
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 1 ทัศนศึกษาภายในประเทศ 1 วัน (จังหวัดนครพนม มุกดาหาร) 
 ตามรอยพุทธศาสนา  เพิ่มคุณค่าวัฒนธรรม  น าสู่เรียนรู้งานสหกรณ์ 

                     เส้นทาง...อุบลราชธานี - อ านาจเจริญ - มุกดาหาร - นครพนม 
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 

เวลา 05.30 น. กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์. รอต้อนรับสมาชิกและผู้ติดตาม จัดให้ขึ้นนั่งประจ าที่ 
ในรถโค้ชปรับอากาศสองชั้นวีไอพี ที่จอดรอ ณ.ถนนบริเวณข้าง อาคาร50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ด้านทิศตะวันตกตรงข้ามกองบังคับการต ารวจภูธรฯ 

เวลา 06.00 น. (ตรงเวลา) รถเคลื่อนล้อเลื่อนพาคณะเดินทางมุ่งสู่จังหวัดอ านาจเจริญ โดยให้ทุกท่านไหว้ 
ขอพรคุ้มครองให้ปลอดภัย จากสิ่งศักดิ์สิทธิในเมืองอุบลราชธานีคือ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ไหว้บนรถ) หลังจากนั้น...พักผ่อน...ฟังเพลง... 
ร้องเพลง...รับประทานอาหารว่างบนรถ (ม้ือที่ 1) 

เวลา 07.00 น.  ถึงจังหวัดอ านาจเจริญ กราบขอพรพระมงคลม่ิงเมือง เพ่ือเพ่ิมความรุ่งเรือง เฟ่ืองฟู 
และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย 

เวลา 07.15 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร...พักผ่อน...ฟังเพลง...ร้องเพลงด้วยเสียงไพเราะ... 
จังหวะเหมาะๆ...ลุกเต้นเน้นสนุกสุขสบาย 

เวลา 08.15 น.  ถึง อ.เมือง จังหวัดมุกดาหาร กราบขอพรพญาศรีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราช  
และรอยพระพุทธบาท วัดภูมะโนรมย์ พร้อมชมความงามตามธรรมชาติกับบรรยากาศบนภูเขา 
ติดริมแม่น้ าโขง เพ่ือเชื่อมโยงความเชื่อถือ ทีล่่ าลือว่าศักดิ์สิทธิ์ นิมิตในพุทธศาสนา เล่าขานมานาน
หลายสิบปี มีพลังเสริมให้เกิดสุข ขจัดทุกข์มลายสูญ เพ่ิมพูนสิ่งดีแก่ผู้ที่กราบขอพร 

- ผ่านชม หอแก้ว กราบขอพร พญาศรีภุชงค์มุกดาหารนาคราช ศาลปู่พญานาค (ไหว้บนรถ) 
- พาคณะศึกษาดูงาน เริ่มจากวิธีการด าเนินงาน...ที่ท าให้ได้ผลงาน สินค้า อาหารและอ่ืนๆ 

จนน ามาให้คณะได้ ชม ชิม ช้อป ณ.ร้านค้าชุมชนและตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
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เวลา 09.30 น.  ออกเดินทางสู่จังหวัดนครพนม...พักผ่อน...ฟังเพลง...ร้องเพลงไพเราะ...จังหวะเหมาะไม่ห้ามเต้น...
เราเน้นสนุกเฮฮา...ไม่มีค าว่าร าคาญนะคะ 

เวลา 10.30 น. ถึง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กราบขอพรพระธาตุพนม เพ่ือสะสมบุญ บารมี ให้มีคนเคารพนับถือ  
- พาคณะศึกษาดูงาน เริ่มจากวิธีการด าเนินงาน...ที่ท าให้ได้ผลงาน สินค้า อาหารและอ่ืนๆ  

จนน ามาให้คณะได้ ชม ชิม ช้อป ณ.ร้านค้าชุมชนบริเวณใกล้วัดพระธาตุพนม 
เวลา 11.00 น.  ออกเดินทางสู่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ...อาจร้อนบ้าง ระหว่างทางทั้งร้องทั้งเต้น เน้นสนุกสุขเต็มที่  

- พาคณะกราบขอพรพระธาตุเรณูนคร เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรงผิวพรรณสดใส 
ด่ังแสงพระจันทร์ 

- พาคณะศึกษาดูงาน เริ่มจากวิธีการด าเนินงาน...ที่ท าให้ได้ผลงาน สินค้า อาหารและอ่ืนๆ 
จนน ามาให้คณะได้ ชม ชิม ช้อป ณ ร้านค้าชุมชนบริเวณใกล้วัดพระธาตุเรณูนคร 

เวลา 12.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.นครพนม...ชมวิวทิวทัศน์ข้างทาง...สร้างบรรยากาศด้วยเพลงไพเราะ... 
  จังหวะเหมาะลุกเต้นอีก...หรือจะปลีกวิเวกไปเฝ้าพระอินทร์...กินข้าวเกินเที่ยงบนรถ (ม้ือที่ 2) 
เวลา 13.30 น. ถึง อ.เมือง จ.นครพนม พาชมพญาศรีสัตตนาคราช ริมน้ าโขง ชมบ้านลุงโฮ ชมโบสถ์คริสต์  

ที่สวยงาม แวะกราบขอพรพระธาตุนคร เพ่ือเสริมอ านาจ บารมี ทวีทรัพย์และเจริญก้าวหน้า 
- พาคณะศึกษาดูงาน เริ่มจากวิธีการด าเนินงาน...ที่ท าให้ได้ผลงาน สินค้า อาหารและอ่ืนๆ 

จนน ามาให้คณะได้ ชม ชิม ช้อป ณ.ร้านค้าชุมชนบริเวณใกล้วัดพระธาตุนคร 
เวลา 15.00 น.  ออกเดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม...จะเลือกบรรทมหรือชมวิว...ไม่หิวก็ขับกล่อม...อยากซ้อมเต้น

หรือเล่นให้สนุก...ลุกชวนเพื่อนได้เลยจ้า... 
เวลา 15.40 น. ถึงอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม พาขับรถชมเมือง ศึกษาดูงาน สินค้า อาหารและอ่ืนๆ ชม ชิม ช้อป  

ณ ร้านค้าชุมชน กราบขอพร พระธาตุอุเทน เพ่ือเกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งโรจน์ โชติชว่งดั่งพระอาทิตย์ 
รุ่งอรุณ 

เวลา 17.00 น.  เดินทางกลับสู่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ถึงประมาณไม่เกิน 22.00 น. โดยสวัสดิภาพและประทับใจ 
หมายเหตุ ก าหนดการปรับได้ตามเหมาะสมแต่ต้องเหมือนกันทั้งสองคันโดยกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจสั่งการ 

 
ของฝากคณะทัวร์ทุกท่าน 

*1. พระธาตุพนม ประจ าผู้เกิดวันอาทิตย์  บูชาด้วยดอกไม้สีแดง    ธูป   6 ดอก    เทียน      2 เล่ม 
*2. พระธาตุเรณนูคร ประจ าผู้เกิดวันจันทร์  บูชาด้วยดอกไม้สีเหลือง   ธูป  15 ดอก   เทียนขาว 2 เล่ม 
 3. พระธาตุศรีคูณ ประจ าผู้เกิดวันอังคาร  บูชาด้วยดอกไม้สีชมพู   ธูป   8  ดอก    เทียน      2 เล่ม 
 4. พระธาตุมหาชัย ประจ าผู้เกิดวันพุธ  บูชาด้วยดอกบัว     ธูป  17 ดอก   เทียนขาว  2 เล่ม 
 5. พระธาตุประสิทธิ์ ประจ าผู้เกิดวันพฤหัสบดี  บูชาด้วยดอกไม้สีส้ม   ธูป  19 ดอก   เทียน      2 เล่ม 
*6.พระธาตุท่าอุเทน ประจ าผู้เกิดวันศุกร์  บูชาด้วยดอกไม้สีน้ าเงินหรือสีฟ้า   ธูป  21 ดอก  เทียน      2 เล่ม 
*7.พระธาตุนคร ประจ าผู้เกิดวันเสาร์  บูชาด้วยดอกไม้สีม่วง              ธูป 10 ดอก   เทียน      2 เล่ม 
                   * พระธาตุ ที่พาไปกราบขอพร 


