กําหนดการโครงการ
การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ จังหวัดเชียงราย
(MFU1)-- (รุนที่ ๒) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
(MFU2)-- (รุนที่ ๓) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(MFU3)-- (รุนที่ ๘) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(MFU4)-- (รุนที่ ๑๐) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๒๒ - ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
(MFU5)-- (รุนที่ ๑๓) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๘ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
(MFU6)-- (รุนที่ ๑๕) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง : วันที่ ๑๕ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่ หนึ่ง (วันพฤหัสบดี) วันตอนรับสูโครงการ
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนเขารวมโครงการ (บริเวณCounter Check in ของสายการบิน) และทําการ
Check in สายการบินไทยสมายล เที่ยวบิน WE 270 เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร
ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางและเตรียมความพรอม (ยินดีที่ไดรูจัก ทักทายเพื่อนใหม)
ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ
• โดยวิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง
๑๐.๒๕ - ๑๑.๕๐ น. เดินทางจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ โดย สายการบินไทยสมายล
เที่ยวบิน WE 270 ไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
๑๑.๕๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ รับสัมภาระ และเดินทางไป
รับประทานอาหารกลางวันและสถานที่ดําเนินกิจกรรม
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. การชี้แจงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมในโครงการ
โดยวิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๑) : สิทธิประโยชนของขาราชการ
เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยทั้งสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
ลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหขาราชการปฏิบัติงาน (จํานวน
๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. รับกุญแจที่พักและนําสัมภาระเขาหองพัก
๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. เดินทางไปสถานที่ดําเนินกิจกรรมและรับประทานอาหารเย็น

๒
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๒๐.๐๐ - ๒๒.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑ : การสรางความผอนคลายทางดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ และดานความคิด ใหเกิดความสุขกายและสบายใจดวยวิถีของธรรมชาติ
• (ลองเรือชมวิถีชีวิตสองฝงแมน้ําเจาพระยาหรือสถานที่ตางๆ ณ กรุงเทพฯ)
โดย วิทยากรจาก ม.แมฟาหลวง
๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐ น. ออกเดินทางจาก สถานที่ดําเนินกิจกรรมไปยังที่พัก
๒๓.๐๐ น.
CHECK IN เขาหองพัก
*** กรุงเทพมหานคร / การแตงกาย ชุดสุภาพ ***

วันที่ สอง (วันศุกร) วันเรียนรูที่สําคัญและการเดินทางสูภาคเหนือ
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา และ CHECK OUT
๐๗.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปยังสถานที่ดําเนินกิจกรรม
๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๒) การสรางเสริมความรูและทักษะ
การคิด วิเคราะห และวางแผน เพื่อการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ(จํานวน ๒ ชั่วโมง
๓๐ นาที) ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย วิทยากรจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทาง ไปยังสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิและรับประทานอาหาร
กลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๕ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ ทําการ CHECK IN สายการบินไทย
สมายล เที่ยวบิน WE 134
๑๕.๐๕ - ๑๖.๒๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตินานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล
เที่ยวบิน WE 134 ไปยังสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย
๑๖.๒๕ - ๑๗.๐๐ น. ถึงสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงรายรับสัมภาระและเดินทางไปที่พัก
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. นําสัมภาระเขาที่พัก
๑๗.๓๐ - ๑๘.๑๕ น. ชี้แจงรายละเอียดการเขารวมโครงการ /แจกเสื้อ พรอมรับกุญแจหองพัก
๑๘.๑๕ - ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ครั้งที่ ๒ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปดมุมมองทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม
และสรางความภาคภูมิใจในเอกลักษณของประเทศ(หอนาฬิกาและตลาดสินคาไนทบารซาร)
• โดย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๒๐.๐๐ น.
เขาหองพัก
**** การแตงกาย เสื้อโปโลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให

๓
วันที่ สาม (วันเสาร) เพื่อหนาที่และการทํางาน
เวลา
๖.๓๐ - ๗.๔๕ น.
๗.๔๕-๘.๓๐ น.
๘.๓๐ - ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.
๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ - ๑๗.๑๕ น.

๑๗.๑๕ - ๑๗.๔๕ น.
๑๗.๔๕ - ๑๘.๓๐ น.
๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

๒๐.๐๐ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
อาหารเชา
เดินทางจากที่พัก ไปยังหองประชุม หรือสถานที่ตามความเหมาะสม
ลงทะเบียน
ชมวีดีทัศน มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ วีดีทัศน สํานักงาน ก.พ.
พิธีเปดโครงการ “การเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต"
โดย ผูบริหารของสํานักงาน ก.พ. และผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๓ : การสรางเครือขายที่จะพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรู
ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน
(กิจกรรมกลุมเพื่อทําความรูจักและสรางความผูกพัน)
โดย ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อาหารกลางวัน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๓) : กิจกรรมการแสดงความคิดเห็น
ปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวกของการเปนขาราชการที่ดีโดยคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชน ประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน (จํานวน ๒ ชั่วโมง)
• กิจกรรมกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณจากการทํางานในพื้นที่
โดย คณะวิทยากรจาก สํานักงาน ก.พ.
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๔) : การทํางานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐ (จํานวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• กิจกรรมและการใหความรูเพื่อสงเสริมศักยภาพบุคลากรภาครัฐสําหรับการทํางานใน
บริบทการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐ โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๔ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งดาน
รางกาย ดานอารมณ ดานจิตใจ และดานความคิด กอใหเกิดความสุขกายและสบายใจ
• เดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (กิจกรรม WALK FOR HEALTH) และชมทัศนียภาพ
โดย ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
เดินทางกลับที่พัก
อาหารเย็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๕ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อเปดมุมมองทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปตยกรรม
• (การสรางความผอนคลายและบริหารจิตใจ) ณ ถนนคนเดินเชียงราย
เดินทางกลับที่พัก

*** การแตงกาย เสื้อโปโลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให กางเกงหรือกระโปรง ***

๔
วันที่ สี่ (วันอาทิตย) วันสุขกาย สบายใจ
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๖.๓๐ - ๗.๔๕ น.
อาหารเชา
๗.๔๕ - ๙.๐๐ น. เดินทางไปดอยตุง
๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งาน (ครั้ งที่ ๕) : การพั ฒ นาประเทศไทยให สู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดวยศาสตรของพระราชา หรือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
ในการปฏิบัติงาน (จํานวน ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ – ดอยตุง เพื่อเรียนรูหลักการทรง
งานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และราชสกุลมหิดล เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูเขารวมโครงการนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน ณ ดอยตุง
๑๑.๓๐ - ๑๒.๑๕ น. เดินทางจากดอยตุงไปอําเภอแมสาย
๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.
อาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปยังเขตเศรษฐกิจชายแดน ของอําเภอแมสาย
๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๖ : การเรียนรูถึงวิถีชีวิตของประชาชน สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศและในกลุมประเทศอาเซียน (กิจกรรมศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย ณ อําเภอแมสาย)
• ศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย ณ อําเภอแมสาย – จังหวัดทาขี้เหล็ก
(สหภาพเมียนมาร)
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. เดินทางจากอําเภอแมสาย ไปยังที่พัก
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
เขาที่พัก
***การแตงกาย ชุดสุภาพ ***

(หามใสกางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด กางเกงรัดรูป เนื่องจากเปนเขตพระราชฐาน)

วันที่ หา (วันจันทร) วันฟาใส ไรสวย
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๖.๓๐ - ๗.๔๕ น.
นําสัมภาระมาไว ณ จุดที่กําหนด พรอม Check out และอาหารเชา
๗.๔๕ - ๘.๓๐ น. เดินทางไปสิงหปารค
๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๖) : ศึกษาระบบการบริหารงานแบบ
Social Enterprise การทํางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสูประเทศไทย ๔.๐
(จํานวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
• ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่จากพืชไรเปนแหลงทองเที่ยว
ณ สิงหปารค (ไรบุญรอด)
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เดินทางไปวัดรองขุน

๕
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๗ : เปดมุมมองทางดานศิลปะรวมสมัยกับการพัฒนา
ชุมชนวัดรองขุน และสรางความภาคภูมิใจในเอกลักษณของประเทศ
• ศึกษาดูงานศิลปะรวมสมัยกับการพัฒนาชุมชน ของอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน
ณ วัดรองขุน
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.
อาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เดินทางไป แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปาแดด
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๗) : การเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และความรูที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานรวมถึงกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู KM เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
(จํานวน ๒ ชั่วโมง) ณ บานโปงศรีนคร อําเภอปาแดด หรือที่เหมาะสม
๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. เดินทางไป มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน(ครั้งที่ ๘) : กิจกรรมสรุปการเรียนรู และ
พัฒนา เทคนิคการสังเกต การใชวิทยุสื่อสาร เพื่อพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรูแบบ
ยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู และเพิ่มการเรียนรูการใชวิทยุสื่อสารและกิจกรรมการ
สังเกต เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (กิจกรรมสรุปการเรียนรูและ
ประสบการณ / การเรียนรูการใชวิทยุสื่อสาร / การสังเกต จากการเขารวมโครงการ)
(จํานวน ๑ ชั่วโมง)
• สรุปการเรียนรูของการเขารวมโครงการและการไปศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะ
การสังเกตและการใชวิทยุสื่อสาร ของการเขารวมโครงการ
๒๐.๐๐ น.
รับกุญแจและเขาที่พัก
*** การแตงกาย

ชุดสุภาพ ***

วันที่ หก (วันอังคาร) วันแหงกําลังใจ
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๗.๐๐ - ๘.๓๐ น.
อาหารเชา
๘.๓๐ - ๙.๐๐ น. เดินทางจากที่พัก ไปยัง สถานที่จัดกิจกรรม
๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๘ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย
ดานอารมณ ดานจิตใจ และดานความคิด กอใหเกิดความสุขกายสบายใจ ดวยภูมิ
ปญญาไทย (กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับธาตุเจาเรือน การดูแลและการทํา
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร) ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
อาหารกลางวัน

๖
เวลา
กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๙ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย ให
มีสุขภาพกายดีอยางถูกวิธีกอใหเกิดความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต”
(กิจกรรมตรวจสุขภาพ)
• การตรวจสุขภาพเบื้องตน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๐ : ความรูและฝกการดูแลสุขภาพทางดานรางกาย
ดานอารมณจิตใจ ดานความคิด ใหมีความสุขกายและสบายใจ รับรูและเขาใจถึงแนว
ทางการจัดการกับความเครียดจากการทํางานดวยตนเอง (กิจกรรมแพทยทางเลือก)
• การรักษาสุขภาพ ๔ กิจกรรม ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
- นวดแผนโบราณ - กดจุดรักษาโรค
- นวดประคบ
- ฝงเข็ม
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ครั้งที่ ๑๑ : การสราง“สมดุลของชีวิต” ใหกับคนทํางานเกิด
ทักษะการทํางานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใชชีวิตที่ดี (Life Skill) ควบคูกันไป
(การใหความรูเกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME)
• เรียนรูการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ OFFICE SYNDROME
๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. เดินทาง ไปยัง สถานที่จัดเลี้ยง
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ ๙) กิจกรรมสรุปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาขาราชการใหมีการเรียนรูแบบยั่งยืนโดยเกิดจากสรุปการเรียนรู หรือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการทํางานซึ่งกันและกัน (กิจกรรมสรุปการ
เรียนรูและประสบการณจากการเขารวมโครงการ) (จํานวน ๑ ชั่วโมง)
• สรุปการเรียนรูของการเขารวมโครงการและการไปศึกษาดูงาน
๑๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. พิธีมอบใบประกาศ
๑๘.๔๕ - ๒๑.๐๐ น. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑๒ : การสรางเครือขายที่จะพัฒนาขาราชการใหมีการ
เรียนรูตลอดชีวิตแบบยั่งยืน โดยเกิดจากความผูกพันและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกัน
และกัน (กิจกรรม มวนอก มวนใจ สปชต.)
• กิจกรรมและการแสดงโดยกลุมผูเขารวมโครงการ ณ สถานที่ตามความเหมาะสม
๒๑.๐๐ น.
เดินทางกลับที่พัก
*** การแตงกาย ชุดสุภาพ ***

๗
วันที่ เจ็ด (วันพุธ) เชียงรายรําลึก
เวลา
๖.๓๐ - ๘.๐๐ น.
๘.๐๐ น.
๘.๓๐ - ๑๐.๕๐ น.
๑๐.๕๐ - ๑๒.๑๕ น.

กิจกรรม/เนื้อหาวิชา
เก็บสัมภาระ CHECK OUT จากที่พัก และ อาหารเชา
ออกเดินทาง ไปยัง สนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย
CHECK IN สายการบินสายการบินไทยสมายล เที่ยวบิน WE 131
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแมฟาหลวงเชียงราย ไปยัง สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยสมายล เที่ยวบิน WE 131
๑๒.๑๕ - ๑๓.๕๕ น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อตอเที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ โดย สายการบินไทยสมายล เที่ยวบิน WE 265
๑๓.๕๕ - ๑๕.๒๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยัง สนามบินนานาชาติหาดใหญ
โดย สายการบินไทยสมายล เที่ยวบิน WE 265
๑๖.๐๐ น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ/นราธิวาส และเดินทางกลับที่พักตามอัธยาศัย
*** การแตงกาย ชุดสุภาพ ***

หมายเหตุ ๑. อาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๒. สิ่งที่ควรเตรียมมาดวย ยาประจําตัว แวนตากันแดด รม
๓. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและสํานักงาน ก.พ. จัดเตรียมหมวกใหกับผูเขารวมโครงการ
๔. สัมภาระไมควรเกิน ๒๐ กิโลกรัมตอคนและควรศึกษาวิธีการเดินทางของสายการบิน

