
 

 

MY CRAFT TRIP: SAKON NAKORN 
SOOKNIYOM TOUR x MANN CRAFT  

ย้อมผ้า  ป้ันดิน  กินเชฟเทเบิล้ 
วันที ่18 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน) 

 
สุขนิยมทวัร ์ ชวนคณุรว่มการเดินทางรูปแบบใหม่ Training Trip กบัการเรยีนรู ้ “วัฒนธรรมท้องถ่ิน”ซึ่ง

ใหท้ัง้ความสขุและความรูผ้า่นการลงมือทาํสรา้งสรรค ์ ตอ่ยอดเพื่อคน้หา “ความหมายและคุณค่า” แหง่ “ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน” โดยจะพาไปเรยีนรู ้ลงมือปฏิบติัและจบดว้ยการท่ีไดชิ้น้งานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยตวัเองติดมือกลบั
บา้น พรอ้มกบัเก็บเก่ียวแรงบนัดาลใจในพืน้ท่ี เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สมัผสัวิถีชีวิตในชุมชน หรอืเลา่
ประวติัศาสตรข์องเมืองเก่า เป็นตน้  

 

คุณแมน - ปราชญ ์นิยมค้า คนรุ่นใหม่ผู้ปลุกชีวิตครามแห่งเมือง
สกล ผู้ต่อยอด “ผ้าย้อมคราม” ภมูิปัญญาชาวบ้านของสกลนคร
ด้วยการผสานการออกแบบศิลปะและงานหตัถกรรมร่วมกับชุมชน 
จนพาแบรนดไ์ทยไปสร้างช่ือเสียงในระดับโลก และยังรักษา
หัตถกรรมท ามือของชุมชนไว้อย่างย่ังยืน ทีจ่ะเปิด "สวนแมน 
Creative Crafts Center" ชวนเรา Workshop ด้วยกันในคอรส์  
“Eco Print Workshop” 
 

ไฮไลทกิ์จกรรม 
- ชม “3 ด ามหัศจรรยแ์ห่งภูพาน” ณ ศูนยศ์กึษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
- ร่วม “ออกแบบและป้ันดนิ” ณ บ้านช่างป้ัน ดอนหมูดนิ สตดูโิอเครื่องป้ันดนิเผาเซรามกิป้ันสด ท่ีใชด้นิและแรง

บนัดาลใจจากสกลนคร 
- สมัผสัประสบการณ ์ CHEF’s TABLE ในแบบ FARM DINING EXPERIENCE อาหารอีสานตามฤดกูาลเป็นการ

นาํเสนอวถีิชีวติของชาวนาอีสาน  
- เปิดสวนแมน WORKSHOP ย้อมผ้าและเทคนิกการท า ECO - PRINT  กบั คุณแมน แห่ง MANN CRAFT พรอ้ม

พดูคยุถึงเร่ืองราวของแบรนด ์ และแนวคดิในการทาํงาน  
- สกัการะ พระธาตุเชงิชุม ศาสนสถานและโบราณสถานสาํคญั และเยือน ชุมชนท่าแร่ หมูบ่า้นของชาวครสิตท่ี์ใหญ่

ท่ีสดุในเมืองไทย 
- ชมดอกบัวบานสะพร่ัง ท่ี อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรต ิ  นบัเป็นอทุยานบวัท่ีใหญท่ีสดุของประเทศ 

 

 

 



 

 

วันศุกรท์ี ่18 กันยายน 2563  สกลนคร – 3 ด ามหัศจรรยแ์ห่งภูพาน – พพิธิภัณฑอ์าจารยม่ั์น ภูริทัตโต  
                                              – เวริค์ชอปป้ันดนิดอนหมูดนิ – ISAN FARMER DINING EXPERIENCE (1) 

 
05.00 น. พบกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 - 15 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบนินกแอร ์

เจ้าหน้าที ่สุขนิยมทัวร ์คอยตอ้นรบั พรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นการเช็คอิน 
06.10 น.                 ออกเดนิทางสู ่จ.สกลนคร ดว้ย สายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD 9402 
07.30 น.                    เดนิทางถึง สนามบนิสกลนคร เปล่ียนการเดนิทางเป็นรถตูป้รบัอากาศ 
 รบัประทานอาหารเชา้แบบชาวสกล “ร้านเลิศรสไข่กระทะ” 
 (รา้นอาหารญวน ท่ีมีเมนูใหเ้ลือกทัง้ไขก่ระทะ ขา้ว

เปียกเสน้ และขนมปังยดัไสต้า่งๆ)    
 นาํท่านชม “3 ด ามหัศจรรยแ์ห่งภูพาน” ณ ศนูย์

ศกึษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ใน
รชักาลท่ี 9 ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภลูอ้มขา้ว
และป่าภเูพก็ อนัไดแ้ก่ โคเนือ้ทาจิมะภพูาน  ไก่ดาํภู
พาน และสกุรภพูาน    

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีสหกรณโ์พนยางคาํ  
 (มีเมน ูเนือ้โคขนุสเตก็ และพอรค์ชอป ใหท้่านไดเ้ลือก) 
บา่ย เยือน พพิธิภัณฑอ์าจารยม่ั์น ภูริทัตโต ภายใน

พพิธิภณัฑมี์รูปหลอ่เหมือนองคข์องพระอาจารยม์ั่น ใน
ท่านั่งสมาธิ  และมีตูก้ระจกบรรจอุฐิัของท่านท่ีแปร
สภาพเป็นแกว้ผลกึใสสีขาว ยกฐานสงูพืน้ปดูว้ยหิน
อ่อน พรอ้มทัง้ตูแ้สดงเคร่ืองอฐับรขิาร รวมทัง้ประวตัิ
ความเป็นมาของท่านตัง้แตเ่กิดจนมรณภาพ  

16.00 น. นาํท่านสู ่บ้านช่างป้ัน ดอนหมูดนิ สตดูโิอเครื่องป้ันดนิเผาเซรามกิป้ันสดท่ีใชด้นิและแรงบนัดาลใจจาก
สกลนคร เซรามกิดอนหมดูนิเนน้ความดิบของธรรมชาต ิจินตนาการและความรูส้กึของผูป้ั้น วตัถดุบิทัง้หมด 
ไมว่า่จะเป็นดนิเหนียวสีเหลือง ดนิเคม็ เปลือกหอย หรือสีเคลือบอย่างคราม ลว้นมาจากแผน่ดนิบา้นเกิด 

 ร่วมกิจกรรม “ออกแบบและป้ันดนิ” ใหท้่านรงัสรรคด์นิ 1 กิโลกรมั เป็นของใช-้เครื่องประดบั-ของตกแตง่
เซรามคิขนาดเลก็จากฝีมือตวัเอง กบั คุณเป้ิน-วัลยริ์ยา เพง็สว่าง ศลิปินเซรามกิ ซึ่งหลงัจากป้ันเสรจ็ทาง
สตดูโิอจะนาํชิน้งานไปเขา้เตาเผา พรอ้มจดัสง่ผลงานใหท้่านถึงบา้นทางไปรษณีย ์

 



 

 

18.00 น. รบัประทานอาหารคํ่า FARM DINING EXPERIENCE อาหารอีสานตามฤดกูาล เป็นการนาํเสนอ
วถีิชีวติชาวนาอีสานผา่นการตีความของดอนหมดูนิ ในรูปแบบ CHEF’s TABLE   

 (อาหาร 6 – 8 จาน ของหวานและเคร่ืองดื่ม)  
 *ภาพตวัอยา่งอาหารสไตล ์Chef’s table 

 

20.00 น. เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมฮักสกลนคร *** หรือเทยีบเท่า 
 

วันเสารท์ี ่19 กันยายน 2563  เวริค์ชอปกับ MANN CRAFT – พระธาตุเชงิชุม – ถนนผ้าคราม (ถนนคนเดนิ) (2) 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

08.30 น.     ออกเดนิทางสู ่“สวนแมน CREATIVE CRAFTS CENTER” พบกับ 
       คุณแมน เจ้าของแบรนด ์MANN CRAFT      

09.00 น.     INTRODUCTION ผา้พมิพเ์ทคนิค ECO-PRINT พาชมสวนยอ้มสี  
                  พรอ้มเลือกเดด็ดอกไม ้ใบไมใ้นสวนแมนมาพมิพล์งผา้ 
10.00 น.     การเตรียมผา้ก่อนทาํ ECO-PRINT  
                  ทาํ ECO-PRINT ดว้ยการนึ่ง การตม้  
                  แกะผา้ ECO-PRINT ผึง่ลมผึง่แดด 

                                                   และสอนมดัยอ้มลายตา่งๆ 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนักบัคณุแมน ท่ี สวนแมน เมนอูาหารทอ้งถิ่นแบบฟิวชั่น เครื่องดื่มชา นํา้

ผลไมใ้นสวน  TABLE TALK คยุกบัคณุแมนถึงจดุเริ่มตน้ ความเป็นมา แนวคดิและแรงบนัดาลใจในการ
ทาํงาน  

บา่ย INTRODUCTION ครามธรรมชาต ิพาชมแปลงคราม อธิบายการผลติคราม 
 กิจกรรมยอ้มครามธรรมชาตดิว้ยตวัเอง  พรอ้มสรา้งสรรคผ์ลงานท่ีไมซ่ ํา้ใคร 

และกิจกรรมปลกูครามลงแปลงคราม 



 

 

 เบรก “ปากหม้อปารีส” รา้นปากหมอ้เจา้ดงัของสกลนคร พรอ้มจิบ ชาดอกไมส้ด และกาแฟดรปิหอมๆ 
15.00 น. เสรจ็กิจกรรมการเรียนรู ้มอบประกาศนียบัตร จาก MANN CRAFT  
 ชิน้งานทีท่่านจะได้รับ เสือ้ยดืผ้าฝ้าย 1 ตัว 
    ผ้าพันคอทอมือ 2 ผืน 
 (รับชิน้งานในวันถัดไป ทาง MANN CRAFT จะซักรีด น าส่งให้ในวันรุ่งขึน้) 
     
 

15.30 น. ออกเดนิทางไปสกัการะ พระธาตุเชงิชุม ศาสนสถานและ
โบราณสถานสาํคญั ภายในวหิารใกลพ้ระธาตเุชิงชมุ เป็นท่ี
ประดษิฐานหลวงพอ่องคแ์สนอนัศกัดิส์ทิธิเ์ป็นท่ีเคารพนบัถือ และ
เป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวสกลนคร 

17.00 น. เดนิเลน่ “ถนนผ้าคราม” ถนนคนเดนิของสกลนครท่ีเต็มไปดว้ยสีสนั
แห่งผา้คราม  

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า อาหารเวียตนามขึน้ช่ือ   
  หลงัอาหารเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั 
 
 วันอาทติยท์ี ่20 กันยายน 2563  อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรต ิ– ชุมชนท่าแร่ – อาสนวหิารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่  
                                              – สนามบนิสกลนคร        (3)   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น.      ออกเดนิทางสู ่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรต ิตัง้อยู่ตรงขา้มกบับงึหนองหาน มีบงึบวัขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่  
ดา้นหนา้ทางเขา้ มีสะพานไมสี้แดงทอดยาวเช่ือมตอ่กนัสาํหรบัเดนิชมดอกบวัรอบสระ นั่งชมบวัรบัลมเย็น 
นบัเป็นอทุยานบวัท่ีใหญท่ีสดุของประเทศ จากนัน้ เดนิทางตอ่ไปยงั ชุมชนท่าแร่ หมูบ่า้นของชาวคริสต์
นิกายคาทอลคิท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองไทย นาํชมภายนอก อาสนวหิารอัครเทวดามีคาแอล โบสถค์รสิตท์รง
หวัเรือใหญ่ซึ่งเปรียบไดด้ั่งเรือของโนอาตามความเช่ือทางศาสนา และเดนิไปชมบา้นโบราณอายนุบัรอ้ยปี ท่ี
สรา้งแบบยโุรปโดยช่างฝีมือชาวเวียดนาม มีจาํนวน 4 หลงั 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั ร้านครามทอง เลือกซือ้สนิคา้ท่ีผลติจากผา้คราม 
ทัง้เสือ้ผา้ เสือ้ยืด กระเป๋า ผา้คลมุไหล ่ ผา้พนัคอ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั 
 แวะซือ้ของฝากจากสกลนคร หมยูอ แหนมเนือง ขา้วฮาง เป็นตน้ ก่อน

เดนิทางกลบั 
15.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ดว้ย สายการบนินกแอร ์เท่ียวบนิท่ี DD 9407 
16.25 น. ถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 
 

 
 
 
 
 

*ยังไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน  
 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่พาหนะเดนิทาง รถตูป้รบัอากาศ ในระหวา่งนาํเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 2 คืน ระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ และกิจกรรมเวริค์ชอป ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
 มคัคเุทศกอ์าํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ทศันาจร สายการบนินกแอร ์เสน้ทาง ดอนเมือง-สกลนคร-ดอนเมือง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท ์
คา่ทิปหวัหนา้ทัวร ์

 

Happy price 
ข้ันต ่า 

จ านวน 15 ทา่น 
ข้ันต ่า 

จ านวน 20 ทา่น 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  17,900.- บาท* 16,900.- บาท* 

ราคาพิเศษสาํหรบั นักเรียน-นกัศึกษา 
(อาย ุ15-22 ปี) ทา่นละ 

15,000.- บาท* 14,000.- บาท* 

พกัหอ้งเด่ียวชาํระเพิ่ม ทา่นละ 1,200.- บาท 1,200.- บาท 



 

 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารในกรณีท่ีมีจาํนวนผูร้่วมเดนิทางนอ้ยกวา่

ท่ีกาํหนดขา้งตน้ (ผูใ้หญ่)  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล่ียนแปลงรายการนาํเท่ียว สายการบนิ โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จาํเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ชา้ของสายการบิน เหตกุารณป์ระทว้งหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิ
โดยทัง้นีจ้ะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หม้ากท่ีสดุ  

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมร่บัผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประทว้ง และอ่ืนๆท่ี
อยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการนาํเท่ียวนี ้เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายใหแ้ก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไม่คืนเงินท่ี
ท่านชาํระมาแลว้ กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธิ ์ในบรกิารท่ีทางทวัรจ์ดัไวใ้ห ้เวน้แตไ่ดต้กลงลว่งหนา้ก่อนการเดนิทาง
และไดร้บัการยินยอมอย่างถกูตอ้งจากทางบรษัิทฯเสียก่อน  

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเขา้ออกประเทศ 
6. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการพจิารณาผูร้ว่มเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเขา้เมือง 
6.2 ท่านท่ีกาํลงัตัง้ครรภ ์อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผูร้ว่มเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 
6.4 ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนสมคัรทวัร)์ 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัรข์อใหต้รวจสอบ และยืนยนัการเดนิทาง
ของกรุ๊ปทวัรน์ัน้กบัเจา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บรกิารทัวรอ์าจปรบัเปล่ียนขึน้ได ้จากการปรบัราคานํา้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวรใ์ชส้าํหรบัโฆษณาเท่านัน้   

 
บรษัิท สขุนิยมทวัร ์จาํกดั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
หากมีเหตจุาํเป็นทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถูกหา้มออกนอกประเทศหรือ
หา้มเขา้ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเทีย่วเลขที ่11/07369 

 
 


