น่าน - แพร่
GREEN JOURNEY
ฤดูกาลแห่งความสดชื่นและเขียวขจี
วันที่ 9 – 12 ตุลาคม พ.ศ.2563 (4 วัน 3 คืน)

ความสุขของทริปนี้
- สัมผัสเสน่หข์ อง น่านและแพร่ ในเดือนกันยายน ช่วงเวลาแห่งความสดชื่นเขียวขจีของไร่นาป่ าเขา
- สูดอากาศบริสุทธิ์และพักค้างคืนท่ามกลางขุนเขาที่อาเภอบ่อเกลือ ทาสปาเกลือจากเกลือสินเธาว์ภเู ขา
และชิม "ไก่มะแขว่น" ฝี มือเชฟทวน ตานานแห่งบ่อเกลือ
- เที่ยวอาเภอปัว ชม สวนโกโก้และลองทาช็อกโกแลตที่ "โกโก้วลั เลย์" ชิมเมนูเห็ดที่ "ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนา้ "
ชมงานผ้าลายนา้ ไหลไทลือ้ ที่ "ลาดวนผ้าทอ"
- เยือนบ้านนาคูหา จ.แพร่ แหล่งโอโซนอันดับ 7 ของไทย 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวเกษตรสีเขียว เดิน
สะพานไม้ไผ่ลดั กลางทุ่งนาที่ทอดสู่ "วัดนาคูหา" เป็ นภาพวิถีชีวิตที่สวยงาม
- ชม "บ้านไม้โบราณ" หลายหลังในแพร่ที่ยงั คงความสวยงาม ไหว้พระธาตุ นั่งรถรางชมเมืองและลองทา
WORKSHOP "ย้อมผ้าม่อฮ่อม" ที่บ้านทุ่งโฮ้ง ชม "แพะเมืองผี" สิ่งอัศจรรย์ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ
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วันแรกของการเดินทาง
08.30 น.
09.40 น.
11.00 น.
12.00 น.
บ่าย
15.30 น.

17.00 น.
18.00 น.

19.30 น.

08.00 น.

12.00 น.

(1)

พบกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14-15 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่สุขนิยม
ทัวร์ คอยต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกด้านการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ ด้วย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8002
เดินทางถึง สนามบินแพร่ เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตู้ปรับอากาศ (นั่งคันละ 7-8 ท่าน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านข้าวซอยเจ๊เล็ก ต้นตารับข้าวซอยชื่อดังแห่งเมืองแพร่
นั่งรถราง ชมเมืองแพร่ เริ่มต้นจากคุม้ เจ้าหลวงเมืองแพร่ ไปยังศาลหลักเมือง บ้านวงศ์บุรี บ้านวิชยั ราชา บ้าน
หนานไชยวงศ์ ผ่านประตูชยั วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารและวงเวียนพรหมวิหารสี่ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
นาท่านเดินทางสู่ บ้านนาคูหา หมู่บา้ นเล็กๆ แหล่งโอโซนอันดับ 7
ของประเทศ ชม วัดนาคูหา วัดเก่าแก่ประจาบ้านคูหา สักการะ
พระเจ้าตนหลวงโดยมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่าน
กลางทุ่งนาและหุบเขาที่เงียบสงบ
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารร่มไม้ใหญ่
ออกเดินทางสู่ กาดกองเก่า อิสระเดินเล่นที่ถนนคนเดิน เต็มไป
ด้วยศิลปะวัฒนธรรม ความอบอุ่นและความเป็ นตัวตนของเมืองแพร่ ซึ่งบรรยากาศเป็ นตลาดแบบพืน้ บ้าน ของที่
วางขายภายในตลาดมีทงั้ อาหารพืน้ เมือง เสือ้ ผ้าพืน้ เมืองของแพร่ มีคณ
ุ ป้าคุณยายทากับข้าวมาขาย เก็บผักตามรัว้
บ้านมาขาย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมเฮือนนานา *** หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้าตรู่

กรุงเทพ – แพร่ – นั่งรถราง ชมเมืองแพร่ – วัดนาคูหา

วัดพระธาตุช่อแฮ – แพะเมืองผี – บ้านทุ่งโฮ้ง – บ้านทุ่งโฮ้ง – น่าน

(2)

ตักบาตรยามเช้าที่ ตลาดแพร่ชมภูมิ่ง ตลาดที่ก่อตัง้ มากว่า 60 ปี เป็ น
ศูนย์รวมพ่อค้าแม่คา้ ทั่วทัง้ จังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นมัสการ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็ นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บา้ นคู่เมือง
จังหวัดแพร่และเป็ นวัดพระธาตุประจาปี
เกิดของผูท้ ี่เกิดปี ขาล
ได้เวลาสมควรออกเดินทางต่อสู่ วนอุทยานแพะเมืองผี เป็ นพืน้ ที่เนินเขาซึ่งสูงกว่า
ส่วนอื่น เกิดจากการพังทลายโดยการกัดเซาะตามธรรมชาติโดยกระแสนา้ เป็ นเวลานาน
ทาให้พนื ้ ที่บางส่วนเป็ นที่สงู ต่าสลับกันไป
หน้าผาและเสาดินมีรูปทรงแตกต่างกัน
ก่อให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารฮ่มไม้ ปลายนา
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13.00 น.

16.00 น.

18.00 น.

20.00 น.

หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งช็อปปิ ้งสินค้าพืน้ เมืองม่อฮ่อม ผ้าย้อมพืน้ เมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็ น
เอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคากล่าวว่า
“ใครมาเมืองแพร่ตอ้ งซือ้ ม่อฮ่อม บ้านทุ่งโฮ้ง” ให้ทา่ นได้ทดลองทา
WORKSHOP ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติด้วยตัวเองทีศ่ ูนย์เรียนรู้
การย้อมผ้าม่อฮ่อมป้ าเหงี่ยม
จากนัน้ ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน (ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั โรงแรมน่านศรีปันนา *** หรือเทียบเท่า
จากนัน้ เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองน่าน เป็ นปูชนียสถานที่สาคัญและเก่าแก่
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุน่ ราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตัง้ อยู่บนดอยเขาน้อยสูงจาก
ระดับนา้ ทะเลประมาณ 240 เมตร หน้าวัดมีทางขึน้ เป็ นบันไดนาค 303 ขัน้ เมื่อขึน้ ไปยืนบนยอดเขาจะมองเป็ น
ทิวทัศน์ของเมืองน่านได้อย่างชัดเจน

รับประทานอาหารค่า ณ ร้านเฮือนภูคา
อิสระเดินเล่นที่ กาดข่วงเมืองน่าน เลือกซือ้ อาหารมากมาย ทัง้
อาหารพืน้ เมือง ผักผลไม้ ของที่ระลึกที่ทาให้นึกถึงเมืองน่าน ของ
แฮนด์เมดต่างๆทีห่ าได้จากที่นี่ในราคาย่อมเยา
กลับเข้าสู่ที่พกั เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน – ปั ว – บ่อเกลือ

(3)

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ วัดหนึ่งเดียวในไทยที่สร้างเป็ นทรงจัตรุ มุขเป็ นทัง้ มหาเจดีย์ พระวิหาร และพระอุโบสถอยู่
ในที่เดียวกัน ชมความงามของ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง “กระซิบรัก” อันลือชื่อ ถือเป็ นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญา
ชัน้ ยอดของศิลปิ นสกุลช่างน่าน
นาชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดน่าน (พิพิธภัณฑ์ที่มีผเู้ ข้าชมมากที่สดุ ของภาคเหนือ ชมตัวอาคาร
พิพิธภัณฑ์ซึ่งในอดีตเป็ น “หอคา” หรือคุม้ ของ เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผูค้ รองนครน่าน ทรงสร้างเป็ นที่ประทับเมื่อ
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11.00 น.
12.00 น.
บ่าย

พ.ศ. 2446 จึงมีอายุครบ 100 ปี เต็ม ตัง้ แต่ปี 2446 (เมื่อล้านนารวมเป็ นหนึ่งเดียวกับสยามแล้ว อาคารนีเ้ คยใช้เป็ น
ศาลากลางจังหวัดน่าน ตัง้ แต่ พ.ศ.2475 จนถึง 2517 จึงจัดตัง้ เป็ นพิพิธภัณฑ์) ชม “งาช้างดา” ซึ่งเจ้าผูค้ รองนครน่าน
ได้รบั มาจากเชียงตุง และกลายเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านมาตราบจนวันนี้
เดินทางสู่ อาเภอปั ว (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวนา้ อร่อยกับสารพัดเมนูเห็ด
ปรุงด้วยใจ ไม่ใส่ผงชูรส
เดินทางต่อไปยัง ลาดวนผ้าทอ เส้นทางผ้าทอไทลือ้ จังหวัดน่าน ผ้าลายนา้ ไหล ต้น
ตารับดัง้ เดิมอยู่ที่บา้ นหนองบัว หมู่บา้ นชาวไทลือ้ เชือ้ สายเมืองล้า โดยเริ่มทอผ้ามา
ไม่นอ้ ยกว่า 150 ปี ปัจจุบนั ผ้าทอลายนา้ ไหล ของบ้านหนองบัว
ไม่ได้ขายกันเฉพาะในชุมชน แต่เป็ นสินค้าภูมิปัญญาที่ทาขึน้ มา
ขายเป็ นของฝากของนักท่องเที่ยวด้วย
จากนัน้ ชม วัดภูเก็ต วัดแห่งนีเ้ ป็ นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจาก
ตัง้ อยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของ
วัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลือ้ ร้านกาแฟชื่อดังของอาเภอปัว และ
ลาธารอยู่ดา้ นล่าง ส่วนด้านหลังเป็ น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนีเ้ ป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขนึ ้ มีอโุ บสถทรง
ล้านนาประยุกต์ จิตรกรรมฝาผนังสามมิติ เป็ นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก สัมผัสความแปลกใหม่ของ ต้นไม้ที่มีอารมณ์ขันอยูค่ ู่วัดปรางค์แห่ง
อาเภอปั วมานานนับร้อยปี ด้วยไม้ตน้ นีม้ ีความแปลกพิสดาร เพียงแค่ลบู เบาๆ บริเวณลาต้น ทัง้ กิ่งก้านใบของมัน
จะสั่นไหว คล้ายบอกว่ามันกาลังรูส้ ึกจั๊กจี๋

เดินทางสู่ COCOA VALLEY CAFÉ จิบช็อกโกแลตอุน่ ๆ พร้อมชมวิวยอดดอยภูคา และชมกรรมวิธีในการผลิต
ช็อกโกแลต ทดลองทา CHOCOLATE BAR ในแบบของตัวเอง เพื่อนากลับไปเป็ นของฝาก
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จากนัน้ ออกเดินทางสู่เดินทางต่อไปยัง อาเภอบ่อเกลือ (ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30
ชั่วโมง) มีชื่อเสียงในด้านการทาเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน บ่อเกลือนีม้ ีมาแต่โบราณและนาไปจาหน่ายยังกรุง
สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา

เย็น

นาท่านเข้าสู่ที่พกั บ่อเกลือ วิวรีสอร์ท **** รีสอร์ทเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขาบรรยากาศส่วนตัวเงียบสงบ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารปองซา ของโรงแรม ปองชาเป็ น
ภาษาถิ่นแปลว่า ทานข้าว สัมผัสกับทิวทัศน์อนั งดงามของแม่นา้ มาง นั่งชม
วิวที่ภูเขาแม่นา้ ที่ระเบียงอันแสนสบาย พร้อมกับลิม้ รสชาติอาหารโดยฝี มือ
คุณทวน อุประจักษ์ ผูซ้ ึ่งเกิดที่บ่อเกลือและเคยเป็ นเชฟฝี มือเยี่ยมทางานที่
โรงแรมชื่อดังหลายแห่งในกรุงเทพ แต่ก็ได้ตดั สินใจหวนกลับมาที่บา้ นเกิด
และมาสร้างบ่อเกลือวิว รีสอร์ทขึน้ ซึ่งบ่อเกลือวิวมีแปลงผักส่วนตัว ที่ปลูก
ผักปลอดสารพิษเพื่อนามาปรุงเป็ นอาหารมากมาย

วันที่ส่ขี องการเดินทาง
เช้า
09.30 น.

13.00 น.

บ่อเกลือ – วัดพระธาตุแช่แห้ง – โฮงเจ้าฟองคา – น่าน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่าน ชมวิถีชีวิตของชาวบ่อเกลือ ชมบ่อเกลือสินเธาว์เก่าแก่ อายุกว่า
100 ปี (การต้มเกลือจะเว้นช่วงเข้าพรรษา) ผ่อนคลายไปกับการทา สปา
เท้าแช่เกลือภูเขา ที่ร้านรฤกบ่อเกลือ พร้อมจิบเครื่องดื่มอุ่นๆหลังทา
สปา (บริการแช่และขัดเท้าโดยเกลือสินเธาว์และสมุนไพร 45 นาที)
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองน่าน (ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร GIN
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(4)

19.00 น.
20.10 น.

สักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุค่บู า้ นคู่เมืองของชาวน่าน
สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี เป็ นพระธาตุประจาปี เถาะ นาท่านไหว้
พระธาตุและถวายโคมหม่าเต้าเพื่อเสริมสิริมงคลแห่งชีวิต
เดินทางสู่ โฮงเจ้าฟองคา เป็ นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ ายเหนือ
สร้างขึน้ มาเมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมา บ้านพักนีเ้ ป็ นบ้านของเจ้า
ศรีตมุ มา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็ นเจ้าผูค้ รองนครน่าน องค์ที่ 12
ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และได้กลายเป็ นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชือ้ สายเจ้าผูค้ รองนครน่านคือ เจ้าฟองคา
นอกจากการชมความเก่าแก่ของโฮงที่ถกู อนุรกั ษ์ไว้อย่างดีแล้ว ยังเปิ ดโฮง
สาหรับเรียนรูเ้ รื่องการทอผ้าพืน้ เมืองอีกด้วย โดยจะมีการสอนการทอผ้าฝ้าย
ด้วยวิธีพนื ้ บ้าน เริ่มตัง้ แต่การปลูกฝ้าย การผลิตเส้นด้ายโดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การย้อมสีธรรมชาติ รวมทัง้ การทอผ้าด้วยวิธีพืน้ บ้าน
จากนัน้ แวะชิม ขนมหวานป้ านิ่ม ร้านขนมหวานแสนอร่อยคู่เมืองน่าน และ
เลือกซือ้ ของฝากพืน้ เมืองก่อนกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3559
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now

Happy price

ขั้นต่า
จานวน 8 ท่าน/1 รถตู้

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

16,500 บาท
2,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 3 คืน ระดับ 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ ชอป ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ทัศนาจร สายการบินนกแอร์และสายการบินไทยแอร์เอเชีย
เส้นทาง ดอนเมือง-แพร่//น่าน-ดอนเมือง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีจานวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ โดยทัง้ นีจ้ ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่าน
ชาระมาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและได้รบั
การยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพิเศษดังนี้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทางของ
กรุ๊ปทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้
บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุ วิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หากมี
เหตุจาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้า มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369
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