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อิ่มบุญ สุขใจ ไหวพ้ระเสริมบารมี 9 วดัดงัอยุธยา  

ไปเชา้กลบัเย็น จบในวนัเดียว 

 

 

 

 

 

ไฮไลท ์

1. วัดใหญ่ชัยมงคล  ชมเจดียท่ี์สุงท่ีสุดในอยธุยา และพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนใหท้่านกราบไหวข้อพร 
2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร   ขอพรหลวงพ่อโตพระพุทธรูปสมยัอยธุยามีขนาดใหญ่ท่ีสุดในไทย การงานรุ่งเรือง การเงินร ่ารวย 
3. วิหารมงคลบพติร  เสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างสิริมงคลในทุกดา้นให้กบัชีวิต 
4.วัดธรรมกิราช ขอพร พระนอน ว่ากนัว่าเม่ือมากราบไหวท่ี้วดัแห่งน้ีจะใหคุ้ณเมตตามหานิยม คุม้ครองรักษาโรคภยัอนัตราย     
5.  วัดหน้าพระเมรุ กราบไวข้อพร พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบ์รมไตรโลกนาถ เพื่อความเป็นสิริมงคล 
6. วัดท่าการ้อง ขอพรหลวงพ่อยิม้เพ่ือความเป็นสิริมงคล ประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน เป็นท่ีรักของบคุคลทัว่ไป 
7.  วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  ไหวข้อพรพระปราง เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  
8. วัดธรรมาราม   ไหวพ้ระขอพรพระพุทธชินราชจ าลอง 
9. วัดพุทไธศวรรย์    ไหวพ้ระขอลูก  

 
 
 
 
 
 

มาตรการเหนือระดับเพิม่ความอุ่นใจ 
1. พเิศษ ชุดแมส+เจลล้างมือ ท่านละ 1 ชุด 

2. ลูกค้าทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน 

3. พนักงานขับรถ สวมใส่หน้ากากอนามัย 

4. นั่งเว้นระยะห่าง 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศ
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เดินทางด้วยรถตู้ VIP 
ออกเดินทางทุกวนั  (2-6 ท่าน) กรุ๊ปส่วนตัว 

 
 
 
 

06.00  น.  พร้อมกนัท่ีจุด นัดพบ  (นัดพบท่ีกรุงเทพฯ มหานคร) 
06.30 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยรถตู้ VIP (นัง่ที่เว้นที่) 
08.30 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดชัยมงคล  ท่ีวดัน้ีถือว่าเป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากท่ีสุด จุดสนใจของวดัใหญ่ชยัมงคลน้ี 

คือเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ในสมยักรุงศรีอยธุยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น ชมเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในอยธุยา ดา้นหลงัวดั
มีต าหนกัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ให้ผูน้บัถือศรัทธาเขา้มากราบไหว ้นอกจากน้ี บริเวณ รอบ ๆ ยงัมีสวนหยอ่มท่ีสวยงามให้
พกัผอ่นอีกดว้ยนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการมาเท่ียวอยธุยาจึงไม่ควรพลาดอยา่งย่ิง  

 
09.20 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพนญัเชิงวรวิหาร  พระอามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบเป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีความส าคญัมาก

แห่งหน่ึงของอยธุยา และท่ีส าคญัวดัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นก่อนท่ีสถาปนากรุงศรีอยธุยา แมจ้ะไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดัว่าใคร
เป็นผูส้ร้าง ท่ีส าคญัเม่ือมาถึงวดัพนญัเชิงแลว้ก็ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมากราบไหวห้ลวงพ่อโต หรือเจา้พ่อซ าปอกง พระพุทธรูป
ทองค าท่ีประดิษฐานไวภ้ายในอุโบสถ และมีต าหนกัของเจา้แม่ดอกสร้องหมาก หรือท่ีชาวจีนเรียกว่า จูแซ่เน้ีย ซ่ึงเป็นท่ีเคารพ
นบัถือของชาวไทยและชาวจีนเป็นจ านวนมาก 

10.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  วิหารมงคลบพติร  ท่ีน่ีถือว่าเป็นวดัท่ีนกัท่องเท่ียวมกันิยมมากราบไหวข้อพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สันนิษฐาน
กนัว่าไดมี้การสร้างวดัแห่งน้ีขึ้นในรัชสมยัของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ภายในวดัมี “พระมงคลบพิตร” พระประธานท่ี
ประดิษฐานอยูภ่ายในพระวิหาร ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ ศิลปะสมยัอยธุยาตอนตน้ หล่อดว้ยทองสัมฤทธ์ิองค์
เดียวในประเทศไทย และดว้ยพระมงคลบพิตรนั้นเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และอยูคู่บ่า้นคูเ่มืองของกรุงศรีอยธุยามาชา้นาน ท าให้
เป็นท่ีเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนท่ีมากราบไหว ้เพราะเช่ือกนัว่าหากไดม้ากราบไหวข้อพรพระมงคลบพิตรก็จะเป็นการ
เสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างสิริมงคลในทุกดา้นให้กบัชีวิต 

10.40 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดธรรมามิกราช   เดิมช่ือ "วดัมุขราช ปัจจบุนัวดัธรรมิกราชยงัเป็นวดัท่ีพระสงฆป์ระจ าอยู ่และทางทิศ
เหนือของวดัธรรมิกราชปัจจบุนั มีวิหารพระนอนท่ีมีผูนิ้ยมศรัทธามานมสัการอยูส่ม ่าเสมอ ว่ากนัว่าเม่ือมากราบไหวท่ี้วดัแห่งน้ี
จะให้คุณเมตตามหานิยม คุม้ครองรักษาโรคภยัอนัตราย    ส่ิงท่ีน่าสนใจของวดัน้ี คือวิหารหลวงขนาดใหญ่ ซ่ึงเคยเป็นท่ี
ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธ์ิ ศิลปะสมยัอู่ทอง หรือศิลปะยคุก่อนกรุงศรีอยธุยาคือพระพกัตร์เป็นส่ีเหล่ียม แลดู
เคร่งเครียด พระพกัตร์ถมึงทึง จนชาวบา้นเรียกกนัทัว่ไปว่า "หล่วงพ่อแก่"ปัจจุบนักรมศิลปากรน าไปไวท่ี้พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติเจา้สามพระยา นอกจากน้ี ยงัมีเจดียท์รงกลมท่ีมีปนูป้ันรูปสิงห์ลอ้ม 52 ตวัท่ีแตกต่างไปจากท่ีอื่นๆมีความงามสง่าและ
หาชมไดย้ากในเมืองไทย 

11.20 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดหน้าพระเมรุ ท่ีน่ีเป็นวดัแห่งเดียวในกรุงศรีอยธุยาท่ีไม่ถูกท าลายลงในเหตุการณ์เสียกรุงคร้ังท่ี 2 
เน่ืองจากกองทพัพม่าใชเ้ป็นสถานท่ีบญัชาการรบ ยงัคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยธุยาซ่ึงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์มากท่ีสุดมา

กรุงเทพฯ  - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร – วิหารมงคลบพิตร  – วัดหน้าพระเมรุ -  วัดธรรมิกราช 

วัดท่าการ้อง – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  - วัดธรรมาราม - วัดพุทไธศวรรย์ 
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จนถึงในปัจจบุนั และเป็นวดัยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมกัเดินทางไปนมสัการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรร
เพชญบ์รมไตรโลกนาถเป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและศกัด์ิสิทธ์ิ 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  มองดูเรือ    ร้านอาหารบรรยากาศดีอยุธยา กุ้งเผาดี วิวแม่น ้าโดน 
  มีจุดตรวจคดักรอง วดัอุณหภูมิก่อน แลว้ก็ Check In ไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ 
13.00น.  น าท่านเดินทางสู่ วัดท่าการ้อง เป็นวดัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัอยุธยา ตั้งอยู่ ท่ามกลางชุมชนอิสลาม 2 หมู่บา้น คือ บา้นท่ากบับา้นกา

ร้อง อนัเป็นวดัพุทธศาสนาท่ีอยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิม เป็นวดัหน่ึงท่ีนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาสักการะพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 
นามว่า พระพุทธรัตนมงคล หรือท่ีเรียกกนัว่า หลวงพ่อยิ้ม วดัท่าการ้อง ไดต้กแต่งบริเวณวดัให้สวยงามดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั
เป็นระเบียบ รวมทั้งมีห้องน ้ าท่ีตกแต่งสวยงามจนไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดบัประเทศ ปี 2549 
ประเภทวดัและศาสนสถาน 

14.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร  เป็นวัดส าคัญอีกแห่งหนึ่งในพระนครศรีอยุธยา เน่ืองจากเป็นวดัโบราณท่ีสร้างขึ้น
ตั้งแต่กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี และเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร แต่เดิมมีช่ือว่า “วดักษตัราราม” ท่ีแปลว่า “วดัของ
พระมหากษตัริย”์ ส่ิงท่ีน่าสนใจภายในวดัแห่งน้ี ไดแ้ก่ “พระพุทธกษตัราธิราช” พระประธานท่ีมีลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยัตั้งอยูบ่นแท่นสิงหาสน์และหนา้แท่นนั้นประดบัดว้ยผา้ทิพยป์ูนป้ันประดิษฐานอยูภ่ายใน 
พระอุโบสถ “พระวิหาร 4 หลงั” เป็นตน้ หากไดม้ากราบไหวพ้ระท าบุญท่ีก็จะท าให้มีเมตตามหานิยม อยู่ยงคงกระพนั และ
เสริมสร้างบารมีในดา้นหนา้ท่ีการงาน ส่งผลให้มีความเจริญกา้วหนา้ในดา้นหนา้ท่ีการงานอีก 

14.40 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดธรรมาราม  เป็นวัดเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างศรีลังกากับประเทศไทยสมัยอยุธยามีพระอุบาลีจากวัดนี้
ถูกส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ีศรีลังกามีพระอุโบสถศิลปะสวยงาม บนศาลาประดิษฐานพระประธาน  พระพุทธชินราช
จ าลองงดงามมาก  

15.10 น.                 จากนั้นน าท่นเดินทางสู่วดั วัดพุทไธศวรรย์  เป็นวดัท่ีมีความส าคญัของกรุงศรีอยธุยาในสมยั สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี1 (พระ   เจา้
อู่ทอง) และเป็นวดัท่ีไม่ไดถู้กพม่าท าลายเหมือนวดัอื่น ๆ มีปรางคป์ระธานองคใ์หญ่ศิลปะแบบขอม  มีมณฑปสองหลงัภายใน
พระมณฑปมีพระประธาน นอกจากน้ียงัมีพระอุโบสถอยูท่านดา้นทิศตะวนัตกของปรางค ์หมู่พระเจดียสิ์บสององค,์วิหารพระ
นอน และต าหนกัทา้วจตุคามรามเทพ เป็นแหล่งท่ีท่องเที่ยวแห่งหน่ึงท่ีน่าจะแวะเขา้ไปกราบไวบู้ชาขอพร 

16.00  น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
18.00น.  ถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว (เดินทางทกุวนั) 
 

จ านวนผู้เดินทาง รถ เวลาเดินทาง ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก 

2 VIP 6 ท่ีนั่ง 06.00 น.-19.00น. 3,399 

4 VIP 6 ท่ีนั่ง 06.00 น.-19.00น. 1,999 

6  

(มีหัวหน้าทัวร์) 

VIP 6 ท่ีนั่ง 06.00 น.-19.00น. 1,699 

หลังเวลา 19.00 มีค่าโอที พนักงานขับรถ ช่ัวโมงละ 200 บาท  
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาวะอากาศ 

 
อัตราค่าบริการรวม  
✓ รถตู ้VIP  ตามรายการท่ีระบุ  

✓ อาหารทุกม้ือ ตามรายการท่ีระบุ 

✓ ค่าเขา้อุทยานและค่ารถน าเท่ียวต่างๆ ตามรายการ  

✓ ค่าบริการมคัคุเทศน์ (กรุ๊ป 6 ท่าน)  

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 

✓ ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางเง่ือนไข ท่ีระบุ 

ค่าประกนัตามกรมธรรม ์เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล อุบติัเหตุ  วงเงิน 500,000 บาท  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

- ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ เพ่ือเป็นสินน ้าใจในการท างาน ขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน  
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***  เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน   
การจองทัวร์ 

o กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน และช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
o แจง้ยกเลิกหรือเล่ือนวนัเดินทางมากกว่า  30 วนัก่อนการเดินทาง ไม่หกัค่าใชจ้่าย 

o แจง้ยกเลิกหรือเลือนการเดินทาง นอ้ยกว่า 30 วนั  ยึดเงินค่าทวัร์ 50 % 

o แจง้ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินาทางนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

× หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่  

× หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

× เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

✓ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

✓ เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญตัธุิรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณี การประทว้ง, การนดัหยดุงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 

2. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุ

จากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

3. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

4. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผู ้

จดัก ากบัเท่านั้น 

     5. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาล หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิง 

แต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ัง 

ท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้ไดท้่องเที่ยวตามโปรแกรม 
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กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่าทัวร์

ทั้งหมด โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
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รายละเอียดเพิม่เติม 

- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียน

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเอง 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง* 
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เลขท่ีบัญชีสำหรับชำระค่าบริการ 

ชื่อบัญชี : บริษัท มชัรูมทราเวล จำกัด 
 ธนาคารกรงุไทย (KTB) สาขา : เซ็นทรัลบางนา 

เลขที่บัญชี : 086-0-53435-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกสกิรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารกรงุเทพ (BBL) , สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2 

เลขที่บัญชี : 920-7-03373-0 (ออมทรพัย)์ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์จำกดั(มหาชน) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา 

เลขที่บัญชี : 405-0-46941-0 (ออมทรพัย)์ 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / จองทัวร์ติดต่อ แผนกทัวร์บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด 

โทร. 02 105 6234 / แฟกซ ์02 7456258 / email: tour@mushroomtravel.com 
www.mushroomtravel.com 
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