
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 20894 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - อุดรธานี - เกาะค าชะโนด - ถนนคนเดินอุดรธานี 

 
06.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
09.00 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี VZ200 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  
จัดที่นั่งแบบ 3-3 ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ืองทั้งขาไปและขากลับ 
(ไม่รวมน้ าหนักกระเป๋าส าหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กก./

ท่าน หากท่านต้องการซื้อน้ าหนักเพ่ิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 
**หมายเหตุ: เที่ยวบินและประเภทเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของทาง

สายการบิน** 

 
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทาง

โดยรถตู้วีไอพี  
                          
กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูแหนมเนือง 
 
น าท่าน เดินทางไปยัง เกาะค าชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อ

ระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานท่ีแห่งนี้ปรากฏในต านานพื้นบ้านท่ีเชื่อกันว่าเป็นท่ี 
สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ              
เป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ค าชะโนด                 
มีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ า เมื่อเข้ามาถึงภายในพื้นท่ีของค าชะโนด จะรู้สึกได้ถึงความร่มรื่น  
ร่มเย็น เพราะปกคลุมไปด้วยต้นชะโนดท่ัวบริเวณ ให้ท่านได้กราบไหว้ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธขอโชค 
ขอพร ขอลาภ ตามอัธยาศัย 

 
**ค าแนะน าการสักการะบูชา** 
 
บริเวณด้านหน้าทางเข้าเกาะค าชะโนด มีร้านให้
จ าหน่ายบายศรี หรือเครื่องถวายต่างๆ จากนั้น
เมื่อเดินเข้าไปยังเกาะค าชะโนดมีจุดไหว้สักการะ
ต่างๆ ดังนี ้



- จุดที่ 1  ศาลาท าพิธีท่ีมีรูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมา (บริเวณจุดนี้จะมี
พ่อพราหมณ์คอยให้ค าแนะน าในการท าพิธี) 
o ส าหรับท่านใดท่ีต้องการบน หรือขอพรให้พ่อปู่แม่ย่าช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 

ทางด้านขวาของศาลาท าพิธี จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน า นอกจากนี้
ส าหรับท่านท่ีต้องการบน และขอพรสามารถรับชุดบนได้ท่ีจุดให้บริการ โดย
ท าบุญตามก าลังทรัพย์ของท่าน  
หมายเหตุ: ชุดบน ประกอบไปด้วย จานใส่ดอกดาวเรือง เทียน ใบเขียนค าบน
หรือค าอธิษฐานของท่าน จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะมอบกระดาษหนึ่งใบส าหรับเก็บ
ไว้ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวหากค าอธิษฐานของท่านเป็นจริง 

o ส าหรับท่านใดท่ีน าบายศรีพญานาคมาถวายให้หันหน้าของบายศรีพญานาค
เข้าหาตัวเรา หลังจากกล่าวบูชาจบ พ่อพราหมณ์จะน าบายศรี ไปวางไว้ท่ีหน้า
ของพ่อปู่ และแม่ย่า แต่ท่านใดท่ีประสงค์น ากลับ สามารถน ากลับได้ 

- จุดท่ี 2  หลังเสร็ตสิ้นพิธี จากตรงศาลาของพ่อปู่และแม่ย่าทางด้านขวาจะเป็นต้นไทร
ใหญเ่พ่ือไปกราบไหว้พ่อปู และแม่ย่าอีกครั้งท่ีต้นไทรใหญ่ 

- จุดท่ี 3  ศาลเจ้าตรงต้นมะเดื่อยักษ์ ต้นมะเดื่อขนาดใหญ่อายุนับ 100 ปี ท่ีเชื่อกันว่า
เป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา ผู้มักนิยมมากราบไหว้ขอพร (ให้
ถูกหวย) 

- จุดที่ 4  บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นจุดเช่ือมต่อกับโลกบาดาล มีน้ าผุดตลอด
ท้ังป ี

 
** ท้ังนี้จุด และพิธีการกราบไหว้สักการะต่างๆ ขึ้นอยู่กับระเบียบการจัดการของทางค าชะ
โนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ** 

น าท่าน เพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจ าหน่ายสินค้า ท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม           
งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของ                     
ลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี                     
เปิดให้บริการวันศุกร-์เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. 

 
** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ** 

 
พักที่ โรงแรมต้นคูณ หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน 
 



วันที่สอง            ทะเลบัวแดง - บ้านนาคาเฟ่ - วัดป่าภูก้อน - สนามบินอุดร - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
น าท่าน เดินทางสู่ ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ท่ีบึงหนองหาน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งท่ีทะเล          

บัวแดงถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติท่ีงดงาม และยังเป็นสถานท่ีท่ีได้รับการยอมรับ
ว่าเป็น Unseen Thailand อีกหนึ่งแหล่งเลยก็ว่าได้ ทะเลบัวแดง หรือบึงหนองหานมีเนื้อท่ี 
28,125 ไร่โดยประมาณ เต็มไปด้วยปลาจ านวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ าอีก
อย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ท่ีจะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดู
หนาวของทุกปีอีกด้วย  

 
 

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

น าท่าน เดินทางไปยัง บ้านนาคาเฟ่ เป็นคาเฟ่สไตล์ท้องทุ่งผสมผสานความเป็นตะวันตก บริเวณร้าน
ให้บรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ มีอาคารจนาดเล็กสีขาวตั้งอยู่ริมน้ า ตัวอาคารเป็น               
อาคารเรือนกระจก เน้นการตกแต่งท่ีเรียบง่าย ใช้ โทนสีขาวเป็นหลัก มีมุมท่ีนั่งติดกระจกท่ี
สามารถชมบรรยากาศริมน้ าได้ด้วยได้อารมณ์เหมือนร้านคาเฟ่เล็กๆ ในเมืองชนบทของยุโรป 



นอกจากนี้คาเฟ่ยังมีอาหารและเบเกอร์รี่ต่างๆมากมาย น าทุกท่านอิสระเก็บภาพความ
ประทับใจ หรือเลือกซื้อเคร่ืองดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย  

 
 
22.25 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เท่ียวบินท่ี VZ207 (ใช้ระยะเวลา

เดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)  
23.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** 

อัตราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง และ 

ไม่มีเตียง 
พัก 2 - 3 ท่าน 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน 

 
พักเดี่ยว 

 

12 – 13 ธันวาคม 2563 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 



 
ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง และ 

ไม่มีเตียง 
พัก 2 - 3 ท่าน 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน 

 
พักเดี่ยว 

 

19 – 20 ธันวาคม 2563 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

 
4,999 

 
2,999 

 
1,000 

09 – 10 มกราคม 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

16 – 17 มกราคม 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

23 – 24 มกราคม 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

30 – 31 มกราคม 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK 
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

06 – 07 กุมภาพันธ์ 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

 
 



 
ก าหนดการเดินทาง 

 
รายละเอียดเที่ยวบิน 

ราคาผู้ใหญ่  
เด็กมีเตียง และ 

ไม่มีเตียง 
พัก 2 - 3 ท่าน 

ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน 

 
พักเดี่ยว 

 

20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

4,999 2,999 1,000 

27 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 
(วันมาฆบูชา) 

(ส.) BKK – UTH  
VZ200 09.00 – 10.10 
(อา.) UTH – BKK  
VZ207 22.25 – 23.35 

6,999 4,999 1,000 

 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 2,900 บาท ** 

 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 
** ส าหรับตั๋วเครื่องบินทางบริษัทยังมิได้ท าการจองใดๆทั้งสิ้น ราคาค่าบริการข้างต้นเป็นราคาตั๋วที่ท า

การเช็ค ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าส่วนต่างเพิ่ม หากในกรณีที่ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ณ วันที่ท าจองมีราคาปรับขึ้นจากเดิม ** 
 

** ในกรณีที่สายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 6 - 8  ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้า
เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่อีกคร้ัง ** 
 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
  ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่ารถตู้ VIP น าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ท้ังนี้บริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก  
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
  ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การ

นัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เพ่ือส ารองที่นั่ง **ทั้งนี้
ระยะเวลาในการช าระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้ก าหนด** 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ
เจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจอง
ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสาร
การจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ของค่าทัวร์ท่ีช าระแล้ว และหัก

ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียม
เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง ได้แก่ ค่า
ยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีช าระแล้วท้ังหมด** 
 
 
 
 



เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเท่ียวท่ี
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสาย
การบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากใครสนใจจะจอง... 
 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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