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ชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบานภู
จ. มุกดาหาร

แมน้ําโขงท่ีก้ันกลางระหวางจังหวัดมุกดาหารและประเทศลาว ไมไดเปนอุปสรรค
ใหการหลอมรวมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวบานสองฝงแมน้ําโขงน้ันจืดจางลง
แมแตนอย เพราะคุณจะไดเห็นวิถีชีวิตของชาวบานภูแบบสโลวไลฟตามประสาคนอีสาน 

ซ่ึงยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแตด้ังเดิมไวไดอยางเหนียวแนน 
ท้ังการการละเลนพ้ืนบาน การแหกลองตุม ฟอนภูไท บายศรีสูขวัญ ไปจนถึงวิธีการ
ทําเคร่ืองจักสาน ยอมผาดวยสีจากเปลือกไม การนุงซ่ินทิว หมผาสไบพาดไหลซาย

แบบชาวบานภูแท ๆ และเทคนิคการประกอบอาหารตํารับทองถ่ินท่ีกาลเวลา
ก็ไมอาจลบเลือนส่ิงเหลาน้ีออกไปจากชาวบานภูได

กิจกรรมในชุมชน
เรียนรูการยอมผาจากสีเปลือกตนไมและใบไม

เรียนรูการทําสบูสมุนไพร

เรียนรูงานฝมือ วิธีการทําเคร่ืองจักสาน

เรียนรูการละเลนพ้ืนบาน และเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน

กิจกรรมทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนเขาเก็บเปลือกไม 
รูจักสมุนไพรตาง ๆ

เรียนรูวิธีการทําบายศรี หรือขันหมากเบ็ง เพ่ือทํา
กิจกรรมสูขวัญผูเฒา ผูแก



ต. 

โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน

วันท่ี 1
ชวงเชา เดินทางออกจากสนามบินนครพนม สูอําเภอธาตุพนม สักการะองคพระธาตุพนม พระธาตุสําคัญล้ําคา

 มรดกทางวัฒนธรรมแหงอาณาจักรศรีโคตรบูรณแดนดินถ่ินอีสาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระ 

 ธาตุประจําปเกิด ปวอก และประจําวันเกิดของผูท่ีเกิดวันอาทิตย

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานศิริชัยหมูหัน แกงกะเบา จ. มุกดาหาร

ชวงบาย แกงกะเบา ต้ังอยูตรงขามเมืองไชยบุรี สปป. ลาว มีแมน้ําโขงก้ันกลาง ฤดูแลงน้ําลดจะเกิดเปนเกาะ และ

 แกงกลางลําน้ําโขง เปนสถานท่ีประดิษฐาน พญาศรีภุชงคมุกดานาคราช พญานาคผูนําความเปนสิริมงคล 

 และความรุงโรจน ตามความเช่ือและความศรัทธาของชาวอีสานและชาวลาว

       เดินทางสูชุมชนชนเผาภูไท บานภู ต. ใบานเปา อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร

 •  พบกับการตอนรับอบอุนจากชนเผาภูไท บานภู บอกเลาเร่ืองราววิถีชุมชนส้ัน ๆ โดยมัคคุเทศกทองถ่ิน  

     ณ  ศูนยเรียนรูชุมชนบานภู

 •  แนะนําพอเล้ียง แมเล้ียง เจาของโฮมสเตย และทําความรูจักวิถีชีวิตเจาของบาน

 •  ปนหรือซอนทายจักรยาน หรือเดินเท่ียวชมรอบชุมชน ไหวพระประจําหมูบาน

 •  รับประทานอาหารเย็น ทําความคุนเคย พูดคุยกับเจาของโฮมสเตย

วันท่ี 2
ชวงเชา กิจกรรมฟอนรํา เรียนรูการฟอนลานและเตนบาสโลบ ตลอดจนฟอนภูไท เพ่ือเขารวมกิจกรรมพาแลง

 ตอนเย็น

เท่ียง รับประทานอาหารรวมกับคนในชุมชน ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานภู 

ชวงบาย สนุกสนานกับการละเลนพ้ืนบาน เคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน สนุกกับการละเลนท่ีเปนเอกลักษณของชาวภูไท  

 บานภู “ไมโถกเถก หรือขาโถกเถก” และสนุกกับการเรียนรูเคร่ืองดนตรีพ้ืนบานท่ีจะเลนในกิจกรรมพาแลง

 •  ปนจักรยานชมวิถีชุมชนไป เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินวิถีประมง การหาปลาแบบใสเบ็ด ใสมอง หวานแห

ชวงเย็น กิจกรรมพาแลง เปนกิจกรรมเล้ียงตอนรับแขกผูมาเยือน โดยมีการคลองพวงมาลัยดอกไมท่ีชาวบานรอย 

 เอง ฟอนลาน เตนบาสโลบประกอบเสียงเพลง บายศรีสูขวัญ รับประทานอาหารเย็นแบบพาขาวแลง และ 

 พักผอนตามอัธยาศัย ณ บานพักโฮมสเตย

วันท่ี 3
ชวงเชา กิจกรรมใสบาตรขาวเหนียว หนาบานพักตามวิถีชาวบานภู

 •  สัมผัสประสบการณเชิงพุทธศาสนา ณ วัดพุทธคีรี รับประทานอาหารเชาและทํากิจกรรมปลูกปา

 •  เรียนรูการทําบายศรี หรือขันหมากเบ็ง เปนงานฝมือท่ีมีความวิจิตร ใชวัสดุทองถ่ินและใกลตัวอยาง 

     ใบตอง มาใชในการสรางสรรคผลงาน เปนการใชภูมิปญญาไทย บายศรีจึงเปนของสูง เปนส่ิงมีคาของ

     ไทยมาแตโบราณ 

เท่ียง รับประทานอาหาร 

ชวงบาย กิจกรรม Cooking Classเมนูถ่ิน เกษตรอินทรียพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมสูขวัญผูเฒาผูแก ใหอยูเย็น 

 เปนสุข พรอมฟงเร่ืองเลา ในอดีต (เร่ืองผูเฒา เลาสูเยาวชน)

 เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย ณ บานพักโฮมสเตย “กินเขาแลงแลว ฟงผูเฒาเลานิทานกอม  

 พญาพ้ืนบานอีสานกอนนอน”

วันท่ี 4
ชวงเชา กิจกรรมงานฝมือ กับกลุม จักสาน งานผา เรียนรูวิธีการยอมผาโดยใชสีจากเปลือก ตนไมและใบไม สัมผัส 

 กระบวนการทอผา การยอมผาเพ่ือทําของท่ีระลึก และชมงานแกะสลักไม กิจกรรมลงมือทําผลิตภัณฑ 

 ชุมชน เชน สบูสมุนไพร 

ชวงเท่ียง  รับประทานอาหาร

ชวงบาย กิจกรรมประคบสมุนไพร แชเทาดวยน้ําสมุนไพร นวดประคบ คอ บา ไหล เดินทางสูจังหวัดนครพนม 

 จุดชมวิวทิวทัศนอันงดงามของแมน้ําโขง และเทือกเขา หินปูนท่ีต้ังอยูฝงแขวง คํามวน สปป. ลาว ณ 

 แลนดมารก พญาศรีสัตตนาคราช องคพญานาคท่ีสรางข้ึนจากความเช่ือ ความศรัทธาแหงลุมแมน้ําโขงของ 

 ชาวไทย และชาวลาวท่ีอาศัยอยูตลอดสองฝงโขง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีคอยดูแลปกปกรักษาผูคนแถบลุมน้ําโขง

เย็น รับประทานอาหารเย็นในเขต อ. เมือง นครพนม

 เดินทางสูทาอากาศยานนครพนม



โปรแกรมทองเท่ียววัฒนธรรม 4 วัน 3 คืน

วันท่ี 1
ชวงเชา เดินทางออกจากสนามบินนครพนม สูอําเภอธาตุพนม สักการะองคพระธาตุพนม พระธาตุสําคัญล้ําคา

 มรดกทางวัฒนธรรมแหงอาณาจักรศรีโคตรบูรณแดนดินถ่ินอีสาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระ 

 ธาตุประจําปเกิด ปวอก และประจําวันเกิดของผูท่ีเกิดวันอาทิตย

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานศิริชัยหมูหัน แกงกะเบา จ. มุกดาหาร

ชวงบาย แกงกะเบา ต้ังอยูตรงขามเมืองไชยบุรี สปป. ลาว มีแมน้ําโขงก้ันกลาง ฤดูแลงน้ําลดจะเกิดเปนเกาะ และ

 แกงกลางลําน้ําโขง เปนสถานท่ีประดิษฐาน พญาศรีภุชงคมุกดานาคราช พญานาคผูนําความเปนสิริมงคล 

 และความรุงโรจน ตามความเช่ือและความศรัทธาของชาวอีสานและชาวลาว

       เดินทางสูชุมชนชนเผาภูไท บานภู ต. ใบานเปา อ. หนองสูง จ. มุกดาหาร

 •  พบกับการตอนรับอบอุนจากชนเผาภูไท บานภู บอกเลาเร่ืองราววิถีชุมชนส้ัน ๆ โดยมัคคุเทศกทองถ่ิน  

     ณ  ศูนยเรียนรูชุมชนบานภู

 •  แนะนําพอเล้ียง แมเล้ียง เจาของโฮมสเตย และทําความรูจักวิถีชีวิตเจาของบาน

 •  ปนหรือซอนทายจักรยาน หรือเดินเท่ียวชมรอบชุมชน ไหวพระประจําหมูบาน

 •  รับประทานอาหารเย็น ทําความคุนเคย พูดคุยกับเจาของโฮมสเตย

วันท่ี 2
ชวงเชา กิจกรรมฟอนรํา เรียนรูการฟอนลานและเตนบาสโลบ ตลอดจนฟอนภูไท เพ่ือเขารวมกิจกรรมพาแลง

 ตอนเย็น

เท่ียง รับประทานอาหารรวมกับคนในชุมชน ณ ศูนยเรียนรูชุมชนบานภู 

ชวงบาย สนุกสนานกับการละเลนพ้ืนบาน เคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน สนุกกับการละเลนท่ีเปนเอกลักษณของชาวภูไท  

 บานภู “ไมโถกเถก หรือขาโถกเถก” และสนุกกับการเรียนรูเคร่ืองดนตรีพ้ืนบานท่ีจะเลนในกิจกรรมพาแลง

 •  ปนจักรยานชมวิถีชุมชนไป เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินวิถีประมง การหาปลาแบบใสเบ็ด ใสมอง หวานแห

ชวงเย็น กิจกรรมพาแลง เปนกิจกรรมเล้ียงตอนรับแขกผูมาเยือน โดยมีการคลองพวงมาลัยดอกไมท่ีชาวบานรอย 

 เอง ฟอนลาน เตนบาสโลบประกอบเสียงเพลง บายศรีสูขวัญ รับประทานอาหารเย็นแบบพาขาวแลง และ 

 พักผอนตามอัธยาศัย ณ บานพักโฮมสเตย

วันท่ี 3
ชวงเชา กิจกรรมใสบาตรขาวเหนียว หนาบานพักตามวิถีชาวบานภู

 •  สัมผัสประสบการณเชิงพุทธศาสนา ณ วัดพุทธคีรี รับประทานอาหารเชาและทํากิจกรรมปลูกปา

 •  เรียนรูการทําบายศรี หรือขันหมากเบ็ง เปนงานฝมือท่ีมีความวิจิตร ใชวัสดุทองถ่ินและใกลตัวอยาง 

     ใบตอง มาใชในการสรางสรรคผลงาน เปนการใชภูมิปญญาไทย บายศรีจึงเปนของสูง เปนส่ิงมีคาของ

     ไทยมาแตโบราณ 

เท่ียง รับประทานอาหาร 

ชวงบาย กิจกรรม Cooking Classเมนูถ่ิน เกษตรอินทรียพืชผักปลอดสารพิษ กิจกรรมสูขวัญผูเฒาผูแก ใหอยูเย็น 

 เปนสุข พรอมฟงเร่ืองเลา ในอดีต (เร่ืองผูเฒา เลาสูเยาวชน)

 เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผอนตามอัธยาศัย ณ บานพักโฮมสเตย “กินเขาแลงแลว ฟงผูเฒาเลานิทานกอม  

 พญาพ้ืนบานอีสานกอนนอน”

วันท่ี 4
ชวงเชา กิจกรรมงานฝมือ กับกลุม จักสาน งานผา เรียนรูวิธีการยอมผาโดยใชสีจากเปลือก ตนไมและใบไม สัมผัส 

 กระบวนการทอผา การยอมผาเพ่ือทําของท่ีระลึก และชมงานแกะสลักไม กิจกรรมลงมือทําผลิตภัณฑ 

 ชุมชน เชน สบูสมุนไพร 

ชวงเท่ียง  รับประทานอาหาร

ชวงบาย กิจกรรมประคบสมุนไพร แชเทาดวยน้ําสมุนไพร นวดประคบ คอ บา ไหล เดินทางสูจังหวัดนครพนม 

 จุดชมวิวทิวทัศนอันงดงามของแมน้ําโขง และเทือกเขา หินปูนท่ีต้ังอยูฝงแขวง คํามวน สปป. ลาว ณ 

 แลนดมารก พญาศรีสัตตนาคราช องคพญานาคท่ีสรางข้ึนจากความเช่ือ ความศรัทธาแหงลุมแมน้ําโขงของ 

 ชาวไทย และชาวลาวท่ีอาศัยอยูตลอดสองฝงโขง ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีคอยดูแลปกปกรักษาผูคนแถบลุมน้ําโขง

เย็น รับประทานอาหารเย็นในเขต อ. เมือง นครพนม

 เดินทางสูทาอากาศยานนครพนม

อัตราคาบริการ โปรแกรม 4 วัน 3 คืน
 จํานวนนักเดินทาง                2-3 ทาน                 4-5 ทาน                6-18 ทาน     

        ราคา/ทาน                       26,500                   18,500                  16,000           

อัตราคาบริการ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน
 จํานวนนักเดินทาง           2-3 ทาน         4-5 ทาน        6-18 ทาน     19-40 ทาน 

        ราคา/ทาน                   35,500           27,500           22,500           20,500



ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดเรียนรู
 

เรียนรูวิถีชีวิตและประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาวบานภูท่ีคงรักษา
ความด้ังเดิมไวไดอยางเหนียวแนน ท้ังทางดานภาษา การละเลนพ้ืนบาน 

และการแตงกายดวยการนุงซ่ินทิว ใสเส้ือเย็บมือยอมครามแถบชายขอบสีแดง 
หมผาสไบพาดไหลซาย ท่ีชาวบานภูยังคงรักษาจารีตประเพณีไวอยางสมบูรณ 

โฮมสเตยชุมชน
จํานวน 5 หลัง รองรับนักทองเท่ียวได 100 ทาน




