
 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

มวินิค - จัตุรัสมาเรียนพลทัซ์ - ซาลบูร์ก - วงัมริาเบล - หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – อนิส์บรูค 
ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน - ซูริค 

 
 
 

                            

วนัแรก  กรุงเทพฯ               (ไทย) 
17.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สาย

การบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
20.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที ่EK 373 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

วนัที่สอง ดูไบ-มิวนิค-สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวงันิมเฟนบูร์ก 
 จตุัรัสมาเรียน         (ยูเออ-ีเยอรมนี) 
00.50 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
03.30 น. เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี EK 53  

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมันนี หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและสัมภาระแลว้ น าท่านถ่ายรูป

ดา้นหนา้สนามฟุตบอลอลัลอินัซ์ อารีน่า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 



 

ท่ีออกแบบเป็นรูปเมฆภายในจดัแสดงรถยนตรุ่์น ใหม่ทุกรุ่นของบีเอม็ดบับลิว อิสระท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึกของ
บีเอม็และมินิคูเปอร์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้ พระราชวงันิมเฟนบูร์ก 
(Nymphenburg Palace) เป็นวงัฤดูร้อนของพระราชวงศผ์ูป้กครองบาวาเรีย ผูริ้เร่ิมสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด ์
มาตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิ ก่อนขบัรถพาชมสถานท่ีส าคญัๆ อาทิ พระราชวงัหลวงเรสซิเด้นท์ 
ฯลฯ น าท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ยา่นเมืองเก่าท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของมิวนิค เซ่น 
ศาลาว่าการเก่า  ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระท่ีมีรูปแบบคลา้ยหวัหอมใหญ่ อิสระใหทุ้ก
ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่กั  ณ Azimut Hotel Munchen City Ost หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่สาม เมืองเก่าซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกดิโมสาร์ท    (เยอรมัน-ออสเตรีย) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก ประเทศออสเตรีย 

ระหวา่งทางมีววิทิวทศัน์สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญา้ สลบัทะเลสาบตลอดเส้นทาง น าท่านชม 
สวนมิราเบล ใหท้่านเก็บบนัทึกภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าของ The Sound of 
Music ภาพยนตเ์พลงท่ียิง่ใหญ่ฮอลิวูด๊ จากนั้นน าท่านขา้มแม่น า้ซาลส์ซัคสู่ยา่นเมืองเก่า และแวะเก็บบนัทึกภาพ
ปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งโดดเด่นอยูบ่นเนินเหนือเมืองเก่า 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านชมเมืองเก่าซาลบูร์ก ท่ีมีช่ือเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซ่ึง
ไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก และมี อาณาเขต
ติดกบัเทือกเขาแอลป์ น าท่านถ่ายรูป บ้านเลขที ่9 เป็นบา้นเกิดของคีตกวเีอกในศตวรรษท่ี 18 นามวา่ วลูฟ์กงั อามา
เดอุส โมสาท (Wolfgang Amadeus Mozart)  อิสระใหท้่านชมร้านคา้ท่ีรายเรียงอยูส่องขา้งทางถนนคนเดิน
Geteidegasse หรือจะแวะสักการะมหาวหิารของซาลส์บวร์ก ท่ีตั้งอยูต่รงจตุัรัสกลางเมือง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั ณ Austria Trend Salzburg West Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่ส่ี  ฮัลล์สตทัท์-อนิส์บรูค-หลงัคาทองค า      (ออสเตรีย) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่เมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บา้นมรดกโลก

แสนสวย อายกุวา่ 4,500 ปี เมืองท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกบัภาพวาด 
กล่าวกนัวา่เป็นเมืองท่ีโรแมนติกท่ีสุดใน Salzkammergut เขตท่ีอยูบ่นอพัเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 
76 แห่ง ออสเตรียใหฉ้ายาเมืองน้ีวา่เป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่เมืองอนิส์บรูค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของแควน้ที
โรล เป็นเมืองเอกดา้นการท่องเท่ียวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้าอินซ่ึงค าวา่ “อินส์บรูคนั้น” แปลวา่ 
สะพานแห่งแม่น ้าอินมีลกัษณะแคบๆ แทรกตวัอยูร่ะหวา่งเทือกเขาแอลป์ ชมหลังคาทองค า (Golden Roof) เป็น
สัญลกัษณ์ส าคญัของเมืองอินส์บรูค  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  



 

ทีพ่กั  ณ Ramada Innsbruck Tivoli Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่ห้า ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์        (ออสเตรีย-เยอรมนี) 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม โรงแรม เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (Füssen) เมืองชนบทเล็กๆ 

ท่ีตั้งอยูสุ่ดถนนสายโรแมนติกเคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยคุโรมนัท่ีใชเ้มืองน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่ายสินคา้และ
ซ้ือขายเกลือมาแต่โบราณเมืองท่ีตั้งอยูท่างแควน้บาวาเรียตอนใตข้องเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรียมีความงดงาม            
ทางดา้นทศันียภาพอนัเป็นท่ีกล่าวถึงชมทิวทศัน์ริมสองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของขนุเขา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร น าท่านเขา้ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ซ่ึงเป็นปราสาทตั้งอยูใ่นเทือกเขา 
สร้างในสมยัพระเจา้ลุดวกิท่ี 2 แห่งบาวาเรีย เป็นปราสาทท่ีงดงามมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง ตวัปราสาทตั้งอยูบ่นหิน
ผาขนาดใหญ่ยกัษ ์สูงกวา่ 200 เมตร เหนือเกาะแก่งของแม่น ้าพอลลทัเป็นปราสาทหลงัใหญ่สีขาวตั้งอยูก่ลางป่า
เขาท่ีซ่ึงมีสีสันแปลกแปลงแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลได ้ชมหอ้งต่างๆ อาทิ หอ้งทรงงาน, หอ้งบรรทม, หอ้ง
ฮอลลท่ี์ใชใ้นการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แมก้ระทัง่ราชาการ์ตูนอยา่ง วอลท์ดิสนีย ์ยงัไดจ้  าลองแบบปราสาท
แห่งนีไปเป็นปราสาทในเทพนิยายของดิสนียแ์ลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 ทีพ่กั  ณ  Euro Park Hotel หรือระดับเดียวกนั 

วนัที่หก  ลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-สนามบินซูริค   
(เยอรมัน-สวสิฯ) 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)อดีตหวัเมืองโบราณของ
สวติเซอร์แลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดรั้บสมญานามวา่หลงัคาแห่งทวปียโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์ แลว้ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยูต่ามเนินเขาและไหล่
เขาสลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม อิสระอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย  น าท่านถ่ายรูปกบัสะพาน
ไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร(Chapel bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายหุลาย
ร้อยปีเป็นสัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียวสะพานวหิารน้ีเป็นสะพานท่ีแขง็แรงมาก 
มุงหลงัคาแบบโบราณเช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราว
ประวติัความเป็นมาของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนั
สะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมากตอ้งบูรณะสร้างข้ึนใหม่เกือบหมด น าท่านชมรูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผา
หิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ท่ีหวัของสิงโตจะมีโล่ห์ ซ่ึงมีกากบาทสัญลกัษณ์ของ สวติเซอร์แลนดอ์ยู ่
อนุสาวรียรู์ปสิงโต ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวสิฯ 
ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์จงรักภกัดี ท่ี เสียชีวติในประเทศฝร่ังเศส ระหวา่งการต่อสู้ป้องกนัพระราชวงัใน
คร้ังปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่EK 86  
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วนัที่แปด ดูไบ-กรุงเทพฯ         (ยูเออ-ีไทย) 
07.10 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 



 

09.30 น.  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่EK 372  (บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เจา้หนา้ท่ี Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
**************************************************** 

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

หมายเหตุ : โปรแกรมเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีค้ านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ 
 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้

พกัท่ีเมือนั้นๆได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวสิัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี) 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว คอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมในการขอยืน่วีซ่ากลุ่มเชงเกน้ 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนกังานยกกระเป๋า 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็ก (ต ่ากว่า6ปี 
ไม่มเีตียง) 

พกัเดี่ยว 

พฤษภาคม 62 16-22 / 23-29 พ.ค. 62 41,999 39,999 11,000 

มถุินายน 62 19-25 ม.ิย. 62 41,999 39,999 11,000 

กรกฎาคม 62 03-09 / 17-23 ก.ค. 62 41,999 39,999 11,000 

สิงหาคม 62 08-14 ส.ค. 62 41,999 39,999 11,000 

กนัยายน 62 04-10 / 18-24 ก.ย. 62 41,999 39,999 11,000 

ตุลาคม 62 
02-08 / 10-16 / 17-23 / 

22-28 ต.ค. 62 
41,999 39,999 11,000 



 

 ค่าทปิคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (10 ยูโร/ทริป) 
 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วนั (2 ยูโร/ทริป) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ไทย ขั้นต ่าท่านละ 700 บาท / ทริป 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่ใน
กรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณทีีม่ีการยกเลกิการเดินทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจาก
บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงินและ
ลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มี
การยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 

    

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทั
ฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบาง
ประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                          

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


