
 

 

 

เสน้ทางท่ี 2 

นาคราชธาน ีสุขอีหลี...วิถริีมโขง 

แผ่นดินโบราณ มหานครศกัด์ิสิทธ์ิ เยือนโบสถค์ริสต ์สมัผสัวิถชีีวิตริมโขง 

ก าหนดเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.63 / มค.64 / ก.พ.64 

อุดรธาน ี- หนองคาย - สกลนคร - มุกดาหาร - นครพนม (4 วนั 3 คืน) 
 

   • มาตรการดูแลป้องกนัการติดเช้ือโควิด-19 ของเราภายใตเ้งือ่นไข 

   • ตรวจวัดอุณหภมูิก่อนเดินทาง 

   • ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 

   • โตะ๊อาหาร มีการจัดที่น่ังแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

   • บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า-เจลแอลกอฮอล์ ทา่นละ 1 ชุดมาตรการ 

เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง สายการบิน 

สวุรรณภมูิ-นครพนม WE-x 0x.25 น. 10.xx น.  

อุดรธานี-สวุรรณภมูิ WE-9 19.20 น. 20.25 น.  

 

วนัแรกของการเดินทาง  นครพนม – ชมสามตึกเหลือง – นัง่รถรางซิต้ีทวัร ์- ล่องเรือ – บูชาพญาศรีสตัต

นาคราช 
 

09.xx น. เดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน Thai Smile เท่ียวบินท่ี WE

  

10.xx น. ถึงทา่อากาศยานนครพนม เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ น าทา่นเดินทางเข้าตัวเมืองนครพนม 

11.00 น. เดินทางสู่ หมู่บา้นมิตรภาพไทย–เวียดนาม เย่ียมชม อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์  

 ฟังเร่ืองราวการเดินทางของประธานาธบิดีโฮจิมินห์ เม่ือคร้ังอดีตที่ทา่นพ านักอยู่ที่แห่งน้ี 

 

 

 

 

 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ กูบาเฮา้ส ์(ม้ือที่ 1) 

13.30 น. เทีย่วชม 3 ตึกเหลืองเมืองนครพนม  

อาคารเก่าแก่ก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม 

โคโลเนียลอนัเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครพนม    

    



- อาคารกูบาเฮา้ส ์สถานที่ซ่ึงเตม็ไปด้วยความทรงจ า เย่ียมชมและรับฟังเร่ืองเล่าบ้านโบราณ อายุ

กว่า 104 ปี ตึกเหลืองสไตล์โคโรเนียล พร้อมถ่ายรูปเชค็อินฟินๆ กับการสวมชุดอา๊วหย่าย หรือ 

ชุดประจ าชาติชุดหน่ึงของชาวเวียดนาม และช้อปป้ิงสนิค้า ผ้าพ้ืนถิ่นอสีานและของที่ระลึก 

 

 

 

 

 

14.15 น. นัง่รถรางเลาะชมทิวทศันที์่งดงามของริมแม่น ้ าโขง ชมและผ่านสถานที่ส าคัญ อาท ิอาสนวิหารวัด

นักบุญอันนาหนองแสง ศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองแสงที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่

งดงาม แนวต้นมะฮอกกานีบนถนนศาลากลาง  

 - พิพิธภณัฑจ์วนผูว่้าราชการจงัหวดันครพนม (หลงัเก่า) อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ในปัจจุบันปรับปรุง

ให้เป็นพิพิธภัณฑแ์ละแหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของชาวนครพนมที่ภาคภมิูใจ  

- หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ อาคารเก่าแก่สี

เหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทย ในรูปแบบโคโลเนียล 

- แวะถ่ายรูปจุดเชค็อนิบริเวณบ้านเรือนเก่าแก่ริมโขง และ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ ์ 

- วดัโอกาสศรีบวับาน วัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมที่ประดิษฐานองค์พระติ้ วและพระเทยีม  

 

 

 

 

15.30 น. - รถรางน าเที่ยวส่งทุกท่านบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช น่ังชิลจิบชา กาแฟ เคร่ืองดื่ ม

หลากหลายและเบเกอร่ีเลิศรส ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 

16.30 น. สกัการะขอพร พญาศรีสตัตนาคราช องค์พญานาค ๗ เศียรพ่นน า้ ที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ

เมืองนครพนมและเป็นสญัลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์น าพาความเจริญรุ่งเรือง สร้างขึ้นจากความ

เช่ือความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาว 
 

                      
 

18.00 น. ล่องเรือส าราญแม่โขงพาราไดซค์รูซ พร้อมรับประทานอาหารเยน็บนเรือ (ม้ือที่ 2) 

ชมความงามของ ทศันียภาพสองฝั่งแม่น า้โขง สมัผัสมนต์เสน่ห์ความงามของขุนเขาและสายน า้ 

สายน า้แห่งชีวิตที่เช่ือมสมัพันธส์องฝั่งไทย-ลาว ที่งดงามตระการตาที่สดุ 

    



20.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฟอรจู์นริเวอรวิ์ว / โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือเทยีบเท่า 

  นิทราราตรีสวัสด์ิริมฝั่งน า้โขงไทย-ลาว 

วนัทีส่องของการเดินทาง    ใส่บาตรขา้วเหนยีว – พระธาตุพนม – แก่งกระเบา - รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย ์

06.00  อรุณสวัสด์ิ เช้าน้ีที่ริมแม่น า้โขง ใส่บาตรขา้วเหนยีวริมฝัง่โขง หน้าวัดมหาธาตุ  

ชมความงามแสงอรุณรุ่งจากฝั่งสปป.ลาว สักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจ าวันเกิดผู้ที่เกิดวัน

เสาร์ และขอพรให้การงานก้าวหน้ามั่นคง 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

 

 

 

 

 

กราบขอพร องคพ์ระธาตุพนม พระธาตุประจ าวันเกดิของผู้ที่เกดิปีวอกและพระธาตุประจ าวันเกดิ

ของผู้ที่เกดิวันอาทติย์ ร่วมบุญ “ห่มผา้พระธาตุ” ฟังเร่ืองราวท้องถิ่นกบัการเป็นศูนย์กลางของ

อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย-ลาว ณ พพิธิภณัฑร์ตันโมลี ศรีโคตร

บูรณ ์ 

แก่งกระเบา จุดชมวิวแม่น ้าโขงที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของ จังหวัดมุกดาหารสักการะ องคพ์ญาศรี

ภุชงค-์   

มุกดานาคราช องค์พญานาคประจ าคนเกิดวันจันทร์ องค์พญานาคเป็นประดับหินอ่อนที่ที่ใหญ่

ที่สดุในประเทศไทย ผู้ใดที่มากราบไหว้  

และได้ลอดท้องพญานาคจะมีความ 

สขุสมหวัง ดั่งค าอธษิฐาน  

 

 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นเมืองนครา (ม้ือที่ 4)  

14.00 น. วดัรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นวัดที่ตั้ งอยู่บนยอดเขา จุดชมวิวเมืองมุกดาหารและเมือง     

สะหวันนะเขต สปป.ลาวสองฝั่งแม่น า้โขง ด้านบนมีจุดไฮไลท์อยู่ 2 แห่งน่ันกค็ือ พระพุทธรูปองค์

ใหญ่มาก คือ “พระเจ้าใหญ่แกว้มุกดาศรีไตรรตัน”์ ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของวัดสร้างขึ้ นเพ่ือเฉลิม

พระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

 สกัการะ องคพ์ญาศรีมุกดามหามุณีนลีปาลนาคราช แลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดมุกดาหาร   

15.30 น. คอฟฟ่ีเบรก ณ ร้านกาแฟบนจุดชมวิวภมูโนรมย์ 

 ช้อปป้ิงผ้าถิ่นอสีานมีสไตล์ ณ ร้านผ้าภานิณี หรือร้านพรรณนาราย 

17.00 น. เข้าที่พัก และรับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมสะหวนัส าราญ (ม้ือที่ 5) 

ริมแม่น า้โขง จ.มุกดาหาร ราตรีสวัสด์ิ พักผ่อนสขีุวิถีริมโขง 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    พระธาตุเชิงชุม - วดัถ ้ าผาแด่น - ครามสกล - พพิธิภณัฑเ์มืองอุดรธานี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า เพลินตาริมสองฝั่งโขง (ม้ือที่ 6) 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.สกลนคร 

 



นมัสการ พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปูชนียสถานส าคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่

โบราณ บริเวณน้ีเป็นที่รวมรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์เป็นที่มาของการ

เรียกช่ือพระธาตุตามภาษาของชนพ้ืนเมืองว่า "พระธาตุเชิงชุม" นมัสการ หลวงพ่อพระองคแ์สน 

พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสน พระคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร 

            
 

เดินทางถึง วดัถ ้ าผาแด่น ถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึง ไปให้เหน็กบัตา นมัสการพระพุทธรูประติมากรรม   

การแกะสลักบนผาหิน ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขาบนเทือกเขาภูพาน ชมเมืองสกลนคร            

และทะเลสาบหนองหารได้ 180 องศา สกัการะ พระพุทธมหาราชานาคาบรีรกัษ ์แลนด์มาร์คใหม่

ใน สวนวัดถ า้ผาแด่น ขอพรเพ่ือเป็นสริิมงคลให้กบัชีวิต 

11.30 น. รา้นครามสกล แหล่งผ้าย้อมครามคุณภาพ   

สนิค้าแปรรูปจากผ้าครามดีไซน์ทนัสมัย ชมขั้นตอนการท าผ้าย้อมคราม “ผ้าผิวสวย” ที่ช่วยป้องกนั

รังสยูีวี 

ช้อปสนิค้าผลิตภัณฑจ์ากผ้าย้อมครามสกลนครนานา

ชนิด ในบรรยากาศร่มร่ืนบ้านไม้ในสวน“ความสขุของคน

ไม่ใช่เเค่การมาซ้ือผ้าแต่เป็นการรับรู้เร่ืองราวผ้าผิวสวย” 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครามสกล(ม้ือที่ 7) 

13.30 น.  เดินทางสู่ จ.อุดรธานี 

15.45 น. เข้าชม พิพธิภณัฑเ์มืองอุดรธานี ร่องรอยประวัติศาสตร์ชาวอุดรในพิพิธภัณฑแ์ห่งใหม่ริมหนอง

ประจักษ์  ที่บูรณะจากอดีตโรงเรียนสตรีประจ าเมือง อาคารทรงคุณค่าสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโค

โลเนียลประยุกต์เข้าแบบไทยหลังคาทรงป้ันหยา ภายในจัดแสดงเร่ืองราวต่างๆเกี่ยวกบัจังหวัด

อุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และ

ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกยีรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมือง

อุดรธานี  

    
17.00 น. เที่ยวชม ศูนยว์ัฒนธรรมไทย-จีนและศาลเจ้าปู่ย่า สถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจย่ิงของเมือง

อุดรธานี บรรยากาศจ าลองเมืองจีนโบราณ เพ่ือให้เป็นจุดศูนย์รวมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถี

บรรพชนและหลักปรัชญาของพ่ี-น้องชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดอุดรธานี การออกแบบตกแต่ง

 



  

ส่วนออกแบบในแนวสวนจีนภายใต้ช่ือ สวนคุณธรรมพันปี 24 กตัญญู แล้วอิสระน่ังจิบชา ทาน

ชาลาเปาลาวาสตูรเดด็   ณ รา้นน ้ าชาผงิอนั  

18.30 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ 89 Upper Café  & Restaurant @ยูดีทาวน ์(ม้ือที่ 8) หรือเทียบเท่า บน

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทย กับความเป็นศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์และประสบการณ์

ระดับ     พรีเม่ียมแห่งอนิโดจีน พร่ังพร้อมทั้งความสมบูรณ์แบบของ Location ใจกลางเมือง 

19.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอมัมาน ยูนคี อุดรธานี/ โรงแรม เดอ ปร้ินเซส อุดรธานี/ เวลาดี 

อุดรธานี 

20.30 น. เดินทางเข้าโรงแรม และพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) เชค็เอาท ์

08.30 น. ออกเดินทางสู่ วังนาคินทร์ค าชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

10.00 น.   เดินทางถึง วงันาคินทร ์ค าชะโนด ดินแดนแห่งนาคาและความศรัทธาแห่งนาคี เช่ือกันว่าที่น่ีคือ

เมืองของพญานาค น าทา่นไหว้ขอพร องคน์าคาธิบดีศรีสุทโธ  

หรือเจ้าปู่ ศรีสทุโธ มหาเทพนาคาผู้ย่ิงใหญ่ แห่งค าชะโนด 

และเจ้าย่าศรีปทุมมา องค์พญานาคราช และนาคราชเทวี  

เพ่ือเสริมทรัพย์รับโชค 

11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นเดอนวั by เจจุ๋้ม2 (ม้ือที่ 10)  

12.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย 

 

 

 

 

 

14.30 น. เดินทางถึง สตัตมหาสถาน 1 ใน 4 ของโลก ที่สร้างข้ึนตามคติพุทธศาสนา หมายถึง การจ าลอง

สถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า หลังจากตรัสรู้แล้ว จ านวน 7 แห่ง ณ วดัพระธาตุบงัพวน ใน

บริเวณวัดมี “สระมุจลินท”์ หรือ “สระพญานาค” สระน า้โบราณศักด์ิสิทธิ์ที่มีการน าน า้ศักด์ิสิทธิ

แห่งน้ีไปใช้ในพิธสี าคัญในราชส านักล้านช้าง เป็นต้นมา 

16.00 น. ออกเดินทางกลับอุดรธานี แวะ ตลาดผา้นาข่า ศูนย์รวมสินค้าของฝาก ของที่ระลึก จากผ้าหลาก

ชนิด เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขิด ผลิตและย้อมสจีากธรรมชาติ ออกแบบตัดเยบ็ 

โดยฝีมือชาวบ้านลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ มีสนิค้าผ้าให้เลือกมากมาย  

เช่น เสื้อผ้า กางเกง ชุดส าเรจ็รูป ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอหรือแม้แต่ผ้าเมตร 

กม็ีจ าหน่ายมีร้านค้ากว่า 100 ร้านค้า เป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชน 

   

  

อมัมาน ยูนคี 

อมัมาน ยูนคี เดอปร้ินเซส 

เวลาด ี



ที่เข้มแขง็ ถือเป็นแหล่งช้อปป้ิงตลาดสนิค้าจากผ้าที่ครบวงจรที่ใหญ่สดุในภาคอสีาน 

18.00 น. น าทา่นเดินทางถึง ทา่อากาศยานอุดรธานี โดยสวัสดิภาพ 

19.20 น. ออกเดินทางกลับทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิโดยสายการบินไทยสมายล์ WE-9 

หมายเหตุ :  โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ         
 

จ านวนผูเ้ดินทาง 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 20 ท่าน 30 ท่าน 

ราคาท่านละ 18,900 17,500  15,500 13,900 13,500 12,900 

หมายเหตุ : พักเด่ียว เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

จ านวน 2-4 ทา่นใช้รถยนต์ส่วนตัว /4 ทา่นขึ้นไปใช้รถตู้ วีไอพี / 30 ทา่นใช้รถบัส 

ราคานี้ รวม 

- ค่ารถปรับอากาศ (รถเกง๋ รถตู้ หรือรถบัส) น าเที่ยวตลอดการเดินทาง  

- ค่าที่พัก 3 คืน (พักคู่) โรงแรมอมัมาน ยูนีค / โรงแรมเวลาดี / โรงแรมเดอปรินสเ์ซส อุดรธานี 

- โรงแรมสะหวันส าราญ มุกดาหาร หรือเทยีบเทา่ และ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ หรือ ฟอร์จูนริเวอร์วิว 

นครพนม 

- ค่าอาหารที่ระบุในรายการรวม 10 มื้อ และขนม ของว่าง เคร่ืองด่ืม ผ้าเยน็ตลอดการเดินทาง 

- ค่ากจิกรรม ค่าวิทยากร ค่าเข้าชมสถานที่และค่ารถรับ-ส่งที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกนัอุบัติเหตุวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ค่ารักษาตามกรรมธรรม์) 

- มัคคุเทศกแ์ละผู้ช่วยน าเที่ยวตลอดรายการ  

ราคานี้ ไม่รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน*** 

- ค่าดอกไม้ธูปเทยีน ค่าท าบุญหรือบริจาคตามสถานที่ทอ่งเที่ยว 

- ค่าเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ 

- ค่าใช้ส่วนตัวในห้องพัก เช่น มินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท ์

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

- ค่าทปิไกด์และพนักงานขับรถ 

หมายเหตุ 

- กรุณาส่งรายช่ือก่อนเดินทาง 7 วัน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

- กรุณาช าระเงิน 50% เมื่อตกลงใช้บริการ และส่วนที่เหลือ 7 วันก่อนวันเดินทาง 
 


