ชุมชนท่องเที่ยวสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI

GI PRODUCT

GI PRODUCT

ชุมชนบ้านกุดแฮด
จ.สกลนคร

Kut Haet Community, Sakon Nakhon

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00

ถึงชุมชนบ้านกุดแฮด อธิบายแนะน�ำบ้านกุดแฮด แนะน�ำกลุ่มเรื่องการทอผ้า/การย้อมคราม
Arrive at the community, introduction to Ban Kut Haet.
Get to know about cotton weaving/indigo dyeing techniques.

10:00

สอนย้อมครามเริ่มต้นการตัดคราม/การหมัก/ปรุงหม้อ/ก่อหม้อคราม/การท�ำน�้ำด่าง/ย้อมคราม
The basics of indigo dye: indigo picking/fermenting/making an indigo vat/
making ash solution/dyeing.

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน (เป็นอาหารพื้นเมือง แกงอ่อม แกงหวาย ไก่บ้านย่าง ผักพื้นบ้าน
ปลอดภัย)
Enjoy local dishes for lunch that are cooked with locally produced ingredients.

13:00

ลัดเลาะรอบบ้าน/เรียนรู้วิถีชุมชนคนกะเลิง
Explore the community/get to know the Ka Loengs’ way of life.

16:00

ลงสวนเก็บผัก เข้าครัวปรุงอาหารเย็น
Visit the garden to pick ingredients for dinner.

18:00

เข้าที่พักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
Return to the village home and get some rest.

วันที่สอง (Second Day)

ชื่อแม่น�้ำสงครามบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าที่นี่ คือดงแห่งคราม ที่ลุ่มต�่ำดินดี
เชิงภูพานแห่งนี้ สืบทอดวัฒนธรรมการปลูกและย้อมครามคุณภาพสูงมาอย่าง
ยาวนานหลายศตวรรษจนไม่อาจหาที่ใดเสมอเหมือน บ้านกุดแฮด ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบนิเวศแห่งคราม อันมีผ้าครามเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน
The name ‘Songkhram River’ refers to indigo (Khram), a natural dye
used by people who have been living at the foot of the Phu Phan
mountain for centuries. Ban Kut Haet is one of the villages best known
for these GI indigo dye cotton products.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

ผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายทอ ผ้าไหมย้อมครามหลากหลายรูปแบบทัง้ เสือ้ ผ้าพืน้ เมือง ซิน่ ผ้าชิน้ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ
See the cotton textiles and indigo dye silk products, including traditional
costumes, tube skirts, clothes and shawls
  การปลูกคราม กระบวนการท�ำน�้ำคราม และการก่อหม้อคราม ตามวิถีชนเผ่าไทกะเลิง
Gain an insight into ethnic Thai Ka Loengs’ traditional method of indigo planting,
extracting and dyeing
  การเก็บฝ้าย เข็นฝ้าย ท�ำเส้นฝ้าย และการทอเป็นผืนผ้า ด้วยฝ้ายพื้นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ
Cotton picking, reeling and weaving into fabrics, using a distinct local cotton variety

06:30

ท�ำบุญตักบาตร | Join an almsgiving ceremony.

07:30

รับประทานอาหารเช้า | Have breakfast.

09:00

เที่ยวศูนย์อินแปง โรงงานน�้ำหมากเม่าอินทรีย์ (ส.ค.-ก.ย. หมากเม่าสุก) ชิมผลิตภัณฑ์น�้ำหมากเม่า
คุณค่าหลากหลาย สมุนไพรแปรรูป/การเพาะพันธุ์ไม้พื้นบ้าน พร้อมศึกษาป่ารังผึ้ง ต้นไม้ใหญ่
ประจ�ำหมู่บ้าน
Visit the In-Paeng Center, the mao berry organic juice factory (in season August to
September)/taste the juice and other processed herbs/visit the indigenous
plants nursery and the natural beehives.

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน | Enjoy lunch.

13:00

การสาธิตการย้อมคราม/การสาธิตและลงมือท�ำ/การสาธิตการทอผ้า เริม่ ด้วยการสาวฝ้าย/เข็นฝ้าย
Observe an indigo dyeing demonstration/gain some hands-on experience/
watch a cotton weaving demonstration, bowing/spinning .
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

2,000

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ติดต่อชุมชน (Contact)
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามผ้าไหมบ้าน
กุดแฮด (Ban Kut Haet Indigo Dye Silk
Community Enterprise)
Tel. 089-570-7427
ที่ตั้ง: อ.กุดบาก จ.สกลนคร
Address: Amphoe Kut Bak, Sakon Nakhon

GI PRODUCT

GI PRODUCT

บ้านศาลาบัวบก
จ.ลำ�ปาง

Ban Sala Bua Bok, Lampang

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

08:00

สักการะวัดพระธาตุล�ำปางหลวง | Visit Wat Pra That Lampang Luang.

09:00

นมัสการวิหารโบราณวัดไหล่หิน | Explore the historical architecture at Wat Lai Hin.

10:00

ชมต้นขะจาวใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านศาลาบัวบก
Discover the great Kha Chao tree of Sala Bua Bok.

10:30

ร่วมปลูกต้นบัวบก สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ณ วัดศาลาบัวบก | Plant Bua Bok and visit Wat Sala Bua Bok.

11:00

เช็กอินโฮมสเตย์ | Check-in at the homestay.

12:00

รับประทานมื้อกลางวัน ณ ศูนย์อาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
Have lunch at the Center of Local Cuisine for Health.

13:00

ปั่นจักรยานชมโรงงานเซรามิก เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตเซรามิก และเพนต์ลาย
Take a bicycle tour around ceramics factories, and learn how various products are made.

14:30

ผ่อนคลายด้วยการนวดประคบสมุนไพรและสปาเซรามิก
Pamper yourself with a herbal massage and ceramics spa treatment.

16:30

เก็บผักปลอดสาร ร่วมท�ำอาหารเมนูสุขภาพ
Pick chemical-free vegetables and help cook some healthy dishes.

18:00

กินข้าวแลงขันโตก | Enjoy a traditional dinner.

ถ้วยชามตราไก่ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของ จ.ล�ำปาง มีความพิเศษ
จากเนื้อดินขาวล�ำปางผสมกับดินด�ำ และการท�ำน�้ำเคลือบใส ที่หมู่บ้านแห่งนี้
มีโรงงานเซรามิกถึง 33 โรง เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของ GI ที่ประยุกต์
เซรามิกไปสู่สปา และกิจกรรมเพื่อสุขภาพอื่น ๆ

21:00

พักผ่อนตามอัธยาศัยที่โฮมสเตย์ | Back to the homestay and get some rest.

07:00

ใส่บาตรยามเช้าบนสะพาน  เดินเล่นตลาดชุมชน
Take part in an almsgiving ceremony on the bridge and explore the local market.

The rooster bowl, the product closely associated with the geographical
location of Lampang province, is known for its mixed clay and clear
glaze. Home to as many as 33 bowl makers, this village is the center of
this GI (geographical indicator) product where it has been used for spa
and other health-related treatments.

08:00

รับประทานอาหารเช้าที่วัดศาลาบัวบก | Have breakfast at Wat Sala Bua Bok.

09:00

ประเพณีสรงน�้ำพระธาตุเดือนเก้าเป็ง / ตานเปรตพลี (เฉพาะเดือนมิถุนายน)
Attend the pagoda bathing and merit-making ceremony (only in June).

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน | Have lunch.

13:00

ปั่นจักรยานไปวัดพระธาตุล�ำปางหลวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
Ride a bicycle to visit Wat Pra That Lampang Luang.

16:00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ | Farewell & travel home.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
เซรามิกสปาแห่งเดียวในประเทศไทย โดยใช้ลูกบอลเซรามิกคลึงเท้าในอ่างน�้ำอุ่นสมุนไพร เพื่อความ    
      ผ่อนคลาย และการนวดแผนไทย
Ceramic spa, the only place in Thailand where ceramic balls are applied to traditional
Thai massage
อาหารสุขภาพพื้นบ้าน ท�ำน�้ำคลอโรฟิล และห่อนึ่งหมู ชิมน�้ำพริกผักนึ่ง แคบหมูแกงหัวปลี
      น�้ำนมข้าวกล้อง ข้าวแต๋นน�้ำแตงโม
Local healthy dishes, including chlorophyll tonic, steamed pork, steamed vegetables
with chili paste and fried pork skin, banana flower soup, brown rice milk and
watermelon rice crackers
เพนต์สีลงบนผลงานเซรามิก เพื่อน�ำไปเผาเคลือบ และเป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก น�ำกลับไปเป็นที่ระลึก
Paint, glaze and fire a ceramic product & take it home as a one-of-a-kind souvenir

วันที่สอง (Second Day)

หมายเหตุ: โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม อาจขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล
Note: activities are subject to change due to available festivals & celebrations
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

1,200

ติดต่อชุมชน (Contact)

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน

กลุ่มท่องเที่ยวบ้านศาลาบัวบก
(Ban Sala Bua Bok Tourism Group)
Tel. 095 451- 991

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ที่ตั้ง: อ.ท่าคา จ.ลำ�ปาง
Address: Amphoe Ko Kha, Lampang

ราคาต่อคน:
(per person)

บาท/THB

Request Special Pricing For Groups/Contact us

GI PRODUCT

GI PRODUCT

ชุมชนบ้านห้วยห้อม
จ.แม่ฮอ
่ งสอน

Ban Huai Hom, Mae Hong Son

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

16:30

เดินทางถึงชุมชนบ้านห้วยห้อม พักผ่อนตามอัธยาศัย
Arrive at Ban Huai Hom community, free time.

17:00

ชมวิวความสวยงามของนาข้าวขั้นบันไดและพระอาทิตย์ตกดิน
Discover the scenic terraced paddy fields and admire the gorgeous sunset.

18:00

รับประทานอาหารเย็น
Have dinner.

วันที่สอง (Second Day)

เพือ
่ รับมือกับอากาศหนาวจัดเมือ
่ 60 ปีกอ
่ น ปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อมจึงน�ำเส้น
ฝ้ายพืน
้ เมือง ทอผสมกับขนแกะเกิดเป็นผ้าทีอ
่ น
ุ่ นุม
่ ผ้าพิเศษนีไ้ ด้รบ
ั การพัฒนาต่อ
มาด้วยขนแกะคุณภาพดีขน
้ึ ทีไ่ ด้รบ
ั พระราชทานจวบจนทุกวันนี้ ฝ้ายทอขนแกะ คือ
นวัตกรรมชุมชนทีไ่ ม่อาจหาทีใ่ ดเปรียบ จนได้รบ
ั การขึน
้ ทะเบียน GI แห่งท้องถิน
่
Sixty years ago, a brutal cold front hit this Karen village so hard its
people came up with the idea of adding wool to their cotton fabric for
extra warmth. The product received support from Her Majesty the
Queen and kept evolving until it became a registered GI product.

08:00

เดินทางจากที่พัก เที่ยวชมอนุสรณ์สถาน
Discover the Royal Visits Remembrance site.

08:30

เดินทางต่อ ชมสวนกาแฟ และสวนแบบวนเกษตร
Explore some coffee plantations & agroforestry systems.

09:30

เดินทางต่อไปยังคอกแกะ เพื่อเยี่ยมชมการเลี้ยงดู และให้อาหารแกะ
Visit a sheep farm, get to know how to raise and feed them.

10:40

เดินทางกลับเข้าหมู่บ้าน เรียนรู้การทอผ้าจากขนแกะ
Return to the village, then learn about sheep wool weaving.

11:30

เดินทางไปชมผลงานผ้าทอขนแกะ และชิมกาแฟห้วยห้อม ที่บ้านนางมะลิวัลย์
Visit a sheep wool textiles exhibition and sample the Huai Hom coffee at Ms.
Maliwan’s place.

หมายเหตุ: ฤดูร้อน เยี่ยมชมและศึกษาวิธีตัดขนแกะจากชาวบ้าน ชมดอกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าบานปีละ 1 ครั้ง
Note: In summer, visitors can either observe or join the sheep shearing and take part in a mini-apprenticeship in the
blooming Arabica coffee trees.
ฤดูฝน ร่วมปลูกข้าวนาขั้นบันได ร่วมกับชาวบ้าน | The rainy season, on the other hand, is the time for helping to pick coffee
beans and thresh the rice in the terraced fields.
โปรแกรมและเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามสภาพอากาศ | Activities and times can be subject to change due to weather.
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
ผ้าฝ้ายพื้นเมืองทอผสมกับขนแกะด้วยหูกย้อมด้วยสีธรรมชาติ
      ที่พัฒนาสืบเนื่องมานานกว่า 60 ปี
See the traditional natural dye hybrid fabric with over
60 years of product  development
ทิวทัศน์บ้านปกาเกอะญอบนดอยสูง และนาขั้นบันได
      เสน่ห์แห่งความเรียบง่าย
Magnificent views from a Karen village high up in the
mountains
ชิมกาแฟอาราบิก้าห้วยห้อม เป็นกาแฟพิเศษที่ขึ้นชื่อ และ   
      เริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดกาแฟ
Taste the Huai Hom Arabica coffee, a budding name
in the coffee market

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อคน:
(per person)

500

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ติดต่อชุมชน (Contact)
คุณมะลิวัลย์ นักรบไพร (Khun Maliwan Nakrobprai)
Tel. 089-555-3900
คุณอังคณา นักรบไพร (Khun Angkhana Nakrobprai)
Tel. 095-448-2350
ที่ตั้ง: อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
Address: Amphoe Mae Lanoi, Mae Hong Son

GI PRODUCT

GI PRODUCT

ชุมชนบ้านวังตาล
จ.เพชรบุรี

Ban Wang Tan Community, Phetchaburi

โปรแกรมท่องเที่ยวครึ่งวัน
Half Day Trip

13:00

รู้จักต้นตาล และชมการสาธิตวิธีการท�ำน�้ำตาลโตนดแบบโบราณ
ชมการสาธิตวิธีการเคี่ยวน�้ำตาลสด (สามารถเข้าร่วมท�ำ และเรียนรู้ได้)
ต้อนรับด้วยขนมตาล และน�้ำตาลสด
Introduction to sugar palm, then watch a traditional palm sugar making demonstration
Watch and take part in sap boiling, enjoy steamed palm fruit pulp and sweet sap.

15:30

ซื้อของที่ระลึก และเดินทางกลับ
Shop for souvenirs and travel back.
ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ด้วยความผูกพันกับตาลโตนดมานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะกลางท้องทุ่ง
แห่งบ้านลาด ก่อเกิดองค์ความรู้ที่สืบเนื่องมายาวนาน ทั้งรูปแบบการท�ำน�้ำตาล
วัสดุอุปกรณ์ที่ท�ำขึ้นเฉพาะ และการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด จนน�ำไปสู่
การเป็นเมืองแห่งขนมหวาน
Palm sugar production has been flourishing in this region for centuries. The
Petchaburi sugar masters have developed unique equipment and techniques
for their trade and secured the title of ‘City of Sweets’ for their province.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)

  ชมทิวทัศน์ท้องทุ่งข้าว และดงตาลโตนดสุดสายตา
Panoramic views of paddy fields with rows of sugar
palm
  สาธิตการปีนต้นตาลเพื่อปาดงวงตาลรองน�้ำตาล
      ชิมน�้ำตาลสดแท้จากต้น และการเก็บลูกตาล ลอนตาล
Learn the secrets of sap collecting, then taste the
sweet sap and pick palm fruit and seeds
  การกวนน�้ำตาลเพื่อท�ำน�้ำตาลปึก
Boil sap to make palm sugar
  การยีลูกตาลสุกเพื่อน�ำเนื้อตาลมาท�ำขนมตาลแท้ ๆ
Smash ripe palm fruit to make Khanom Tan

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)
ราคาต่อกลุ่ม:
(per group)

1,000

บาท/THB

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน
Request Special Pricing For Groups/Contact us

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ติดต่อชุมชน (Contact)
อารี มีลิ ประธานกลุม
่ วิสาหกิจชุมชนบ้านวังตาล
(Khun Aree Meeli, Chairperson of
Ban Wang Tan Community Enterprise)
Tel. 083-901-0646
ที่ตั้ง: อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
Address: Amphoe Ban Lat, Phetchaburi

GI PRODUCT

GI PRODUCT

ชุมชนไหมแพรวาบ้านโพน
จ.กาฬสินธุ์

Ban Phon Phrae Wa Silk Community, Kalasin

มิใช่เพียงการเลือกเส้นไหมยอดที่มีคุณภาพสูง หากความพิเศษของผ้าไหมแพรวา
ผู้ไทบ้านโพนนั้น คือการหลอมรวมกับมรดกแห่งภูมิปัญญาของการทออัน
ประณีต เทคนิคขั้นสูงของการจก และขิด จนเกิดลวดลายที่เป็นส่วนหนึ่งในผืนผ้า
ซึ่งจะเป็นผืนผ้าที่จะผูกพันกับผู้เป็นเจ้าของไปทั้งชีวิต
What’s so special about this ethnic Phu Thai’s craft is that their double
‘ikat’ weaving technique enables them to create such sophisticated,
almost unimaginable patterns. There is a huge amount of effort
required to make every textile item into a masterpiece.

โปรแกรมท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน
2 Days 1 Night Trip

วันที่หนึ่ง (First Day)

09:00

พบกันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชน รับฟังเรื่องราวความเป็นมาท้องถิ่น
Meet at the Community Learning Center, then have an introduction to the area.

10:00

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไท  
Enjoy the Phu Thai arts & culture shows.

11:00

เที่ยวชมหมู่บ้าน
Explore the village.

12:00

รับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวผู้ไท
Enjoy Phu Thai dishes for lunch.

13:00

ชมสาธิต และร่วมกิจกรรมการสาวไหม ย้อมไหมมัดหมี่ การทอผ้าไหมแพรวาแบบครบวงจร
Watch and take part in a silk reeling & tie-dyeing demonstration. Observe the
entire Prae Wa silk weaving process.

16:00

เที่ยววัดโพธิ์ชัย วัดประจ�ำชุมชน
Visit Wat Po Chai, the community’s temple.  

18:00

อาหารเย็นแบบพาแลงดินเนอร์ และการแสดงต่าง ๆ
Have a traditional dinner with a variety of shows.

20:00

พักผ่อน
Get some rest for an early start the following day.

วันที่สอง (Second Day)

06:00

สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้าน ใส่บาตร
Explore the village and join an almsgiving ceremony.

07:00

รับประทานอาหารเช้า
Have breakfast.

08:30

ถ่ายภาพที่ระลึก ด้วยชุดแต่งกายแบบผู้ไท
Take some photos in Phu Thai costumes.
มีการบริการชุดเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทส�ำหรับนักท่องเที่ยว
Take some photos in Phu Thai costumes.
(Traditional costumes are available for visitors at the studio).

10:30

เยี่ยมชมศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
Visit the Community Products Center.

ไฮไลท์กิจกรรม (Highlights)
เรียนรู้การทอผ้าไหมแพรวาที่ใช้เทคนิคการทอขั้นสูง และมี  
  ความประณีตมาก รู้จักลายโบราณบนผืนผ้า
Learn about the ‘Phrae Wa’ weaving technique and get
to know some traditional patterns
การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การสาวไหม
Discover how silk is made
ซะซอมโฮมสเตย์ แรมคืนกับชาวบ้าน กินข้าวร่วมส�ำรับ ใส่ชดุ
       ผูไ้ ท ห่มไหมแพรวาเพือ่ ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก
Overnight stay at Sa Som Homestay, with a chance to
mingle with the hosts and take some photos
เดินป่าชมธรรมชาติ และรู้จักพืชพรรณรอบหมู่บ้าน
The crops in the villages.

ช่วงเวลาที่เหมาะสม: ไปเยือนได้ตลอดปี | Time to Visit: All year round

ค่ากิจกรรมในชุมชน (Price)

560

ติดต่อชุมชน (Contact)

ราคาพิเศษส�ำหรับองค์กร/หมูค
่ ณะ กรุณาติดต่อชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน
(Ban Phon Phrae Wa Silk Group)
Tel. 087-107-8019

*ราคาประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและฤดูกาลกรุณาติดต่อชุมชน
*This estimated price can be subject to change due to seasons and other unpredictability.

ที่ตั้ง: อ.คำ�ม่วง จ.กาฬสินธุ์
Address: Amphoe Kham Muang, Kalasin

ราคาต่อคน:
(per person)

บาท/THB

Request Special Pricing For Groups/Contact us

GI PRODUCT

คุณทศพล ทังสุบุตร
(Mr. Thosapone Dansuputra)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Director-General
Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce

