MY CRAFT TRIP: BUENG KAN
SOOKNIYOM TOUR X LIFE COMMUNITY MUSEUM BUENG KAN
(บึงกาฬ – โซ่พิสัย – หินสามวาฬ – หนองคาย)
วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 (3 วัน 2 คืน)
สุขนิยมทัวร์ ชวนคุณร่วมการเดินทางรูปแบบใหม่กบั การเรียนรู ้ “วัฒนธรรมท้องถิน่ ” ซึ่งให้ทงั้ ความสุข
และความรูผ้ ่านการลงมือทาสร้างสรรค์ ต่อยอดเพื่อค้นหา “ความหมายและคุณค่า” แห่ง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”
โดยจะพาไปเรียนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิและจบลงที่ได้ชนิ ้ งานที่สร้างสรรค์ขนึ ้ ด้วยตัวเองติดมือกลับบ้าน พร้อมกับเก็บเกี่ยว
แรงบันดาลใจในพืน้ ที่ เช่น ชมจิตรกรรมฝาผนังในวัด สัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน หรือ เล่าประวัติศาสตร์ของเมืองเก่า เป็ น
ต้น
คุณขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์แถวหน้าของไทย เจ้าของรางวัล
GOURMAND AWARDS ประเทศฝรั่งเศส ปี 2020 รางวัลที่คนแวดวง
อาหารทั่วโลกต่างให้การยอมรับ หรือที่รูจ้ กั กันในชื่อรางวัล “ออสการ์
อาหารโลก” ผูต้ งั้ ใจพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในทุกด้านไปพร้อมกันอย่าง
บูรณาการ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม สังคม พร้อมไปกับการสืบทอด
อนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมแบบอีสานดัง้ เดิม
โดยใช้ศาสตร์ในด้าน
อาหารและศิลปะที่เขาเชี่ยวชาญ

ไฮไลท์กิจกรรม
- เยือน พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชวี ิต บึงกาฬ เรียนรูว้ ิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านบ้านไม้หลังเก่าอายุกว่า
60 ปี ถูกนามารีโนเวตใหม่ โดยนาดีไซน์ที่อิงธรรมชาติเข้ามาใช้ ผสมผสานกับดีไซน์รว่ มสมัย
- ร่วมกิจกรรมกับคุณขาบ เรียนรู ้ การเพิ่มมูลค่าอาหารท้องถิ่น
ด้วยศิลปะการจัดจานและการถ่ายภาพ หรือ “FOOD
STYLING & PHOTOGRAPHY" พร้อม อิ่มอร่อยกับเมนูอาหาร
อีสานพืน้ ถิน่ ที่ออกแบบให้สวยเก๋และอร่อย 2 มือ้ 2 สไตล์ ทัง้
เที่ยง และเย็น พร้อม WORKSHOP ทาขนมพืน้ บ้านชาว
อีสาน
- ชมหมู่บ้านศิลปะกราฟฟิ ตีพ้ ญานาค 100 ตนที่อยู่รอบ
หมู่บา้ นและช้อปปิ ้งงานหัตถกรรมที่รา้ นค้าของชุมชน
- เยือน “หินสามวาฬ” หินขนาดใหญ่ติดหน้าผา ที่แยกตัวเป็ น 3 ก้อน เรียงต่อกัน คล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ
- จุดชม “สะดือแม่น้าโขง” ที่ วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่นา้ โขงใกล้กบั แก่งอาฮง
- ไหว้หลวงพ่อพระใส พระคู่บา้ นคู่เมืองชาวหนองคาย พระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะเชียงแสนอันงดงาม
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.
07.25 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.30 น.

กรุงเทพฯ – อุดรธานี – หนองคาย – บึงกาฬ – บ้านหอคา – ถนนข้าวเม่าริมโขง (1)

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่สขุ นิยมทัวร์
ให้การต้อนรับและคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่
WE 2
เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี (เปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้ คันละ 8
ท่าน) ระหว่างทางบริการ ขนมปังญวน บาแกตต์อดุ ร เจ้าอร่อยบน
รถ นาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
นมัสการ หลวงพ่อพระใส หล่อด้วยทอง สาริดศิลปะเชียงแสน ลักษณะ
งดงาม พระคู่บา้ นคู่เมืองชาวหนองคาย ณ วัดโพธิชัย
รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านแดงแหนมเนือง
จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ น้องใหม่ จังหวัดที่ 77 (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
เยี่ยมชม กลุ่มทอผ้าขาวม้าหมักโคลนนาคี ณ กลุ่มทอผ้าพืน้ เมือง
บ้านสะง้อ ที่มีความพิเศษตรงที่เส้นใยผ้าฝ้ายนัน้ ย้อมจากสีธรรมชาติ ไม่
ว่าจะเป็ นไม้ชงโคป่ า, ไม้ขอ้ เขียว, ไม้ประดู่ เป็ นต้น โดยนามาต้ม ผสมกัน
ก่อให้เกิดสีสดุ คลาสสิคอย่างสีเทาและสีนา้ ตาลอ่อน นอกจากนีย้ งั มีภูมิ

เย็น

ปัญญาการหมักผ้าด้วยโคลนสดจากริมแม่นา้ โขง ซึ่งจะทาให้สีผา้
ติดทนนานยิ่งกว่าเดิม ปัจจุบนั มีการประยุกต์นาตัวผ้าไปตัดเป็ น
เสือ้ ผ้า หมวก ดีไซน์สวยงาม
จากนัน้ เดินทางสู่ บ้านหอคา เพื่อนาท่านล่องแม่นาโขงชมพระ
อาทิตย์ตกฝั่ งตรงข้ามที่ประเทศลาว มีทิวภูเขาลูกใหญ่สีเขียว
อากาศสดชื่นบริสทุ ธิ์
รับประทานอาหารเย็น
หลังอาหารเย็นให้อิสระท่านเดินเล่นถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม ถนนข้าวเม่าริมโขงบึงกาฬ “วิถีล่มุ นา้ โขง
เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ บึงกาฬตระการตา" ตลาดประชารัฐวัฒนธรรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั THE ONE HOTEL BUENG KAN ****

วันสองของการเดินทาง
05.00น.

10.00 น.
11.00 น.

หินสามวาฬ – โซ่พิสัย – พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต – บึงกาฬ

(2)

ออกเดินทางสู่ “หินสามวาฬ” (TREE ROCK WHALE) เพื่อ ชมพระอาทิตย์ขนึ้ จะเป็ นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผา
สูง ที่แยกตัวเป็ น 3 ก้อน เรียงต่อกัน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี เลยทีเดียว ความพิเศษของหินก็คือ เมื่อมองดูจาก
ระยะไกล หินสามก้อนนีจ้ ะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ มีทงั้ พ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ ที่นี่ยงั เป็ นหนึ่งในจุดชม
วิวที่สวยที่สดุ ในภูสิงห์ ที่สาคัญ คือ เราจะได้เห็นผืนป่ าสีเขียวที่อดุ มสมบูรณ์ วิวของป่ าภูววั แก่งสะดอก ห้วยบัง
บาตร หาดทรายแม่นา้ โขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่ง ประเทศลาว
หลักจากนัน้ เดินทางกลับโรงแรม (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)

รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ อ.โซ่พิสัย พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
ร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนร่วมสมัยที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต พบกับ คุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ ซึ่งเป็ น
เจ้าของพิพิธภัณฑ์และได้รบั รางวัลเกียรติยศชนะเลิศ LOCAL TABLE จากเวที GOURMAND AWARDS ประเทศ
ฝรั่งเศส เมื่อเดือน กรกฎาคม2562 พูดคุยและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ชายนุ่งโสร่ง ใส่เสือ้ ขาว หญิงนุ่งซิ่น ใส่เสือ้
ขาว

เที่ยง
บ่าย

เย็น

• ชม เรือนพิพิธภัณฑ์ในมุมต่าง ๆที่มีการออกแบบร่วมสมัย เพื่อส่งต่อคุณค่างานสถาปัตยกรรมเรือน
อีสาน อายุกว่า 60 ปี เรียนรู ้ การเพิ่มมูลค่าอาหาร
ท้องถิ่นด้วยศิลปะการจัดจานและการถ่ายภาพ หรือ
“FOOD STYLING & PHOTOGRAPHY"
รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ประจาถิ่น โดยเราได้เรียนรูแ้ ละลงมือจัดสารับนั้นด้วย
กิจกรรมช่วงบ่าย กับคุณขาบ สุทธิพงษ์ สุริยะ
• เรียนรูง้ าน DIY การจัดดอกไม้ (ดอกไม้และภาชนะที่มีอยู่ในชุมชน)
จากนัน้ นาไปถวายวัดในชุมชน พร้อมด้วยข้าวของสังฆทาน
• ทดลองทาของว่างกับเมนู ขนมดอกบัว พร้อมเรียนรูก้ ารจัดจาน
ตกแต่ง
• เดินชม งานกราฟฟิ ตีภ้ าพวาดพญานาค ทีอ่ ยู่รอบหมู่บา้ น เลือกซือ้
งานหัตถกรรมที่รา้ นค้าของชุมชนมีการออกแบบดีไซน์สวยงาม
• พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็ นพิธีที่สาคัญของชาวอีสาน เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ขวัญและจิตใจ เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจที่ดีขนึ ้
การดาเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีการบายศรีส่ขู วัญควบคู่กนั ไป
เสมอ เป็ นการเรียกร้องพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่ าภัยพิบตั ิต่าง ๆได้
การสู่ขวัญช่วยทาให้เกิดมงคล ทาให้ดารงอยู่ดว้ ยความสุขราบรื่น มีโชคลาภมากขึน้ และอาจ
ดลปรารถนาให้ผทู้ ี่เคราะห์รา้ ยพ้นจากสรรพเคราะห์ทงั้ ปวง ด้วยมูลเหตุแห่งการสู่ขวัญ การ
ประกอบพิธีบายศรีส่ขู วัญของชาวอีสาน เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจ ช่วยก่อให้เกิดขวัญ
และกาลังใจที่ดีขนึ ้ ซึ่งชาวอีสาน เห็นความสาคัญทางจิตใจเป็ นอย่างมาก ดังนัน้ วิถีการดาเนิน
ชีวิตแทบทุกอย่างจึงมักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กนั ไปเสมอ
รับประทานอาหารเย็นเรียนรูแ้ ละลงมือจัดสารับด้วยกัน
หลังอาหารเย็นเดินทางกลับที่พกั THE ONE HOTEL BUENG KAN ****

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – จังหวัดหนองคาย – หมู่บ้านนาข่า – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารโรงแรม

(3)

นาทุกท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส ซึ่งตัง้ อยู่ริมฝั่งแม่นา้ โขงใกล้กบั แก่งอาฮง หรือ จุดชม “สะดือแม่นา้ โขง ”
ถือว่าเป็ นที่ที่แม่นา้ โขงลึกที่สดุ ไม่สามารถวัดความลึกได้ กระแสนา้ ไหลเชี่ยวมากในฤดูนา้ หลากและมีกระแสนา้
ไหลวนเป็ นรูปกรวยขนาดใหญ่สงั เกตุได้จากเมื่อมีวสั ดุหรือซากไม้ขนาดใหญ่ลอยมาถึงบริเวณนี้ และยังเป็ นชม
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ “บัง้ ไฟพญานาค” ในช่วงออกพรรษา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย (ใช้
เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)

12.00 น.
13.00 น.

16.25 น.
17.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวชายโขง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) ถึง หมู่บ้านนาข่า เป็ นตลาดผ้าไหมที่มีคณ
ุ ภาพ
และมีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี แหล่งช้อปผ้าที่ขนึ ้ ชื่อเรื่องความสวยงามและคุณภาพดีเลิศ ด้วยการสืบสาน
กันมาอย่างยาวนานของศิลปะหัตถกรรมไทยของชาวอีสาน ที่คงเอกลักษณ์ลวดลายความเป็ นอีสานไว้ในผ้าไหม
คุณภาพดี ที่ถกั ทอด้วยเทคนิคชัน้ สูง ที่เรียกว่า ผ้าทอลายขิด หรือ ห้าไหมลายขิด ซึ่งเป็ นผ้าพืน้ เมืองของภาค
อีสาน
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 7
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Happiness is here and now

Happy price
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาพิเศษสาหรับ นักเรียน-นัก ศึ กษา
(อายุ 15-22 ปี ) ท่านละ
พักห้องเดี่ยวชาระเพิ่ม ท่านละ

ขั้นต่า
จานวน 8 ท่าน
(รถตู้ 1 คัน)

ขั้นต่า
จานวน 15 ท่าน
(รถตู้ 2 คัน)

15,900.- บาท

14,900.- บาท

13,900.- บาท

12,900.- บาท

1,200.- บาท

1,200.- บาท

อัตราค่าบริการรวม
ค่าพาหนะเดินทาง รถตูป้ รับอากาศ ในระหว่างนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่พกั 2 คืน 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 – อุดรธานี - 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
4. เนื่องจากการนาเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวั แทนในต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่ท่าน
ชาระมาแล้ว กรณีที่ท่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ ในบริการที่ทางทัวร์จดั ไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงล่วงหน้าก่อนการเดินทางและ
ได้รบั 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 และยืนยันการเดินทาง
ของกรุ๊ปทัวร์นนั้ กับเจ้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้
8. อัตราค่าบริการทัวร์อาจปรับเปลี่ยนขึน้ ได้ จากการปรับราคานา้ มันของสายการบิน
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สาหรับโฆษณาเท่านัน้

บริษัท สุขนิยมทัวร์ จากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ และเหตุสดุ วิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ หาก
มีเหตุจาเป็ นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เนื่องจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/07369

