
         ไหว้ 3 พระธาตุส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
นครพนม - สะหวันนะเขต  3 วนั 2 คืน 

พระธาตุพนม -  พระธาตุองิฮัง -  พระธาตุโพน 
ก าหนดการเดินทาง                ขั้นต ่า  6  ท่าน เดินทางได้ 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-นครพนม           (กลางวนั/ เยน็) 

08.50น.   ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่สนามบินนครพนม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย FD3398  

09.45น.   น าทุกท่านมาถึงที่สนามบินนครพนม 

10.00น.   คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ จดัเก็บสัมภาระ  

11.00 น.  น าท่านนมสัการ พระธาตุพนม วดัพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นวดัพระอารามหลวง ชั้นเอก 
ชนิดวรมหาวหิาร ปัจจุบนัมี พระเทพวรมุนี เป็นเจา้อาวาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบนัประดิษฐาน 
ณ ริมฝ่ังแม่น ้าโขง ถนนชยางกูร บา้นธาตุพนม ต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
มีลกัษณะเป็นเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุรัสก่อดว้ยอิฐ กวา้งดา้นละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีก าแพง
ลอ้มองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูก าพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 
เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวนัเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค ่า เดือน 3 
ของทุกปีจะมีงานประจ าปีเพื่อเป็นการนมสัการพระธาตุพนม 

12.00น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

13.00 น.  พร้อมกนัท่ีรถเพื่อท่ีจะเดินทางต่อไปท่ี สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวนันะเขต) เป็นสะพาน 
   ท่ีเช่ือมต่อจงัหวดัมุกดาหารของประเทศไทยเขา้กบัแขวงสุวรรณเขตในประเทศลาว  

15.00น    เขา้พกัท่ีโรงแรมสะหวนัเวกสั(หรือ เทยีบเท่า)  พกัผอ่นตามอธัยาศยั    

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภคัตาคาร   

 วนัทีส่องของการเดินทาง   สะหวนันะเขต         ( เช้า/ กลางวนั/ เยน็) 

07.00 น   ต่ืนรับอรุณ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น   เดินทางสู่พระธาตุองิฮัง  พระธาตุอิงฮงั(ในประเทศลาว) เป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม  
  (ในประเทศไทย) สูง 25  เมตร ตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองตามทางหลวงสายท่ี 13 ประมาณ 13 กม. 
เลียบถนนไปบา้นโพนสิม  แขวงสะหวนันะเขต  มีภาพสลกันูนสูงออกแนวฮินดูประดบัประดา  
รอบพระธาตุ น่าจะเป็นศิลปะเขมร รอบผนังก าแพงพระธาตุด้านในเป็นศาลาวนรอบ มี
พระพุทธรูปวางเรียงเป็นแถวยาวตลอดทั้งส่ีดา้น เห็นว่าเป็นการหล่อโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาว
ลาว และชาวไทยร่วมกนั มีซุม้ประตูทางเขา้ 4 ดา้น ไดสื้บทราบมาวา่ทุกปีจะมีการจดังาน ยิ่งใหญ่
นมสัการพระธาตุอิงฮงั โดยจะมีขบวนแห่เทียน และฟ้อนร าถวายองคพ์ระธาตุ  

 



10.00 น   เดินทางต่อท่ี พระธาตุโพน หรือ ชาวบา้นเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ข้ีโพน พระธาตุองศน้ี์เป็นพระธาตุท่ี 
เก่าแก่ท่ีสร้างมาพร้อมเดียวกบัพระธาตุอิงค า พระธาตุองศ์น้ีชาวบา้นไดใ้ห้ความนบัถือทั้งชาวสะ
หวดันะเขต และ ต่างแขวงและตลอดถึงพี่น้องแขวงใกลเ้คียงจากฝ่ังขวามือริมแม่น ้ าโขง ในวนั
พระผูค้นก็จะมาท าบุญกนัเต็มวดั ผูค้นมกันิยมไปขอพรบนบานสารกล่าวตามความเช่ือและเป็นท่ี
พึ่งทางใจตามท่ีตนมีความนบัถือ พระธาตุองศ์น้ีอยู่ห่างจากตวัเมืองสวรรณเขตประมาณ 60 ก.ม. 
ซ่ึงข้ึนกบัเมืองไชยภูทองแขวงสะหวดันะเขต ทิวทศัน์เขตน้ีจะเป็นทุ่งกวา้งสลบัซบัซ้อนไปดว้ยตน้ 
ตาลน้อยใหญ่ พายในวดัจะมีชาวบา้นน าผลิตภณัฑ์น ้ าตาลก้อนมาขายในวดั น ้ าตาลจะมีรสชาติ 
อร่อย หอม หวาน เหมือนกะทิมะพร้าว 

12.00น.   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร    

13.30น.   พิพิธภณัฑ์ไดโนเสาร์เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงในสะหวนันะเขต แสดง
ร่องรอยการปรากฏของ ส่ิงมีชีวิตขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และความสามรถของนกัโบราณคดีชาว
ลาวท่ีร่วมกบันกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศสขุด หาร่องรอยและหลกัฐานไวไ้ดม้ากมาย จุดเด่นท่ีน่าชม
คือ การคน้พบกระดูกและ รอยเทา้ไดโนเสาร์ 2 ประเภท 4 สายพนัธ์ุ คือ ประเภท กินเน้ือ 1 สาย-
พนัธ์ุ ประเภทกินพืช 3 สายพนัธ์ุ โดย ร่องรอยกระดูกไดโนเสาร์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีถูกค้นพบท่ี 
สะหวนันะเขตนั้นเป็นส่วนหางของไดโนเสาร์พนัธ์ุ Saltasaurus คน้พบกระดูกสมบูรณ์ครบทั้ง
หางและมี ตูก้ระดูกอีกกวา่ 10 ตูท่ี้ใชเ้ก็บช้ินส่วนกระดูกไดโนเสาร์ ซากกอ้นหิน ทองค า ทองแดง 
หินกลา้ ท่ีถูกคน้พบท่ีบ่อขุดหินแขวงสะหวนันะเขต ฟอสซิลหินรูปหอย ปลา และ เต่าโบราณ ท่ี
น่าสนใจมาก นอกจากน้ียงัมีช้ินส่วนศีรษะและฟันของสัตวดึ์กด าบรรพล์กัษณะคลา้ยก้ิงก่ายกัษ์
เป็นสัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า ซ่ึงเช่ือกนัวา่เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ท่ีเกิดก่อนยุคสมยัของไดโนเสาร์จดั
แสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑด์ว้ย  

17.00น   เขา้พกัท่ีโรงแรมสะหวนัเวกสั(หรือ เทยีบเท่า)  พกัผอ่นตามอธัยาศยั   พกัผอ่นตามอธัยาศยั    

18.00 น.  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภคัตาคาร   

วนัทีส่ามของการเดินทาง     สะหวนันะเขต – มุกดาหาร – นครพนม 

08.00น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม    เท่ียวในสะหวนันะเขต (ตลาดเชา้ดาวเรือง)  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภคัตาคาร    

บ่าย       น าท่านสู่ตลาดอนิโดจีน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินคา้แลว้ ยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่ง 
 หน่ึงของจงัหวดัมุกดาหารเพราะเป็น จุดชมววิ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ของสองฝ่ังแม่น ้าโขง ณ บริเวณ 
 ริมเข่ือนริมโขงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 2 ดา้น 
 ทิศตะวนัตกของแม่น ้าโขงไดเ้ป็นอยา่งดี ในเทศกาลวนัออกพรรษาจะเป็นจุด ชมการแข่งขนัเรือ ยาว 
 ประเพณีของคนทั้งสองฝ่ังโขงอีกดว้ย และจากศูนยก์ารบริการขอ้มูลการท่องเท่ียว ไม่ไกลกนันกัจะ 

มองเห็น “ศาลาเรารักมุกดาหาร” ของเทศบาลเมืองมุกดาหารไดอ้ยา่งชดัเจน 
15.00น. ถึงสนามบินนครพนม  

16.45น. เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ดว้ยสายการบินแอร์เอเชีย FD3398 

17.50น. น าทุกท่านสู่สนามเมืองดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ  

 



ผู้เดินทาง 6-9 10-15 16-20 21-25 26-30 พกัเดี่ยวจ่าย 
เพิม่ท่านละ 

โรงแรมสะหวนัเวกสั 8,900 8,500 8,100 7,700 7,500 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม      

 - ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง  - ค่าเขา้ชมสถานท่ีและไกดท์อ้งถ่ิน - ค่าน ้าด่ืม และผา้เยน็ตลอดทริป 

- ค่าอาหารท่ีระบุตามในรายการ - ค่าท่ีพกั 3 คืน โรงแรมระดบัมาราฐานพกัห้องละ 2-3 ท่าน  

- ค่าประกนัภยัการเดินทาง (1,000,000 บาท)   

อตัราค่าบริการไม่รวม    

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาประเทศลาวส าหรับต่างชาติ  - ค่าต๋ัวเคร่ืองบินกรุงเทพ – นครพนม ไป – กลับ 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ   

 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุไว ้

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (กรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี)   

- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน  - กรณีช าระดว้ยบตัรเครดิต  3 % ณ ท่ีจ่าย   

-ค่าทิปไกด ์+ คนขบั   


