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กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม - เดือนสิงหาคม 2562
วันแรก

สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – เจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม - วิหารเซนต์ พอลTHE VENETIAN – จูไห่

04.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จาก
บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและที่นั่ง
เหินฟ้ าสู่มาเก๊ า เที่ยวบินที่ FD 775 หรือ FD760
เดินทางถึง มาเก๊ า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาเก๊า ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลกวางตุง้ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ าํ เพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตําบลก๊งเป๋ ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ท้งั หมด
25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊า

06.45 น.
10.20 น.
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กับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพานคือสะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม และสะพาน
เที่ยง

คํา่

มิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม
บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางกลับสู่มาเก๊า นําท่าน นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิมมองทะเลหรื อเจ้ าแม่ กวนอิมปรางค์ ทอง สร้างด้วย
ทองสัมฤทธิ์ท้ งั องค์ มี ความสู ง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดู งดงามอ่ อนช้อ ย
สะท้อนกับแดดเป็ นประกายเรื องรองเหลืองอร่ ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์น้ ี เป็ นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ ง คือ
ปั้ นเป็ นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่วา่ กลับมีพระพักตร์เป็ นหน้าพระแม่มารี ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่าเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่
โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพือ่ เป็ นอนุสรณ์ให้กบั มาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กบั จีน พาท่านแวะช็อปปิ้ ง
ร้านขนม ของฝากชื่อดังของมาเก๊า พาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความ
เก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่ งนี้ ชาวมาเก๊าให้ความเคารพนับถือเป็ นอย่างมาก มีเทพศักดิ์สิ ทธิ์มากมาย
หลายพระองค์ เช่ น เจ้าแม่กวนอิม,เจ้าพ่อ กวนอู,พระสังคจาย,เจ้าแม่ทบั ทิมฯลฯ....พาท่านชม วิหารเซนต์ พอล
ซากโบสถ์ที่มีชื่อเสียงออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติของ
โบสถ์ ซึ่ งโบสถ์เซนต์พอลนี้ ได้รั บการยกย่อ งให้เ ป็ นอนุ ส าวรี ยแ์ ห่ ง ศาสนาคริ ส ต์ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่สุ ดในดิ น แดน
ตะวันออก ..
สมควรแก่เวลาพาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพ
ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ชอ้ ปปิ้ งร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่
เปิ ดพร้อมให้บริ การแก่ท่าน ให้ท่านได้สัม ผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ ง เพื่อลิ้ มลองเมนู ต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ
พร้อมให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศการล่องเรื อเวนิ สที่อิตาลี สถาปั ตยกรรมเวนิ วสตรี ทสเคปสี สันสดใส เดอะ
แกรนด์คาแนลช้อปส์ต้ งั อยูใ่ จกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ ยน มาเก๊า รี สอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่ มสุ ดหรู พ้นื ที่
กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรู ปโค้งและลําคลองคดเคี้ยว (ไม่รวมค่านัง่ เรื อ)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร //จากนั้น นําท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่
พักที่ XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ อง

จูไห่ - สั ญลักษณ์ เมืองจูไห่ “หวีห่ นี่” -วัดผู่ถ่อ -บัวหิมะ - ชมหยก – ร้ านผ้ าไหม – พระราชวัง
หยวนหมิง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก
พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์อนั สวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริ เวณอ่าวเซียงหู
“จู ไห่ ฟิ ชเชอร์ เกิ ร์ล ” หรื อ ที่มีชื่อเรี ยกว่ า “หวี่หนี่ ” เป็ นรู ปปั้ นนางฟ้ าถื อ ไข่มุ ก ซึ่ งยื่น
ออกไปในทะเล ให้ท่านชมถนนคู่รัก เป็ นถนนซึ่ งอยู่ริมชายหาด ที่ทางรัฐบาลจูไ ห่ ไ ด้
ตกแต่งภูมิทศั น์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสําหรับพักผ่อน และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก เพราะว่า
ภายในบริ เวณถนนริ มชาดหาดแห่งนํ้าได้มีการนําเก้าอี้ หรื อ ม้านั่ง ซึ่ งทํามาสําหรับ 2 คน
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เที่ยง

คํ่า

นัง่ เท่านั้น จึงตั้งชื่อว่าถนนคู่รัก นําท่านเดินทางสู่ วัดผู่ถ่อ เป็ นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อว่าวัด
แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นเพือ่ เปรี ยบเสมือนวัดที่อยูบ่ นเกาะผูถ่ ่อซาน เผือ่ ให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สกั การบูชาขอพร
จากองค์เจ้าแม่กวนอิม จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่ าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน
และซื้อยาครอบจักวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผล
จากการโดนความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรื อ นํ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดน ลวกได้ดี
หรื อจะทาเพือ่ ป้ องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็ นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้
หน้าเนียนใส
บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่าน ชมหยก ที่มีปี่เซี่ยะ สัตว์นาํ โชคที่ชาวจีนเชื่อว่าหากใครมีไว้ในครอบครองแล้วจะรํ่ารวย และมีแต่
โชคลาภ พาท่านสู่ ร้ านผ้ าไหม อิสระตามอัธยาศัย ….
....จากนั้นพาท่านชม...พระราชวังหยวนหมิง แห่ งนี้ ถู กสร้างขึ้นแทน
พระราชวังใหม่หยวนหมิง ณ กรุ งปั กกิ่ ง พระราชวังแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้น
ใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ "ภูเขาชิลิน" ในเมือง "จูไห่ " ทําให้สวนแห่ ง
นี้ โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ ม สวนหยวนหมิ ง มีเนื้ อที่ 1.39 ตาราง
กิโลเมตร มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็ นพื้นที่ราบ สิ่ งก่อสร้าง
ต่าง ๆ สร้างขึ้น เท่าของจริ งในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด
80,000 ตารางเมตร ซึ่ งมี ข นาดเท่ า กับ สวนเดิ ม ในกรุ ง ปกกิ่ ง เป็ น
ศูนย์กลางล้อ มรอบด้ว ยสิ่ งก่ อ สร้า งต่า ง ๆ กว่าร้ อ ยชิ้ น อาทิ เสาหิ น คู่
สะพานข้ามธารทอง ประตูตา้ กง ตําหนังเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ด้วยมื้อพิเศษ ซีฟู๊ด เป๋ าฮื้อ + ไวน์แดง ภัตตาคาร
พักที่ XIN YONG FA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

วัดไป๋ หลิน - ช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดนิ ก๊งเป๋ ย–มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ที่พัก
นําท่านกราบนมัสการสิ่งศักดิ์ที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความนับถือ ณ วัดไป๋ หลิน หรือวัดดอกบัวขาว กราบนมัสการ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพือ่ ความเป็ นสิริมงคล
พาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ ดินก๊ งเป่ ย ตั้งอยูต่ ิดชายแดนมาเก๊า เป็ นศูนย์การค้า
ติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สิ นค้าก๊อปปี้ แบ
รนด์เนมชั้นนําต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ของเด็กเล่น
ฯลฯ ที่นี่ มี ใ ห้ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ หมดซึ่ งเป็ นที่นิ ย มมากของชาวมาเก๊า และ
ฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้ อ
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เที่ยง

22.40 น.
00.30+1 น.

สินค้าตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
**อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้ อปปิ้ ง**
ได้เวลานัดหมาย นําท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD767
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ควรเตรียมกระเป๋าขนาดกะทัดรัด มีล้อ สาหรับลากได้ เพื่อสะดวกแก่ การเดินทาง
บริษทั ฯ มีประกันอุบตั ิเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท
****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลับปรับเปลีย่ นได้***
ทังนี
้ ้ยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
อัตราค่ าบริการ *** รายการนีเ้ ป็ นรายการโปรโมชั่น ไม่ มีแจกหมวกกับกระเป๋า ***
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ
ตํ่ากว่า 18 ปี

20-22, 25-27, 26-28, 27-29 ม.ค.62
22-24, 24-26 ก.พ.62
01-03, 02-04, 03-05, 08-10, 10-12, 17-19, 22-24 มี.ค.62
23-25, 29-31 มี.ค. , 30 มี.ค.-01 เม.ย., 31 มี.ค.-02 เม.ย.62
07-09, 26-28 เม.ย.62
03-05, 04-06, 05-07, 10-12, 11-13 พ.ค.62
12-14, 19-21, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค.62
07-09, 08-10, 09-11, 14-16, 15-17, 16-18 มิ.ย.62
21-23, 22-24, 23-25, 28-30 มิ.ย., 29 มิ.ย.-01 ก.ค.62
05-07, 06-08, 12-14 ก.ค.62
23-25, 24-26 ส.ค., 30 ส.ค.-01 ก.ย., 31 ส.ค.-02 ก.ย.62

6,888.-

10,088.-
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**รายการนีท้ าํ วีซ่ากรุ๊ปหน้ าด่ านแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่ มคี ่ าใช้ จ่าย) หากมีการยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าหน้ าด่ าน
แบบ 144 ชั่วโมงนี้ ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายส่ วนต่ างเอง**
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีทมี่ ผี ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 10 ท่ าน **
** บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ทไี่ ม่ จดั หัวหน้ าทัวร์ ร่วมเดินทางในกรณีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ าน แต่ มไี กด์ ท้องถิน่ **
**รายการนี้จะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่ องเที่ยว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
@ @ อัตรานี้รวม @ @
-

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม
ค่าที่พกั
ค่านํ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
ค่านํ้ามันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
ค่าภาษีเงินได้หกั คืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% คิดจากยอดค่าบริ การ
วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชัว่ โมง (ของมณฑลกวางตุง้ )

กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้ วซี ่ ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึน้ ตามจริง และ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น)

-

@ @กรณีลูกค้าต้ องการใบกํากับภาษี@ @
กรุ ณาแจ้งเซลล์ต้งั แต่การจองและชําระเงิน
ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผเู ้ สียภาษี ที่ถูกต้อง
ทางบริ ษทั ไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้
ทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบกํากับภาษียอ้ นหลังได้
กรณี ลูกค้าทําใบเสร็จสูญหายหรื อชํารุ ดทางบริ ษทั ไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้

@ @ อัตรานี้ไม่ รวม @ @
- ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

- ***ค่ าทิปไกด์ หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเดีย่ วเข้ าประเทศจีน **ในกรณีทที่ างรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่าย ในการทําวีซ่าเพิม่ ท่ านละ 1,500 บาท**
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@ @ เงื่อนไขการให้ บริการ @ @

เงือ่ นไขการจอง ชําระเต็มจํานวนตามรายการระบุ
* เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตั๋วเท่ านั้น จึงไม่ สามารถยกเลิกได้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
* เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่ าท่ านสละ
สิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คนื ค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* ถ้ าหากท่ านไม่ เข้ าร้ านช็อป ขอเก็บเงินท่ านร้ านละ 200 หยวน
เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิ่มเติมสําหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้ วหรื อมีค่า
ใช่จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อ ง
รับผิดชอบชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามั นเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สาย
การบินกาหนด และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซา่ เป็ นต้ น

@ @ หมายเหตุ @ @
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริ การคืนได้ / บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ / บริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรื ออื่นๆ / ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อ
ปั ญหากรณี นดั หยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรื อภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริ การที่ดี เพื่อให้ท่าน
เกิ ดประโยชน์และความสุ ขในการท่อ งเที่ยว ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นมา ประชาชนในประเทศ

บังกลาเทศ เนปาล ไนจีเรี ย ปากี สถาน ศรี ลงั กาและเวียดนามที่ถือหนังสื อเดินทางธรรมดาและหนังสื อเดินทางราชการ
ต้องยืน่ ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า โดยไม่สามารถขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคคลทั้ง 6 ประเทศ
ดังกล่าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ต้องยืน่ ขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุ ลจีน กรมการกงสุ ลที่
ประจําในต่างประเทศหรื อสํานักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่าง ประเทศที่ประจํา ณ ฮ่องกง ค่าใช้จ่ายยืน่ วีซ่า 1,200 บาท
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