
 

 

MY CRAFT TRIP: BUENG KAN 
SOOKNIYOM TOUR X LIFE COMMUNITY MUSEUM BUENG KAN 

(บึงกาฬ – โซ่พิสัย – หนิสามวาฬ – หนองคาย) 
วันที ่4 – 6 ธันวาคม 2563 (3 วัน 2 คืน) 

 

สุขนิยมทวัร ์ ชวนคณุรว่มการเดินทางรูปแบบใหม่กบัการเรียนรู ้ “วัฒนธรรมท้องถ่ิน” ซึ่งใหท้ัง้ความสขุ
และความรูผ่้านการลงมือท าสรา้งสรรค ์ ต่อยอดเพื่อคน้หา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 
โดยจะพาไปเรียนรู ้ ลงมือปฏิบติัและจบลงท่ีไดช้ิน้งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยตวัเองติดมือกลบับา้น พรอ้มกบัเกบ็เกี่ยว
แรงบนัดาลใจในพืน้ท่ี เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สมัผสัวิถีชีวิตในชมุชน หรือ เล่าประวติัศาสตรข์องเมืองเก่า เป็น
ตน้ 

คุณขาบ-สุทธิพงษ ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสตแ์ถวหนา้ของไทย เจา้ของรางวลั 

GOURMAND AWARDS ประเทศฝรั่งเศส ปี2020 รางวลัท่ีคนแวดวง
อาหารทั่วโลกต่างใหก้ารยอมรบั หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อรางวลั “ออสการ์

อาหารโลก” ผูต้ัง้ใจพฒันาชมุชนบา้นเกิดในทกุดา้นไปพรอ้มกนัอย่าง
บูรณาการ ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สงัคม พรอ้มไปกบัการสืบทอด
อนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมแบบอีสานดัง้เดิม โดยใชศ้าสตรใ์นดา้น
อาหารและศิลปะท่ีเขาเชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

ไฮไลทก์ิจกรรม 
- เยือน พิพิธภัณฑช์ุมชนมีชวีิต บึงกาฬ เรียนรูว้ิถีชีวิตและภมูิปัญญาทอ้งถิ่นผ่านบา้นไมห้ลงัเก่าอายกุว่า 

60 ปี ถกูน ามารีโนเวตใหม่ โดยน าดีไซนท่ี์อิงธรรมชาติเขา้มาใช ้ผสมผสานกบัดีไซนร์ว่มสมยั  
- รว่มกิจกรรมกบัคุณขาบ เรียนรู ้การเพิ่มมลูค่าอาหารท้องถ่ิน

ด้วยศิลปะการจดัจานและการถ่ายภาพ หรือ “FOOD 
STYLING & PHOTOGRAPHY" พรอ้ม อิ่มอรอ่ยกบัเมนูอาหาร
อีสานพืน้ถ่ินท่ีออกแบบใหส้วยเก๋และอรอ่ย 2 มือ้ 2 สไตล ์ทัง้
เท่ียง และเย็น พรอ้ม WORKSHOP ท าขนมพืน้บ้านชาว
อีสาน  

-  ชมหมู่บ้านศลิปะกราฟฟิตีพ้ญานาค 100 ตนท่ีอยู่รอบ
หมู่บา้นและชอ้ปปิ้งงานหตัถกรรมที่รา้นคา้ของชมุชน 

- เยือน “หินสามวาฬ” หินขนาดใหญ่ติดหนา้ผา ท่ีแยกตวัเป็น 3 กอ้น เรียงต่อกนั คลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ 
- จดุชม “สะดือแม่น ้าโขง” ท่ี วดัอาฮงศิลาวาส ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงใกลก้บัแก่งอาฮง  
- ไหวห้ลวงพ่อพระใส พระคู่บา้นคู่เมืองชาวหนองคาย พระพทุธรูปเก่าแก่ศิลปะเชียงแสนอนังดงาม  

 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – บ้านหอค า – ถนนข้าวเม่าริมโขง (1)                                

 
06.00 น.               คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยสมายล ์เจา้หนา้ที่สขุนิยมทวัร์

ใหก้ารตอ้นรบัและคอยอ านวยความสะดวก 
07.25 น.        ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี  โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ 

WE 2 
08.30 น.          เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี (เปล่ียนการเดินทางโดยรถตู ้ คนัละ 8 

ท่าน) ระหว่างทางบริการ ขนมปังญวน บาแกตตอ์ดุร เจา้อรอ่ยบน
รถ น าทกุท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) 
นมสัการ หลวงพ่อพระใส หล่อดว้ยทอง  ส าริดศิลปะเชียงแสน ลกัษณะ
งดงาม พระคู่บา้นคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิชัย 

12.00 น.           รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี ร้านแดงแหนมเนือง 
13.00 น.           จากนัน้เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ  นอ้งใหม่ จงัหวดัท่ี 77 (ใชเ้วลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) 
14.30 น. เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าขาวม้าหมกัโคลนนาคี ณ กลุ่มทอผ้าพืน้เมือง

บ้านสะง้อ ที่มีความพิเศษตรงที่เสน้ใยผา้ฝา้ยนัน้ยอ้มจากสีธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็นไมช้งโคป่า, ไมข้อ้เขียว, ไมป้ระดู่ เป็นตน้ โดยน ามาตม้  ผสมกนั
ก่อใหเ้กิดสีสดุคลาสสิคอย่างสีเทาและสีน า้ตาลอ่อน นอกจากนีย้งัมีภูมิ



 

 

ปัญญาการหมกัผา้ดว้ยโคลนสดจากริมแม่น า้โขง ซึ่งจะท าใหสี้ผา้
ติดทนนานยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบนัมีการประยกุตน์ าตัวผา้ไปตดัเป็น
เสือ้ผา้ หมวก ดีไซนส์วยงาม  
จากนัน้เดินทางสู่ บ้านหอค า เพ่ือน าทา่นล่องแม่น าโขงชมพระ
อาทิตยต์กฝ่ังตรงข้ามที่ประเทศลาว มีทิวภูเขาลกูใหญ่สีเขียว 
อากาศสดชื่นบริสทุธ์ิ    

เย็น รบัประทานอาหารเย็น 
หลงัอาหารเย็นใหอ้ิสระท่านเดินเล่นถนนคนเดิน ถนนสายวฒันธรรม ถนนข้าวเม่าริมโขงบึงกาฬ “วิถีลุ่มน า้โขง 
เชื่อมโยงสายสมัพนัธ ์บึงกาฬตระการตา" ตลาดประชารฐัวฒันธรรม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั  THE ONE HOTEL BUENG KAN **** 

 
วันสองของการเดินทาง หินสามวาฬ – โซ่พิสัย – พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต – บึงกาฬ   (2)                                

 
05.00น.         ออกเดินทางสู่ “หินสามวาฬ” (TREE ROCK WHALE) เพ่ือ ชมพระอาทิตยขึ์น้ จะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหนา้ผา

สงู ที่แยกตวัเป็น 3 กอ้น เรียงต่อกนั มีอายปุระมาณ 75 ลา้นปีเลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เม่ือมองดจูาก
ระยะไกล หินสามกอ้นนีจ้ะดคูลา้ยกบัฝงูครอบครวัวาฬ มีทัง้พ่อวาฬ แม่วาฬ และลกูวาฬ  ที่นี่ยงัเป็นหนึ่งในจุดชม
วิวที่สวยที่สดุในภูสิงห ์ ที่ส าคญั คือ เราจะไดเ้ห็นผืนป่าสีเขียวที่อดุมสมบูรณ ์ วิวของป่าภูววั แก่งสะดอก หว้ยบงั
บาตร หาดทรายแม่น า้โขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่ง ประเทศลาว  

                             หลกัจากนัน้เดินทางกลบัโรงแรม (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารโรงแรม  
10.00 น. เดินทางสู่ อ.โซ่พิสัย  พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต  (ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) 
11.00 น. ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมสมัยที่พิพิธภัณฑชุ์มชนมีชีวิต พบกบั คุณขาบ  สุทธิพงษ ์สุริยะ ซึ่งเป็น

เจา้ของพิพิธภณัฑแ์ละไดร้บัรางวลัเกียรติยศชนะเลิศ LOCAL TABLE จากเวที GOURMAND AWARDS ประเทศ
ฝรั่งเศส เม่ือเดือน กรกฎาคม2562  พดูคยุและเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย ชายนุ่งโสรง่ ใส่เสือ้ขาว หญิงนุ่งซิ่น ใส่เสือ้
ขาว 

 
 
 



 

 

• ชม เรือนพิพิธภัณฑใ์นมุมต่าง ๆที่มีการออกแบบรว่มสมยั เพ่ือส่งต่อคณุค่างานสถาปัตยกรรมเรือน 
อีสาน   อายกุว่า 60 ปี เรียนรู ้การเพ่ิมมูลค่าอาหาร
ท้องถิ่นด้วยศิลปะการจัดจานและการถ่ายภาพ หรอื 
“FOOD STYLING & PHOTOGRAPHY" 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ประจ าถิ่น โดยเราไดเ้รียนรูแ้ละลงมือจดัส ารบันั้นดว้ย 

บ่าย กิจกรรมช่วงบ่าย กบัคุณขาบ  สุทธิพงษ ์สุริยะ 

• เรียนรูง้าน DIY การจัดดอกไม้ (ดอกไมแ้ละภาชนะที่มีอยู่ในชุมชน) 
จากนัน้น าไปถวายวดัในชุมชน พรอ้มดว้ยขา้วของสงัฆทาน 

• ทดลองท าของว่างกบัเมน ูขนมดอกบัว  พรอ้มเรียนรูก้ารจดัจาน 
ตกแต่ง  

• เดินชม งานกราฟฟิตีภ้าพวาดพญานาค ทีอ่ยู่รอบหมู่บา้น เลือกซือ้
งานหตัถกรรมที่รา้นคา้ของชุมชนมีการออกแบบดีไซนส์วยงาม 

• พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่ส  าคญัของชาวอีสาน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั
ขวญัและจิตใจ เพ่ือใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจที่ดีขึน้  

การด าเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทกุอย่าง จึงมีการบายศรีสู่ขวญัควบคู่กนัไป
เสมอ เป็นการเรียกรอ้งพลงัทางจิต ช่วยใหมี้พลงัใจที่เขม้แข็ง สามารถฟันฝ่าภยัพิบตัิต่าง ๆได ้
การสู่ขวญัช่วยท าใหเ้กิดมงคล ท าใหด้ ารงอยู่ดว้ยความสขุราบรื่น มีโชคลาภมากขึน้ และอาจ
ดลปรารถนาใหผู้ท้ี่เคราะหร์า้ยพน้จากสรรพเคราะหท์ัง้ปวง ดว้ยมลูเหตแุห่งการสู่ขวญั การ
ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกบัขวญัและจิตใจ ช่วยก่อใหเ้กิดขวญั
และก าลงัใจที่ดีขึน้ ซึ่งชาวอีสาน เห็นความส าคญัทางจิตใจเป็นอย่างมาก ดงันัน้วิถีการด าเนิน

ชีวิตแทบทกุอย่างจึงมกัจะมีการสู่ขวญัควบคู่กนัไปเสมอ 
เย็น          รบัประทานอาหารเย็นเรียนรูแ้ละลงมือจดัส ารบัดว้ยกนั  

 หลงัอาหารเย็นเดินทางกลบัที่พกั THE ONE HOTEL BUENG KAN  **** 
 
 
 
 
 
 

 
วันทีส่ามของการเดินทาง บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – จังหวัดหนองคาย  – หมู่บ้านนาข่า  – กรุงเทพฯ     (3)                                

 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารโรงแรม  



 

 

น าทกุท่านเดินทางสู่  วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงใกลก้บัแก่งอาฮง หรือ จุดชม “สะดือแม่น า้โขง ” 
ถือว่าเป็นที่ที่แม่น า้โขงลึกที่สดุ ไม่สามารถวดัความลึกได ้กระแสน า้ไหลเชี่ยวมากในฤดนู า้หลากและมีกระแสน า้
ไหลวนเป็นรูปกรวยขนาดใหญ่สงั เกตุไดจ้ากเม่ือมีวสัดุหรือซากไมข้นาดใหญ่ลอยมาถึงบริเวณนี ้และยงัเป็นชม
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ “บัง้ไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัหนองคาย (ใช้
เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) 
 
 
 
 
 

 
12.00 น.          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ครวัชายโขง   
13.00 น.          ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี  (ใชเ้วลาเดินทาง 30 นาที) ถึง หมู่บ้านนาข่า เป็นตลาดผา้ไหมที่มีคณุภาพ

และมีชื่อเสียงของจงัหวดัอดุรธานี  แหล่งชอ้ปผา้ที่ขึน้ชื่อเร่ืองความสวยงามและคณุภาพดีเลิศ ดว้ยการสืบสาน
กนัมาอย่างยาวนานของศิลปะหตัถกรรมไทยของชาวอีสาน ที่คงเอกลกัษณล์วดลายความเป็นอีสานไวใ้นผา้ไหม
คณุภาพด ีที่ถกัทอดว้ยเทคนิคชัน้สงู ที่เรียกว่า ผา้ทอลายขิด หรือ หา้ไหมลายขิด ซึ่งเป็นผา้พืน้เมืองของภาค
อีสาน 
ไดเ้วลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินอดุรธานี    

16.25 น.  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล ์เที่ยวบินที่ WE 7 
17.20 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม 

ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหว่างน าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  
ค่าที่พกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

Happy price 

ขั้นต ่า 
จ านวน 8 ท่าน 
(รถตู้ 1 คัน) 

ขั้นต ่า 
จ านวน 15 ท่าน 
(รถตู้ 2 คัน) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  15,900.- บาท 14,900.- บาท 

ราคาพิเศษส าหรบั นักเรียน-นักศึกษา 
(อาย ุ15-22 ปี) ท่านละ 

13,900.- บาท 12,900.- บาท 

พกัหอ้งเด่ียวช าระเพิ่ม ท่านละ 1,200.- บาท 1,200.- บาท 



 

 

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมเวิรค์ชอป ที่ระบุในรายการ   

 ประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์  านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ทศันาจร สายการบินไทยสมายล ์เสน้ทาง สวุรรณภูมิ – อดุรธานี - สวุรรณภูมิ 

 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
นอกเหนอืการควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ช าระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แต่ไดต้กลงล่วงหนา้ก่อนการเดินทางและ
ไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

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 และยืนยนัการเดินทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราค่าบริการทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคาน า้มนัของสายการบิน 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้ าหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 



 

 

บริษัท สขุนิยมทวัร ์จ ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ
การเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภยัธรรมชาติ และเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั หาก
มีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัย เช่น การถกูหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


