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วันแรก
17.30 น.
18.30 น.

วันที่สอง

06.30 น.

จากนั้น

กรุงเทพฯ ● สถานีป๊ ั ม ปตท. วิภาวดีรงั สิตขาออก

 (-/-/SET BOX)

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีป๊ ั มปตท.วิภาวดีรงั สิตขาออก (ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย) โดย
มีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัด นครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่ บนรถ(Set Box) และให้ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ระหว่างเดินทางแวะจุดพักรถให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถ)
นครพนม ● พระธาตุเรณู ● พระธาตุพนม ● พระธาตุนอ้ ยศรีบุญเรือง ● พระธาตุมรุกขนคร
●บ้านลุงโฮจิ มินห์ ● พญาศรีสต
ั ตนาคราช ● ล่องเรือแม่น้ าโขง ● ถนนคนเดินนครพนม
(เช้า/กลางวัน/-)
เดินทางถึงจังหวัด นครพนม พร้ อมบริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เชิญทุกท่านทากิจธุ ระส่วนตัวตาม
อัธยาศัย
หลังจากนั้นเดินทางไปยัง พระธาตุเรณู (Phra That Renu
Nakhon) อาเภอเรณูนคร องค์พระธาตุจาลองมาจากองค์
พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มี ขนาดเล็กกว่ า สร้ างเมื่อปี พ.
ศ. 2461 ภายในเป็ นโพรงบรรจุพระไตรปิ ฎก พระพุทธรูป
ทองคา พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของ
พระยาและเจ้ าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐาน
พระองค์แสน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปทองคาศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พระคู่บ้านของอาเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่า
ผู้ท่ไี ด้ นมัสการพระธาตุเรณูจะได้ รับอานิสงส์ส่งผลให้ มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”
พระธาตุพนม (Phra That Phanom) พระธาตุประจาวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อาเภอ
ธาตุพนม จากการขุดค้ นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้ างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตานาน
กล่าวว่า ผู้สร้ างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้ าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระ
ธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และของมีค่าอีกมากมาย ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้ รับการยก
ฐานะให้ เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เปลี่ยนชื่อเป็ น "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"ถือเป็ น
สถานที่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ “เชื่อกันว่าผู้ท่ไี ด้ นมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็ น “ลูกพระธาตุ” เป็ นสิริมงคล
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แก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้ แต่การได้ มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็ นมงคลแก่ชีวิต
แล้ ว”

จากนั้น

พระธาตุนอ้ ยศรี บุญเรื อง ประดิษฐานอยู่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
สร้างขึ้นเพื่อจะขอแบ่งพระอุรังคธาคุ ที่พระมหากัสสปะเถระเป็ นผูอ้ ญ
ั เชิญ
มาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานที่ภูกาพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระ
อุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคาร
ของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างขึ้นในสมัยพระยานันทเสนซึ่ ง เป็ น
กษัตริ ยค์ รองเมืองศรี โคตรบูรณ์ เดิมตั้งดินแดนที่ใต้ปากเซบั้งไฟ ประเทศ
ลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรคระบาดจึงได้ยา้ ยเมือง
มาตั้งเหนื อพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนามเมืองขึ้นว่า มรุ กขนคร
แล้ ว ได้ มี ก ารสร้ า งพระธาตุ น้ อ ยเกิ ด ขึ้ นเพื่ อ บรรจุ พ ระอั ง คารของ
พระพุทธเจ้า ให้เป็ นพระธาตุบริ วารขององค์พระธาตุพนม
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กลางวัน
จากนั้น

MUSH201234

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ บ้ า นลุ ง โฮ
หรื อ ที่ มี อี ก ชื่ อเรี ย กหนึ่ งว่ า
บ้ า นท่ า นโฮจิ มิ น ห์ เป็ นอี ก
ห นึ่ ง ส ถ า น ที่ ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วและสถานที่ ท่ี ไ ด้ มี
ก า ร จ า รึ ก ไ ว้ ใ น
ประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่ ง
นี้น้ันเป็ นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ครั้ง
ห นึ่ ง อ ดี ต ป ร ะ ธ า น า ธิ บ ดี
ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม
เวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้ เคย
เข้ า มาอาศั ยพึ่ งพระบรมโพธิ
สมภาร พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แห่ งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของ
เวียดนามในช่วงระหว่างการทาสงคราม เพื่อเตรียมการ ปฏิวัติส้ กู ับประเทศฝรั่งเศษ โดยในช่วงระหว่ างปี
พ.ศ. 2467–2474 ลุงโฮได้ ย้ายมาอยู่ท่จี ังหวัดนครพนม โดยมาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ มาจากเวียดนามที่ถือ
ได้ ว่าเป็ นเพื่อนสนิทร่วมอุดมการณ์เดียวกัน เพื่อนสนิทของลุงโฮนั้นเองได้ เดินทางเข้ ามาพานักอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยและมีครอบครัวที่ประเทศไทย
นาท่านสักการะ พญาศรีสตั ตนาคราช (Naga Monument) สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็ นรูป
หล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ท่สี ุดของภาคอีสาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นา้ โขงฝั่งไทยบนลานศรีสัตตนาคราช
ถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลจังหวัดนครพนม หล่ อด้ วยทองเหลืองมีนา้ หนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็ นรูป
พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้ าง 6 เมตร ความสูง
ทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่ นนา้ ได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย
และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่นา้ โขง
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นาท่าน

ล่องเรือแม่นา้ โขง ล่องเรือชมทัศนีภาพสองฝั่งโขง ไทย - ลาว ชมพระอาทิตย์ตกดินชมบรรยากาศโดยรอบ
สองฝั้งโขง ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก พร้ อมประสบการณ์ในการเดินทางมายันจังหวัดนครพนมที่มีความเชื่อความ
ศรัทธาต่อ แม่นา้ โขงเป็ นอย่างมาก

หลังจากนั้น

นาท่านไปยัง ถนนคนเดินริมโขง@นครพนม (Mekhong Walking Street) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง
เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ เป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งและอาหารริมแม่นา้
โขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ ท่าได้ ชอปปิ้ ง ชิมอาหารท้ องถิ่น เดินเล่นช่วงค่าซึมซับบรรยากาศสโล
ไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศริมโขงช่วงค่าอีกด้ วย อิสระอาหารเย็น
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ที่พกั
วันที่สาม
07.00 น.

จากนั้น

เที่ยง

โรงแรม สิริรีเจ้นท์นครพนม หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นครพนม

●

สกลนคร

●

พระธาตุเชิงชุม ● ซื้ อของฝาก ● กรุงเทพฯ

 (เช้า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานเช้ า นาท่านไปยังร้านขายของฝากร้านดัง ให้ ท่านได้ เลือกซื้อของกินของฝากท้องถิน่ ขึ้ นชื่อ
เช่น หมู ยอห่ อใบตอง แหนมมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ผลไม้อบแห้ง อาหารทานเล่นแปรรูป และอื่นๆอีก
มากมาย
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร เดินทางไป
ยั ง พระธาตุ เชิ งชุ ม เป็ นเจดี ย์ ก่ อ อิ ฐ ถื อ
ปู น รู ป ทรงสี่ เ หลี่ ย ม สู ง 24 เมตรเศษ ฐาน
เ ป็ น รู ป สี่ เ ห ลี่ ย ม ส่ ว น บ น เ ป็ น ท ร ง บั ว
เหลีย่ ม ไม่มีลวดลายประดับ ที่ฐานเจดีย์ มีซ้ ุม
ประตูท้งั สี่ด้าน ยอดฉัตรทองคาเหนือองค์พระ
ธาตุ เ ชิ ง ชุ ม ท าด้ ว ยทองค าบริ สุ ท ธิ์ มี น้า หนั ก
247 บาท ซุ้ ม ยอดประตู มี ลั ก ษณะเป็ นยอด
ปราสาท ข้ างในทึบสร้ างด้ วยศิลาแลง และหิน
ทรายแดง มีซ้ มุ ประตูหลอกแบบขอม ด้ านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้ าจริงด้ านทิศตะวันออก
แต่แรกเริ่มพระธาตุเชิงชุมคงเป็ นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้ าอุโมงค์ด้าน
ขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ องค์พระธาตุในปั จจุบันเป็ น ศิลปะ
ล้ านช้ าง เนื่องจากช่วงที่อทิ ธิพลของอาณาจักรล้ านช้ างแผ่เข้ ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ และได้ มีการบูรณะองค์พระธาตุข้ นึ มาใหม่
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านออกเดินทางกลับสู่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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23.00 น.

**อิสระอาหารเย็น ณ ร้านอาหารศูนย์ของฝาก**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ ืม

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
รถ

พีเรียดเดินทาง

จานวน

ราคาต่อท่าน

5-7 ธ.ค. 63 (เสาร์-จันทร์)
10-12 ธ.ค. 63 (พฤหัสฯ-เสาร์)

รถบัสปรับอากาศ
รถบัสปรับอากาศ

30+1
30+1

3,999.3,999.-

พักเดีย่ ว
ชาระเพิม่
700
700

25-27 ธ.ค. 63 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

3,999.-

700

30 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 (พุธ-ศุกร์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

3,999.-

700

1– 3 ม.ค. 64 (ศุกร์-อาทิตย์)

รถบัสปรับอากาศ

30+1

3,999.-

700

(คณะเดินทาง 30 ท่าน)

** การันตีเดินทางตั้งแต่ 25 ท่ านขึน้ ไป**

อัตราค่าบริการรวม
ค่าอาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้ อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการระบุ จานวน 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่
เงินพักห้ องเดี่ยว)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์และผูช้ ่วยนาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั อุบตั ิเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าทิปไกด์ ,ผูช้ ่วยไกด์ ,คนขับรถ, 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสารองที่นงกรุ
ั ่ ณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทาการจองหากท่านชาระเงินแล้วจะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุกกรณี

เงือ่ นไขการสารองที่นงและการยกเลิ
ั่
กทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชาระค่าทัวร์เต็มจานวน

กรณียกเลิก :
• แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้ น อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับ
อากาศ , รถตู ้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
• แจ้งยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
จริง อาทิ ค่ามัดจารถบัสปรับอากาศ , รถตู ้ VIP, ค่าโรงแรมที่พกั ,ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
หมายเหตุ : หากท่านยกเลิกการเดินทางแต่สามารถหาผูโ้ ดยสายมาสารองแทนที่ได้ หรือทางทัวร์เปิ ดขายและมี
การสารองที่นงแทนได้
ั่
ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯจะคืนเงินค่าทัวร์ให้เต็มจานวน
• ในกรณีชาระค่าทัวร์เต็มจานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลือ่ นวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์
เก็บเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้ น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.
2551

กรณีจองทัวร์วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือ่ ง และได้มีการแจ้ง
ยกเลิกทัวร์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ท้ งั หมด โดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
กรณีเจ็ บป่ วย :
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• กรณีเจ็ บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯ จะทาการ
เลือ่ น การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการ
เดินทางได้ตามความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็ บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่ บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ (25 ท่ า นขึ้ นไป) เนื่อ งจากเกิดความเสี ย หายต่ อ ทางบริ ษทั ฯ และผู ้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษทั ฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
➢ พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิด
จากอุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ าย
ขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

➢ ข้อแนะนาสาหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิด 19
1).ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2).ต้องล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลีย่ งในพื้ นที่แออัด
3).ต้องปฎิบตั ิตามกฎ และคาแนะนาของแต่ละพื่นที่ท่องเที่ยว
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึ งมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง***
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

