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à´Ô¹·Ò§ÃÐËÇèÒ§ÇÑ¹·Õè 25ธันวา 60 - 8 มกรา 61 
à´Ô¹·Ò§â´ÂÊÒÂ¡ÒÃºÔ¹ Etihad Airways 

 
3คืน ดูไบ+อบูดาบี 8คืน มักกะห์ ฮิลตัน  3คืน มาดีนะห์ โอบีรอย 
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อุมเราะห์ + ดูไบ

@ ชมวิวนครดูไบจาก At The Top ชั้น124 ของบูรจ์ คอลีฟะห์ 
@ ตะลุยทะเลทรายดูไบด้วยรถ 4WD 
@ ประสบการณ์ใหม่ชมทิวทัศน์ชายฝั่งเมืองดูไบด้วยการล่องเรือยอร์ช 
@ เข้าชมAquarium The Lost of Chambers The Atlantis 
@ ทานอาหารค่ำมื้อพิเศษที่โรงแรม The Emirates Palace 
@ พักโรงแรม5ดาว ตลอดการพักที่ดูไบและอบูดาบี
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วันที ่ 25 ธันวาคม 2560 
คณะพร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก 

ประตู8 

นําคณะเดินทางสู ่กรุงอบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                   

โดยเที ่ยวบินที ่ EY403 

สนามบินอบูดาบี - มัสยิดเชคซาเยต - Ferrari World - ดูไบ มอลล์ 

- นํา้พุแห่งดูไบ 

คณะเดินทางถึงสนามบิน อาบูดาบี หลังจากเสร็จพิธีการตรวจ

คนเข้าเมือง นําท่านไปละหมาดที ่มัสยิดเชคซาเยต บิน สุลตอน 

อัลนะห์ยาน ซ่ึงตัง้ช่ือตามอดีตเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี ที่เป็นผู้ก่อตัง้

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์และเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ

อาหรับเอมิเรต์ มัสยิดเชคซาเยต บิน สุลตอน อัลนะห์ยานถือเป็น 

มัสยิดที่มีสวยงามที่สุดของU.A.E. โดยมีความใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ของ

โลก รองจากมัสยิดอัลฮะรอมที่มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์  

โดยท่านเชคผู้ก่อตัง้ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ท่านได้สร้างไว้ก่อน

ท่านจะสวรรคต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทัง้หมด 10 ปี มัสยิดแห่งนีม้ี

พรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และโคมไฟ 
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Chandelier ใหญ่ที่สุดในโลก นําเข้าจากประเทศเยอรมันนีทําด้วยทอง

คําและทองแดง สามารถรองรับผู้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูง

ถึง 40,000 คน  

จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูป Ferrari World และเลือกซือ้ของที่

ระลึกจากแบรนด์เฟอร์รารี่ และนําท่านเดินทางไปยังเมืองดูไบ 

 นําท่านไปที่ห้างดูไบมอลล์ (Dubai Mall) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางย่าน

การค้าแห่งของเมืองดูไบ เป็นศูนย์รวมแบรนด์เนมชัน้นําจากทัว่ทุกมุม

โลก ภายในห้างจะมีส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์นํา้ สร้างโดยการใช้        

แผ่นอะคริลิคประกอบเป็นตู้ปลาตัง้อยู่กลางห้างซ่ึงมีขนาดใหญ่ที่สุด                

ซ่ึงถูกบันทึกลงกิสเนสส์บุคเวิลล์เรคคอร์ดส  

 

ทานอาหารมือ้คํา่ที่ภัตตาคารอับดุลวะห์ฮ้าบ (ที่ตัง้อยู่ติดกับนํา้พุ      

แห่งดูไบ) พร้อมชมการแสดง “นํา้พุแห่งดูไบ” เป็นนํา้พุอันสวยงาม 

อยู่กลางทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ถือเป็นนํา้พุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ 

ปัจจุบัน นํา้พุแห่งดไูบนีพ้ิเศษสุดด้วยการใช้ไฟทัง้สิน้ 6,600 ดวง 

โปรเจคเตอร์สี  50 ตัว ควบคุมระบบด้วยเทคโนโลยีลํา้สมัย โดยจะ

แสดงครัง้ละประมาณ 5 นาที (โดยเริม่จัดแสดงตัง้แต่เวลา 
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17.30-24.00น.โดยการแสดงจะมีขึน้ทุกๆ 30นาที)  ใช้งบประมาณใน

การก่อสร้าง ทัง้สิน้ กว่า 7.2 พันล้านบาท จากจุดนีท้่านสามารถท่าน

รูปคู่ยามคํา่คืนกับบุรจ์ เคาะลีฟะห์ได้อย่างสวยงาม  

และนําเข้าท่านพักโรงแรม Hyatt Regency Dubai Creek Heights 

5ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที ่ 26 ธันวาคม 2560 

พิพิธภัณฑ์ดูไบ - Dubai Creek - ตลาดทอง - Jumeirah Beach- 

มัสยิดญุไมย์เราะห์ - ทะเลทรายดูไบ 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และนําคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ 

( DUBAI MUSEUM ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง 

สร้างขึน้เมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครัง้ล่าสุดปีค.ศ.1970 เป็นพิพิธภัณฑ์

ที่รวบรวมเรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น เรื่องราวการค้าขาย

มุกในประวัติศาสตร์ก่อนการค้นพบนํา้มัน โดยถ่ายทอดเรื่องราว

ประวัติศาสตร์ของอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย 

จากนัน้นําท่านไปยังDubai Creek ซ่ึงเป็นทะเลที่สร้างขึน้โดยการ         

ขุดเข้ามาในชายฝ่ัง ซ่ึงแบ่งนครดูไบออกเป็น 2 ส่วน คือ Deira Dubai 
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และ Bur Dubai มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 

ท่า ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพสองฟากฝ่ังของแม่นํา้Creek โดย

จะนําท่านนัง่เรือAbra สัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชิวิต สองฝ่ัง

นํา้ของแม่นํา้Creek  

จากนัน้พาท่านชมตลาดทอง (Gold Souk) ซ่ึงเป็นตลาดทองที่

ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณีต่างๆ มี

ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซือ้ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

จากนัน้นําท่านชมชายหาด Jumeirah Beach ซ่ึงเป็นชายหาดตาก

อากาศที่สวยงามยอดนิยมของเมืองดูไบ และนําท่านแวะถ่ายรูปกับ    

โรงแรมบุรจญ์ อัลอาหรับที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นโรงแรมระดับ 7 ดาว    

ตัวโรงแรมรูปทรงคล้ายเรือใบ มีความสูง321 เมตร ตัง้อยู่บนเกาะเทียม

สถาปนิกได้กล่าวว่า “สิง่ก่อสร้างนี ้จะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบ 

และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” 

จากนัน้นําท่าน ผ่านชมพระราชวังท่านชีค (Shiekh Palace) 

พระราชวังสุดอันยิง่ใหญ่ของครอบครัว Shiekh Al Maktoum และ

ผ่านชม New Palace ซ่ึง เป็นพระราชวังแห่งใหม่ของครอบครัว 

Shiekh Al Maktoum  
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และนําท่านชมมัสยิดญูไมย์เราะห์ (Jumeirah Mosque) มัสยิดที่

เรียกกันว่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทัง้หลัง และได้ช่ือว่า

เป็นมัสยิดที่สวยแห่งหนึ่งในนครดูไบ  

จากนัน้ชมMedinat Jumeirah Soukหรือเรียกว่า เวนิสแห่งดูไบ 

เป็นตลาดติดแอร์ตัง้อยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina 

Al Salam ของ ตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็นศิลปะ 

พืน้เมืองแบบอาหรับ คลาสสิก ภายในมีสินค้า ระดับ Premium 

มากมาย  

นําท่านขึน้รถ4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) ไปทัวร์ทะเลทราย  

ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นไปกับประสบการณ์อันแปลกใหม่ นัง่รถ

ตะลุยไปบนเนินทรายทัง้สูงและตํา่สลับกันไป พร้อมชมดวงอาทิตย์ตก 

จากนัน้นําท่านเข้าสู่แค้มป้ิงกลางทะเลทราย และทานอาหารคํา่พืน้เมือง

โดยภายในแค้มป์จะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบ

ฉบับชาวอาหรับ, การขี่อูฐ และการแต่งกายพืน้เมืองแบบชาวอาหรับ 

พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

จากนัน้นําเข้าท่านพักโรงแรม Hyatt Regency Dubai Creek 

Heights 5ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันที ่ 27 ธันวาคม 2560 

บุรจญ์ เคาะลีฟะห์ - The Palm Jumeirah - ล่องเรือThe Yellow 

Boat - The Emirates Palace  

เชคเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก 

นําท่านขึน้ชมจุดสูงสุดของอาคารบุรจญ์ เคาะลีฟะห์ Burj 

Khalifa หรือเดิมช่ือบุรจญ์ดูไบ ซ่ึงถือเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกหนึ่ง

ในสัญลักษณ์อันสําคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซ่ึงตึกมี

ความสูงถึง 828 เมตร ปัจจุบันมีทัง้หมด 160 ชัน้เป็นตึกที่ได้ช่ือว่าสูง

ที่สุดในโลกสูงถึง 546 เมตร ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮอ์อกแบบโดยเอสโอ

เอ็ม ผู้ออกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดใน

สหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน การตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มา

นี Giorgio Armani ซ่ึงชัน้ที่123 และ 124 จะเป็นจุดชมวิวของตึก โดย

ตึกนีไ้ด้ติดตัง้ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที                

(65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.) 

จากนัน้นําท่านข้าสู่ The Palm Jumeirah เป็นสุดยอดโครงการ 

ของ U.A.E. โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 
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และพาท่่านเข้าโรงแรมThe Atlantis Hotel ที่ตัง้อยู่อย่างโดดเด่นบน

เกาะปาล์ม และพาท่านเข้าชมThe Lost Chamber Aquariums     

อุทยานสัตว์นํา้ที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซ่ึงอยู่ภายใน

โรงแรมThe Atlantis Hotel 

รับประทานอาหารกลางวัน 

จากนัน้เดินทางไปยังดูไบมารีน่า นําขึน้เรือThe Yellow Boat นํา

ท่านชมความสวยงามของเมืองดูไบจากมุมมองแห่งท้องทะเลอาหรับ 

โดยแล่นเรือรอบเกาะปาร์มญูไมย์ร่า โดยจะผ่านโรงแรมแอตแลนติส และ

โรงแรมบุรจญ์ อัลอาหรับ ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

และพาท่านไปยังMall of Emirates ศูนย์การค้าที่ใหญ่ทีสุดแห่ง

หนึ่งในคราบสมุทรอาระเบีย ซ่ึงมีร้านค้าชัน้นํามากมาย 

จากนัน้นําท่านเดินทางไปยังเมืองอบู ดาบี นําท่านชมชายหาด

ของเมืองอบูดาบี และนําท่านเข้าชมโรงแรมThe Emirates Palace ซ่ึง
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ถือเป็นโรงแรมที่Luxuryที่สุดในอบูดาบี โดยมีรัฐบาลของอบูดาบีเป็น

เจ้าของ บริหารโดยกลุ่มKempinski เปิดให้บริการครัง้แรกเมื่อปี 2548 

โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึง

สร้างสวยงามดุจดัง่พระราชวังของเจ้าผู้ครองนคร 

  

และทานอาหารคํา่ที่ห้องอาหาร Le Vendome ด้านใน

โรงแรมThe Emirate Palace 

นําท่านเข้าพักที่โรงแรม Hilton Grand Capital Abu Dhabi         

5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วันที ่ 28 ธันวาคม 2560 

เช็ค เอ้าท์ออกจากโรงแรมที ่พัก โดยท่านอยู ่ในชุดเอี ย๊ ะห์ราม

เรียบร้อย และนําท่านเดินทางไปยังสนามบิน อบูดาบี 

คณะถึงสนามบินกรุงอบูดาบี 

ออกเดินทางสู่นครเจดดาห์โดยเที่ยวบินที่ EY311 

คณะเดินทางถึงสนามบิน King Abdul Aziz International             

นครเจดดาห์  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าพัก

ที่โรงแรมมักกะห์ ฮิลตัน ทาวเวอร์&โฮเต็ล (เดินทางจากสนามบินไป

โรงแรมประมาณ 1ชัว่โมง30 นาที) พักผ่อนเล็กน้อยที่ห้องพักและ          
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นําท่านไปทําอุมเราะห์ 

วันที ่ 31 ธันวาคม 2560 

หลังรับประทานอาหารเช้า นําคณะเยี่ยมชมสถานที่สําคัญในนครมักกะห์ 

เริม่จากญะบัล้ซูรเป็นที่ตัง้ของถํา้ซูร โดยท่านนบีมูฮมัมัด(ซล.)ได้อาศยั

อยู่ในถํา้แห่งนี3้วันครัง้ที่หลบหนีจากการตามล่าของกองกําลังกุเรช 

มักกะห์ ในตอนที่จะฮิจเราะห์ไปเมืองมาดีนะห์  จากนัน้นําคณะไปยัง  

“มะชาเอร มุก็อดดะซะห์” สถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮจัย์ ไม่ว่าจะ

เป็นทุ่งอารอฟะห์, มัสยิดนะมีเราะห์, ญะบัล้เราะห์มะห์, ทุ่งมุซดะลิฟะห์

และทุ่งมีนา จากนัน้นําคณะมุ่งตรงสู่มีกอตญะอ์รอนะห์ เพื่อเหนียต  

เอีย๊ะห์รามอุมเราะห์ โดยญะอ์รอนะห์เป็นมีกอตที่ตัง้อยู่ทางตะวันออก

เฉียงเหนือของมัสยิดอัลฮะรอม ระยะทางประมาณ 35กิโลเมตร จากนัน้

เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักซ่ึงระหว่างทางคณะจะแวะที่ภูเขาญะบัล้นูร 

สถานที่ตัง้ของถํา้ฮิเราะอ์ที่ซ่ึงวะฮีโองการแรกได้ถูกประทานลงมาให้ท่าน

นบีมูฮมัมัด(ซล.)และกลับถึงโรงแรมที่พักประมาณ 11:30 น. 
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วันที ่ 3 มกราคม 2561  
นําคณะไปที่มัสยิดฮุดัยบียะห์ โดยมัสยิดแห่งนีห้่างจากมัสยิดอัลฮะรอม

ประมาณ  24 กม. มัสยิดแห่งนีเ้ป็นสถานที่ที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ให้

สัตยาบันต่อท่านนบี มูฮมัมัด(ซล.) ในครัง้ที่ท่านนบี(ซล.) นําซอฮาบะห์

จากมาดีนะห์เดินทางมามักกะห์เพื่อทําอุมเราะห์ แต่เมื่อมาถึงได้รับการ

ขัดขวางจากพวกกุเรชมักกะห์ ท่านนบี(ซล.)ไม่สามารถทําอุมเราะห์ใน

ครานัน้ได้พร้อมกับปลดเอีย๊ะห์ราม และจึงเกิดสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ขึน้ 

ซ่ึงถือเป็นจุดเริม่ต้นก่อนการพิชิตมักกะห์ และนําท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์

มักกะห์และมาดีนะห์ซ่ึงเก็บของโบราณที่เคยประดับไว้ที่มัสยิดอัลฮะรอมที่

มักกะห์และมัสยิดอัลนะบะวีย์ที่มาดีนะห์ และเข้าเยี่ยมชมโรงงานทอผ้้า   

กิสวะห์ (ผ้าคลุมกะอ์บะห์) ที่ท่านจะได้รายถึงวิธีการทอที่เต็มไปด้วยกับ

ความปราณีต และเดินทางกลับเข้าที่พักก่อนเวลาละหมาดดุฮห์ริ 

วันที ่ 5 มกราคม 2561 
คณะตอวาฟวิดาอ์(อําลา)และพร้อมกันที่โรงแรมที่พัก เตรียมตัวออก

เดินทางสู่นครมาดีนะห์ 
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ออกเดินทางสู่นครมาดีนะห์ ระยะทาง420 กิโลเมตร 

คณะเดินทางถึงโรงแรมโอบีรอยมาดีนะห์ และเดินไปสลามท่านนบี     

มูฮมัมัด(ซล.) 

 
วันที ่ 6 มกราคม 2561 
เยี่ยมเยือนสถานที่สําคัญในนครมาดีนะห์โดยรถโค้ชเริม่จากมัสยิดกุบาอ์ 

(ควรมีนํา้ละหมาดติดตัว)มัสยิดหลังแรกในอิสลามสร้างโดยท่านนบีมูฮมั

มัด(ซล.) ครัง้ที่ท่านนบี(ซล.)มาถึงมาดีนะห์ในตอนที่ฮิจเราะห์ (อพยพ) 

มาจากมักกะห์  

 และนําท่านไปต่อที่สมรภูมิอุฮุด ซียาเราะห์บรรดาชะฮีดผู้ที่เสีย

ชีวิตในสมรภูมิดังกล่าว และนําท่านไปที่มัสยิดกิบละตัยน์ (มัสยิด     

สองกิบลัต) โดยได้มีการเปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุ้ลมุก๊อดดิสมาเป็น

กะอ์บะห์ ณ ที่แห่งนี ้ก่อนเดินทางกลับที่พัก นําท่านผ่านสมรภูมิคอน

ดัก (สมรภูมิสนามเพลาะ) และกลับสู่ที่พัก  

วันที ่ 8 มกราคม 2561 

คณะเดินทางสู่สนามบินนครมาดีนะห์ 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงอบูดาบี ด้วยเที ่ยวบินที ่ EY346 

คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงอบูดาบี 

นําท่านเดินทางสู ่กรุงเทพมหานครโดยเที ่ยวบินที ่ EY404 

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  

พร้อมอุมเราะห์ที ่มับรูร   
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Stepที ่ 1    
ส่งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน   
พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่งได้ทาง 
Line :       @Shareef1400  
Facebook : Shareef1400 
Email :      info@shareefthailand.com 

Stepที ่ 2 
ท่านจะได้รับการยืนยันการจองจากทางทีมงาน 

Stepที ่ 3 
ส่งเอกสารที ่จะใช้ยื ่นวีซ่าภายในวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2560 

Stepที ่ 4 
ชำระเงินส่วนที ่คงเหลือภายในวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 

การจองและชำระเงิน
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รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ พื้นหลังสีขาว (สตรีคลุมฮิญาบ)

สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางกับคู่สมรส)

ใบสูติบัตร ในกรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

หนังสือเดินทางตัวจริง มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า6เดือน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
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ช่องทางในการส่งเอกสาร  
และการแจ้งโอนเงิน

Email : info@shareefthailand.com

Line ID : @Shareef1400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-2385330 
              081-9399924

แฟกซ์ : 02-2385331

ที่อยู่ : บริษัทชารีฟ1400(ไทยแลนด์ (จำกัด) 
      เลขที่ 82 ชั้น9 อาคารแสงทองธานี 
      ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
      กทม. 10500

ค่าบริการนี้รวม

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ชั้นประหยัด

ชุดเอี๊ยะห์ราม สำหรับผู้ชาย 1 ชุด 
ฮิญาบ สำหรับผู้หญิง 1 ผืน

โรงแรมที่พักพร้อมอาหารบุฟเฟ่ห์ 3 มื้อ

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโล

น้ำซัมซัม 5 ลิตร

รถโค้ชตลอดการเดินทาง

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
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ธนาคารกรุงเทพ 
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 047-7-01697-6 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารกสิกรไทย    
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 620-2-07718-6 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์      
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 168-2-20440-8 
สาขา ซีพี ทาวเวอร์    ประเภท   ออมทรัพย์ 

ธนาคารอิสลาม     
นายชารีฟ  ทองคำวงศ์ เลขที ่บัญชี 046-1-05138-9 
สาขา สีลม     ประเภท   ออมทรัพย์ 
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เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน
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