MY CRAFT TRIP: PHATTHALUNG
SOOKNIYOM TOUR X VARNI CRAFT
ทะเลน้อย – ชุมชนทอกระจูด – เมืองเก่าสงขลา – เกาะยอ
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)
สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณร่วมการเดินทางรูปแบบใหม่ TRAINING TRIP กับการเรียนรู ้ “วัฒนธรรมท้องถิ่น”ซึ่ง
ให้ทงั้ ความสุขและความรูผ้ ่านการลงมือทาสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อค้นหา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” โดยจะพาไปเรียนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิและจบลงที่ได้ชนิ ้ งานที่สร้างสรรค์ขึน้ ด้วยตัวเองติดมือกลับบ้าน พร้อมกับ
เก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจในพืน้ ที่ เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนังในวัด สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน หรือ เล่าประวัติศาสตร์ของเมือง
เก่า เป็ นต้น
คุณนัท - มนัทพงศ์ เซ่งฮวด ผูน้ าภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาว
พัทลุงมาสร้างสรรค์ ต่อยอดด้วยการออกแบบที่ทันสมัยจึงทา
ให้แบรนด์ “หัตถกรรมกระจูดวรรณี” (VARNI SOUTHERN
WICKERY) กลายเป็ นกระจูดแสนเก๋คว้ารางวัลด้านดีไซน์
มากมาย ได้ออกไปอวดโฉมในตลาดทัง้ ไทยและต่างประเทศ
ไฮไลท์กิจกรรม
- เที่ยวพัทลุง และสงขลา สองเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ วิถีชมุ ชนที่มีเสน่ห์
และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- ล่องทะเลน้อย ทะเลสาบขนาดใหญ่เขตพืน้ ที่ช่มุ นา้ โลก หรือ “แรมซาร์ไซด์” ชมวิถีชวี ิตประมงพืน้ บ้าน
ชมธรรมชาติอนั งดงาม ทะเลบัว และนกนานาชนิด
- ร่วม เวิรค์ ชอปเพื่อเรียนรู้วิถี ‘กระจูด’ ครบวงจร ตัง้ แต่ไปเก็บมาจากต้นสดจนถึงขัน้ แปรรูปเป็ น
กระเป๋ ากระจูดแสนเก๋
- เที่ยวชม ป่ าสาคู ในพืน้ ที่ 80 ไร่ ที่บา้ นหัวพลุ ชมการสาธิตขูดแป้งสาคูและลองทา “ขนมเปี ยกสาคูต้น”
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- เที่ยว เกาะยอ ในทะเลสาบสงขลา ชิม จาปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลกู เล็กกว่า ดูการทาผ้าทอเกาะ
ยอ เป็ นผ้าพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียง ทากิจกรรม DIY ทาปกสมุดไดอารี่และตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอสี
ต่างๆ
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.
08.00 น.
09.20 น.

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพ – หาดใหญ่ – พัทลุง – ปากประ – ควนขนุน

(1)

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C เช็คอิน สายการบินไทยสมายล์
เจ้าหน้าที่สขุ นิยมทัวร์ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทาง สู่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 269
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ เที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา เมืองเล็กๆ
ริมทะเลสาบสงขลา เมืองที่มีเสน่หแ์ ละความหลากหลายทางวัฒนธรรม เดินเที่ยว ถนนนางงามสงขลา ถ่ายรูป
กับสตรีทอาร์ทสุดชิค ถนนนางงาม ถนนสายหลักเก่าแก่ของย่านเมืองเก่าสงขลา เป็ นศูนย์กลางย่านอาหาร
พืน้ เมืองของสงขลาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ย่านนีจ้ ึงมีมนต์สะกดดึงดูดให้ไปชมการผสมผสานระหว่างศิลปะและ
วัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านกาแฟเก๋ๆ รวมถึงจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์กชิคๆ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เกาะยอ เป็ นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพานติณสูลานนท์ บน
เกาะยอมีการทาสวนผลไม้แบบสุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้
ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จาปาดะ ลักษณะคล้ายขนุนแต่ลูกเล็กกว่า และผ้าทอเกาะยอ เป็ นผ้าพืน้ เมืองที่มีชื่อเสียง
และได้รบั ความนิยมจากผูน้ ิยมสวมใส่ผา้ ไทย มีลายที่เป็ นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอกพะยอม
 รับประทานอาหารกลางวันที่รา้ นมหัศจรรย์เกาะยอ
ทากิจกรรม DIY ทาปกสมุดไดอารี่และตกแต่งด้วยผ้าทอเกาะยอสีต่างๆ กับกลุ่มผ้าทอร่มไทร ป้ายม-ยมนา
(ประธานกลุ่ม) บอกว่า ด้วยเอกลักษณ์ของผ้าเกาะยอที่ทอเป็ นลาย
เล็กๆ จึงเป็ นเหตุให้ผทู้ อต้องมีสมาธิสงู มากในการทาดอกผ้าแต่ละ
ดอก เพราะไม่อย่างนัน้ ลายที่ควรจะได้ออกมาเป็ นดอกกลมๆ อาจบิด
เบีย้ วเหลืออยู่เพียงซีกเดียว ส่วนชื่อเรียกลวดลายของผ้าส่วนใหญ่มกั
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เย็น

ตัง้ ชื่อกันง่ายๆ ตามลักษณะที่ดคู ล้ายคลึงกับพืชพรรณไม้ที่พบเห็นได้ท่วั ไป เช่น ลายดอกพยอม ลายดอกรสสุคนธ์
ลายพริกไทย ลายลูกหวาย แต่บางครัง้ ก็ตงั้ ตามชื่อของผูค้ ิดลาย เช่น ลายโกเถีย้ ม และ ชิมขนมเค้กจาปาดะขนุน
จาก สวนเกษตรลุงวี ผลไม้ขนึ ้ ชื่อของเกาะยอ
เมื่อได้เวลาสมควร เดินทางต่อไปยัง จ.พัทลุง (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
นาท่านชม วังเจ้าเมืองพัทลุง สร้างในสมัยพระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจ
วงศ์) เป็ นผูว้ ่าราชการ ปัจจุบนั ทายาทตระกูล “จันทโรจวงศ์” ได้มอบวังนี้
ให้เป็ นสมบัติของชาติและกรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ น
โบราณสถาน
เที่ยวชม วัดวัง พัทลุง วัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้สร้างขึน้ ใหม่โดยพระยาพัทลุง (ทองขาว) ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งสาคัญของวัดวังคือ พระอุโบสถ เป็ นสถาปัตยกรรมสมัย
รัตนโกสินทร์ ชมความงดงามของภาพเขียนสีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งคาดว่า
เป็ นช่างฝี มือคณะเดียวกับช่างที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วดั พระศรี
รัตนศาสดาราม
รับประทานอาหารค่าที่รา้ นสามกั๊ก
จากนัน้ เดินทางสู่ อาเภอควนขนุน นาท่านเข้าสู่ที่พกั VARNI CRAFT STAY (หัตถกรรมกระจูดวรรณี)
ที่พกั เพื่อการเรียนรูท้ ี่ออกแบบสาหรับผูท้ ี่มีใจรักในงานคราฟจากกระจูด ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และของ
ประดับเล็กๆน่ารักอย่างใส่ใจจากกระจูดของวรรณี
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วันที่สองของการเดินทาง

ควนขนุน – ทะเลน้อย – เวิรค์ ชอปกับวรรณีกระจูด – ตลาดป่ าไผ่สร้างสุข

(2)

05.45 น.

พร้อมกันที่หน้ารีสอร์ท นาท่านไปยังท่าเรือ ชม ทะเลน้อย ทะเลสาบนา้ จืด หรือเรียกว่า “อุทยานนกน้าทะเล
น้อย” เป็ นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย สัมผัสแสงแรกยามเช้าซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ และฝูง
ควายนา้ ซึ่งยิ่งนับวันจะหาดูยาก ชมไฮไลท์ของทะเลน้อยคือ แหล่งดู
ทะเลบัวแดงที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
พืน้ ที่ และความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลน้อย ทาให้พนื ้ ที่ “พรุ
ควนขีเ้ สีย้ น” ของทะเลน้อยได้รบั การประกาศให้เป็ นเขตพืน้ ที่ชุ่มนา้
โลก หรือ “แรมซาร์ ไซด์” (RAMSAR SITE) แห่งแรกในเมืองไทย
จากนัน้ นั่งเรือต่อไปยัง ทุ่งกระจูด ให้ท่านได้รูจ้ กั กับพืชนา้ ที่กลายมา
เป็ นสินค้าจากภูมิปัญญาที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลก ช่วยกันเก็บกระจูดจากต้นสดเพื่อนากระจูดนีไ้ ปสานกันในช่วง
สาย

08.30 น.
10.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
เริ่มกิจกรรมเรียนรู้และสานกระจูด กับ คุณนัท มนัทพงศ์ เซ่งฮวด
เรียนรูป้ ระวัติเกี่ยวกับการทากระจูด
เรียนรูป้ ระสบการณ์ทางานของกระจูดวรรณี
เรียนรูข้ นั้ ตอนวิธีการทากระจูด
พักเบรก ด้วยขนมท้องถิ่น
หลังเบรก ทากิจกรรม WORKSHOP เรียนสานกระจูด
รับประทานอาหารกลางวัน ลิม้ ลองขนมจีนพืน้ บ้าน
ไก่ทอดสูตรใต้ ทานพร้อมผักสดนานาชนิด
เรียนรูเ้ ทคนิคการแต่งแต้มสีสนั ตามจินตนาการของท่านลงบนกระเป๋ าสะพาย
เสร็จกิจกรรมการเรียนรู แ้ ละรับชิน้ งาน
ชิน้ งานที่ท่านจะได้รับ กระเป๋าใส่เหรียญ 1 ชิน้
กระเป๋าสะพาย 1 ชิน้

10.45 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.
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15.30 น.

18.00 น.

เดินเล่น ตลาดป่ าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน ตลาดสินค้าปลอดภัย อนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์โลก เน้นสร้าง
ความสุขให้ทงั้ คนซือ้ คนขาย ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยสโลแกน “อิ่มกาย สบายใจ
สุขอยู่ที่พอ” ทัง้ ตลาดเต็มไปด้วยต้นไผ่ให้ความร่มรื่น ร้านค้าก็ตกแต่ง
ด้วยวัสดุธรรมชาติ ขายสินค้าพืน้ บ้านเป็ นส่วนใหญ่ พืน้ ที่ของที่นี่แทบไม่
มีหลังคาเลยเพราะมีไผ่รม่ รืน่ ไปทัง้ ตลาด
รับประทานอาหารเย็นที่รา้ นอาหารวิวยอ ร้านอาหารของรีสอร์ท
จากนัน้ นาท่านกลับเข้าสู่ที่พกั ศรีปากประ รีสอร์ท ****
รีสอร์ทตัง้ อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของลากูนเชื่อมติดกับทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ์
ทางด้านชีวภาพรวมไปทัง้ รูปแบบตัวอาคารที่สร้างได้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง จัดได้ว่าเป็ นรีสอร์ท
แนวอนุรกั ษ์ธรรมชาติเป็ นความลงตัวและสมบูรณ์แบบระหว่างธรรมชาติและความสะดวกสบาย

วันที่สามของการเดินทาง

เช้า

พัทลุง – ชมป่ าสาคูและทาขนมเปี ยกสาคูต้น – สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
– กรุงเทพฯ
(3)

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางไปรูจ้ กั กับต้นสาคูแท้ๆ ที่ทามาจากแป้งต้นสาคู สาคูจากต้นสาคูธรรมชาติจะออกสี
ชมพู อมนา้ ตาล ไม่ใช่สีขาวแบบที่เราเคยกิน (แบบสีขาวทาจากแป้งมันสาปะหลัง) นาชมป่ าสาคูในพืน้ ที่ 80 ไร่ ที่
บ้านหัวพลุ ควนขนุน จ.พัทลุง เราได้เห็นสาคูที่มีทกุ แบบ ตัง้ แต่ตน้ เล็กจนถึงต้นแก่พร้อมตัด
ชมสาธิตการขูดแป้ งสาคู และลองทา ”ขนมเปี ยกสาคูต้น” ด้วยตัวท่านเอง
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เที่ยง
บ่าย

17.00 น.
19.45 น.
21.15 น.

เดินทางสู่ จังหวัดสงขลา ผ่านสะพานแห่งความสุข สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่เต็มไปด้วยพลังแห่ง
ความสุข เพราะสองข้างทางคือภาพอันงดงามของวิถีธรรมชาติอนั
สมบูรณ์และเรียบง่าย ยาวประมาณ 5.5 กิโลเมตร เป็ นสะพานที่ยาวที่สดุ
ในประเทศไทยที่ขา้ มทะเลสาบ เชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็ นโบราณสถานของ
ชาติ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบจีนผสมตะวันตก อายุกว่า 100 ปี เดิม
เป็ น คฤหาสน์ของผู้ช่วยเจ้าเมืองสงขลา พระยาสุนทรานุรกั ษ์ (เนตร
ณ สงขลา) ผูช้ ่วยราชการเมืองสงขลา ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของภาคใต้ตอนล่าง นอกจากนี้
ยังจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับ ตระกูล ณ สงขลา ซึ่งเป็ น
ตระกูลเจ้าเมืองสงขลาในอดีตด้วย
นาท่านช้อปปิ ้งของฝากที่ ตลาดกิมหยง ขนมขบเคีย้ ว ผลไม้ เครื่องสาอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา
ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน
ได้เวลาเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ หลังโหลดสัมภาระเรียบร้อย อิสระท่านรับประทานอาหารเย็น ในบริเวณ
อาคารผูโ้ ดยสารสนามบิน ร้านแนะนา เช่น ร้านโกปี เตี๊ยม, ร้าน BLACK CANYON
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 268
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now
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Happy price (ผู้ใหญ่ขั้นต่า)
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้อง SRI VILLA BATHTUB จานวน 3 ห้อง)
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้อง LUMPOO LAGOON จานวน 6 ห้อง
SRI VILLA SEAVIEW จานวน 2 ห้อง)
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้อง YOR LAGOON จานวน 4 ห้อง)
ราคาพิเศษสาหรับนักเรียน-นักศึกษา (อายุ15-22 ปี ) ท่านละ
** ในกรณีพกั ห้อง SRI VILLA BATHTUB
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม เริ่มต้น ท่านละ

ขั้นต่า
จานวน 15 ท่าน
15,500 บาท
15,900 บาท
16,500 บาท
13,500 บาท
2,500 บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน (แบบโฮมสเตย์ และ 4 ดาว) พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ ชอป ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั ิเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ทัศนาจร สายการบินไทยสมายล์ เส้นทาง สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ - สุวรรณภูมิ
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 นี้
จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
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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 การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369
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