
 

TERMS AND CONDITIONS 
 

All students at the Alliance Française Bangkok (hereinafter referred AF) must follow the conditions below: 

1. General 
1.1. Before registering, new students (non-beginners) must take a placement test to ensure they will be allocated to the right level. 
1.2. The opening of a class is subject to a minimum number of registered students. If this threshold is not reached, AF reserves the right  

to cancel the class. In this case, we will offer students either: 
a. an alternative class time at the same level; or 
b. a credit for the following term (valid up to 12 months); or 
c. a refund (by direct bank transfer only) upon presentation of a receipt. 

1.3. Seats on our courses are limited and reserved only for our registered students (no visitors or friends/family members allowed during 
the courses). Early applicants will receive priority during registration. 

1.4. AF will endeavor to make up its cancelled lessons but may not be able to do so due to unforeseen circumstances e.g. security threat, 
natural disaster, emergency evacuation or closure of AF beyond our control. 

1.5. Due to unforeseen circumstances (as stated in 1.4.), AF reserves the right to modify the courses' formats (such as the duration  
or the type of the course especially onsite or online course) in order to ensure pedagogical continuity. 

1.6. Moving up the next level (ex. From A1 to A2) is subject to the final test which takes place on the last date of a course. 
1.7. We reserve the right to expel students or spectators (without any refund) who intentionally damage or steal our property, 

who are disruptive or who adopt an inappropriate behaviour during any course or towards any participant or staff member. 
1.8. Children below the age of 12 years are not permitted to leave the premises alone. They must be collected by the parent/guardian or 

by a person for whom the parent/guardian has provided written authorization. 
1.9. Children or teenagers aged 13 to 17 years are permitted to leave the premises independently if parental consent to this has been given 

in writing. Otherwise, they must be collected by the parent or by a person for whom the parent has provided written authorization. 
1.10. Time schedule and teachers may change from one session to another. 
1.11. Additional banking fees will be at student’s charge. 

2. Registration fees and discounts 
2.1. All registration for a course requires: 

a. An annual valid student card: 500 baht. The annual (12 months) student card is mandatory for all students of AF and 
allows annual access to all courses of AF (languages courses, art courses), to the media library (+18,000 documents and 
the access to the virtual French library www.culturetheque.com), discounts on cultural events (+150 events a year), 100 THB 
discount on translations services for each document (Thai to French, French to Thai), and 5% at the bookstore “Carnets d’Asie”.  

b. Course fees: to be paid on the day of the registration, according to the applicable rates of AF, and before the beginning of 
each new course.  

c. Placement test for new students (non-beginners), or former AF students who suspended their courses for more than  

6 months: 600 baht for adults and 300 baht for kids and teenager. 
2.2. A 10% discount, non-accumulated to other promotion, is given for any additional course bought at the same time for family members 

or the student himself/herself. (10% discount on the cheaper course). 
3. Refund 

3.1. The level test fee is non-refundable and non-creditable. The recommended level is valid for six months from the placement test date. 
3.2. Registration fees (course fees and student card) are not refundable or transferable. Course sessions cannot be divided into 

single unit classes. 
3.3. The course fees are reviewed on December of each year. If a course has sessions which extend over two years, the course 

fee applicable is the one of the session in progress; therefore, fees may be modified in the second year. 
3.4. Written requests for refunds will be only considered under the following exceptional circumstances: 

a. Prolonged period of ill health certified by a doctor (dated doctor's certificate required); 
b. Posting to another city for academic or professional reasons (signed and dated letter from the organization on their 

letterhead required); 
c. New job appointment that prevents you from attending your course (dated copy of contract required); 
d. Death or onset of serious illness (prolonged hospitalization or incapacitation) of an immediate family member (spouse, 

parents, siblings, children - death certificate or medical certificate required). 
3.5. No credit or refunds will be allowed for other reasons. 
3.6. Once issued, credit must be used within a period of 12 months. 
3.7. In case of modification of the courses' formats due to unforeseen circumstances (as stated in 1.4), no credit or refunds will be allowed. 
3.8. In case of refund or credit, deductions may apply such as student card and courses already attended, depending on the date  

of the request. 
4. Private lessons 

4.1. Payments must be paid at least 3 days before the start of the lesson. Once payment is done, private lessons must be taken 
within a period of 12 months. 

4.2. When lessons take place outside the premises of AF, the travel expenses of the teacher are additional.  
4.3. All cancellation must be informed by email for our reference. If the cancellation is less than 24 hours before the class starts  

a one-hour credit will be deducted. 
5. Cultural events 

5.1. The tickets to cultural events are not refundable. 
a. Changing the date of a ticket is possible until 24h before the event and if others seats remain available on the remaining 

dates of the show.  
b. Seats not occupied after the beginning of the show can be sold or used for the audience unless the ticket holder asked for his 

seat to be kept.  
 
 

http://www.culturetheque.com/


 
 

 I, the undersigned, certify I have read, understood and                                                                   Date and signature 

 agreed to the mentioned terms and information above.  

 I accept for myself/my child(ren) to be photographed or filmed for  

 the account of AF for the use to illustrate or promote its activities  

 or other projects via its communication tools and platforms. 
 

 

The Alliance Française Bangkok is open: 

 
Mondays to Fridays from 8 am to 7pm  

on Saturdays from 8 am to 6 pm, and on Sundays from 8.30 am to 12.30 pm. 
 

 
Email: info.bangkok@afthailande.org               
 
Tel: 02 670 42 10, 02 670 42 11 and 02 670 42 12                               
 
www.afthailande.org 

mailto:info.bangkok@afthailande.org


 
 

ขอตกลงและเง่ือนไข 
 

นักเรียนของสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ ทุกคนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี ้

1. เง่ือนไขท่ัวไป 
1.1 กอนการลงทะเบียน นักเรียนใหม (ที่ไมใชระดับเริ่มตน) ตองผานการสอบวัดระดับเพ่ือใหมั่นใจวาผูเรียนจะไดเรียนตามระดับทีเ่หมาะสม  
1.2 การเปดคลาสเรียนขึน้อยูกับจํานวนของนักเรยีนทีล่งทะเบียน หากจาํนวนนกัเรียนไมเพียงพอตามทีก่ําหนดไว สมาคมฯ มีสิทธิในการยกเลิกคลาสเรียนดงักลาว ในกรณนีี ้สมาคมฯ 

จะมีขอเสนอใหนกัเรียน ดงัตอไปนี ้
 ก. การเลือกคลาสเรียนระดับเดียวกันในเวลาอืน่ หรอื 
 ข. การเก็บเปนเครดิตเพ่ือลงทะเบียนในเทอมถัดไป (กําหนดใชภายใน 12 เดอืน) หรอื 
 ค. การคืนเงิน (โดยผานการโอนเขาบัญชีธนาคารโดยตรงเทานั้น) โดยตองนําใบเสร็จมาแสดง 
1.3 ที่นั่งมีจํานวนจํากัดและสงวนสิทธิ์สําหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเทานั้น (ไมอนุญาตใหบุคคลอื่น เพ่ือนหรือสมาชิกในครอบครัวเขารวมชั้นเรียนได) ผูสมัครกอนจะไดรับสิทธิในการ

ลงทะเบียนเรียนกอน 
1.4 สมาคมฯ จะพยายามชดเชยคาบเรียนที่ยกเลิก แตอาจจะไมสามารถทําไดเนื่องจากสถานการณที่คาดไมถึง เชน ภัยคุกคามดานความปลอดภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

การอพยพฉุกเฉนิ หรอืการปดทําการจากเหตุที่คาดไมถึง 
1.5 เนื่องจากสถานการณที่คาดไมถึง (ตามที่ระบุในขอ 1.4) สมาคมฝรั่งเศสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรูปแบบของคลาสเรียน (เชน ระยะเวลาเรียน หรือการจัดชั้นเรียน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนที่สมาคมฯ (On-site) หรือการเรียนออนไลน) เพ่ือใหการเรยีนการสอนมีความตอเนื่อง 
1.6 การเล่ือนชั้น (เชน จากระดับ A1 ไป A2) จะขึ้นอยูกับผลการทดสอบซ่ึงจะจัดขึน้วนัสุดทายของชัน้เรียน 
1.7 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญนักเรียน หรือผูชมการแสดง ที่จงใจทําลาย หรือขโมยทรัพยสินของสมาคมฯ ผูที่มีพฤติกรรมกอกวน หรือขมขูเพ่ือนรวมชัน้เรียนหรือเจาหนาที ่

ใหออกจากสมาคมฯ (โดยไมมีการคืนเงิน) 
1.8 นักเรียนอายุต่ํากวา 12 ป ไมไดรับอนญุาตใหออกจากสมาคมฯ คนเดียว นกัเรียนตองมผูีปกครอง หรอืบุคคลที่ผูปกครองมอบอํานาจเปนลายลักษณอกัษรใหมารับ 
1.9 นักเรียนอายุ 13-17 ป ไดรับอนญุาตใหออกจากสมาคมฯ ดวยตนเองได ในกรณทีีผู่ปกครอง (หรอืบุคคลที่ผูปกครองมอบอํานาจเปนลายลักษณอกัษร) ไดทําการยินยอม 

เปนลายลักษณอักษร มเิชนนั้น นักเรียนจะออกจากสมาคมฯ ได กต็อเมื่อมีผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูปกครองมอบอํานาจเปนลายลักษณอกัษร มารับเทานั้น 
1.10 ในหลักสูตรถัดไปอาจมีการเปล่ียนแปลงตารางเรียนและอาจารยผูสอน 
1.11 นักเรยีนจะเปนผูชําระคาธรรมเนียมธนาคารเพ่ิมเตมิ (ถามี) 

2. คาธรรมเนียมในการลงทะเบียนและสวนลด 
2.1 การลงทะเบียนทั้งหมดสําหรับคอรสเรียน ประกอบดวย 
 ก. คาบัตรนักเรียนรายป (12 เดือน) 500 บาท นักเรียนของสมาคมฯ ทกุคนตองมีบัตรนกัเรียน โดยนักเรียนที่ถอืบัตรจะไดรับสิทธิประโยชนสําหรับการลงทะเบียนทกุคอรส 

ของสมาคมฝรั่งเศส (คอรสเรียนดานภาษา คอรสเรียนดานศิลปะ) การใชบรกิารหองสมุด (หนังสือจํานวนกวา 18,000 เลม และการเย่ียมชมหองสมุดฝรั่งเศสเสมือนจริง ผานเว็บไซต 
www.culturetheque.com) สวนลดงานกิจกรรมดานวัฒนธรรม (มากกวา 150 กิจกรรมตอป) สวนลด 100 บาท ตอเอกสาร สําหรับบริการแปลเอกสาร (ไทยเปนฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเปนไทย) 
และสวนลด 5% สําหรับรานหนังสือ Carnets d'Asie 

 ข. คาเรียน ชําระในวันที่ลงทะเบียนเรียน กอนวันเริ่มคอรสใหมในแตละครั้ง  ตามอัตราคาเรียนที่สมาคมฯ กําหนด  
 ค. คาธรรมเนียมการสอบวัดระดับ (สําหรับนักเรียนใหม ที่ไมใชระดับเริ่มตน หรือนักเรียนของสมาคมฯ ซ่ึงหยุดเรียนเปนระยะเวลานานกวา 6 เดือน) 600 บาท สําหรับผูใหญ 

และ 300 บาท สําหรับเดก็และวัยรุน 
2.2 นักเรียนและสมาชกิในครอบครัว หรอืตัวนกัเรียนเองจะไดรับ สวนลด 10% สําหรับคอรสเรียนที่ราคาต่ํากวา เมือ่ลงทะเบียนมากกวา 1 คอรสเรียนพรอมกนั (ไมสามารถ 

ใชรวมกับสวนลดอืน่ ๆ ได) 
3. การคืนเงิน 

3.1 สําหรับคาธรรมเนียมการสอบวดัระดับจะไมมีการคืนเงินหรือเก็บเปนเครดติ ผลการจดัระดับคลาสเรียนสามารถใชไดภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวนัสอบ 
3.2 คาลงทะเบียนเรียน (คาเรียน และคาบัตรนกัเรียน) ไมสามารถคืนเงินหรอืโอนสิทธิไ์ด คอรสเรียนไมสามารถแบงออกเปนคลาสเรยีนเดี่ยวได 
3.3 คาลงทะเบียนเรียนจะมกีารปรับเปล่ียนในเดือนธนัวาคมของทกุป หากหลักสูตรประกอบดวยคอรสตอเนือ่งเกินสองป อัตราคาลงทะเบียนเรียนที่ใชจะเปนอตัรา

คาลงทะเบียนปจจุบัน  ดังนัน้ คาลงทะเบียนเรียนอาจถูกปรับเปล่ียนในปที่สอง 
3.4 คํารองขอเงินคืนเปนลายลักษณอกัษรจะไดรับพิจารณาในสถานการณดังตอไปนี้เทานัน้ 

 ก. การเจ็บปวยเปนระยะเวลานานโดยมีแพทยรับรอง (ตองนําใบรับรองแพทยมาแสดง) 
 ข. การโยกยายไปเมืองอืน่ดวยเหตุผลดานการศึกษา หรอืการทํางาน (ตองนําจดหมายจากองคกรที่ลงนามและวันที่บนหัวจดหมายมาแสดง) 
 ค. การแตงตั้งตําแหนงงานใหม อนัเปนเหตุใหเขารวมหลักสูตรไมได (ตองนําสําเนาสัญญาจางลงวันที่มาแสดง) 
 ง. การเสียชีวิตหรือการเริม่มอีาการเจ็บปวยรุนแรง (การเขาโรงพยาบาลเปนเวลานานหรือการสูญเสียความสามารถทางรางกาย) ของสมาชิกในครอบครัว (คูสมรส บิดามารดา 
พ่ีนอง บุตร) อยางกระทันหัน (ตองนํามรณบัตรหรือใบรับรองแพทยมาแสดง) 

3.5 จะไมมกีารคืนเงินหรือเก็บเครดิตดวยเหตุผลอื่น 
3.6 ตองใชเครดิตที่ไดรับภายในระยะเวลา 12 เดือน 
3.7 จะไมมกีารคืนเงินหรือเก็บเครดิต ในกรณทีีม่ีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของชัน้เรียนเนื่องจากสถานการณที่คาดไมถึง (ตามทีร่ะบุในขอ 1.4)  
3.8 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบัตรนักเรียน และคาเรียนในชัว่โมงที่ไดเรียนไป ในกรณทีี่มกีารคืนเงินและการเก็บเครดติ  

4. คลาสเรียนตัวตอตัว 
4.1 ตองชําระเงินอยางนอย 3 วันกอนคลาสเรียนเปด เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลว ตองเริ่มเรียนภายในระยะเวลา 12 เดือน  
4.2 สําหรับการเรียนนอกสถานที ่ทางสมาคมฯ จะมีคาใชจายในการเดินทางของอาจารยผูสอนเพ่ิมเตมิดวย  
4.3 การยกเลิกคลาสเรียนตองแจงลวงหนาทางอีเมล ในกรณทีี่แจงยกเลิกต่ํากวา 24 ชัว่โมง จะหักชั่วโมงเรียน 1 ชั่วโมง  

5. งานกิจกรรมดานวัฒนธรรม 
5.1. บัตรเขาชมงานดานวฒันธรรมไมสามารถขอคืนเงินได 

 ก.  สามารถเปล่ียนวันที่บัตรเขาชมไดจนถึง 24 ชั่วโมงกอนงานเริม่ ในกรณีที่ยังมนีั่งวางอยูเทานั้น 
 ข.  หากงานเริ่มไปแลวและที่นั่งยังวางอยู สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรอืใหที่นั่งแกผูชมทานอื่น เวนแตผูถือบัตรจะขอใหสํารองทีน่ั่งไวให 



 
 

 

    ขาพเจา ผูมีช่ือลงนามขางทาย ขอรับรองวาไดอานและยอมรับเง่ือนไขดานบนนี้                                                            ลงช่ือ และ วันท่ี     

           ขาพเจายินยอมใหทางสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ นําภาพถาย และวิดีทศนท่ีมีภาพของขาพเจา/บุตร 
           ของขาพเจาอยูดวย ไปใชเพ่ือการประชาสัมพันธกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของทางสมาคมฝร่ังเศส  
           ผานสื่อตาง ๆ ของทางสมาคมฯ ได                                                                                                                

 
 

สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ เปดทําการ 
วันจนัทร – วนัศุกร เวลา 08.00 – 19.00 น. 

วันเสาร เวลา 08.00-18.00 น./ วันอาทิตย เวลา 08.30-12.30 น. 
อีเมล: info.bangkok@afthailande.org 
โทร: 02 670 42 00, 02 670 4211, 02 670 4212 
www.afthailande.org 



 

CONDITIONS GENERALES 
 

Tous les étudiants de l’Alliance Française de Bangkok (nommé ci-dessous AF) doivent se soumettre aux conditions suivantes : 
 
1. Général 

1.1. Avant de s’inscrire, tout étudiant non débutant doit passer un test de placement dans le but de l’orienter vers la classe la plus appropriée à son niveau. 
1.2. L’ouverture d’une classe est soumise à un nombre minimum d’inscrits. Si ce nombre n’est pas atteint, l’AF se réserve le droit d’annuler un cours.  

Sera alors proposé à l’étudiant : 
a. un autre cours du même niveau sur un créneau horaire différent, ou 
b. une note de crédit pour un cours durant la session suivante (valable pour 12 mois), ou 
c. un remboursement (seulement par virement bancaire direct) sur présentation de reçu. 

1.3. Le nombre d’étudiants dans nos classes est limité aux étudiants inscrits (aucun visiteur ou ami/membre de la famille n'est autorisé pendant les cours). 
Les premiers inscrits auront la priorité. 

1.4. L'AF s'efforcera d'offrir des cours de remplacement pour ceux ayant dû faire l'objet d'une annulation de sa part, sauf dans les cas de force majeure  
tels que les atteintes à la sécurité, catastrophe naturelle, évacuation d'urgence, ou fermeture de l'AF pour des raisons indépendantes de notre volonté. 

1.5. En cas de circonstances imprévues (comme indiqué au point 1.4.), l’AF se réserve le droit de modifier le format des cours (comme la durée ou 
le type de cours, notamment sur place ou en ligne) afin d'assurer la continuité pédagogique. 

1.6. Le passage dans la classe supérieure (par exemple de A1 à A2) est soumis à un test de validation de niveau qui a lieu le dernier jour de cours 
d’une classe. 

1.7. Nous nous réservons le droit d’expulser les étudiants ou spectateurs (sans aucun remboursement) qui volent ou endommagent intentionnellement 
notre matériel ou le bâtiment, perturbent ou harcellent un élève ou un membre du personnel. 

1.8. Un enfant de moins de 12 ans n’a pas le droit de quitter les lieux seul. Un de ses parents, son tuteur légal ou une personne avec autorisation écrite  
des parents ou du tuteur doit venir le ou la chercher. 

1.9. Un enfant ou adolescent de 13 à 17 ans peut quitter les lieux seul si une autorisation écrite à cet effet a été soumise par ses parents ou son tuteur légal. 
Sinon, un des parents, tuteur légal ou une personne avec autorisation écrite des parents ou tuteur doit venir le ou la chercher. 

1.10. Les horaires et les enseignants sont sujets à de possibles changements d’une session à l’autre. 
1.11. Les frais bancaires additionnels seront à la charge de l’étudiant.  

2. Frais d’inscription et réductions 
2.1. Toute inscription requiert : 

a. Une carte d’étudiant valide pour un an (12 mois) : La carte d'étudiant (500 THB) est obligatoire pour tous les étudiants de l'AF et 
permet l'accès annuel à tous les cours de l'AF (cours de langues, cours d'art), à la médiathèque (+18 000 documents et l'accès à la 
bibliothèque virtuelle française www.culturetheque.com), des réductions sur les événements culturels (+ 150 événements par an), 100 THB  
de réduction sur les services de traduction par document (thaï vers français, français vers thaï), et 5% à la librairie « Carnets d’Asie ».  

b. Frais de cours : à payer le jour de l'inscription, selon les tarifs de l’AF en cours, et avant le début de chaque nouveau cours. 
c. Test de placement (pour les nouveaux étudiants non débutants, ou ceux ayant fait une coupure de plus de 6 mois) : 600 THB pour les adultes 

et 300 THB pour les enfants et adolescents.  
2.2. Réduction de 10% sur le cours le moins cher, non cumulable avec d’autres promotions, accordée pour toute inscription supplémentaire, 

pour un membre de famille de l’étudiant ou l’étudiant lui-même, conclue au même moment. 
3. Remboursements 

3.1. Les frais pour le test de placement sont non-remboursables et non-transférables. Le niveau recommandé reste valable pour une période de six mois 
après le test. 

3.2. Les frais d’inscription (frais de cours et carte d’étudiant) ne sont ni remboursables ni transférables à autrui. Les sessions de cours ne peuvent 
pas être divisées en cours à l'unité. 

3.3. Le tarif des cours est actualisé chaque année en décembre. Si la formation se déroule sur plusieurs sessions sur deux ans, le tarif appliqué est 
celui de la session en cours. Il est donc susceptible de modification la deuxième année. 

3.4. Les demandes de remboursement soumises par écrit ne seront prises en considération que dans les cas exceptionnels mentionnés ci-dessous : 
a. Longue période de maladie attestée par un médecin (certificat daté et signé par un médecin requis). 
b. Transfert d’une personne dans une autre ville pour des raisons académiques ou professionnelles (une lettre de l’organisation l’employant 

est requise sur papier entête, datée et signée). 
c. Nouvel emploi ne permettant pas de continuer la classe (copie datée du contrat requise). 
d. Décès ou conséquences de maladie grave (décès ou hospitalisation prolongée) d’un membre de la famille proche (époux ou épouse, parent, 

frère ou sœur, enfant - certificat médical ou de décès requis). 
3.5. Aucun remboursement ou note de crédit ne sera accordé pour une autre raison. 
3.6. Une fois accordé, la note de crédit doit être utilisée dans un délai de 12 mois.  
3.7. En cas de modification du format des cours en raison de circonstances imprévues (comme indiqué au point 1.4), aucune note de crédit ou 

remboursement ne sera accordé. 
3.8. Les remboursements et notes de crédits peuvent faire l’objet des déductions suivantes : carte d’étudiant ainsi qu’une partie du tarif des cours en 

fonction de la date de la demande. 
4. Cours particuliers 

4.1. Les frais doivent être payés au moins 3 jours avant le début des cours. Une fois le paiement effectué, les cours doivent être pris dans une 
période de 12 mois.  

4.2. Quand les cours sont donnés à l’extérieur de l’AF, les frais de déplacement de l’enseignant sont en supplément.  
4.3. Toute annulation doit être notifiée par email à l'administration de l'AF. Si l'annulation a lieu moins de 24 heures avant l'heure de cours,  

une heure sera décomptée de votre crédit. 
5. Évènements culturels 

5.1. Les billets pour les manifestations culturelles ne sont pas remboursables. 
a. Le changement de date pour un billet est possible jusqu'à la veille de l'événement et uniquement si d'autres places restent disponibles  

aux dates restantes. 
b. Les places non occupées après le début du spectacle peuvent être vendues ou utilisées pour le public, sauf si le détenteur du billet a demandé 

à ce que sa place soit conservée.  
 

http://www.culturetheque.com/


 

Je, soussigné(e), reconnais avoir lu et compris les renseignements énoncés ci-dessus.                        Date et signature  

Je déclare accepter librement d'être photographié(e) ou film(é) /  

que mon enfant soit photographié(e) ou film(é) pour le compte de  

  l'Alliance Française de Bangkok, en vue d'illustrer ou de promouvoir  

ses activités ou autres projets, sur tous ses canaux de communication.  

 
 

L’Alliance Française de Bangkok est ouverte : 
 

Lundi au vendredi de 8h à 19h 
Samedi de 8h à 18h00 – Dimanche de 8h30 à 12h30 

 
 

Email : info.bangkok@afthailande.org  
Tél : 02 670 42 10, 02 670 42 11 et 02 670 42 12 
www.afthailande.org 

mailto:info.bangkok@afthailande.org
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