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MY CRAFT TRIP: PHATTHALUNG 
SOOKNIYOM TOUR X VARNI CRAFT 

ทะเลน้อย – ชุมชนทอกระจูด – เมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ  
วันที ่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

 
สุขนิยมทวัร ์ชวนคณุรว่มการเดินทางรูปแบบใหม่ TRAINING TRIP กบัการเรียนรู ้“วัฒนธรรมท้องถ่ิน”ซึ่ง

ใหท้ัง้ความสขุและความรูผ่้านการลงมือท าสรา้งสรรค ์ต่อยอดเพื่อคน้หา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน” โดยจะพาไปเรียนรู ้ลงมือปฏิบติัและจบลงท่ีไดช้ิน้งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยตวัเองติดมือกลบับา้น พรอ้มกบั
เก็บเกี่ยวแรงบนัดาลใจในพืน้ท่ี เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สมัผัสวิถีชีวิตในชมุชน หรือ เล่าประวติัศาสตรข์องเมือง
เก่า เป็นตน้ 

 
คุณนัท - มนัทพงศ ์เซ่งฮวด ผูน้ าภูมิปัญญาดั้งเดมิของชาว
พัทลงุมาสร้างสรรค ์ต่อยอดดว้ยการออกแบบที่ทันสมัยจึงท า
ให้แบรนด ์“หัตถกรรมกระจูดวรรณี” (VARNI SOUTHERN 
WICKERY) กลายเป็นกระจูดแสนเก๋คว้ารางวัลด้านดีไซน์
มากมาย ได้ออกไปอวดโฉมในตลาดทัง้ไทยและต่างประเทศ 
 

ไฮไลทกิ์จกรรม 

- เที่ยวพัทลุง และสงขลา สองเมอืงเก่าท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร ์วฒันธรรมและ วิถีชมุชนท่ีมีเสน่ห์
และเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

- ล่องทะเลน้อย ทะเลสาบขนาดใหญ่เขตพืน้ท่ีชุ่มน า้โลก หรือ “แรมซารไ์ซด”์ ชมวิถีชวีิตประมงพืน้บา้น 
ชมธรรมชาติอนังดงาม ทะเลบวั และนกนานาชนิด  

- รว่ม เวิรค์ชอปเพื่อเรียนรู้วิถี ‘กระจูด’ ครบวงจร ตัง้แต่ไปเก็บมาจากตน้สดจนถึงขัน้แปรรูปเป็น
กระเป๋ากระจดูแสนเก๋ 

- เท่ียวชม ป่าสาคู ในพืน้ท่ี 80 ไร ่ท่ีบา้นหวัพล ุชมการสาธิตขดูแป้งสาคแูละลองท า “ขนมเปียกสาคูต้น” 
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- เท่ียว เกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา ชิม จ าปาดะ ลกัษณะคลา้ยขนนุแต่ลกูเล็กกว่า ดกูารท าผ้าทอเกาะ
ยอ เป็นผา้พืน้เมืองท่ีมีชื่อเสียง ท ากิจกรรม DIY ท าปกสมุดไดอาร่ีและตกแตง่ด้วยผ้าทอเกาะยอสี
ต่างๆ 
 

วันแรกของการเดินทาง                 กรุงเทพ – หาดใหญ่ – พัทลุง – ปากประ – ควนขนุน   (1)  

 
06.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ช้ัน 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์ C เช็คอิน สายการบินไทยสมายล ์

เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
08.00 น. ออกเดินทาง สู่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 269   
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ เที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองเล็กๆ 

ริมทะเลสาบสงขลา เมืองที่มีเสน่หแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรม เดินเที่ยว ถนนนางงามสงขลา ถ่ายรูป
กับสตรีทอารท์สุดชิค ถนนนางงาม ถนนสายหลกัเก่าแก่ของย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นศนูยก์ลางย่านอาหาร
พืน้เมืองของสงขลาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ย่านนีจ้ึงมีมนตส์ะกดดึงดดูใหไ้ปชมการผสมผสานระหว่างศิลปะและ
วฒันธรรมไดอ้ย่างลงตวั ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟเก๋ๆ รวมถึงจุดถ่ายรูปแลนดม์ารก์ชิคๆ 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เกาะยอ เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยขา้มสะพานติณสูลานนท ์บน
เกาะยอมีการท าสวนผลไมแ้บบสุมรุม หมายถึงผลไมจ้ะผลดักนัใหผ้ลผลิตตลอดปี เช่น สม้โอ มะพรา้ว ขนนุ ผลไม้
ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จ าปาดะ ลกัษณะคลา้ยขนนุแต่ลูกเล็กกว่า และผา้ทอเกาะยอ เป็นผา้พืน้เมืองที่มีชื่อเสียง
และไดร้บัความนิยมจากผูน้ิยมสวมใส่ผา้ไทย มีลายที่เป็นเอกลกัษณ ์เช่น ลายราชวตัถ ์ดอกพิกุล ดอกพะยอม 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัที่รา้นมหศัจรรยเ์กาะยอ  
บ่าย ท ากิจกรรม DIY ท าปกสมุดไดอาร่ีและตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอสีต่างๆ กบักลุ่มผา้ทอรม่ไทร ป้ายม-ยมนา 

(ประธานกลุ่ม) บอกว่า ดว้ยเอกลกัษณข์องผา้เกาะยอที่ทอเป็นลาย
เล็กๆ จึงเป็นเหตใุหผู้ท้อตอ้งมีสมาธิสงูมากในการท าดอกผา้แต่ละ
ดอก เพราะไม่อย่างนัน้ลายที่ควรจะไดอ้อกมาเป็นดอกกลมๆ อาจบิด
เบีย้วเหลืออยู่เพียงซีกเดียว ส่วนชื่อเรียกลวดลายของผา้ส่วนใหญ่มกั
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ตัง้ชื่อกนัง่ายๆ ตามลกัษณะที่ดคูลา้ยคลึงกับพืชพรรณไมท้ี่พบเห็นไดท้ั่วไป เช่น ลายดอกพยอม ลายดอกรสสุคนธ ์
ลายพริกไทย ลายลกูหวาย แต่บางครัง้ก็ตัง้ตามชื่อของผูค้ิดลาย เช่น ลายโกเถีย้ม และ ชิมขนมเค้กจ าปาดะขนุน
จาก สวนเกษตรลุงวี  ผลไมขึ้น้ชื่อของเกาะยอ   
เม่ือไดเ้วลาสมควร เดินทางต่อไปยงั จ.พัทลุง (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  
น าท่านชม วังเจ้าเมืองพัทลุง สรา้งในสมยัพระยาพทัลงุ (นอ้ย จนัทโรจ
วงศ)์ เป็นผูว่้าราชการ ปัจจุบนัทายาทตระกูล “จนัทโรจวงศ”์ ไดม้อบวงันี ้
ใหเ้ป็นสมบตัิของชาติและกรมศิลปากรไดป้ระกาศขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถาน 
เที่ยวชม วัดวัง พัทลุง วดัโบราณ สนันิษฐานว่าสรา้งในสมยักรุงศรี
อยธุยาตอนปลาย ต่อมาไดส้รา้งขึน้ใหม่โดยพระยาพทัลงุ (ทองขาว) ใน
สมยัรชักาลที่ 3 ส่ิงส าคญัของวดัวงัคือ พระอโุบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมยั
รตันโกสินทร ์ชมความงดงามของภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนงัซึ่งคาดว่า
เป็นช่างฝีมือคณะเดียวกบัช่างที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่วดัพระศรี
รตันศาสดาราม 

เย็น รบัประทานอาหารค ่าที่รา้นสามกั๊ก 
จากนัน้เดินทางสู่ อ าเภอควนขนุน น าท่านเขา้สู่ที่พกั VARNI CRAFT STAY (หัตถกรรมกระจูดวรรณี)  

ที่พกัเพ่ือการเรียนรูท้ี่ออกแบบส าหรบัผูท้ี่มีใจรกัในงานคราฟจากกระจูด ภายในตกแต่งดว้ยเฟอรน์ิเจอรแ์ละของ
ประดบัเล็กๆน่ารกัอย่างใส่ใจจากกระจูดของวรรณี 
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วันที่สองของการเดินทาง       ควนขนุน – ทะเลน้อย – เวิรค์ชอปกับวรรณีกระจูด – ตลาดป่าไผ่สร้างสุข (2)  

 
05.45 น. พรอ้มกนัที่หนา้รีสอรท์ น าท่านไปยงัท่าเรือ ชม ทะเลน้อย ทะเลสาบน า้จืด หรือเรียกว่า “อุทยานนกน ้าทะเล

น้อย” เป็นเขตหา้มล่าสตัวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย สมัผสัแสงแรกยามเชา้ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ และฝูง
ควายน า้ ซึ่งยิ่งนบัวนัจะหาดยูาก ชมไฮไลทข์องทะเลนอ้ยคือ แหล่งดู
ทะเลบัวแดงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ดว้ยความอดุมสมบูรณข์อง
พืน้ที่ และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลนอ้ย ท าใหพื้น้ที่ “พรุ
ควนขีเ้สีย้น” ของทะเลนอ้ยไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นเขตพืน้ที่ชุ่มน า้
โลก หรือ “แรมซาร ์ไซด”์ (RAMSAR SITE) แห่งแรกในเมืองไทย 
จากนัน้นั่งเรือต่อไปยงั ทุ่งกระจูด ใหท้่านไดรู้จ้กักบัพืชน า้ที่กลายมา
เป็นสินคา้จากภูมิปัญญาที่สรา้งชื่อเสียงไปทั่วโลก ช่วยกนัเก็บกระจูดจากตน้สดเพ่ือน ากระจูดนีไ้ปสานกนัในช่วง
สาย 

08.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ที่รีสอรท์  
10.00 น. เร่ิมกิจกรรมเรียนรู้และสานกระจูด กับ คุณนัท มนัทพงศ ์เซ่งฮวด  

เรียนรูป้ระวตัิเกี่ยวกบัการท ากระจูด 
เรียนรูป้ระสบการณท์ างานของกระจูดวรรณี 
เรียนรูข้ัน้ตอนวิธีการท ากระจูด 

10.45 น.  พกัเบรก ดว้ยขนมทอ้งถิ่น 
11.00 น.  หลงัเบรก ท ากิจกรรม WORKSHOP เรียนสานกระจูด 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ลิม้ลองขนมจีนพืน้บา้น 

ไก่ทอดสตูรใต ้ทานพรอ้มผกัสดนานาชนิด 
13.00 น.  เรียนรูเ้ทคนิคการแต่งแตม้สีสนัตามจินตนาการของท่านลงบนกระเป๋าสะพาย  
14.30 น. เสร็จกิจกรรมการเรียนรูแ้ละรบัชิน้งาน 

ชิน้งานที่ท่านจะได้รับ กระเป๋าใส่เหรียญ 1 ชิน้ 
   กระเป๋าสะพาย 1 ชิน้ 
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15.30 น. เดินเล่น ตลาดป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน ตลาดสินคา้ปลอดภยั อนรุกัษ์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น รกัษ์โลก เนน้สรา้ง
ความสุขใหท้ัง้คนซือ้ คนขาย ก่อตัง้ขึน้ดว้ยสโลแกน “อิ่มกาย สบายใจ 
สุขอยู่ที่พอ” ทัง้ตลาดเต็มไปดว้ยตน้ไผ่ใหค้วามรม่รื่น รา้นคา้ก็ตกแต่ง
ดว้ยวสัดธุรรมชาติ ขายสินคา้พืน้บา้นเป็นส่วนใหญ่ พืน้ที่ของที่นี่แทบไม่
มีหลงัคาเลยเพราะมีไผ่รม่รืน่ไปทัง้ตลาด  

18.00 น. รบัประทานอาหารเย็นท่ีรา้นอาหารวิวยอ รา้นอาหารของรีสอรท์  
จากนัน้น าท่านกลบัเขา้สู่ที่พกั ศรีปากประ รีสอรท์ **** 
รีสอรท์ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของลากูนเชื่อมติดกบัทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายและอดุมสมบูรณ์
ทางดา้นชีวภาพรวมไปทัง้รูปแบบตวัอาคารที่สรา้งไดก้ลมกลืนไปกบัสภาพแวดลอ้มรอบขา้ง จดัไดว่้าเป็นรีสอรท์
แนวอนรุกัษ์ธรรมชาติเป็นความลงตัวและสมบูรณแ์บบระหว่างธรรมชาติและความสะดวกสบาย 

 
วันที่สามของการเดินทาง   พัทลุง – ชมป่าสาคูและท าขนมเปียกสาคูต้น – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
                                               – กรุงเทพฯ        (3)  

 
เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
 หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางไปรูจ้กักบัตน้สาคูแท้ๆ  ที่ท  ามาจากแป้งตน้สาค ูสาคจูากตน้สาคธูรรมชาติจะออกสี

ชมพ ูอมน า้ตาล ไม่ใช่สีขาวแบบที่เราเคยกิน (แบบสีขาวท าจากแป้งมนัส าปะหลงั) น าชมป่าสาคใูนพืน้ที่ 80 ไร ่ที่
บา้นหวัพล ุควนขนนุ จ.พทัลงุ เราไดเ้ห็นสาคทูี่มีทกุแบบ ตัง้แต่ตน้เล็กจนถึงตน้แก่พรอ้มตดั  
ชมสาธิตการขูดแป้งสาคู  และลองท า ”ขนมเปียกสาคูต้น” ด้วยตัวท่านเอง  
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เดินทางสู่  จังหวัดสงขลา ผ่านสะพานแห่งความสขุ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่เต็มไปดว้ยพลงัแห่ง
ความสุข เพราะสองขา้งทางคือภาพอนังดงามของวิถีธรรมชาติอนั
สมบูรณแ์ละเรียบง่าย ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เป็นสะพานที่ยาวที่สดุ
ในประเทศไทยที่ขา้มทะเลสาบ เชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนนุ  
จ.พทัลงุ และ อ.ระโนด จ.สงขลา  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั  
บ่าย จากนัน้น าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นโบราณสถานของ

ชาติ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมตะวนัตก อายกุว่า 100 ปี เดิม
เป็น คฤหาสนข์องผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสนุทรานรุกัษ์ (เนตร 
ณ สงขลา) ผูช้่วยราชการเมืองสงขลา ภายในจดัแสดงศิลปวตัถทุี่เป็น
มรดกทางวฒันธรรม อนัเป็นเอกลกัษณข์องภาคใตต้อนล่าง นอกจากนี ้
ยงัจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถทุี่เกี่ยวกบั ตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็น
ตระกูลเจา้เมืองสงขลาในอดีตดว้ย 
น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากที่ ตลาดกิมหยง ขนมขบเคีย้ว ผลไม ้เครื่องส าอาง เครื่องใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา 
ตลอดจนเครื่องใชใ้นครวัเรือน 

17.00 น. ไดเ้วลาเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ หลงัโหลดสัมภาระเรียบรอ้ย อิสระท่านรับประทานอาหารเย็น ในบริเวณ
อาคารผูโ้ดยสารสนามบิน รา้นแนะน า เช่น รา้นโกปีเต๊ียม, รา้น BLACK CANYON  

19.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 268 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

Happiness is here and now 
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อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน (แบบโฮมสเตย ์และ 4 ดาว) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ชอป ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยสมายล ์เสน้ทาง สวุรรณภูมิ – หาดใหญ่ - สวุรรณภูม ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์
ค่าทิปหวัหนา้ทัวร ์

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการในกรณีท่ีมีจ านวนผูร้่วมเดินทางนอ้ยกว่าท่ี

ก าหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตจุ าเป็น 

สดุวิสยั อนัเนื่องมาจากการล่าชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ โดยทัง้นี ้
จะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากที่สดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

Happy price (ผู้ใหญ่ขั้นต ่า) 
ขั้นต ่า 

จ านวน 15 ท่าน 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง SRI VILLA BATHTUB จ านวน 3 หอ้ง)  15,500 บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง LUMPOO LAGOON จ านวน 6 หอ้ง  
SRI VILLA SEAVIEW จ านวน 2 หอ้ง) 

 15,900 บาท 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ (หอ้ง YOR LAGOON จ านวน 4 หอ้ง)  16,500 บาท 

ราคาพิเศษส าหรบันกัเรียน-นกัศึกษา (อาย1ุ5-22 ปี) ท่านละ 
** ในกรณีพกัหอ้ง  SRI VILLA BATHTUB 

 13,500 บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม เร่ิมตน้ ท่านละ   2,500 บาท 
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4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและไดร้บั
การยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการพิจารณาผูร้ว่มเดินทางเป็นกรณีพิเศษดงันี ้ 

6.1 ท่านที่สงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านที่ก าลงัตัง้ครรภ ์อนัเนื่องจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เด็กทารกที่อายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ว่มเดินทางท่านอื่นๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านที่จะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ เพ่ือต่อไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดินทางของ
กรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สุขนิยมทัวร ์จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบั

การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หากมี
เหตุจ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 
 
   

 


