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1. พฤหสับดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564      กรุงเทพฯ – ขอนแก่น - สกลนคร 
 

06.00 น.   สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ 
เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก   
06.30 น.  ออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางมุ่งสูจ่งัหวดัมกุดาหารผ่านจงัหวดัขอนแก่น (408 กม./5.12 ชม.)  
บรกิารอาหารเชา้ เครื่องดื่มชา-กาแฟ และผลไมต้ามฤดกูาล  
แวะอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น เพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั  
อาหารกลางวนัที่รา้นบา้นรมิน า้  
เดินทางต่อสูจ่งัหวดัสกลนคร (204 กม./3 ชม.)                 
อาหารค ่าที่รา้นทองดี  
ที่พกั    โรงแรมฮกัสกลนคร (พกั 2 คืน) หรือเทียบเท่า    

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 

         ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 
 

มุกดาหาร  
สกลนคร 
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   3. เสารท่ี์  8 พฤษภาคม 2564      พระธาตุเชิงชุม – ชุมชุนท่าแร่ - แก่งกะเบา – มุกดาหาร  

 

 

 

2. ศุกรท่ี์ 7 พฤษภาคม 2564    สถาบนัวิจยักญัชามทร.อีสาน–ชุมชนบา้นนาเชือก-กิจกรรมยอ้มคราม  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
เดินทางสู่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (59 กม. /1 ชม.) เพื่อเขา้ชมฟารม์กัญชาที่เป็นพืช
มหัศจรรยข์อง สถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร  โดยพันธุ์ที่เพาะปลูกมากจะเป็นพันธุ์หางกะรอก จากนั้น
เดินทางต่อสู่ บ้านนาเชือก (20 กม. /1 ชม.) หมู่บา้นมีการเลีย้งควายเป็นจ านวนมาก และมีความผูกพนักับควายมานาน 
ปัจจุบนัทัง้หมู่บา้นมีประมาณ 500 ตวั จึงมีการรวมกลุ่มของชาวบา้นเป็นกลุ่มอนุรกัษ์ควาย และกลุ่มผลิตภณัฑก์ารย้อม
ผา้จากมลูควาย ซึ่งมีเพียงชุมชนเดียวในประเทศไทย ผา้ย้อมมลูควาย มีความเป็นเอกลกัษณข์องผา้   สีผา้จะออกหนา
แบบธรรมชาติ โดยเฉพาะตุ๊กตาน้องควาย เป็นสินคา้ขายดีอย่างมากปัจจุบนั มีความรวมมือระหว่างชุมชนบา้นนาเชือก 
มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและชุมชน ซึ่งไดท้  าใหชุ้มชนเกิด
กิจกรรม เช่น สปาสมนุไพรกระทะ สาธิต ผา้ยอ้มมลูควาย กิจกรรม workshop และพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ในชมุชน  
เมื่อท่านมาถึง ตอ้นรบัดว้ยเครื่องดื่มสมุนไพร จากนั้นชมสาธิตการท าผา้ยอ้มมูลควายและร่วมท ากิจกรรม Work Shop 
พวงกญุแจนอ้งควายจากผา้ยอ้มมลูควาย   
อาหารกลางวนัพืน้ถิ่นที่บา้นนาเชือก 
จากนัน้เดินทางสู ่สวนแมน (Man Gardens)  (53 กม. /1 ชม.)  เป็นสวนของคณุแมน ปราชญ ์นิยมคา้ เจา้ของ Mann Craft 
แบรนดผ์า้ครามจากสกลฯ ซึ่งเป็นหนุ่มครีเอทีฟรุ่นใหม่ไฟแรงที่รกัสีคราม และอยากสืบสานงานหตัถกรรมพืน้ถิ่น ท าให้
ศิลปะงานหตัถกรรมดัง้เดิมของช่างทอในชมุชนชาวสกลนคร รวมเขา้กบังานออกแบบศิลปะที่เขาถนดัไดอ้ย่างลงตวั  
น ำท่ำนท ำกิจกรรมพมิพพ์ฤกษำ (Ecoprint) ซึ่งพมิพผ์ำ้ดว้ยดอกไมใ้บไมจ้ริง โดยมีเทคนิคกำรน ำดอกไมใ้บไมท้ีใ่ชย้อ้มสี 
มำพมิพด์ว้ยกำรตม้เพือ่ถ่ำยโอนสีจำกใบไมใ้หซ้ึมลงสู่ผืนผำ้ สีทีเ่กิดขึน้คือนีเ้ฉพำะของดอกไมใ้บไมน้ัน้ๆ โดยน ำชมสวน 
ใหท้่ำนไดเ้รียนรูพ้ืชที่น ำมำยอ้มสีนำนำพนัธุ์ และน ำดอกไม ้ใบไมใ้นสวนแมน มำตม้ยอ้มดว้ยตวัเองจนไดก้ลำยเป็น
ชิน้งำนของตวัเองทีมี่เพยีง 1 ชิน้ในโลกทีไ่ม่เหมือนใคร  
อาหารค ่าที่รา้นสะบนังา 

 

 

 
 
 
 

  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม  
สกัการะ พระธาตุเชิงชุม ในวดัพระธาตเุชิงชมุวรวิหาร เป็นเจดียก์่ออิฐถือปนู ฐานรูปสี่เหลี่ยม สงูประมาณ 24 เมตร ยอด
ฉตัรทองค าเหนือองคพ์ระธาตเุชิงชมุท าดว้ยทองค าบรสิทุธิ์ มีน า้หนกั 247 บาท มีซุม้ประต ู4 ดา้น สรา้งครอบรอยพระพทุธ
บาทของพระพุทธเจา้สี่พระองค ์ซึ่งหมายถึง พระกกุสนัธะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอริยเมต
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   4. อาทิตยท่ี์ 9 พฤษภาคม 2564        มุกดาหาร - วดัภูมโนรมย ์      

 

 

ไตร สรา้งขึน้เมื่อใดไม่ปรากฏหลกัฐานชดั แต่เป็นปชูนียสถานส าคญัคู่บา้นคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณภายในวิหารใกล้
พระธาตเุชิงชมุประดิษฐานหลวงพ่อองคแ์สนซึ่งเป็นศนูยร์วมจิตใจของชาวจงัหวดัสกลนคร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านท่าแร่ (23 กม. /25 นาที) อ าเภอเมืองสกลนคร เป็นหมู่บา้นเงียบสงบ มีอาสนวิหาร       
อคัรเทวดามีคาแอลเป็นศนูยก์ลางของชมุชน ที่นี่ชาวบา้นนบัถือศาสนาครสิตน์ิกายคาทอลิคที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ และ
ที่น่าสนใจภายในหมู่บา้นคือ คฤหาสนโ์บราณสุดคลาสสิกอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส (French 
Colonial Architecture Style) เป็นอาคาร 2 ชั้น ไดใ้ชเ้ทคนิคแบบโบราณในการก่อสรา้งโดยใชป้นู ทราย อิฐ ผสมผสาน   
ยึดติดกันกับเสาไมไ้ดอ้ย่างลงตวั ท าใหผ้นงัและหลงัคามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยั ลกัษณะเด่นของคฤหาสน ์คือ 
ซุม้วงโคง้ดา้นหนา้อาคาร มีการใชเ้สาจริงประดบัแทนเสาหลอก และลวดลายปนูป้ันลายประแจจีนแสดงถึ งความมงคล 
เป็นศิลปะการตกแต่งของช่างชาวเวียดนาม      
จากนัน้เดินทางสู่ แก่งกะเบา (110 กม. / 1.45 ชม.)  ตัง้อยู่ในเขตบา้นนาแกนอ้ย ต าบลป่งขาม อ าเภอหวา้นใหญ่ เป็นแก่ง
หินและโขดหินยาวตามล าน า้โขง เกิดจากสายน า้โขงที่ไหลมามาจะกระทบกับแก่งหินมีการกัดเซาะท าใหเ้กิดรูปร่างที่
สวยงาม บางช่วงบนฝ่ังมีลานหินกวา้งใหญ่ ในฤดูแลง้ประมาณเดือนมกราคม-พฤษภาคม น า้ลดจนมองเห็นเกาะแก่ง
กลางน า้และหาดทรายสวยกว่าฤดอูื่น ๆ บนฝ่ังแก่งกะเบามีการปรบัภูมิทศันใ์หเ้ป็นสวนสาธารณะ ซึ่งมีความสวยงามและ
ร่มรื่น พรอ้มทัง้จัดสรา้ง องคพ์ญาศรีภุชงคมุ์กดานาคราช พญานาคผูน้  าความเป็นสิริมงคลและรุ่งเรืองรุ่งโรจนม์าสู่
จงัหวดัมกุดาหาร เป็นองคพ์ญานาคที่ประดบัดว้ยเกรด็หินอ่อนสีขาวที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย เชิญชวนท่านสกัการะขอ
พร ลอดใตท้อ้งพญานาค เพื่อความเป็นสิรมิงคล 3 จดุ 3 ประการ ไดแ้ก่ จดุที่ 1 ความส าเรจ็ จดุที่ 2 ร  ่ารวย จดุที่ 3 แข็งแรง 
อาหารกลางวนัที่รา้นศิรชิยัหมหูนั  เมนขูึน้ชื่อของแก่งกะเบา 
น าท่านสู่ วัดพระศรีมหาโพธ์ิ (11 กม. / 15 นาที) เป็นวัดเก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองมากว่า 100 ปี ตัง้อยู่บริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขง
ตัง้อยู่ที่บา้นหวา้นใหญ่ ภายในวัดจะมีโบราณสถานคือสิมอีสานโบราณ (โบสถ)์ ที่เก่าแก่ สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2459  ภายใน
เขียนจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ มีอักษรไทยน้อยเขียนก ากับที่ภาพ (ทางวัดไม่อนุญาตให้
สภุาพสตรีเขา้ชมดา้นใน) และมีที่ว่าการอ าเภอหวา้นใหญ่หลงัเก่าสรา้งสมัยรชักาลที่ 6 เป็นอาคารทรงยุโรป ปัจจุบนัใช้
เป็นหอสมดุประจ าชมุชน  จากนัน้เดินทางเขา้สูต่วัเมืองมกุดาหาร (23 กม. / 35 นาที)  
อาหารค ่าที่รา้นแซ่บรมิโขง  
ที่พกั    โรงแรมเดอลดัดา (พกั 2 คืน) หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาหารเชา้ที่โรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (5 กม.)  เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอเมือง
มกุดาหาร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ภายในวดัเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ าลอง และ พระเจ้าใหญ่

แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยองคใ์หญ่ ตัง้ตระหง่านอยู่บนยอดเขาภูมโนรมย ์ขนาดหนา้ตัก 39.99 
เมตร สูง 59.99 เมตร รวมความสูงจากฐานถึงยอดเศียร 84 เมตร สรา้งขึน้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  และในปัจจบุนันีท้ี่แห่งนีย้งั
มี องคพ์ญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช  หรือ “ปู่ ศรีมกุดา” เป็นรูปป้ันพญานาคที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย  ล  าตวั
ยาว 122 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลางล าตวั 1 เมตร ลกัษณะก าลงัขดตวันบัได ้7 ช่องเลือ้ยขึน้ไปบนยอดเขา ส่วนหวัมีความสงู 
20 เมตร ความโดดเด่นอยู่ที่ความเหมือนจริงใชเ้ทคนิคไล่สีเขียวอมฟ้าน า้ทะเลเป็นเกรด็มนัเลื่อมไปทัง้ตวั ตดักับครีบและ
หงอนสีแดง เกิดเป็นภาพสามมิติ โดยเมื่อมองจากมมุสงู ยามตอ้งแสงแดด จะเห็นถึงความสวยงาม อศัจรรย ์ราวกับเป็น
พญานาคาที่มีชีวิตก าลงัแสดงฤทธาอภินิหาร เชื่อกนัว่าจะท าใหเ้กิดความเป็นสิริมงคล หากสกัการะดว้ยการตัง้จิตภาวนา
เดินลอดทอ้งพญานาคทัง้ 7 ช่อง  
จากนั้นน าท่านสู่สะหวันส าราญ (6.5 กม.) รา้นอาหารที่อยู่ในอาคารสีเหลืองสดใสสไตลโ์คโลเนียลที่ตกแต่งแบบยอ้นยุค 
60-90 รมิแม่น า้โขงฝ่ังตรงขา้มกบัแขวงสะหวนันะเขต สปป.ลาว  
อาหารกลางวนัที่รา้นสะหวนัส าราญ 
หลังอาหารใหท้่านผ่อนคลายอิริยาบถ ถ่ายรูปกับรา้นสะหวันส าราญ ... เดินทางต่อสู่ วัดศรีมงคลใต้ (4 กม.) ตั้งอยู่         
รมิแม่น า้โขงในตวัเมืองมกุดาหาร ภายในอโุบสถประดิษฐาน พระเจ้าองคห์ลวง พระพทุธรูปก่ออิฐถือปนู เป็นพระพทุธรูป
คู่บา้นคู่เมือง สรา้งขึน้ก่อนตัง้เมืองมุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏว่าสรา้งในสมัยใด มีขนาดหนา้ตักกวา้ง  2.20 เมตร ส่วนสูง
เฉพาะองคถ์ึงยอดพระเมาลี 2 เมตร ตามต านานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ครัง้ที่มีการสรา้งเมืองใหม่ ขณะที่เจา้กินรีคุม    
บ่าวไพร่ถากทางอยู่ใกลต้น้ตาลเจ็ดยอด ไดพ้บพระพุทธรูปสององค ์องคใ์หญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน องคเ์ล็กเป็น
พระพุทธรูปเหล็กอยู่ใตต้น้โพธิ์ เจ้ากินรีจึงสรา้งวัดขึน้บริเวณนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้สององค ์วันหนึ่งเม่ือ
พระภิกษุเขา้ไปสกัการะ ปรากฏว่าไม่พบพระพทุธรูปเหล็ก เมื่อคน้ดรูอบๆ พบว่าพระพทุธรูปเหล็กไปประดิษฐานอยู่ใตต้น้
โพธิ์ตามเดิม และจมดินเหลือแต่ยอดพระเมาลีเป็นที่น่าอศัจรรย ์เจา้กินรีจึงสรา้งแท่นสกัการะบูชาไว ้ณ ที่นัน้ และถวาย
นามว่า “พระหลุบเหล็ก” ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ เรียกนามว่า “พระเจ้าองค์หลวง” เป็น
พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองมกุดาหารนบัแต่นัน้มา 

ใหท้่านชอ้ปปิ้งสินคา้ที่ ตลาดอินโดจีน แหลง่รวมสินคา้น าเขา้จากนานาประเทศ อาทิ รสัเซีย จีน เวียดนาม ลาว จ าหน่าย
ทัง้ราคาส่งและปลีก ส่วนมากจะเป็นเสือ้ผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องส าอาง อาหารการกิน ของที่ระลึกต่างๆ ทัง้ยงัมีสินคา้
พืน้เมืองของชาวมกุดาหารรวมถึงสินคา้ทอ้งถิ่นอื่นๆ นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินคา้แลว้ ตลาดอินโดจีนยงัเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศนท์ี่สวยงามของสองฝ่ังแม่น า้โขง ณ โดยบริเวณริมเขื่อนริมโขงตลาด สามารถมองเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที่ 2 ดา้นทิศตะวนัตกของแม่น า้โขงไดเ้ป็นอย่างดี  

อาหารค ่าที่รา้นเมืองนครา  
 
 
 
 



สกลนคร  มุกดาหาร |  5 
 

   5. จนัทรท่ี์ 10 พฤษภาคม 2564          มุกดาหาร – กรุงเทพฯ   

 

 

 
 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เช็คเอาท ์เดินทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ แวะบา้นไผ่ จ.ขอนแกน่ เพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั (269 กม. / 4ชม.)  

อาหารกลางวนัที่รา้นอาหารไกย่่างเป็นเอก  
หลงัอาหารเดินทางต่อสูก่รุงเทพฯ (400 กม. / 5 ชม.)  
18.30 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ  ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 

 

อตัราค่าบริการ  

@ ผูใ้หญ่  ท่านละ 16,800   .-  บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   3,000   .-  บาท  

 

อตัราน้ีรวม     1.  รถโคช้ปรบัอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ  
  2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้
  4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
     - วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุา่นละ  500,000 บาท  

  6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์
 

อตัราน้ีไม่รวม      1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
  2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

      ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

เง่ือนไขการจอง  โปรดสอบถาม  
 

 
 

 
 

  ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997   
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 

www.chaitour.co.th 
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