
 

เริม่ตน้เพียง 5,990.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เดินทาง ตลุาคม – ธนัวาคม 2563 
  ภผูาเทิบ-วดัเขามโนรมย-์สะพานมติรภาพ ไทย ลาว 2  

พระธาตพุนม-วดัพระธาตเุรณนูคร-วดัพระธาตศุรีคณู-วดัพระธาตมุหาชยั 

นครพนม-พระมหาเจดยีช์ยัมงคล 

 
   
 
 
 

เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัที่ 1 กรงุเทพฯ-มกุดาหาร     

วนัที่ 2 

 

มกุดาหาร-ภผูาเทิบ-วดัเขามโนรมย-์สะพานมติรภาพ ไทย 

ลาว 2  

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 พระธาตพุนม-วดัพระธาตเุรณนูคร-วดัพระธาตศุรีคณู-วดั    

เยือนถ่ินอีสาน ไหวพ้ระธาต ุขอพรพญานาค 

มกุดาหาร-นครพนม-รอ้ยเอ็ด 4 วนั 2 คืน 

 



 
พระธาตมุหาชยั    

วนัที่ 4 นครพนม-พระมหาเจดยีช์ยัมงคล-กรงุเทพฯ    

 

Day 

1 
 

 

กรงุเทพฯ 

- 

มกุดาหาร 

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ-มกุดาหาร 

19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดั โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั เพื่อความปลอดภยัในการท่องเท่ียวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจวัดอณุหภมูิของลกูคา้เพื่อคดักรองกอ่นขึน้รถ บน

รถจะมีแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือใหบ้ริการ  

20.00 น. ออกเดินทางสู ่จงัหวัดมกุดาหาร ใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

  

Day 

2 

 

 

 

มกุดาหาร 

วนัท่ี 2 มกุดาหาร-อทุยานแห่งชาติภผูาเทิบ-วดัภมูโนรมย-์สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 

แห่งท่ี 2 

เชา้ คณะเดินทางถึง จ.มกุดาหาร น าทกุทา่นแวะปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั  



 
 อิสระอาหารเชา้ ณ จดุพกัรถ 

 น าท่านสู ่อทุยานแห่งชาติภผูาเทิบ ชมบรรยากาศดึกด าบรรพภ์ผูาท่ีมีหินมาเทิบทบักนัไวม้ีกลุม่หิน

ประกอบดว้ยหินรปูร่างตา่งๆ วางซอ้นกนัอยู่อย่างวิจิตพิีสดาร บนลานหินกวา้งคลา้ยประติมากรรม 

 
 น าท่านเขา้ชม วดัภมูโนรมย ์หรือ วดัรอยพระพทุธบาทภมูโนรมย ์วัดสวยงามอีกแห่งหนึง่ตัง้อยู่

บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทศันข์องจงัหวัดมกุดาหาร แมน่ า้โขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.

ลาว ภายในวัด มีรปูป้ันพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลงัการ เป็นอีกหนึง่แลนดม์ารค์ใหมข่อง

มกุดาหาร  นอกจากนีภ้ายในบริเวณวัดมีรอยพระพทุธบาทจ าลอง พระเจา้ใหญ่แกว้มกุดาศรีไตรรตัน ์

ใหท้่านไดส้กัการะขอพร 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี1) 

บ่าย น าท่านเขา้ชม หอแกว้มกุดาหาร เป็นสัญลักษณ์ของ

จังหวัดมุกดาหาร  สร้างขึ้น เพ่ื อ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช เนื่อง

ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็น

อาคาร 2 ชัน้ ทรง 9 เหลี่ยม ลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น 

ทรงเกา้เหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑจ์ัดแสดงเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์มุกดาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการ

ด ารงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสดุ สามารถชม

ทศันยีภาพรอบตวัเมือง แมน่ า้โขงและฝัง่ลาว  

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี2) 



 
 น าท่านเดินทางชมความงามของสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 เป็นสะพานท่ีเชื่อมต่อแขวง

สะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมกุดาหาร มีความยาวทั้งหมด 1,600 เมตร มีความกวา้ง 

12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณดา้นล่างสะพานมีจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

สะพานทอด มีรา้นคา้อาหารหมจู ุ่ม หมกูระทะ สม้ต า และท่ีนัง่ริมน า้โขง นัง่ชิลทานอาหารในช่วงเย็น 

รวมถึงมีแลนดมารค์ท่ีโดดเดน่ คือ รปูป้ันพญานาค  

 

 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  เวียงโขงมกุดาหาร (หรอืเทียบเท่า) 

 

Day 

3 

 

มกุดาหาร 

- 

นครพนม 

วนัท่ี 3 พระธาตพุนม-วดัพระธาตเุรณนูคร-วนัดพระธาตศุรคีณู-วดัพระธาตมุหาชยั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

 น าท่านเดินทางสู่จงัหวดันครพนม  

09.30 น. น าท่านสกัการะ พระธาตพุนม  พระธาตปุระจ าคนเกิด "ปีวอก" และ "วนัอาทิตย"์ ภายในพระ

ธาตไุดบ้รรจอุรุงัคธาตหุรือกระดกูสว่นหนา้อกของพระพทุธเจา้ 

 วิธีบชูาพระธาตพุนม ขา้วตอก ขา้วเหนยีวป้ิง นา้อบ ดอกไมส้ีแดง ธปู 6 ดอก เทียน 2 เลม่ 

คาถาบชูาพระธาตพุนม อะ วิช ส ุนตุ สา นสุ ต ิ
 



 

 

 น าท่านสักการะ พระธาตเุรณ ู พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัจนัทร  ์ณ วัดพระธาตเุรณ ูจ าลองมา

จากพระธาตพุนมองคเ์ดิม ภายในเจดียบ์รรจพุระไตรปิฎก พระพทุธรปูทองค า พระพทุธรปูเงิน เพชร

นลิจินดา หนอ่งา เคร่ืองกกธุภณัฑข์องพระยาและเจา้เมือง รวมถึงสิ่งของอ่ืนๆ ท่ีชาวบา้นบริจาค 

 วิธีบชูาพระธาตเุรณ ูขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีเหลือง ธปู 15 ดอก เทียน 2 เลม่ 

คาถาบชูาพระธาตเุรณ ูอิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 
 

 
 น าท่านสกัการะ พระธาตศุรคีณู  พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัองัคาร ลกัษณะคลา้ยพระธาตพุนม 

ตา่งกนัท่ีชัน้ท่ี 1 มี 2 ตอน เป็นรปูสี่เหลี่ยมประดบัรปูลายหินป้ัน และชัน้ท่ี 2 สัน้กว่าองคพ์ระธาตุ

พนม ภายในบรรจพุระอรหันตธาตขุองพระโมคคลัลานะ พระสารีบตุร และพระสงักจัจายนะ ตาม

ต านานของพระธาตอุงคน์ี ้มีกษตัริยน์กัรบเป็นผูก้อ่สรา้ง 

 วิธีบชูาพระธาตศุรคีณู ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกไมส้ีชมพ ู ธปู 8 ดอก เทียนขาว 2 

เลม่  
 คาถาบชูาพระธาตศุรคีณู ต ิหงั จะ โต โร ถิ นงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร ทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี 4) 

บ่าย น าท่านเชา้สกัการะ พระธาตมุหาชยั (1)  ณ วัดโฆษดาราม  พระธาตปุระจ าวนัเกิดวนัพธุ

(กลางวัน) ภายในองคพ์ระธาตบุรรจพุระอรหนัตส์ารีริกธาตขุองพระอญัญาโกณฑญัญะ 

  วิธีบชูาพระธาตมุหาชยั   ขา้วตอก นา้อบ ขา้วเหนยีวป้ิง ดอกบวั ธปู 17 ดอก  เทียน 2 เลม่ 

 คาถาบชูา พระธาตมุหาชยั  ปิ สมั ระ โล ปุ สตุ พทุ 

 

ค ่า  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพกั น าท่านเขา้สูท่ี่ โรงแรมจงัหวดันครพนม หรอื เทียบเท่า 

 

Day 

4 

 

นครพนม 

รอ้ยเอ็ด 

กรงุเทพฯ 

วนัท่ี 3 นครพนม-พระมหาเจดียช์ยัมงคล-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

08.00น. น าท่านออกเดินทางสู่ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  

11.00น. น าท่าน พระมหาเจดียช์ยัมงคล มหาเจดียข์นาดใหญ่ท่ีวิจิตรพิสดาร ใชศิ้ลปกรรมร่วมสมยัระหว่าง

ภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตพุนม ด าเนินการสรา้ง

โดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซ่ึงเป็นศิษย์พระอาจารย์มัน่  ภริูทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

ออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาดว้ยสีทองเหลืองอร่าม รายลอ้ม

ดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กทัง้ 8 ทิศ สรา้งในเนือ้ท่ี 101 ไร ่กวา้ง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสงู 101 



 
เมตร รวมยอดทองค าเป็น 109 เมตร ใชท้อง ค าหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม 

ภายในองคพ์ระมหา เจดียเ์หมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค ์ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร จงัหวดัรอ้ยเอ็ด (ม้ือท่ี7)  

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

เยน็ รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร จงัหวดันครราชสีมา (ม้ือท่ี8) 

20.30 น. ถึงกรงุเทพฯ โดยประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบรกิาร (รถต ู)้ 

 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ 

19-22 พฤศจิกายน 2563  5,990 บาท.- 

03-06 ธนัวาคม 2563  5,990 บาท.- 

10-13 ธนัวาคม 2563 5,990 บาท.- 

30 ธนัวาคม 2563 – 02 มกราคม 2564 6,990 บาท.- 

31 ธนัวาคม 2563 – 03 มกราคม 2564 6,990 บาท.- 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 1,800 บาท.- 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป้นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์รวม 

1. รถบสัปรบัอากาศ ท่องเท่ียวตามรายการ  

2. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามที่ระบใุนรายการทวัร ์

3. พาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบใุนรายการทวัร ์



 
4. มคัคเุทศก ์ท่ีคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงนิทา่นละ 
2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงนิไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารทวัรน้ี์ไมร่วม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2. คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

3. คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 
4. คา่ทิปมคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ จ านวน 400 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณี

ตอ้งการ รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. ช าระคา่ทวัร ์เพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษทัฯจะคืนเงนิคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
2. กรณีท่ีท่านแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคืนเงนิคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทกุ

กรณี 

ขอ้แนะน าส าหรบัการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบรกิารบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
2. กอ่นขึน้-ลงรถทกุครัง้  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วัดไข ้ และ ลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลบ์นรถงดใชห้อ้งน า้

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตรูถ  เปิด-ปิด ประตเูดียว 

4. กรณุากรอกรายละเอียดแบบฟอรม์  ต.๘-คค  (ทางบริษทั ปร้ินแบบฟอรม์นีใ้หท้กุท่าน  เมื่อท่านกรอกแลว้

กรณุาสง่คืนให ้ จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น า้ดื่ม/น า้เปลา่  แจกใหว้ันละ 1 ขวด    
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

     
 


