
 
 
 
 

1  WTMUK-BS001 เยือนถ่ินอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน  

เริ่มต้นเพียง 5,990.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2563 
  ภูผาเทิบ-วัดเขามโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว 2  

พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วัดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย 

นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

 
   
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร     

วันที่ 2 

 

มุกดาหาร-ภูผาเทิบ-วัดเขามโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย 

ลาว 2  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วัดพระธาตุศรีคูณ-วัด

พระธาตุมหาชัย 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 4 นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-กรุงเทพฯ    

เยือนถิ่นอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค 

มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน 
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Day 

1 
 

 

กรุงเทพฯ 

- 

มุกดาหาร 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและ

เป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนข้ึนรถ บน

รถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ  

20.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

Day 

2 

 

 

 

มุกดาหาร 

วันท่ี 2 มุกดาหาร-อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ-วัดภูมโนรมย์-สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว 

แห่งท่ี 2 

เช้า คณะเดินทางถึง จ.มุกดาหาร น าทุกท่านแวะปฏิบัติภารกิจส่วนตัว  

 อิสระอาหารเช้า ณ จุดพักรถ 

 น าท่านสู่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมบรรยากาศดึกด าบรรพ์ภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้มีกลุ่มหิน

ประกอบด้วยหินรูปร่างต่างๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตีพิสดาร บนลานหินกว้างคล้ายประติมากรรม 
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 น าท่านเข้าชม วดัภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ วัดสวยงามอีกแห่งหนึ่งต้ังอยู่

บนยอดเขา สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ าโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.

ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของ

มุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ 

ให้ท่านได้สักการะขอพร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี1) 

บ่าย น าท่านเข้าชม หอแก้วมุกดาหาร เป็นสัญลักษณ์ของ

จังหวัดมุกดาหาร สร้าง ข้ึน เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่อง

ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็น

อาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหล่ียม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น 

ทรงเก้าเหล่ียม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเก่ียวกับ

ประวัติศาสตร์มุกดาหาร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ

ด ารงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชม

ทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ าโขงและฝั่งลาว  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (ม้ือท่ี2) 

 น าท่านเดินทางชมความงามของสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 2 เป็นสะพานท่ีเชื่อมต่อแขวง

สะหวันนะเขด ในประเทศลาว กับจังหวัดมุกดาหาร มีความยาวท้ังหมด 1,600 เมตร มีความกว้าง 

12เมตร และมีช่องการจราจร 2 ช่องทาง บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น

สะพานทอด มีร้านค้าอาหารหมูจุ่ม หมูกระทะ ส้มต า และท่ีนั่งริมน้ าโขง นั่งชิลทานอาหารในช่วงเย็น 

รวมถึงมีแลนดมาร์คท่ีโดดเด่น คือ รูปปั้นพญานาค  

 



 
 
 
 

4  WTMUK-BS001 เยือนถ่ินอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน  

 

ท่ีพัก น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  เวียงโขงมุกดาหาร (หรอืเทียบเท่า) 

 

Day 

3 

 

มุกดาหาร 

- 

นครพนม 

วันท่ี 3 พระธาตุพนม-วัดพระธาตุเรณูนคร-วันดพระธาตุศรีคูณ-วัดพระธาตุมหาชัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

 น าท่านเดินทางสูจ่ังหวัดนครพนม  

09.30 น. น าท่านสักการะ พระธาตุพนม  พระธาตุประจ าคนเกดิ "ปีวอก" และ "วันอาทิตย์" ภายในพระ

ธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า 

 วิธีบูชาพระธาตุพนม ข้าวตอก ข้าวเหนียวปิ้ง น้าอบ ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม 

คาถาบูชาพระธาตุพนม อะ วชิ สุ นุต สา นสุ ติ 
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 น าท่านสักการะ พระธาตุเรณู  พระธาตุประจ าวันเกิดวันจันทร์ ณ วัดพระธาตุเรณู จ าลองมา

จากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองค า พระพุทธรูปเงิน เพชร

นิลจินดา หน่องา เคร่ืองกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงส่ิงของอื่นๆ ท่ีชาวบ้านบริจาค 

 วิธีบูชาพระธาตุเรณ ูข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูป 15 ดอก เทียน 2 เล่ม 

คาถาบูชาพระธาตุเรณ ูอิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา 
 

 
 น าท่านสักการะ พระธาตุศรีคูณ  พระธาตุประจ าวันเกิดวันอังคาร ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม 

ต่างกันท่ีชั้นท่ี 1 มี 2 ตอน เป็นรูปส่ีเหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นท่ี 2 ส้ันกว่าองค์พระธาตุ

พนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ตาม

ต านานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง 

 วิธีบูชาพระธาตุศรีคณู ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพ ู ธูป 8 ดอก เทียนขาว 2 

เล่ม  
 คาถาบูชาพระธาตุศรีคณู ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ท้องถิ่น (ม้ือท่ี 4) 

บ่าย น าท่านเช้าสักการะ พระธาตุมหาชัย (1)  ณ วัดโฆษดาราม  พระธาตุประจ าวันเกิดวนัพุธ

(กลางวัน) ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ 

  วิธีบูชาพระธาตุมหาชัย   ข้าวตอก น้าอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกบัว ธูป 17 ดอก  เทียน 2 เล่ม 

 คาถาบูชา พระธาตุมหาชัย  ปิ สัม ระ โล ปุ สุต พุท 



 
 
 
 

6  WTMUK-BS001 เยือนถ่ินอีสาน ไหว้พระธาตุ ขอพรพญานาค มุกดาหาร-นครพนม-ร้อยเอ็ด 4 วัน 2 คืน  

 
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพัก น าท่านเข้าสู่ท่ี โรงแรมจังหวัดนครพนม หรือ เทียบเท่า 

 
 

Day 

4 

 

นครพนม 

ร้อยเอ็ด 

กรุงเทพฯ 

วันท่ี 3 นครพนม-พระมหาเจดีย์ชัยมงคล-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 

08.00น. น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดร้อยเอด็  

11.00น. น าท่าน พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มหาเจดีย์ขนาดใหญ่ท่ีวิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่าง

ภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่าง พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ด าเนินการสร้าง

โดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

ออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อม

ด้วยเจดีย์องค์เล็กท้ัง 8 ทิศ สร้างในเนื้อท่ี 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 

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

ภายในองค์พระมหา เจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดร้อยเอด็ (ม้ือท่ี7)  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา (ม้ือท่ี8) 

20.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยประทับใจ 

 

********************************************************  

 

 

 

อัตราค่าบริการ (รถตู้) 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ 

19-22 พฤศจิกายน 2563  5,990 บาท.- 

03-06 ธันวาคม 2563  5,990 บาท.- 

10-13 ธันวาคม 2563 5,990 บาท.- 

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

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

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800 บาท.- 

 

หมายเหตุ (กรุณาอา่นายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า 

5. ก าหนดการนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภูมิอากาศในขณะนั้น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นีร้วม 

1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  

2. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยว ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามท่ีระบุในรายการทัวร์ 

4. มัคคุเทศก์ ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 
2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม์) 

 

อัตราค่าบริการทัวร์นีไ้ม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ใน
กรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 

2. ค่าใช้จ่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่ีเกิดจากผู้เดินทางเอง 

3. ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเที่ยว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีต้องช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 400 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น) (กรณี

ต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 

 

การจองทัวร์และส ารองท่ีนั่ง 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน  

2. ช าระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้า

ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน 

เพื่อใช้ส าหรับการท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมด  
2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใชจ่้ายท้ังหมดทุก

กรณี 

ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19 

มาตรการการบริการบนรถบรกิาร 

1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง  
2. ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ า

บนรถตลอดการเดินทาง  

3. ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว 

4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปร้ินแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้ว

กรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ) 

5. น้ าด่ืม/น้ าเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด    
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