายทะเลของเซี ยะเหมิน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจีเหมย บ้านเกิดของเศรษฐีชาว
สิ งคโปร์ เฉิ นเจียเกิง ซึ งได้บริ จาคเงินทุนมากมายพัฒนาถินกําเนิดและก่อสร้าง โรงเรี ยนอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัยเพือการศึกษาทีดีของเยาวชนจีนรุ่ นหลัง นําท่านชม มหาวิทยาลัยจีเหม่ย ทีใหญ่โตโอ่อ่าชมสุ สาน
รู ปเต่าซึ งเป็ นทีฝังศพของเฉิ นเจียเกิงและสวนเอ้าหยวน สวนทีสร้างขึนเพือระลึกในคุณงามความดีของท่านฯ
ทังนี บริ เวณโดยรอบ อยูต่ ิดชายทะเล และได้รับการตกแต่ง อย่างสวยงาม พาท่าน ช้ อปปิ งถนนคนเดิน ให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งสิ นค้าทีระลึก
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่ ทีพัก ณ เมืองผู่เถียน เป็ นเมืองทีปลูกลินจีเยอะ จึ ง
มีอีกชือหนึ งว่าเมืองลินจี เป็ นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง ของภาคกลางมณฑลฮกเกียน
นําท่ านเข้ าสู่ทีพัก (พักทีผู่เถียน)  PUTIAN HOLIDAY INN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

วันทีสาม

ผู่เทียน-เกาะเหมยโจว-เจ้ าแม่ทับทิม-ซัวเถา

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร...นําท่านเดินทางสู่
ท่าเรื อ โดยสารเรื อสู่ เกาะเหมยโจว ตังอยู่ ณ เมืองผูเ่ ถียน มณฑลฝู
เจียน เป็ นบ้านเกิดและต้นกําเนิดของ “วัฒนธรรมเจ้าแม่มาจู่”
(หรื อทีเรี ยกขานในนาม “เจ้าแม่ทบั ทิม” ในประเทศไทย) ปัจจุบนั
มีการสร้างศาลเจ้าแม่มาจู่มากกว่า 10,000 แห่ งในดินแดนโพ้น
ทะเลตามแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลครอบคลุมกว่า 40 พืนที
ทัวโลก ทีสําคัญ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญีปุ่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เวียดนาม เมียน
มา ฝรังเศส สหรัฐฯ สเปน บราซิ ล รวมถึงไทย โดยมีผนู ้ บั ถือเจ้าแม่มาจู่กว่า 300 ล้านคนทัวโลก เพือกราบไหว้
และขอพร นมัสการองค์ เจ้าแม่ ทับทิม สมควรแก่เวลานําท่านสู่ท่าเรื อเดินทางกลับเมืองผู่เถียน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัวเถา ระหว่างเส้นทางให้ท่านได้
ชมวิวทิวทัศน์ของสองทาง
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร...

เทียง
คํา

นําท่ านเข้ าสู่ ทพั
ี ก (พักทีซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสี

ซัวเถา – เฮียงบูซัว (เจ้ าพ่ อเสื อ) – ไต่ ฮงกง (ปอเต๊ กตึง)

เช้ า

 บริ การอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร....
จากนันนํา ท่ านสู่ เฮี ยงบู๋ซัว ตังอยู่ทีอําเภอลู่เฟิ ง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ ง มีการบูรณะซ่ อมแซมมากมาย จน
กลายเป็ นศาลเจ้าของศาสนาเต๋ าที ใหญ่โต มีผูค้ นศรั ทธามาบูชาอยู่เสมอ ปั จจุ บันเฮี ยงบู๋ซัวได้ผสมผสานกับ
ศาสนาพุทธให้เป็ นหนึ งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสื อ ซึ งถือเป็ นองค์จริ งทีทางไทยได้จาํ ลองมาสู่ ศาล
เจ้าพ่อเสื อบริ เวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิวถือว่าในชีวิตหนึ งสําหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการ

เทียง

คํา

สั ก ครั งหนึ ง ซึ งคนส่ ว นใหญ่ ห ลัง จากนมัส การที เฮี ยงบู๋ ซั ว นี แล้ว กลับ มาก็ จ ะทํา การค้า ขึ นประสบแต่
ความสําเร็ จในชี วิต ทุกๆปี จะมีผทู ้ ี มาบนบานและแก้บน เดิ นทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุ ก
สารทิ ศ ภายในวัดมีทงเทวรู
ั
ปเจ้าแห่ งภาคเหนื อ ซึ งเป็ นเทวรู ปที รักษาดูแลเรื องนํา ประดิษฐานปิ ดทองอยู่ใน
ศาลเจ้าพร้ อมกันนันก็ยงั มีพระพุทธรู ปประดิ ษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็ นสถานที สักการะบูชาของคนซัวเถา
อย่างกว้างขวาง และเป็ นสถานทีทีชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
นําท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊ กตึง) นมัสการไต่ฮงกงอันเป็ นทีนับถือของชาวจีนในเรื องความเมตตากรุ ณาของท่าน
ปั จจุบนั สุ สานแห่ งนี ได้รับการบูรณะซ่ อมแซมจากการร่ วมบริ จาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม
สถานที ท่องเทียวแห่ งนีเกิ ดจากหลวงพ่อต้าเฟิ งจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึ กของโบราณคดี ต้าเฟิ งจู่ซือ
เป็ นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดทีอําเภอเวินโจว มณฑลเจ๋ อเจียง สอบได้จินสื อเป็ นข้าราชการชันผูใ้ หญ่แต่เห็นการ
ปกครองและข้าราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็ นพระธุดงค์มาถึงหมู่บา้ นเหอผิงหลีมณฑลกวางตุง้ ได้สร้างวัดสร้าง
โรงเรี ยนสร้างสะพานและช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที
เหอ ผิงหลี และสร้างศาลเจ้าไว้เพือเป็ นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ ี
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....
นําท่ านเข้ าสู่ ทพั
ี ก (พักทีซัวเถา)  SHANTOU HAPPY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีห้ า
เช้ า

13.55 น.
15.50 น.

ซัวเถา - สุ สานสมเด็จพระเจ้าตากสิน - กรุงเทพ ฯ
 บริการอาหารเช้ า ณ ทีพัก หลังอาหาร...นําท่านเดินทางสู่...สุ สานสมเด็จพระเจ้าตากสิ นมหาราช ทีตังของ
สุ สานนีมีแม่นาและคลองล้
ํ
อมรอบ ด้านหลังเป็ นเขือนและหมูบ่ า้ น ตัวสุ สานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทาํ
แบบฮวงซุย้ มีป้ายหิ นแกรนิตสี ชมพูสลักตัวอักษรจีนสี ทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระ
มาลาของพระเจ้าตากสิ นแห่งกรุ งสยาม ” สร้างขึนในปี ที 47 แห่ งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่
เมือฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสิ นสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริ พารเชือ
สายจีนได้นาํ ฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ งเป็ นชุดไทย อีกชุดหนึ งเป็ นชุดจีน กลับมามอบให้
พระญาติทีหมูบ่ า้ นหัวฝู่ นี พวกพระญาติจึงสร้างสุ สานบรรจุสิงของเหล่านีไว้สกั การะ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบิน FD851 (บริ การอาหารบนเครือง)
ถึงท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตราค่ าบริ การ *** ราคาพิเศษไม่ แจกกระเป๋ า ***
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็กตํากว่ า 18 ปี พักเดียว
12-16 // 19-23 // 20-24 // 21-25 ก.พ. // 26 ก.พ.-01 มี.ค.63
04-08 // 11-15 // 18-22 // 19-23 มี.ค.63
25-29 // 26-30 // 27-31 มี.ค. // 28 มี.ค.-01 เม.ย.63
17-21 , 22-26 เม.ย.63
06-10 // 13-17 // 20-24 // 27-31 พ.ค.63
03-07 // 05-09 // 10-14 // 12-16 มิ.ย.63
19,888.5,000.17-21 // 19-23 // 24-28 // 26-30 มิ.ย.63
01-05 // 03-07 ก.ค.63
19-23 // 21-25 // 26-30 ส.ค. // 28 ส.ค.-01 ก.ย.63
02-06 // 04-08 // 09-13 // 11-15 // 16-20 // 18-22 ก.ย.63
14-18 // 16-20 // 21-25 // 23-27 ต.ค.63
04-08 พ.ย.63
10-14 , 12-16 เม.ย.63
22,888.6,000.@ @ อัตรานีรวม @ @
-

-

ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื องดืม
ค่าทีพัก
ค่านําหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
@ @ อัตรานีไม่รวม @ @
ค่าอาหาร-เครื องดืม และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
ค่ าวีซ่าเดียว 1,650 บาท (เก็บเอกสารตัวจริง ยืนทีสถานทูตจีน ประเทศไทย แบบ 4 วันทําการ)
(ค่ าวีซ่าเดียว แบบด่ วน 2 วันทําการ เพิม 1,200 บาท / ท่ าน)
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิน และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ในการให้ บริการ

@ @ เงือนไขการให้ บริการ @ @

มัดจําท่านละ 8,000 บาท ภายใน 3 วันหลังการแจ้ งจอง // ส่ วนทีเหลือชําระก่ อนเดินทาง 20 วัน
* เนืองจากราคานีเป็ นราคาโปรโมชั น ตัวเครื องบินต้ องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน้ าตัวเท่ านัน จึงไม่ สามารถยกเลิกได้
หรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิน ถ้ ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืน
เงิน ทังหมดหรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน
* เมือท่ านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดิ นทางพร้อมคณะถือว่าท่ าน
สละสิ ทธิ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
* กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังที กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสํ าหรับสายการบิน
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิ น บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ น ถ้ายังไม่มีการยืนวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิ น แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอืนใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง โดยตัวเครื องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดิ นทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิ ม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนี ยมการเปลียนชือตัว / ตัว 1 ใบ + ส่ วนต่างของภาษีนามั
ํ นเชื อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสาย
การบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น
@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณี ทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที
จะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ทีมีการขึนลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษทั ฯ มีประกันอุบตั เิ หตุทุกทีนัง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารั กษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลียนได้***
ทังนียึดถือผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญทีสุ ด

@@ เอกสารสํ าหรับยืนวีซ่าจีน 4 วันทําการ ยืนทีสถานฑูตจีนทีเมืองไทย @@
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ ง ทีมีอายุใช้งานเกิน 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
2. รู ปถ่ายสี 2 นิว 2 ใบ ตามข้อกําหนดของสถานฑูต (รู ปถ่ายสี พืนหลังสี ขาว, เปิ ดหน้าผาก ,
เปิ ดใบหู , ไม่สวมใส่ เครื องประดับ, ไม่ใส่ เสื อสี ขาวถ่ายรู ป , ไม่สวมแว่นตา)
3. กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลตามจริ ง (สําคัญมาก)

่ นต ัว
กรุณากรอกข้อมูลสว
ตามความเป็นจริง !!!
ื - นามสกุล......................................................................................................
ชอ

เบอร์มอ
ื ถือ...........................................................................................................
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ื ทํางาน....................................... เบอร์โทรศพท์
ชอที
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่ ทํ
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ระด ับการศก

สถานะ

......................โสด

......................สมรส

ื
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ลคูส
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่ มรส.............................
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้ ิดต่อกรณีฉุกเฉิน..........................................................................................

***กรอกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอ ังกฤษก็ได้คะ่ ***

