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จังหวัดราชบุรี   เป็นจังหวัดท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก  มีท้ังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เหมาะในการมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันมีสถานท่ี
ท่องเท่ียวสุดปังเกิดขึ้นมากมาย   จึงอยากเชิญชวนทุกท่านได้ไปชมของดี สัมผัสบรรยากาศเป็น
ธรรมชาติของจังหวัดราชบุรี และมาพักผ่อน เดินเล่นแบบชิลๆกัน   สถานท่ีน่าสนใจ อาทิ เช่น ณ สัทธา
อุทยานไทย  แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมความเป็นไทยรูปแบบใหม่ เพ่ืออนุรักษ์สืบสานศิลปะท่ี
งดงาม จัดแสดงประวัติของผู้มีช่ือเสียงท่ัวเมืองไทย ในรูปแบบหุ่นขีผึ้ง้ไฟเบอร์กลาสขนาดเสมือนจริง
กว่า 60 รูป ผ่านวิธีการน าเสนอรูปแบบสุดล า้ด้วยแอปพลิเคชัน  มาประยกุต์เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ  
ชมงานไม้แกะสลักท่ีวิจิตรพิสดารนับ 1000 ชิ้น ท่ีวู้ดแลนด์เมืองไม้ ดินแดนแฟนตาซี   ชมกล้วยไม้งาม
ละลานตา พาเพลินใจ ท่ี เดอะบลูมส์ ออร์คิด ปาร์ค  และสัมผัสชีวิตชาวตลาดน า้ด าเนินสะดวก 
สักการะขอพรองค์พระประโทนเจดีย์เพ่ือความเป็นสิริมงคล  ผ่อนคลายอิริยาบถ ท่ามกลางธรรมชาติอัน
แสนบริสุทธ์ิของแมกไม้ และขนุเขา ริมคลอง ณ บ้านคลองรีสอร์ท 
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ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก  (วันจันทร์ท่ี 07 ก.ย. )   กรุงเทพฯ  – ราชบุรี  – วดัขนอน –  ณ สัทธา – สุนทรีแลนด์  -  สวนกล้วยไม้ 
06.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนัดพบ ................................... 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อไปยงั วัดขนอน  ซ่ึงเป็นวดัส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศไทย จดัเป็น

วดัท่ีอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมการแสดงหนงัใหญ่ และไดรั้บรางวลัการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ACCU) เม่ือ มิถุนายน พ.ศ. 2550 และวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 ทาง
คณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญของยเูนสโกประกาศให ้"การสืบทอดและฟ้ืนฟูหนงัใหญ่วดัขนอน" ไดรั้บการ   
ยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 6 ชุมชนดีเด่นของโลกท่ีมีผลงานในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกวฒันธรรมเชิงนามธรรม   
วัดขนอน  สร้างขึ้นในปีพุทธศกัราช ๒๓๒๗ หรือก่อนหนา้นั้น เดิมช่ือวดั "กานอน" แต่ชาวบา้นนิยมเรียกวา่ 
วดักานอน ดว้ยเหตุท่ีมีช่ือเช่นน้ีเพราะวา่ ท่ีดินบริเวณน้ีมีป่าไมแ้ดง ไมย้าง และมีสัตวน์านาชนิดอาศยัอยู ่
ไดแ้ก่ เสือ เกง้ กวาง เม่น ลิง ค่าง บ่าง ชะนี นกพนัธุ์ต่าง ๆ  เช่น นกอา้ยงัว่ นกกาบบวั เป็นตน้ แต่มีนกชนิด
หน่ึงซ่ึงมีจ านวนมากคือ นกกา ในเวลากลางวนัจะบินไปอาหารตามล าน ้าแม่กลอง และพกัเกาะตามตน้ไมใ้น
วดัซ่ึงอยูใ่ตว้ดัขนอนน้ีประมาณ ๒ กิโลเมตร ในตอนเยน็มกัจะกลบัมานอนท่ีวดัขนอน ผูค้นจึงเรียกวดัท่ี  
นกกาไปเกาะน้ีวา่ วดักาเกาะ และวดัท่ีกาไปนอนน้ีวา่ "วดักานอน" 

 
 
 
 
 
 
10.30 น. จากนั้นน าคณะเดินทางไปชม  ณ สัทธา อุทยานไทย  สถานท่ีท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ อ าเภอบางแพ จงัหวดั

ราชบุรี โอบลอ้มพื้นท่ีกวา่ 42 ไร่ดว้ยตน้ไมท้ั้งนอ้ยใหญ่อายนุบัสิบปี ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งท่ี
เดินทาง         สะดวกและใกลก้รุงเทพฯ เพียงไม่ก่ีชัว่โมง อีกหน่ึงแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม ปลูกฝัง
รากเหงา้แห่งความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะไทยท่ีงดงาม ตลอดจนศึกษาประวติัของผูมี้
ช่ือเสียง และพระเกจิอาจารยช่ื์อดงัทัว่เมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ ผ้ึงไฟเบอร์กลาส ขนาดเสมือนจริงกวา่ 60 

รูป ผา่นเทคนิคจดัแสดงและวิธีการน าเสนอรูปแบบใหม่ท่ีใชเ้ทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาประยกุตเ์พื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ และเกิดการจดจ าท่ีสนุกสนานยิง่กวา่เดิม ตอกย  ้าเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้งท่ีวา่ “เราอยากให้
ท่ีนี่เป็นท่ีพักผ่อนใจ มาเกบ็รับเอาความสุขกลับไป”   

ภายใน ณ สัทธา แบ่งจุดจดัแสดงออกเป็น 8 โซนหลกั ไดแ้ก่ 

– ห้องไทยสัทธา เป็นหอ้งแสดงภาพรวม แนวคิด และประวติัความเป็นมาของ ณ สัทธา อุทยานไทย 
– จุดท่ี 1 มหาราชกษัตรา เป็นจุดจดัแสดงประติมากรรมพระรูปหล่อ 3 บูรพมหากษตัริยผ์ูก้อบกูเ้อกราชไทย 
– จุดท่ี 2 ณ สัทธานุสรณ์ เป็นอาคารจดัแสดงหุ่นขี้ ผ้ึงไฟเบอร์กลาสของบุคคลส าคญัผูเ้ป็นตน้แบบ คนดีของแผน่ดิน  
     กวา่ 14 ท่าน 
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– จุดท่ี 3 ณ สัทธาปฎิมา  จดัแสดงประติมากรรมพระพุทธรูป 3 สมยั 
– จุดท่ี 4 ถ ้าพุทธชาดก  เป็นถ ้าจ าลองท่ีน าเสนอเร่ืองราวขององคุลีมาล มหาโจรผูก้ลบัใจเขา้สู่ธรรมะ 
– จุดท่ี 5 อริยสัทธา   จดัแสดงหุ่นขี้ ผ้ึงไฟเบอร์กลาสส์พระอริยสงฆท่ี์เป็นท่ีเล่ือมใสทัว่ประเทศไทย 
– จุดท่ี 6 สัทธาถิ่นเรือนไทย  โซนบา้นไทย 4 ภาค จ าลองวิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยเสมือนจริง 
– จุดท่ี 7 ลานภิรมย์   เป็นลานกลางแจง้ท่ีจดัแสดงศิลปะและความงดงามของตน้บอนไซหลากหลายขนาด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. น าท่านแวะ สุนทรีแลนด์ ดินแดนแห่งความฝันของคนรัก

ตุ๊กตาทุกคน  ท่ีน่ีจ าลองบรรยากาศต่างๆ จากทัว่ทุกมุมโลก
มารวมกบัตุ๊กตาน่ารักๆ  เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพกบัเหล่า
ตุ๊กตา  ทดลองท าตุ๊กตาดว้ยตนเอง  ชิมกาแฟและอาหาร
อร่อยท่ีคดัสรรมาอยา่งดี  และเลือกซ้ือตุ๊กตาหลากหลายจาก
โรงงานสุนทรี 

15.00 น. น าท่านเท่ียวชมกลว้ยไมง้ามละลานตา พาเพลินใจ ท่ี เดอะบลูมส์ ออร์คิด ปาร์ค  ( The  Blooms  Orchid  

Park)  อ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรีอุทยานกลว้ยไมน้านาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอนัร่ืนรมย ์ท่ีเนรมิตเป็น
สวนป่าขนาดใหญ่ มีน ้าตก ล าธาร ร่มร่ืน ท่านจะไดพ้บกบักลว้ยไมพ้นัธุ์แท ้กลว้ยไมลู้กผสมสายพนัธุ์ต่างๆ 
ท่ีออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี รวมทั้งอาณาจกัรกลว้ยไมส่้ง ออกต่างประเทศอนักวา้งใหญ่ นอกจากกลว้ยไม้
แลว้ยงัมีพนัธุ์ไมห้ายาก ภายในเป็นทางเดินเขาวงกต ร่มร่ืน มีมุมถ่ายรูปมากมาย  
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16.30 น. เดินทางถึงท่ีพกั บ้านคลอง รีสอร์ท  ด าเนินสะดวก ใหอิ้สระแก่ท่านในการ 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือเดินเล่น สัมผสัธรรมชาติอนับริสุทธ์ิกบับรรยากาศ 
อนัแสนร่มร่ืนของหมู่แมกไม ้และผอ่นคลาย  ใกลชิ้ดติดธรรมชาติริมคลอง  

18.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ บ้านคลอง รีสอร์ท   
  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วันท่ีสอง ( วันอังคารท่ี 08 ก.ย. )  ตลาดน ้าด าเนิน – พระประโทณเจดีย์ - วู้ดแลนด์ เมืองไม้  - คลองมหาสวัสดิ์ -  กรุงเทพฯ  
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ รีสอร์ท ท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางไปชม ตลาดน ้าด าเนินสะดวก   เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากของราชบุรี เปิดตวัสู่

สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเท่ียวคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2510 ในภาพของตลาดลอยน ้าท่ีคลาคล ่าไปดว้ย
เรือพายล ายอ่มบรรทุกสินคา้ที่ีจ าเป็นต่อการครองชีพ  พ่อคา้แม่คา้สวมเส้ือผา้โทนสีเขม้แบบชาวสวน ใส่
หมวกงอบใบลาน พายเรือเร่ขายแลกเปล่ียนสินคา้ ในยามท่ีเส้นทางคมนาคมทางน ้าเป็นหวัใจหลกั    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ปัจจุบนัไดมี้นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเขา้มา เท่ียวชมวิถีชีวิต และการคา้ขายใน
ตลาดน ้าแห่งน้ีเป็นจ านวนมาก ตลาดน ้าด าเนินสะดวกเป็นตลาดเก่าแก่นบัร้อยปี ซ่ึงไดขุ้ดคลองด าเนิน
สะดวกขึ้นตามพระราชด าริของสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ดว้ยทรงเห็นวา่การคมนาคม ในทอ้งถ่ินน้ีไม่มี
ถนนท่ีเช่ือมกบัอ าเภออ่ืนๆ ส่วนมากใชเ้รือเป็นพาหนะ โดยคลองน้ีจะ เช่ือมแม่น ้าท่าจีน และแม่น ้าแม่กลอง 
เขา้ไวด้ว้ยกนั ใชเ้วลาขุดประมาณ 2 ปี ท่ีมาของช่ือคลองไดรั้บพระราชทาน จากรัชกาลท่ี 5 
จากนั้นเดินทางกลบัเขา้สู่จงัหวดันครปฐม 

11.00 น. คณะเดินทางมาถึง  วัดพระประโทณเจดีย์   สันนิษฐานวา่การสร้างคร้ังแรก 
สร้างขึ้นในสมยัทวารวดี ห่างจากท่ีตั้งวดัปัจจุบนัไปทางทิศเหนือขององค ์
พระประโทณเจดีย ์ประมาณ 1,200 เมตร   วดัพระประโทณเจดียปั์จจุบนั 
สันนิษฐานวา่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ขององคพ์ระประโทณเจดียป์ระมาณ 20 เมตร สันนิษฐานวา่ยา้ยมาจากท่ีเดิม 
เม่ือ 200 ปีเศษ เพราะ มีกุฏิโบราณหลงัหน่ึงจารึกตวัหนงัสือและตวัเลขดว้ยปูน 
บอกวา่ซ่อมเม่ือ พ.ศ. 2456 จากหลกัฐานดงักล่าว สันนิษฐานวา่สร้างขึ้นราว  
พ.ศ. 2366 - 2370 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของส านกังานพระพุทธศาสนา 
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แห่งชาติวา่ วดัพระประโทณเจดีย ์สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2324  ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 
2327  เดิมเป็นวดัส าคญัท่ีอยูใ่จกลางเมืองสมยัโบราณ ภายในวดัมีเจดียจุ์ลประโทณประดบัภาพปูนป้ันยคุ
ทวาราวดี รูปเรือส าเภาและรูปคนอินเดีย เป็นหลกัฐานส าคญัท่ีสรุปไดว้า่ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองท่าส าคญั ปัจจุบนั
ภาพปูนป้ันไดแ้สดงอยูใ่นพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ วู้ดแลนด์ เมืองไม้ แฟนตาซี  น าชม วูด้แลนดเ์มืองไม ้

แฟนตาซี  (Woodland) เป็นสถานท่ีจดัแสดงงานไมแ้กะสลกัขนาด
ใหญ่ เหมือนเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกิดขึ้นจากการสะสมงานไมแ้กะสลกั 

และไมธ้รรมชาติจ านวนมาก ของคุณณรงค ์ทิวไผง่าม เจา้ของ
โรงเรียนทิวไผง่าม  โดยน าเสนองานไมใ้นแบบต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ 
ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีเขียวขจีกวา่ 100 ไร่ ขนานริมแม่น ้านครชยัศรีเป็น
ความยาวถึง 400 ประกอบดว้ย เมืองไมเ้ป็นดินแดนแฟนตาซี 

 มหาวิหารท่ีเป็นหน่ึงในโบสถไ์มท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก นิทาน
เมืองไม ้หมู่บา้นเมืองไม ้ และสวนหินดึกด าบรรพ ์

15.00 น. น าท่าน ท่องเท่ียวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนด้วยการ ล่องเรือ 
ชมสวนเเลยีบคลองมหาสวัสดิ์ หรือท่ีชาวบา้นขนานนามกนัวา่ คลองขุด 
สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2402โดยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หัวเพื่อ "ใช้เป็นเส้นทางหลกัในการเสด็จพระราชด าเนินไป
พระปฐมเจดีย ์และเป็นคลองเปิดใหเ้ป็นนาส าหรับแจก   พระเจา้ลูกเธอ" 
(พระราชหัตถเลขา ,พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ
ประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ. 128) เม่ือการขุดคลองแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2403 พระองคจึ์งไดพ้ระราชทานนาม
ให้คลองสายน้ีว่า "มหาสวสัดี" เช่ือกันว่าความสวสัดีอนัเป็นท่ีมาของคลองแห่งน้ี น่าจะหมายถึงความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสยามประเทศในยุคนั้น รวมถึงความสุขสวสัดีอนัเกิดจากการท่ีประชาชนจะ
ไดใ้ชค้ลองแห่งน้ีเป็นเส้นทางลดัไปสู่การนมสัการพระปฐมเจดียไ์ด ้  หลงัจากนั้น  น าท่านไปชมสถานท่ีน่า
สนในการล่องเรือเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  อาทิ เช่น นาบัว ซ่ึงมีเน้ือท่ีประมาณ 20 ไร่ ซ่ึงปลูกดอกบวัพนัธุ์ 
สัตตบุศย ์เป็นพนัธุ์ท่ีคนนิยมซ้ือไปบูชาพระ  
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์   ณ  บ้านศาลาดิน ท่ีน่ีท่านจะไดเ้รียนรู้การผลิตและแปรรูปสินคา้
เกษตรของชุมชนหลายอยา่งท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็น ไข่เคม็เสริมไอโอดีน ขา้วตงัท่ีท าจากขา้วกลอ้ง  
กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์   ซ่ึ งเขามีโรงอบกล้วยท่ีสะอาดและ
ปราศจากแมลงวัน  รวมถึงมุมจ าหน่ายสินค้าโอท็อปและสินค้า
การเกษตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลว้ยตาก มะม่วงกวน ข้าวไรซ์เบอร์รี 
หรือขา้วตงั ใหท้่านเลือกชอ้ปกลบับา้นกนัดว้ย 
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 น ้าฟักข้าวแปรรูป  ไดเ้รียนรู้การปลูกผลฟักขา้ว พร้อมทั้งชมการสาธิตการแปรรูปฟักขา้ว เป็นน ้ า
ฟักขา้ว เป็นสบู่ เป็นแชมพู และท าซอสเยน็ตาโฟจากน ้าฟักขา้ว รสชาติแสนอร่อย  

 

สวนกล้วยไม้  ซ่ึงเดินจากท่าจอดเรือไปเพียง 200 เมตร  เราจะ
ไดช้มแปลงปลูกกลว้ยไมส้วยๆ หลากสีสัน โดยส่วนใหญ่เป็น กลว้ยไม้
ตระกูลหวาย ซ่ึงมีทั้งสีเหลือง ม่วง แดง ต่างเบ่งบานชูช่ออวด 
สีสันกนัอยา่งสวยงาม นอกจากนั้นยงัมีพนัธุ์อ่ืนๆ ท่ีเขาทดลองปลูก 
ใหช้มกนัดว้ย ทางเจา้ของสวนจะอธิบายเร่ืองวิธีการปลูก ดูแลรักษา 
และพนัธุ์กลว้ยไมท่ี้ปลูกในสวน และหากใคร ชมแลว้ชอบ 
สนใจอยากจะซ้ือพนัธุ์ไมก้ลบับา้น เขาก็มีจ าหน่ายในราคาไม่แพง
เช่นกนั 

สวนเกษตรผสมผสาน บนเน้ือท่ีกวา่ 40 ไร่ ซ่ึงจดัสรรเป็น 
ท่ีนา และสวนผลไมท่ี้ปลูกผสมผสานกนัหลายชนิด อาทิ มะพร้าว 
มะม่วง ขนุน ส้มโอ ของขึ้นช่ือของนครปฐม ไฮไลตอี์กอยา่งของท่ีน่ี 
คือ การนั่งรถอีแต๋น เท่ียวชมสวน ซ่ึงคุณลุงจะมีลีลาการขบัท่ีเร้าใจเฉพาะตวั และจะพาเราลดัเลาะไปตาม
สวนท่ีร่มร่ืน จนถึงนาขา้วเขียวขจีท่ีสวยงาม  หลงัซ้ือของฝากรียบร้อยแลว้ น าคณะเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 

ค่าบริการ    ราคาท่านละ    4,700  บาท               
พกัเดี่ยว เพิม่ ท่านละ  700   บาท 

อตัรานีร้วม 
☺ โรงแรมท่ีพกั  1  คืน  //  ห้องละ  2  ท่าน  
☺ ค่าบริการรถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าผูน้ าทาง และเจา้หนา้ท่ีบริการตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข 

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
☺ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล์ 
☺ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามรายการท่ีระบุ  
☺ ค่าล่องเรือเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  / ตลาดน ้าด าเนินสะดวก 
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อตัรานีไ้ม่รวม 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์
X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

X ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่  7 %  และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 
 
หมายเหตุ 
1. รายการท่องเท่ียวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพื่อความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินมดัจ าไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งน าเงิน ไปมดัจ าโรงแรมและรถบสั  

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :  คุณมินทร์   

โทร.  02 – 9340833 – 4   ต่อ 23   โทรสาร.  02 – 9340380 
  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


