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พกัไทจง 1 คนื / ไทเป 1 คนื / เถาหยวน 1 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
 นมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ 
 ชอ้ปป้ิง ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต ตลาดซือ่หลนิ ตลาดซเีหมนิตงิ 
 ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด 
 อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวมประวตัขิองนายพล เจยีงไคเช็ค 
 อทุยานเยห่ลิว่ จดุเหนอืสดุของไตห้วนั มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว 
 Free Wi-Fi on Bus 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

05 – 09 เมษายน 2561 *วนัจกัร ี 18,900.- 5,000.- 

11 – 15 เมษายน 2561 *สงกรานต ์ 23,900.- 5,000.- 

12 – 16 เมษายน 2561 *สงกรานต ์ 25,900.- 5,000.- 

13 – 17 เมษายน 2561 *สงกรานต ์ 23,900.- 5,000.- 

19 – 23 เมษายน 2561  16,900.- 5,000.- 

08 – 12 พฤษภาคม 2561 15,900.- 5,000.- 

13 – 17 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,000.- 

22 – 26 พฤษภาคม 2561 16,900.- 5,000.- 

01 – 05 มถินุายน 2561 15,900.- 5,000.- 

19 – 23 มถินุายน 2561 16,900.- 5,000.- 

27 มถินุายน – 01 กรกฎาคม 2561 15,900.- 5,000.- 

ราคาอืน่ๆ 
1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
3. กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิหรอืถอืพาสปอรต์ทีไ่มใ่ชพ่าสฯไทย เก็บคา่ทวัรเ์พิม่ 2,500 บาท 

ทางบรษิทัไมร่วมคา่วซีา่ใหแ้ละลกูคา้ตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการขอวซีา่เอง) 
 
 
 

วนัแรก ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานเถาหยวน 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร1 ประตู 7 – 8 สายการ
บนิ THAI LION AIR (SL) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

 
วนัทีส่อง ไถจง – ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา – วดัพระถงัซมัจ ัง๋ – วดัเหวนิหวู ่– ตลาดฟ่งเจยี 

03.10 น. เหริฟ้าสูไ่ทเป โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่SL398 (บนิประมาณ 4ชัว่โมง) 
08.00 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิถาหยวนประเทศไตห้วัน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) หลังผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไทจง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แจกอาหารกลอ่ง+เครือ่งดืม่บนรถ (มือ้ที ่1) 

น าทา่นเดนิทางไป ลอ่งเรอืชมความงามทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซึง่มคีวามงดงามราวกบัภาพวาด
เปรยีบเสมอืนสวสิเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วันตัง้อยูใ่นเขตซนัมนูเลกเนชัน่แนลซนีกิแอเรยี ซึง่การทอ่งเทีย่วไตห้วัน
ไดก้อ่ตัง้ขึน้เมือ่วันที ่24 มกราคม 2000 เพือ่บรูณะเมอืงจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญเ่มือ่วันที ่21 กนัยายน 1999 
สถานทีแ่หง่นีร้วบรวมความหลากหลายทางธรรมชาตจิากผนืน ้าสูย่อดเขา ทีนั่บจากความสงูระดับ 600 - 2000 
เมตร มคีวามยาว 33 กโิลเมตร เป็นทะเลสาบทีม่ภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบท าใหต้วัทะเลสาบมองดคูลา้ยพระ
อาทติยแ์ละพระจันทรเ์สีย้วซึง่เป็นทีม่าของนามอนัไพเราะวา่สรุยินั-จันทรา น าทา่น นมสัการอฐัขิองพระถงัซ า
จ ัง๋ ทีไ่ดอ้ญัเชญิอฐัธิาตกุลับมาทีว่ัดเสวยีนกวงเมือ่ปีค.ศ.1965  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)  
  น าทา่นนมสัการศาลเจา้ขงจือ้และศาลเจา้กวนอ ูณ วดัเหวนิหวู ่ซึง่ถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้

แหง่ความส าเร็จ 
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ตลาดฝงเจีย๋ไนทม์าเก็ต เป็นตลาดทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงไถจงและเป็นตลาดคนเดนิที่
มรีา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้หลากหลายชนดิ นอกจากสิง่ของอแลว้ทีต่ลาดแห่งนี้ยังอาหารสไตลไ์ตห้วันมากมายให ้
ทา่นไดเ้ลอืกลิม้ลองทาน เชน่ ชานมไขม่กุ เตา้หูเ้หม็นขึน้ชือ่ ปลาหมกึยา่ง อาหารทะเลเผาสดๆ ไสก้รอกไตห้วนั 
กว๋ยเตีย๋วไตห้วัน ผลไมส้ดและอกีมากมาย  
**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารช็อปป้ิง** 

ค า่  น าทา่นพกัที ่CU HOTEL TAICHUNG หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม ไทเป – แวะชมิพายสบัปะรด – อนสุรณ์สถานเจยีงไคเช็ค – ช็อปป้ิงศนูยเ์ครือ่งประดบั  
 ช็อปป้ิง Duty Free – ช็อปป้ิงศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์– ตลาดซอืหลนิ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไทเป จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นขนมพายสบัปะรด ซือ่ดัง รสชาตอิรอ่ย ของฝาก
อนัขึน้ชือ่ของไตห้วัน เพือ่ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ฝากคนทีท่า่นรัก หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปที ่อนสุรณ์
สถานเจยีงไคเช็ค ซึง่เป็นแหลง่รวม รปูภาพ สิง่ของตา่งๆ ทีเ่ป็นประวัตแิทบทัง้หมดเกีย่วกบั ทา่นนายพล เจยีง 
ไค เชค็ ตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นลกูศษิย ์ดร.ซนุยดัเซน็จนทา่นไดก้า้วมาสูต่ าแหน่งผูน้ าประเทศ ทา่นจะไดพ้บกบัการ
เปลีย่นเวรทหารรักษาการหนา้รูปั้น้ทา่นนายพล เจยีง ไค เชค็ ซึง่จะมขีึน้ทกุ 1 ชัว่โมง บนชัน้ 4 ของอนุสรณ์
แหง่นี ้ จากนัน้น าทา่น ชมศนูยเ์ครือ่งประดบั (GERMANIUM) เป็นสรอ้ยมพีลังพเิศษชว่ยในการปรับสมดลุใน
รา่งกาย ซึง่สามารถปรับสภาพประจลุบ-บวกในรา่งกายใหส้มดลุ รา่งกายเป็นปกต ิระบบไหลเวยีนโลหติด ีชว่ย
ใหร้า่งกายสดชืน่ ลดอาการปวดเมือ่ยและนอกจากนัน้ยงัมนีาฬกิาหลากหลายแบรนดจ์ากทัว่โลกใหท้า่นไดเ้ลอืก
ชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) เมนเูสีย่งหลงเปา 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษีที ่DUTY FREE ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้มากมายจากนัน้น าท่านเดนิทางไป ศนูยเ์ครือ่งส าอาง(COSMETIC CENTER) ทีร่วบรวมเครือ่งส าอางค์
ชัน้น าของไตห้วันเอาไว ้ใหท้่านไดเ้ลอืกช็อปกันในทีเ่ดยีว จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงต่อกันที ่ตลาดซือ่หลนิ 
(SHILIN NIGHT MARKET) เป็นตลาดกลางคนืทีใ่หญท่ีส่ดุและโดง่ดังทีส่ดุในกรงุไทเป ของทีข่ายทีน่ีแ่ทบ
จะมคีรบทกุอยา่ง ไมว่า่จะเป็น ของกนิ ของฝาก เสือ้ผา้ รอ้งเทา้  
**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารช็อปป้ิง** 

ค า่  น าทา่นพกัที ่LOOK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่   ไทเป – หมูบ่า้นจิว่เฟิน - อทุยานเหยห่ลวิ – ตกึไทเป101 (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตช์ ัน้89)  
                      ตลาดซเีหมนิตงิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่5) 
น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสบรรยากาศ หมูบ่า้นจิว่เฟ่ิน ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณไหลเ่ขาในเมอืงจหีลง จิว่เฟินเป็นแหลง่
เหมอืงทอง ทีม่ชี ือ่เสยีงตัง้แตส่มยัโบราณ ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคญัแหง่หนึง่ เพราะเป็นถนนคนเดนิ
เกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในไตห้วัน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิบรรยากาศแบบดัง้เดมิของรา้นคา้ รา้นอาหารของชาว
ไตห้วันในอดตีและยงัสามารถชืน่ชมววิทวิทัศน ์รวมทัง้เลอืกชมิและซือ้ชาจากรา้นคา้ทีม่อียูม่ากมายอกี
ดว้ย (หมายเหต:ุ วนัเสาร,์อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องไตห้วนัจะตอ้งเปลีย่นเป็นรถบสัสาธารณะ
ขึน้จ ิว่เฟ่ิน) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่6)  
จากนัน้น าทา่นไปชมความงามที ่อทุยานเยห่ลิว่ จดุเหนอืสดุของไตห้วัน มลีกัษณะเป็นแหลมทอดยาว ออกไป
ในทะเล เป็นชายหาดทีม่ชี ือ่เสยีง เต็มไปดว้ยโขดหนิทีม่รีปูทรงแปลกตาและงดงาม เกดิจากการกดักรอ่นของน ้า
ทะเล ลมทะเล และการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลกเมือ่หลายลา้นปีกอ่นท าใหเ้กดิการทับถมของแนวหนิ ตาม
ชายฝ่ังในรปูรา่งทีแ่ตกตา่งกนั ประกอบดว้ยโขดหนิ ชะงอ่นทราย รปูรา่งตา่งๆ เชน่ รองเทา้เทพธดิา, เทยีน, 
ดอกเห็ดเตา้หูรั้งผึง้ และทีโ่ดดเดน่มชีือ่เสยีงมากทีส่ดุกค็อื เศยีรราชนิ ี
จากนัน้พาทา่นเดนิทางกลับกรงุไทเป ไปชมความงามของ ตกึไทเป 101 ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัตกึ 101 และ
สมัผัสนวตักรรมดา้นวศิวกรรม และศกัยภาพทางเทคโนโลยขีองไตห้วัน สญัลกัษณ์ของเมอืงไทเปมคีวามสงูถงึ 
508 เมตร ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรรมชาวไตห้วัน ภายในตัวอาคารมลีกูตุม้ขนาดใหญห่นักกวา่ 660 ตัน ท า
หนา้ทีก่นัการ สัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหวและมกีารตัง้ระบบป้องกนัวนิาศกรรมทางอากาศอยา่งด ีตัวอาคาร
มองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งตอ่กนัและยงัมลีฟิตท์ีเ่ร็วทีท่ีส่ดุในโลก ดว้ยความเร็ว 1,010 เมตรตอ่นาท ี
จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงที ่ตลาดซเีหมนิตงิ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า สยามสแควรไ์ทเป มทีัง้แหล่งเสือ้ผา้แบ
รนดเ์นมเสือ้ผา้สไตลว์ัยรุ่น กระเป๋า รองเทา้ยีห่อ้ต่าง ๆ อาท ิONITSUKA TIGER แบรนดท์ีด่ังของญีปุ่่ น รวมทัง้
ยีห่อ้ต่างๆ เชน่ NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE สว่นของราคาทีป่ระเทศไตห้วัน ถอืว่าถกูกวา่ประเทศ
ไทย  

 
**อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารช็อปป้ิง** 

ค า่  น าทา่นพกัที ่WELL GARDEN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้       ทา่อากาศยานเถาหยวน – ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ   
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แจกอาหารกลอ่งบนรถ (มือ้ที ่7) 

  จากนัน้เดนิทางสูท่า่อากาศยานเถาหยวน 
10.45 น.   ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่SL399 
13.30 น.   ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ…….. 
 

CU CENTER 
ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทางทา่นละ 1000 NTD หรอืประมาณ 1200 บาท 

(สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง 
***การเดินทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และ

สถานการณ์ในการเดินทางขณะน้ันแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่ท า
ให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 

      กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ 
 

1. ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศ
ไทยและประเทศไตห้วนั อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอื
การถกูปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ เนือ่งจากเป็น
การเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
2. ในกรณีทีล่กูคา้ไมล่งรา้นชอ้ปทีไ่ตห้วนั ซึง่ไดแ้ก ่รา้นขนมพายสปัปะรด, ศนูยเ์ครือ่งประดบัเจอรเ์นยีมหรอื
รา้นนาฬกิา, Duty free ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิลกูคา้ทีไ่มเ่ขา้รา้นเป็นจ านวนเงนิรา้นละ 700 
บาท 
3. ในกรณีทีม่ลีกูคา้มาจอยทวัรท์ ีไ่ตห้วนัโดยทีไ่มไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัลกูคา้ 
4. พาสปอรต์ควรมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D JUL18-SL-W32 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษของ

โรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 NTD หรอื 1,200 บาท / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัทาง

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื 
คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบายของ
สายการบนิ 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศไตห้วนั 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 

 


