MY CRAFT TRIP: SAKON NAKORN
SOOKNIYOM TOUR x MANN CRAFT
ย้อมผ้า ปั้ นดิน กินเชฟเทเบิล้
วันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 (3 วัน 2 คืน)
สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณร่วมการเดินทางรูปแบบใหม่ Training Trip กับการเรียนรู ้ “วัฒนธรรมท้องถิ่น”ซึ่ง
ให้ทงั้ ความสุขและความรูผ้ า่ นการลงมือทําสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อค้นหา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น” โดยจะพาไปเรียนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิและจบด้วยการที่ได้ชิน้ งานที่สร้างสรรค์ขนึ ้ ด้วยตัวเองติดมือกลับ
บ้าน พร้อมกับเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจในพืน้ ที่ เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนังในวัด สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน หรือเล่า
ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า เป็ นต้น
คุณแมน - ปราชญ์ นิยมค้า คนรุ่นใหม่ผู้ปลุกชีวิตครามแห่งเมือง
สกล ผู้ต่อยอด “ผ้าย้อมคราม” ภูมิปัญญาชาวบ้านของสกลนคร
ด้วยการผสานการออกแบบศิลปะและงานหัตถกรรมร่วมกับชุมชน
จนพาแบรนด์ไทยไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลก และยังรักษา
หัตถกรรมทามือของชุมชนไว้อย่างยั่งยืน ทีจ่ ะเปิ ด "สวนแมน
Creative Crafts Center" ชวนเรา Workshop ด้วยกันในคอร์ส
“Eco Print Workshop”
ไฮไลท์กิจกรรม
-

ชม “3 ดามหัศจรรย์แห่งภูพาน” ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ร่วม “ออกแบบและปั้ นดิน” ณ บ้านช่างปั้ น ดอนหมูดนิ สตูดโิ อเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกปั้นสด ที่ใช้ดนิ และแรง
บันดาลใจจากสกลนคร
สัมผัสประสบการณ์ CHEF’s TABLE ในแบบ FARM DINING EXPERIENCE อาหารอีสานตามฤดูกาลเป็ นการ
นําเสนอวิถีชีวติ ของชาวนาอีสาน
เปิ ดสวนแมน WORKSHOP ย้อมผ้าและเทคนิกการทา ECO - PRINT กับ คุณแมน แห่ง MANN CRAFT พร้อม
พูดคุยถึงเรื่องราวของแบรนด์ และแนวคิดในการทํางาน
สักการะ พระธาตุเชิงชุม ศาสนสถานและโบราณสถานสําคัญ และเยือน ชุมชนท่าแร่ หมูบ่ า้ นของชาวคริสต์ที่ใหญ่
ที่สดุ ในเมืองไทย
ชมดอกบัวบานสะพรั่ง ที่ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ นับเป็ นอุทยานบัวที่ใหญที่สดุ ของประเทศ

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

05.00 น.
06.10 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

16.00 น.

สกลนคร – 3 ดามหัศจรรย์แห่งภูพาน – พิพธิ ภัณฑ์อาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต
– เวิรค์ ชอปปั้ นดินดอนหมูดนิ – ISAN FARMER DINING EXPERIENCE

(1)

พบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 - 15 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินนกแอร์
เจ้าหน้าที่ สุขนิยมทัวร์ คอยต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกด้านการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่ จ.สกลนคร ด้วย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9402
เดินทางถึง สนามบินสกลนคร เปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
รับประทานอาหารเช้าแบบชาวสกล “ร้านเลิศรสไข่กระทะ”
(ร้านอาหารญวน ที่มีเมนูให้เลือกทัง้ ไข่กระทะ ข้าว
เปี ยกเส้น และขนมปังยัดไส้ตา่ งๆ)
นําท่านชม “3 ดามหัศจรรย์แห่งภูพาน” ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใน
รัชกาลที่ 9 ซึ่งอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าภูลอ้ มข้าว
และป่ าภูเพ็ก อันได้แก่ โคเนือ้ ทาจิมะภูพาน ไก่ดาํ ภู
พาน และสุกรภูพาน
รับประทานอาหารกลางวันที่สหกรณ์โพนยางคํา
(มีเมนู เนือ้ โคขุนสเต็ก และพอร์คชอป ให้ท่านได้เลือก)
เยือน พิพธิ ภัณฑ์อาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนองค์ของพระอาจารย์ม่นั ใน
ท่านั่งสมาธิ และมีตกู้ ระจกบรรจุอฐั ิของท่านที่แปร
สภาพเป็ นแก้วผลึกใสสีขาว ยกฐานสูงพืน้ ปูดว้ ยหิน
อ่อน พร้อมทัง้ ตูแ้ สดงเครื่องอัฐบริขาร รวมทัง้ ประวัติ
ความเป็ นมาของท่านตัง้ แต่เกิดจนมรณภาพ
นําท่านสู่ บ้านช่างปั้ น ดอนหมูดนิ สตูดโิ อเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกปั้นสดที่ใช้ดนิ และแรงบันดาลใจจาก
สกลนคร เซรามิกดอนหมูดนิ เน้นความดิบของธรรมชาติ จินตนาการและความรูส้ กึ ของผูป้ ั้น วัตถุดบิ ทัง้ หมด
ไม่วา่ จะเป็ นดินเหนียวสีเหลือง ดินเค็ม เปลือกหอย หรือสีเคลือบอย่างคราม ล้วนมาจากแผ่นดินบ้านเกิด
ร่วมกิจกรรม “ออกแบบและปั้ นดิน” ให้ท่านรังสรรค์ดนิ 1 กิโลกรัม เป็ นของใช้-เครื่องประดับ-ของตกแต่ง
เซรามิคขนาดเล็กจากฝี มือตัวเอง กับ คุณเปิ้ น-วัลย์ริยา เพ็งสว่าง ศิลปิ นเซรามิก ซึ่งหลังจากปั้นเสร็จทาง
สตูดโิ อจะนําชิน้ งานไปเข้าเตาเผา พร้อมจัดส่งผลงานให้ท่านถึงบ้านทางไปรษณีย์

18.00 น.

รับประทานอาหารคํ่า FARM DINING EXPERIENCE อาหารอีสานตามฤดูกาล เป็ นการนําเสนอ
วิถีชีวติ ชาวนาอีสานผ่านการตีความของดอนหมูดนิ ในรูปแบบ CHEF’s TABLE
(อาหาร 6 – 8 จาน ของหวานและเครื่องดื่ม)
*ภาพตัวอย่างอาหารสไตล์ Chef’s table

20.00 น.

เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรมฮักสกลนคร *** หรือเทียบเท่า

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
เช้า

เวิรค์ ชอปกับ MANN CRAFT – พระธาตุเชิงชุม – ถนนผ้าคราม (ถนนคนเดิน) (2)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางสู่ “สวนแมน CREATIVE CRAFTS CENTER” พบกับ
คุณแมน เจ้าของแบรนด์ MANN CRAFT
09.00 น. INTRODUCTION ผ้าพิมพ์เทคนิค ECO-PRINT พาชมสวนย้อมสี
พร้อมเลือกเด็ดดอกไม้ ใบไม้ในสวนแมนมาพิมพ์ลงผ้า
10.00 น. การเตรียมผ้าก่อนทํา ECO-PRINT
ทํา ECO-PRINT ด้วยการนึ่ง การต้ม
แกะผ้า ECO-PRINT ผึง่ ลมผึง่ แดด
และสอนมัดย้อมลายต่างๆ

เที่ยง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันกับคุณแมน ที่ สวนแมน เมนูอาหารท้องถิ่นแบบฟิ วชั่น เครื่องดื่มชา นํา้
ผลไม้ในสวน TABLE TALK คุยกับคุณแมนถึงจุดเริ่มต้น ความเป็ นมา แนวคิดและแรงบันดาลใจในการ
ทํางาน
INTRODUCTION ครามธรรมชาติ พาชมแปลงคราม อธิบายการผลิตคราม
กิจกรรมย้อมครามธรรมชาติดว้ ยตัวเอง พร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ซาํ้ ใคร
และกิจกรรมปลูกครามลงแปลงคราม

15.00 น.

เบรก “ปากหม้อปารีส” ร้านปากหม้อเจ้าดังของสกลนคร พร้อมจิบ ชาดอกไม้สด และกาแฟดริปหอมๆ
เสร็จกิจกรรมการเรียนรู ้ มอบประกาศนียบัตร จาก MANN CRAFT
ชิน้ งานทีท่ ่านจะได้รับ เสือ้ ยืดผ้าฝ้ าย 1 ตัว
ผ้าพันคอทอมือ 2 ผืน
(รับชิน้ งานในวันถัดไป ทาง MANN CRAFT จะซักรีด นาส่งให้ในวันรุ่งขึน้ )

15.30 น.

ออกเดินทางไปสักการะ พระธาตุเชิงชุม ศาสนสถานและ
โบราณสถานสําคัญ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็ นที่
ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็ นที่เคารพนับถือ และ
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนคร

17.00 น.

เดินเล่น “ถนนผ้าคราม” ถนนคนเดินของสกลนครที่เต็มไปด้วยสีสนั
แห่งผ้าคราม
รับประทานอาหารคํ่า อาหารเวียตนามขึน้ ชื่อ
หลังอาหารเดินทางกลับสูท่ ี่พกั

คํ่า

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

เช้า
08.30 น.

อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ – ชุมชนท่าแร่ – อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
– สนามบินสกลนคร
(3)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับบึงหนองหาน มีบงึ บัวขนาดใหญ่ที่ตงั้ อยู่
ด้านหน้าทางเข้า มีสะพานไม้สีแดงทอดยาวเชื่อมต่อกันสําหรับเดินชมดอกบัวรอบสระ นั่งชมบัวรับลมเย็น
นับเป็ นอุทยานบัวที่ใหญที่สดุ ของประเทศ จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง ชุมชนท่าแร่ หมูบ่ า้ นของชาวคริสต์
นิกายคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองไทย นําชมภายนอก อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์คริสต์ทรง
หัวเรือใหญ่ซึ่งเปรียบได้ด่งั เรือของโนอาตามความเชื่อทางศาสนา และเดินไปชมบ้านโบราณอายุนบั ร้อยปี ที่
สร้างแบบยุโรปโดยช่างฝี มือชาวเวียดนาม มีจาํ นวน 4 หลัง

เที่ยง

15.15 น.
16.25 น.

จากนัน้ เดินทางต่อไปยัง ร้านครามทอง เลือกซือ้ สินค้าที่ผลิตจากผ้าคราม
ทัง้ เสือ้ ผ้า เสือ้ ยืด กระเป๋ า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ
รับประทานอาหารกลางวัน
แวะซือ้ ของฝากจากสกลนคร หมูยอ แหนมเนือง ข้าวฮาง เป็ นต้น ก่อน
เดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9407
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now

Happy price
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาพิเศษสําหรับ นักเรียน-นักศึกษา
(อายุ 15-22 ปี ) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวชําระเพิ่ม ท่านละ

ขั้นต่า
จานวน 15 ท่าน

ขั้นต่า
จานวน 20 ท่าน

17,900.- บาท*

16,900.- บาท*

15,000.- บาท*

14,000.- บาท*

1,200.- บาท

1,200.- บาท

*ยังไม่รวมค่าตั๋วเครือ่ งบิน

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน ระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ และกิจกรรมเวิรค์ ชอป ที่ระบุในรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
มัคคุเทศก์อาํ นวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ทัศนาจร สายการบินนกแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง-สกลนคร-ดอนเมือง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการในกรณีที่มีจาํ นวนผูร้ ่วมเดินทางน้อยกว่า
ที่กาํ หนดข้างต้น (ผูใ้ หญ่)
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยว สายการบิน โรงแรม ตามความเหมาะสม กรณีที่เกิดเหตุ
จําเป็ น สุดวิสยั อันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ประท้วงหยุดงาน เหตุจลาจล อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ
โดยทัง้ นีจ้ ะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สดุ
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ การประท้วง และอื่นๆที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึน้ ทางตรง
4. เนื่องจากการนําเที่ยวนี ้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนเงินที่
ท่านชําระมาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
และได้รบั การยินยอมอย่างถูกต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นกรณีพเิ ศษดังนี ้
6.1 ท่านที่สงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมือง
6.2 ท่านที่กาํ ลังตัง้ ครรภ์ อันเนื่องจากความปลอดภัยความตัวท่าน (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.3 เด็กทารกที่อายุต่าํ กว่า 2 ขวบ เพราะอาจส่งเสียงรบกวนผูร้ ว่ มเดินทางท่านอื่นๆ
(โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
6.4 ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็นในการท่องเที่ยวเดินทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนสมัครทัวร์)
7. ท่านที่จะออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อต่อไป หรือกลับ จากทัวร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยันการเดินทาง
ของกรุ๊ปทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานํา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาํ หรับโฆษณาเท่านัน้
บริษัท สุขนิยมทัวร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่
กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุ วิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
หากมีเหตุจาํ เป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณี เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือ
ห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 11/07369

