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HELLODUBAI
5 DAYS 3 NIGHTS
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
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ตารางการเดินทาง
รายละเอียด อาหาร
วันที่

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า





✓

Holiday Inn Express

✓

✓

✓

Holiday Inn Express

✓

✓

✓

Holiday Inn Express

สถานที่ท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ ง

วันที่สอง

สนามบินสุวรรณภูมิ BKK – ดูไบ
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - THE PALM –
MONORAIL TO ATLANTIS HOTEL
ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - EMIRATES
PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE VILLAGE
FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดูไบ
ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB

วันที่สาม

TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE
SAFARI –BBQ DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB –
วันที่สี่

MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME
บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA

✓

✓

✓

-

วันที่หา้

ดูไบ (DXB) - สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)







-

ตารางเส้นทางการบิน
เส้นทางการบิน

เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง

เที่ยวบิน

ระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ

สุวรรณภูมิ BKK – DXB ดูไบ

0955 - 1300

EK375

6 ชัว่ โมง 10 นาที

0250 - 1230

EK384

6 ชัว่ โมง 40 นาที

(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
ดูไบ
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) DXB BKK สุวรรณภูมิ

รายและเอียดการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ-ดูไบ- ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER –MONORAIL TO ATLANTIS

06.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T โดยสายการ
บินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารและ
สัมภาระ
เหินฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบินที่ EK375 AIRBUS A380
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.10 ชัว่ โมง)

09.55 น.
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เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดูไบ เมื่อเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนาทุกท่านเดินทางสู่เมืองดูไบ
นาทุกท่านสู่ตึกเดอะปาล์มทาวเวอร์ THE PLAM TOWER ( เพื่อขึ้ นไปยังจุดชมวิวบนชั้น 52 ในเวลาเพียง 3 นาที ณ
THE VIEW AT THE PLAM) เป็ นการนาเสนอมุมมอง 360 องศาของ The Palm Jumeirah อันเป็ นสัญลักษณ์ชมวิว
ทัศนี ยภาพความสวยงามของภูมิประเทศ และบรรยากาศรอบๆ ของ THE PALM ISLAND ซึ่งเป็ นโครงการ
มหัศจรรย์ที่คิดค้นสาหรับรองรับการอยู่อาศัยในอนาคต สร้างโดยการนาทรายมาถมทะเลเป็ นเกาะเล็กๆ รวม 301
เกาะ รูปร่างหากมองจากด้านบนรูปต้นอินทผลัม (The Palm) และ โครงการ The World จะเห็นเป็ นรูปแผนที่โลก
โดยภายในจะมีควอเรียมขนาดใหญ่ให้ได้ชม และ ชั้นดาดฟ้ าให้ท่านอิสระถ่ายภาพวิวดูไบสกายไลน์อนั ยิ่งใหญ่เป็ น
ฉากหลัง
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นาท่าน นัง่ รถไฟ MONORAIL > เดินทางสู่โครงการเดอะปาล์ม THE PALM ซึ่งเป็ นโครงการที่อลังการ สุดยอดโปร
เจคส์โดยการถมทะเล ให้เป็ นเกาะเทียมสร้างเป็ นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ บนเกาะมีที่พกั โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้น
ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสานักงาน ต่างๆนับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร SIZZING WOK RESTAURANT
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันสอง

ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE - EMIRATES PALACE &ETIHAD TOWER - HERITAGE VILLAGE
FERRARI WORLD –AIN ABU DHABI-ดูไบ
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นครอาบูดาบี ซึ่งห่างจากตัวเมืองดูไบ 180 กิโลเมตร (ประมาณ 2 ชัว่ โมง)
**** หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพออกจากโรงแรมเพื่อเข้ามัสยิดชิคซาเญด ****
ผู้ห ญิ ง : กรุ ณ าโพกผ้า คลุ ม ศรี ษ ะ สวมเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว ห้า มใส่ ก างเกงเลคกิ้ งหรื อ กางเกงรัด รู ป
ชาย : เสื้ อแขนยาวขายาวแต่งกายสุภาพ

นาท่านชม GRAND MOSQUE หรือ SHEIKH ZAYED BIN SULTAN AL ANHYAN และเป็ นสุเหร่าประจาเมือง ของ
ท่านเชคที่ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์ ที่ท่าน สร้างไว้ก่อนท่านจะสวรรคต การก่อสร้างรวมทั้งหมดเป็ น
เวลา 10 ปี สุเหร่านี้ มีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขนาด 5,627 ตารางเมตร และ โคมไฟChandelier ใหญ่ที่สุดใน
โลก นาเข้าจากประเทศเยอรมันทาด้วยทองคาและทองแดง สามารถรองรับผูม้ าประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สูง
ถึง 40,000 คน นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ เป็ นสุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
อดีตประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผูค้ รองรัฐอาบูดาบี้
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แวะถ่ายภาพ อาคารเอทิฮดั ทาวเวอร์ (Etihad Towers) แลนด์มาร์กหลักประจาเมืองอาบูดาบี กับกลุ่มอาคารเอทิ
ฮัด ทาวเวอร์ สถาปั ตยกรรมรูปทรงแปลกตา ดูล้าสมัย ซึ่งภายในเป็ นแหล่งรวมความบันเทิงระดับ 5 ดาวไว้ครบ
ครัน และตัวอาคารยังเคยถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกอย่าง ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียส 7 (Fast &
Furious 7)กลุ่มอาคารสูงเสียดฟ้าที่กลายมาเป็ นภาพจาสาคัญของโลกเวลาพูดถึงประเทศอาหรับเอมิเรตส์น้ ี ถือเป็ นหนึ่งใน
สถาปัตยกรรมที่ประสบความสาเร็จที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองอาบูดาบี กับรู ปทรงของอาคารที่ดูทนั สมัย มีเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็ น
พื้นผิวภายนอกอาคารที่มีสีฟ้าซึ่งกลมกลืนไปกับท้องฟ้าของเมืองอย่างลงตัว สถาปัตยกรรมที่ดูโฉบเฉี่ยวสะดุดตา โดยตัวอาคาร
หลักจะมีท้งั หมด 3 หลัง คือตัวอาคารตรงกลางมีความสูง 305.3 เมตร และอาคารที่ขนาบอยู่สองฝั่งมีความสูง 260.3 เมตร กับ
217.5 เมตร

เที่ยง

นาท่านเก็บภาพความประทับใจคู่กบั EMIRATE PALACE เป็ นโรงแรมของรัฐบาลอาบูดาบี บริหารโดยกลุ่ม
Kempinski เปิ ดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้ นประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งสร้างสวยงามดุจดัง่ พระราชวังของเจ้าผูค้ รองนคร โรงแรมนี้ อยู่บนที่ของอดีตประธานาธิบดี Shieak Al Anyan ซึ่ง
ท่านเคยดารงตาแหน่ งประธานาธิบดี ของ U.A.E
นาท่านชม HERITAGE VILLAGE ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นพื้ นเมืองจาลองความเป็ นอยู่ของชาวเบดู อิน ที่เคยเร่ร่อนอยู่ใน
ทะเลทราย ให้ท่านอิสระกับการถ่ายภาพและเลือกซื้ อของเป็ นที่ระลึกได้จากหมู่บา้ น
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
นาท่านแวะ FERRARI WORLD (ไม่รวมค่าเข้าชม ประมาณท่านละ 2,400 บาท) และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้ อของที่
ระลึกที่เป็ นแบรนด์เฟอร์รารี่ Ferrari World อาบูดาบีเป็ นสวนสนุ กในร่มส่วนใหญ่บนเกาะยาสในอาบูดาบีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ เป็ นสวนสนุ กรูปแบบแรกของเฟอร์รารีและมีประวัติของโครงสร้างเฟรมอวกาศที่ใหญ่ที่สุดที่เคย
สร้างมา นอกจากนี้ ยังมี Formula Rossa ซึ่งเป็ นรถไฟเหาะตีลงั กาที่เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับสู่ ดูไบ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง
นาท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิ ยมของดูไบ
แวะถ่ายภาพ ณ ริมหาดจูไมร่า ที่มองเห็น ไอน์ ดูไบ ( AIN DUBAI WHEELS) เป็ นแลนด์มาร์คแห่งล่าสุดที่เข้าร่วม
รายการสถานที่ท่องเที่ยวทาลายสถิติโลกของดูไบ เป็ นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเกาะบลูวอ
เตอร์ใกล้ดูไบ มารีนาในดูไบ ด้วยความสูง 250 เมตรโดยขาของล้อสูง 126 เมตร ซึ่งยาวพอที่จะรองรับรถบัส
ลอนดอนได้ถึง15คัน ในขณะที่น้ าหนักของศูนย์กลางและแกนหมุนที่ประกอบแล้วเทียบกับเครื่องบิน A380 ได้ถึง4
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ลาเลยทีเดียว
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร CHINESE RESTAURANT
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันสาม

ดูไบ – THE MUSEUM OF THE FUTURE – ARAB TAXI – GOLD SOUK AND SPICY -4X4 DUNE SAFARI –BBQ
DINNER ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

เช้า

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตที่กาหนดได้ดว้ ยปั จจุบนั THE MUSEUM OF THE FUTURE เปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา ทาหน้าที่เสมือนยานลาใหญ่ที่พาทุกคนข้ามเวลาไปสู่โลกอนาคต
ในปี 2071 ภายใต้แนวคิดสาคัญที่ว่า “อนาคตเป็ นของผูท้ ี่สามารถจินตนาการ ออกแบบ และทาให้สาเร็จได้ มัน
ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะตั้งตารอ แต่คุณจะต้องสร้างมัน คอนเซ็ปต์การออกแบบของ Museum of the Future แฝงนัยอันลุ่ม
ลึกไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็ นเนิ นเขาสีเขียว เป็ นตัวแทนของแทนโลกที่แข็งแรง คงทน และหยัง่ รากลึกลงในสถานที่
เวลา และประวัติศาสตร์ ตึกรูปทรงกลมล้ายุคฉาบด้วยลวดลายสวยงาม คือตัวแทนของมนุ ษยชาติ สะท้อนความ
หลงใหลในศิลปะ และการออกแบบสร้างสรรค์ที่กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ขณะที่ช่องว่างวงรีกลางอาคาร เป็ น
สัญลักษณ์ของนวัตกรรม พื้ นที่ว่างเปรียบเสมือนอนาคตที่เปิ ดกว้าง รอให้ทุกคนมาร่วมกันขีดเขียน
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จากนั้ นน าท่าน นั่งเรือ ABRA TAXI สัมผัสมนต์เสน่ ห์ทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตสองฝั ่งน้ าของแม่น้ า CREEK ข้าม
ฟากสู่ตลาดทองและตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถซื้ อของฝากในราคาย่อมเยา อาทิ ถัว่ แม็กคาเดเมียร์ ถัว่ อัลมอล
ถัว่ พิตาชิโอ พร้อมทั้ง อินทผาลัม จากประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง
น าท่ า นเดิ น ช้อ ปปิ้ ง ตลาดทอง (GOLD SOUK) เป็ นที่ 1 ของตลาดทองที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกขายทุ ก อย่ า งที่ เป็ น
JEWELRY เช่น มุก อัญ มณี ต่างๆร้านเล็กๆมากมายกว่าร้อยร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ ตลาดเครื่องเทศ
(SPICE SOUK) คือ ตลาดเครื่องเทศทั้งตลาดตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศหลากหลายชนิ ดจากทัว่ ทุกมุมโลก
จาพวกไม้หอม อบเชย ถัว่ กระวาน กานหลู และถัว่ ร้อยแปดชนิ ดจากทุกที่ในตะวันออกกลาง

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร WISK KWAI RESTAURANT
จากนั้นนาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พกั เพื่อเตรียมตัวตะลุยทะเลทรายในช่วงบ่าย
15.00 น.-15.30 น. พร้อมกันที่ล๊อบบี๊ จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยรับท่าน ไปแคมป์ /ตะลุยทะเลทราย โดยบริการนี้ จะ
อานวยความสะดวกโดยการรับ-ส่งถึงโรงแรม
ทัวร์ทะเลทราย 4x4 แลนด์ครุยเซอร์ ตะลุยไปในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ในยามเย็น ท่านจะสนุ กกับการนัง่ รถ
ตะลุยขับรถไปขึ้ นเนิ นทรายที่ใหญ่ที่สุดและแล่นลงมาให้คุณได้สนุ กสนานไปกับคลื่นทรายที่แผ่ขยายไปทุกทิศทุก
ทาง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก
เข้าสู่ แค้มปิ้ งกลางทะเลทราย โดยภายในมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกท่านร่วมสนุ กอาทิเช่น
Henna Tattoo (ทดลองศิลปะการเพนท์ลวดลายแบบฉบับชาวอาหรับ)
SHI SHA. (เครื่องสูบบารากู่ แบบฉบับของชาวอาหรับกลิ่นผลไม)
 GALA BAYA... ให้ท่านแต่งกายพื้ นเมืองแบบชาวอาหรับ ถ่ายรูปเก็บไว้ป็นที่ระลึก
 ฟรี ไม่อ้นั ชิมชาอาหรับ, ผลไม้ตามฤดูกาล, กาแฟ, น้ าอัดลม, น้ าดื่ม
 การขี่อูฐ

7

(รู ปภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น) Tel: 02-416-1538 sv@plan-travel.com

www.plan-travel.com

คา่
22.00 น.

(UAE-HLDB5D3N-EK)

รับประทานอาหารคา่ ณ แคมป์ ที่ไปแบบบาร์บีคิว ในท่ามกลางบรรยากาศทะเลทรายสบาย พร้อมโชว์ระบาหน้า
ท้อง(Belly Dance) จากสาวสวยชาวอาหรับกลางทะเลทราย
เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พกั
 นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันสี่

ดูไบ DUBAI – บุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB – MADINAT JUMEIRAH SOUK – DUBAI FRAME
บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA
(B/L/D)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึ่งเป็ นชายหาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิ ยมของดูไบ
จากนั้น นาท่านถ่ายรูปกับโรงแรม ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ BURJ AL ARAB โรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและ
หรูหราที่สุด แห่งหนึ่ งของโลก และมีชื่อเสียงของตะวันออกกลาง ที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัส ตั้งอยู่ริม
อ่าวอาหรับ เป็ นที่พกั อาศัยของเศรษฐีชาวอาหรับ บุรจญ์อลั อาหรับ (BURJ AL ARAB) หนึ่ งในสัญลักษณ์อนั สาคัญ
ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตึกบุรจญ์อลั อาหรับ ปั จจุบนั เป็ นโรงแรมรูปทรงเรือใบที่สวยและหรูหราที่สุด
ระดับโลกและมีชื่อเสียงของตะวันออกกลางมีความสูง 321 เมตรหรือ 1,050 ฟุตตั้งอยู่บนเกาะเทียมที่ถูกถมขึ้ น
ห่างจากแถบชายหาดจูเมร่าห์ 280 เมตรริมอ่าวเปอร์เซียที่ทุกคนใฝ่ ฝั นที่จะมีโอกาสเข้าไปสัมผัสซึ่งเป็ นที่พกั อาศัย
ของเศรษฐีชาวอาหรับการก่อสร้างของตึกเริ่มต้นก่อสร้างใน พ.ศ. 2537 แล้วเสร็จและเริ่มเปิ ดใช้งานครั้งแรกเมื่อ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตึกถูกสร้างให้เหมือนกับใบเรือของเรือใบแบบชาวอาหรับ ซึ่งตัวตึกมีเสา 2 เสา
แยกออกมาเป็ นรูปตัว V ในขณะที่ช่องว่างระหว่างตัว V ส่วนหนึ่ งก็ปิดให้เป็ นห้องใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็ นชั้นๆ
สถาปนิ กได้กล่าวว่า "สิ่งก่อสร้างนี้ จะเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองดูไบซึ่งก็เหมือนกับ โอเปร่าเฮาส์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองซิดนี ย์ หรือหอไอเฟลที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปารีสและตึกบุรจญ์อลั อาหรับก็ตอ้ งการกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เช่นกัน"
จากนั้นนาท่านสู่ เมดิแนท จูไมร่า ซุค (MADINAT JUMEIRAH SOUK) ศูนย์การค้ารูปทรงอาหรับโบราณตั้งอยู่ติดริม
ทะเล หรือเรียกว่า เวนิ สแห่งดูไบ เป็ นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว Mina Al Salam
ของตระกูล Al Maktoum ออกแบบและตกแต่งเป็ นศิลปะพื้ นเมืองแบบอาหรับคลาสสิก ภายในมีสินค้าระดับ
Premium มากมาย อาทิ ของที่ระลึก พวงกุญแจ ขวดทราย พรมอิหร่าน หัวน้ าหอม โคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้าน
ขนมหวาน และถัว่ รสช็อกโกแลต เป็ นต้น
แวะให้ท่านถ่ายภาพ ดูไบเฟรม (THE DUBAI FRAME) ตึกสถาปั ตยกรรมมหัศจรรย์ หนึ่ งในความภาคภูมิใจของ
เมืองดูไบ และปั จจุบนั ดูไบเฟรมนี้ ถือเป็ นกรอบเฟรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งตัวตึกนั้นประกอบด้วยหอคอย
แนวตั้งสูง 150 เมตร พร้อมถูกเชื่อมต่อกันด้วยสะพานขนาด 100 ตารางเมตร ทาให้สถานที่แห่งนี้ คือที่สุดของการ
ชมสกายไลน์เมืองดูไบอันงดงาม และยังเป็ นสถานที่เหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียอย่างมากอีกด้วย
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รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร CHINESE RESTAURANT
นาท่านขึ้ น ชมตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) หรือเดิมชื่อ บุรจญ์
ดูไบ หนึ่ งในสัญลักษณ์อนั สาคัญของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้งยังเป็ นฉากเสี่ยงตายสาคัญของพระเอก “
ทอมครูซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible 4 ซึ่งตึก มีความสูงถึง 828 เมตร ปั จจุบนั มีท้งั หมด160 ชั้น
เป็ นตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลกตัวตึกได้ทาสถิติกลายมาเป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง546 เมตรแซงตึก
ไทเป101 เรียบร้อย(สูงกว่าตึกไทเป101 ประมาณ 97 เมตร และสูงกว่าอาคารใบหยก2 ประมาณ 218 เมตร)
ซึ่งได้มีการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่4 มกราคม พ.ศ.2553 และ เปลี่ยนชื่ออาคารจาก "บุรจญ์ดูไบ" เป็ น
"บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์" เพื่อ เป็ นเกียรติแก่ ท่านชีคค์อดีตประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตึ กบุรจญ์เคาะ
ลีฟะฮ์ออกแบบโดยเอสโอเอ็ม ผูอ้ อกแบบเดียวกันกับเซียร์ทาวเวอร์ อาคารที่สูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปั จจุบันการ
ตกแต่งภายในจะตกแต่งโดยจอร์โจอาร์มานี Giorgio Armaniโดยเป็ นโรงแรมอาร์มานี สาหรับ37 ชั้นล่างโดยชั้น45
ถึง108 จะเป็ นอพาร์ตเมนต์โดยที่เหลือจะเป็ นสานักงานและชั้นที่123 และ 124 จะเป็ นจุดชมวิวของตึกที่สาคัญ
ส่วนบนของตึกจะเป็ นเสาอากาศสื่อสารนอกจากนี้ ชั้น 78 จะมีสระว่ายน้ า กลางแจ้งขนาดใหญ่โดยตึกนี้ จะติดตั้ง
ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกที่ความเร็ว18 ม./วินาที (65 ก.ม./ชม.,40 ไมล์/ชม.) โดยลิฟต์ที่มีความเร็วสูงสุดอันดับที่ 2
ปั จจุบนั อยู่ที่ตึกไทเป101ที่มีความความเร็ว 16.83 ม./วินาที
อิสระช้อปปิ้ ง ห้างดูไบมอลล์(DUBAI MALL) เป็ นศูนย์การค้าแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดูไบ โดยจาลองอาทิเช่น ห้าง
Gallaria Lafayette ห้างชื่อดังของฝรัง่ เศส ห้าง Bloomingdales อันยิ่งใหญ่จากอเมริกาเป็ นศูนย์รวมแบรนด์เนมชั้น
นาแนวหน้าจากทัว่ ทุกมุมโลก ท่านสามารถเลือกชมเทคโนโลยีล้าสมัยของน้ าพุเต้นระบาที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
โดยมีการจัดแสดงที่บริเวณ หน้าห้างดูไบมอลล์ เริ่มตั้งแต่ 17.30-24.00 น.โดยการแสดงจะเริ่มทุกๆ 30นาที
จากจุดนี้ ท่านสามารถถ่ายรูปคูก่ บั ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ แบบเต็มตัวตึกได้อีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหาร CHINESE RESTAURANT

ได้เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินดูไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

วันห้า

ดูไบ DUBAI – สนามบินสุวรรณภูมิ BKK

02.50 น.

เหิรฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน EMIRATES เที่ยวบิน EK384
(บริการอาหารบนเครื่อง ใช้เวลาบิน 6.40 ชัว่ โมง)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความประทับใจ

12.30 น.
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**รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ**
ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่ องจากทางบริษัทฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก
กำหนดกำรเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

รำคำเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม

03 - 07 ธ.ค.65

52,988 บาท

52,988 บาท

51,988 บาท

8000 บาท

08 – 12 ธ.ค.65

56,988 บาท

56,988 บาท

55,988 บาท

8500 บาท

28 ธ.ค.-01ม.ค.66 67,988 บาท

67,988 บาท

66988 บาท

11500 บาท

29 ธ.ค. – 02 ม.ค.66

65,988 บาท

65,988 บาท

64,988 บาท

11500 บาท

30 ธ.ค. – 03 ม.ค.66
31 ธ.ค. – 04 ม.ค.66

70,988 บาท

70,988 บาท

69,988 บาท

11500 บาท

กำหนดกำรเดินทำง

รำคำผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน)

รำคำเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม

19 – 23 ม.ค.66

53,988 บาท 53,988 บาท

52,988 บาท

8,000 บาท

22 – 26 ม.ค.66

53,988 บาท 53,988 บาท

52,988 บาท

8,000 บาท

24 -28 ก.พ.66

52,988 บาท 52,988 บาท

51,988 บาท

8,000 บาท

03 – 07 มี.ค.66

52,988 บาท 52,988 บาท

51,988 บาท

8,000 บาท

22 -26 มี.ค.66

52,988 บาท 52,988 บาท

51,988 บาท

8,000 บาท

06 – 10 เม.ย.66

55,988 บาท 55,988 บาท

54,988 บาท

9,500 บาท

54,988 บาท

9,500 บาท

29 เม.ย.–03 พ.ค. 66 55,988 บาท

55,988 บาท

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 USD เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
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UPDATE 30SEP22
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นหลัก
➢ในกรณีที่คณะออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลีย่ นแปลง
ขนาดของภาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢กรณีที่คณะทัวร์ออกเดินทางตา่ กว่า 15 ท่าน หรือตา่ กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอยกเลิกการเดินทาง หรือ
อาจแจ้งต่อทางคณะทัวร์ให้ทราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มในกรณีที่ตา่ กว่า 15 ท่าน ตามความเหมาะสมและเป็ นจริง
➢ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาการจอง โดยละเอียดทุกข้อ

เอกสารที่ตอ้ งใช้ก่อนเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

ภายใต้ระเบียบการเดินทางของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การเดินทางเข้ าดูไบ
➢ต้องได้รบั วัคซีนที่ได้รบั อนุ มตั ิแล้วหนึ่ ง 1 เข็ม และระยะเวลานับตั้งแต่วนั ที่ได้ฉีดวัคซีนจนถึงวันที่เดินทางต้องไม่ตา่ กว่า
หนึ่ งเดือน หรือต้องได้รบั วัคซีนที่ได้รบั อนุ มตั ิครบ 2 เข็ม ก่อนเดินทางเข้าดูไบ
➢หากยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน ผูโ้ ดยสารจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่เป็ นลบซึ่งออกให้
ภายใน 48 ชัว่ โมง นับจากเวลาที่ทาการเก็บตัวอย่างจนถึงเวลาที่ขนเครื
ึ้
่องบิน ใบรับรองการตรวจ COVID-19 แบบ PCR
จะต้องออกโดยผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพที่ได้รบั อนุ มตั ิ หรือใช้
➢หมายเหตุ : แนบใบรับรองการรับวัคซีนไว้กับตัวเผื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ หรือ CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION
จากแอปหมอพร้อม

การเดินทางจากดูไบไปอาบูดาบี
➢ผูเ้ ดินทางทุกคนต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน แสดงผลตรวจแบบ PCR ที่เป็ นลบที่ยงั ไม่หมดอายุ ก่อนเดินทางเข้า
เมืองอาบูดาบีเป็ นเวลา 14 วัน
หมายเหตุ :เพื่อแสดงสาหรับการเข้าสู่พื้นที่สาธารณะในอาบูดาบี เช่น แกรนด์มอส ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร
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เงื่อนไขการจองทัวร์
➢งวดที่ 1 : สารองที่นัง่ จ่ายมัดจา 15,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วันหลังจากที่มีการจอง (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทาง)
พร้อมส่งรายชื่อและหน้าพาสปอร์ตผูท้ ี่จะเดินทางทันที
➢งวดที่ 2 : ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
➢กรณีที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
➢หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการเดินทางแต่
ทั้งนี้ ต้องยึดกฏของสายการบินเป็ นหลัก

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
➢กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
➢กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
➢กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรตส์ EMIRATES (EK) กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ให้ท่านละ 1 ใบ
น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.ต่อใบ / กระเป๋ าถือขึ้ นเครื่อง (Hand carry) น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 ก.ก.1ใบ
( กรณีเดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ป หากออกตัว๋ แล้วไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ )
✓ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน เป็ น TWIN ROOM หรือ TRP ROOM ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 3 คืน
✓ค่าพาหนะ รถรับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
✓ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
✓ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
✓ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
✓ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์
✓ค่าน้ าดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด ต่อท่าน/วัน
✓ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเข้าอาบูดาบี 14 วัน
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนื อรายการและน้ าดิ่มนอกเหนื อจากที่แจ้งไว้ ท่านละ 1 ขวด/วัน
ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
(เป็ นอัตราปกติตามหลักสากลของการท่องเที่ยว )
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 12USD)
พนักงานขับรถในประเทศ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4วัน เท่ากับ 8USD)
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องทะเลทราย ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 1 วัน เท่ากับ 2USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5วัน เท่ากับ 15USD)
รวมค่าทิป 37 USD/ท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นวีซ่า
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
➢ ในการทาวีซ่าประเทศดูไบ 10 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
➢ พาสปอร์ตมีอายุนานกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
➢ รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ ว 1 รูป หน้าตรง ไม่ยมิ้ ไม่เห็นฟั น
➢ สแกนหน้าพาสปอร์ต กลางเต็ม 2 หน้า (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
➢ สแกนบัตรประชาชน (ต้องเป็ นสแกนสีไม่สามารถใช้สาเนาได้)
➢ กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดา คนใดคนหนึ่ ง ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไป
ต่างประเทศ จากบิดา/มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวันเดินทาง (ตัวจริง)
➢ สาเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ของบิดามารดา (กรณีที่มีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปด้วย)
➢ สาเนาสูติบตั ร 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่า 20 ปี )
➢ สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (กรณีอายุตา่ กว่า 20 ปี )
➢ สาเนาทะเบียนสมรส หรือสาเนาทะเบียนหย่า 1 ชุด (กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทาง)
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หมายเหตุ
➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
➢บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
➢บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัท
ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย จากสายการบินเมื่อเที่ยวบิน “ดีเลย์” หรือ
ล่าช้า? หรือ เหตุสุดวิสยั หรืออุบตั ิเหตุต่าง ๆ
➢ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าวและแจ้งให้ท่านทราบ
➢เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
➢กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถ เข้า-ออกเมืองได้เนื่ องจากปลอมแปลง หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
➢หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชาระค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ
➢ในกรณีที่ท่านผูโ้ ดยสารต้องการใช้พาสปอร์ตเล่มสีน้ าเงิน (ราชการ) ในการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆในการที่ท่าน
อาจจะถูกปฏิเสธมิให้เข้าเมือง เพราะโดยปกติในการท่องเที่ยวจะใช้เล่มสีเลือดหมู
➢การขอที่นัง่ Long Leg โดยปกติจะอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ จี่ ะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (โดยน้ าหนักประตูน้ัน
อยู่ที่ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
➢ภาพที่ใช้ในการประกอบการทาโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
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(รู ปภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น) Tel: 02-416-1538 sv@plan-travel.com

