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จ ำนวนผู้เดินทำง รำคำท่ำนละ พกัเดี่ยวเพิม่ หมำยเหต ุ

9 ท่ำน 5,333 +2,000 
เดินทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศ 

(ไม่มีไกด์น ำเที่ยว) 

5 ท่ำน 6,333 +2,000 
เดินทำงโดยรถตู้ปรับอำกำศ 

(ไม่มีไกด์น ำเที่ยว) 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วันแรก          จุดนัดหมำย ณ บิ๊กซี สำขำลำดพร้ำว 

22.30 น. คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย บิ๊กซี สำขำลำดพร้ำว โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความ
ใหทุ้กท่าน ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ5 ชัว่โมง) พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั. 

 

วันท่ีสอง       จังหวัดเพชรบูรณ์ – เขำค้อ – คิงคองเขำค้อ – ไร่ GB – วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก – จังหวัดเลย – พระ

ธำตุศรีสองรัก – ภูเรือ 

เช้ำ ถึง จังหวัดเพชรบูรณ์  จงัหวดัหน่ึงในภาคกลางตอนบนของประเทศไทยมีพื้นท่ีประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร 
ซ่ึงมีพื้นท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 9 ของประเทศ มีประชากร 994,397 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอและมีเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เป็นศูนยก์ลางของจงัหวดั เป็นจงัหวดัท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ มีความอุดมสมบูรณ์และมี
แหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

➢ สู่  เขำค้อ  ช่ือเรียกรวม ของกลุ่มภูเขานอ้ยใหญ่ ท่ีทอดตวัเรียงราย สลบักนัในภาคเหนือตอนล่าง เป็นท่ีตั้งของ
อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีอยู่บนภูเขา เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีอากาศเยน็
สบายตลอดทั้งปี แมแ้ต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปี เพียง 18-25 องศา ช่ือเขาคอ้ มาจากป่าบริเวณน้ีมีตน้คอ้
ขึ้นอยู่มาก ซ่ึงโดยปกติตน้คอ้จะขึ้นในพื้นท่ีท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็ เขาคอ้มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีน่าสนใจ 
เช่น พระต าหนกัเขาคอ้ ยอดเขาผาซ่อนแกว้ อนุสรณ์สถานผูเ้สียสละ เขาคอ้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นแหล่ งชม
ทะเลหมอกแห่งหน่ึงท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั  

 ➢ สู่ จุดชมวิวคิงคอง เขำค้อ  ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวท่ีมีหุ่นฟางคิงคองยกัษ์
ขนาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยงัลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของเขาคอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากน้ี
ภายในพื้นท่ีของจุดชมวิวยงัมีมุมถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ทั้งเปลชิงชา้ รูปป้ันยอดมนุษยต่์าง และมุมของดอกไม้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เมืองหนาวและดอกหญา้พร้ิวไหวรวมทั้งท่ีพกัแบบกระโจมเตน้ท์วิวดีริมภูเขา รวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการ
นกัท่องเท่ียว. 

  ➢ สู่ วัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธำตุผำแก้ว  เดิมช่ือ
พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแกว้ เป็นสถานท่ีปฎิบติัธรรม
ซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงามรอบดา้นมองเห็นผาซ่อนแกว้และทิวเขา
สลบัซบัซอ้น มีศาลาปฎิบติัธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยก
งดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา 
ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขา
คอ้ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงได้เร่ิมก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย 
คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ไดมี้จิตศรัทธาซ้ือท่ีดินถวายเร่ิมแรกจ านวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานท่ีปฏิบติั
ธรรมแก่พระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูร่้วมถวายปัจจยัซ้ือท่ีดินเพิ่มรวมทั้งส้ินมีท่ีดินรวม 91 ไร่ 
สถานท่ีอนัเป็นธรรมภูมิท่ีงดงาม ซ่ึงเรียกว่าผาซ่อนแกว้น้ี มีธรรมชาติเป็นภูเขาท่ีสูงใหญ่ ซ้อนกนัเป็นทิวเขาเรียง
รายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ ้าอยู่บนปลายยอดเขา ซ่ึงมีชาวบา้นทาง
แดงหลายคน ไดเ้ห็นลูกแกว้ลอยเหนือฟากฟ้า และลบัหายเขา้ไปในถ ้าบนยอดผา ชาวบา้นเช่ือว่าเป็นพระบรม
สารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานท่ีมงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า  "ผาซ่อนแกว้" และ
พุทธสถานท่ีมาตั้งในจุดท่ีโอบลอ้มดว้ยทิวเขาดงักล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแกว้" เพื่อเป็นนิมิต
มงคลแก่ชาวบา้นทางแดง และผูม้าปฏิบติัธรรมสืบไป. 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
➢ สู่  ภูทับเบิก ชมวิวแบบ 360 องศาท่ีภูทบัเบิก ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีระดบัความสูงถึง 
1,768 จากระดบัน ้าทะเล มีอากาศท่ีค่อนขา้งเยน็ตลอดทั้งปี ท่ีน่ีเตม็ไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว คือกะหล ่าปลีลูกกลม ท่ีราย
ลอ้ม ปกครองอาณาเขตภูเขาบริเวณหลายต่อหลายลูก กะหล ่าปลีจะปลูกอยู่2ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 ตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงท่ี 2 เดือนตุลาคม-กลางเดือนธนัวาคม อิสระถ่ายรูปช่ืนชมบรรยากาศตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเลย ใหท้่านไดพ้กัผอ่นชมวิวบนรถตามอธัยาศยั 
➢ สู่ พระธำตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าหมนั อ าเภอด่าน
ซ้าย จงัหวดัเลย สร้างขึ้นสมยัพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เม่ือ
ปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้าง
ขึ้ นเพื่อให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ) กบั
กรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ ประเทศลาว)
กษตัริยท์ั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบติั ตรงกบัสมยัท่ี
พม่าเรืองอ านาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิและพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชจึงตกลงรวมก าลงั เพื่อต่อสู้กบัพม่า จึงทรงกระท าสัตยาธิษฐานวา่จะไม่ล่วงล ้าดินแดนของกนัและกนั 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2103
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2106
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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และเพื่อเป็นท่ีระลึกในการท าไมตรีต่อกนั จึงไดร่้วมกนัสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ ก่ึงกลาง
ระหว่างแม่น ้ าน่านและแม่น ้ าโขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจกัร  นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีพระพุทธรูป
ปางนาคปรก ศิลปะลา้นชา้งทรงเคร่ืองอยุธยา หัวนาคปรกสร้างดว้ยศิลา องคพ์ระพุทธรูปสร้างดว้ยทองส าริด มี
หน้าตกักวา้ง 21 น้ิว สูง 30 น้ิว ทุกวนัขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอ าเภอด่านซ้าย หรือ"ลูกผ้ึงลูกเทียน" จะร่วมกนัจดังาน
สมโภชพระธาตุขึ้ น โดยจะน าต้นผ้ึง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักด์ิสิทธ์ิท่ีเกิดขึ้ นประจ าทุกปี 
 หมำยเหต ุ: ห้ำมสวมเส้ือผ้ำที่มีสีแดงท้ังภำยในและนอก  อิสระขอพรตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ อ าเภอภูเรือ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 ท่ีพกั  ระดับ 3 ดำว  หรือเทียบเท่ำ 

 

วันท่ีสำม       อุทยำนแห่งชำติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง – วัดป่ำห้วยลำด – เชียงคำน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบำทภู

ควำยเงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดินเชียงคำน      

เช้ำมึด ➢ สู่ อุทยำนแห่งชำติภูเรือ อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ท่ี ต าบลหนองบวั อ าเภอภูเรือ และอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย อาณา

เขตทางทิศเหนือติดกบัประเทศลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นท่ีราบกวา้งมีตน้สนจ านวนมาก ขึ้นสลบัซบัซอ้น มี

ลกัษณะแปลกก็คือ มีส่วนหน่ึงเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือส าเภาขนาดใหญ่ ลกัษณะภูมิประเทศของ

อุทยานแห่งชาติภูเรือเม่ือมองโดยรอบในท่ีสูงจะเห็นทิวเขาสลบัซับซ้อนกนัสวยงาม ประกอบดว้ยเขาหินประเภท

ต่าง ทรายและหินแกรนิสสสับกนั อากาศหนาวเยน็ตลอดปีและเป็นอุทยานท่ีมีอากาศหนาวเยน็ท่ีสุดของประเทศ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเยน็มาก จนกระทัง่น ้าคา้งบนยอดหญา้จะแขง็ตวั ภาษาพื้นเมือง เรียกวา่ "แม่คะ

น้ิง" ช่วงเดือนท่ีเหมาะท่ีจะมาเท่ียวคือเดือนตุลาคม-มีนาคม.  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร 

 ➢ สู่ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือ วัดภูเรือมิ่งเมือง อ าเภอภูเรือ 

จงัหวดัเลย ช่ือเดิมวดัพระกร่ิงปวเรศ ตั้งอยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนั

สวยงามของขุนเขาท่ีขึ้ นสลับซับซ้อนกันไปมาในอ าเภอ ภูเรือ 

จงัหวดั เลย และเป็นท่ีประดิษฐาน องค์พระพุทธรูป พระพุทธเจา้

ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์(พระกร่ิงปวเรศ) บรรจุองค์

พระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไวท่ี้องคพ์ระปฏิมากรน้ี ตวัอาคารมี

สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมท่ีงดงามยิ่ง หลงัคาท่ีผสมผสานความงามสไตลไ์มส้นซีดาร์ ผลิตมา

จากFiber Cement ท่ีใชน้วตักรรมขั้นสูง น ้ าหนกัเบา งดงามตามแบบ Natural Look มีส่ิงท่ีน่าสนใจมากมาย โบสถ์

วิหารงานไมส้ลกัอลงัการ พระนอน พระวิหาร นาคหวับนัได แกะจากหินหยกแม่น ้าโขง แท่งตนัๆ สวยงาม. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87
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 ➢ สู่  วัดป่ำห้วยลำด  เดิมคือส านักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ภายในอุโบสถเป็นท่ี

ประดิษฐานของพระสัพพญัญูเป็นพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาวองคข์นาดใหญ่สวยงามดา้นบนจะเป็นท่ีตั้ง

ของวิหารสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็โครงหลงัคาเหล็กมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา ทรงไทยประยกุต ์กวา้ง 12 เมตร 

ยาว 25 เมตร ใช้ปฏิบติักิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา.  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่เชียงคาน 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

  ➢ สู่  วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีอยู่คู่บา้นคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวดัมีพระ

ประธานในพระอุโบสถวดัศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทบัขดัสมาธิราบนาคปรกอายกุว่า 300 ปี ในวดัเป็น

ก าแพงแกว้ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดัน้ีถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบลา้นนาและลา้นชา้งซ่ึง

เห็นไดจ้ากโบสถ ์ท่ีมีหลงัคาลดหลัน่อยา่งศิลปะลา้นนา ศิลปวถัตุท่ีส าคญัมีหลายช้ินเช่นพระพุทธรูปไมจ้ าหลกัลง

รักปิดทองปางประทานอภยัแบบลา้นชา้ง พระพุทธรูปดงักล่าวจะมีพระเกศาเป็นปุ่ มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้ง

แหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษท่ี 24-25 นอกจากน้ีในวดัยงัมีธรรมาสน์ไมแ้กะสลกัลงรัก

ปิดทองทุกดา้นท่ีพนกัหลงัมียอดคลา้ยปราสาท ดา้นหนา้โบสถมี์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอยูเ่ตม็หนา้บนั ภาพทั้งหมด

เป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจา้สิบชาติซ่ึงวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม 

 ➢ สู่  วัดพระบำทภูควำยเงิน  ศาสนสถานศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัท่ีอยู่คู่บา้นคู่เมืองเชียงคานมานาน สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 

2300 เป็นวดัท่ีตั้งอยู่บนเขาสูงจากระดบัน ้ าทะเล 400 เมตร บา้นผาแบ่น ถนนเชียงคาน-ปากชม  บริเวณวดัพระ

พุทธบาทภูควายเงินแห่งน้ี มีรอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐานอยู่บนหินลบัพร้า (หินลับมีด) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอย

แตก แต่ไม่มีอกัษรจารึก รูปลกัษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงและไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้ 

เม่ือวนัท่ี  8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และยงัมีพระเจา้ใหญ่พุทธฉพัรรณรังสี พระพุทธรูปปูนป้ันสีขาวองคใ์หญ่ เชิญท่าน

สักการะตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

 ➢ สู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางล าน ้ าโขง แก่งคุดคูอ้ยู่ห่างจาก ตวัอ าเภอเชียงคาน ประมาณ 3 

กิโลเมตร เป็นแก่งกลางแม่น ้ าโขง ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจ านวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบจรด สอง

ฝ่ังแม่น ้าโขง มีกระแสน ้าไหลผา่น ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซ่ึงกระแสน ้าเช่ียวกราก เวลาท่ีเหมาะ ท่ีจะ

มาชมแก่งคุดคูท่ี้สุด คือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาท่ีน ้ าแห้ง สามารถมองเห็นเกาะแก่งต่าง 

ๆ ชดัเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสินคา้เส้ือผา้มากมาย. 
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 ➢ สู่ ถนนคนเดินเชียงคำน อยูบ่ริเวณถนนสายล่าง ในตวัอ าเภอเมืองเชียงคาน ซ่ึงเป็นถนนท่ีเลียบไปกบัแม่น ้ าโขง 

หรือท่ีเรียกว่า "ถนนชำยโขง" ถนนเส้นน้ีมีเสน่ห์ท่ีบา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูดผูค้นให้มา

เยือน ปัจจุบนัจดัให้มีการปิดถนนท าเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเยน็วนัศุกร์ และวนัเสาร์  ตั้งแต่หนา้วดัท่าครก

(เชียงคานซอย20) เร่ือยไปจนถึงวดัศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวนัอ่ืนๆนั้นไม่ไดปิ้ดถนนอยา่งเป็นทางการรถ

สามารถว่ิงได้ แต่จะเป็นการว่ิงรถแบบ one way และร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกัน

ตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเตม็ไปดว้ย ท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์จ านวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร

และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดใหบ้ริการ  อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย 

   ท่ีพกั  ระดับ 3 ดำว  หรือเทียบเท่ำ 
 

วันท่ีส่ี       ตักบำตรข้ำวเหนียว – ตลำดเช้ำเชียงคำน – หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด ำ บ้ำนนำป่ำหนำด – บ้ำนพพิธิภัณฑ์ไทด ำ หรือ

สกำยวอล์คเชียงคำน – ไร่ก ำนัลจุล – กรุงเทพฯ  

เช้ำมึด ร่วม ตักบำตรข้ำวเหนียว เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง ของเมืองเชียง

คาน ในยามเช้า นักท่องเท่ียวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวน่ึง

ร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ีสงบ เรียบ

ง่าย  อิสระให้ท่านเดินสัมผสัวิถีชีวิตชาวเชียงคาน ณ ตลำดเช้ำเชียง

คำน  อสิระอำหำรเช้ำตำมอธัยำศัย 

 ➢ สู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด ำ บ้ำนนำป่ำหนำด  เป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ซ่ึงอยู่ห่างจากตวัอ าเภอเชียงคานประมาณ 20 กิโลเมตร  เป็นหมู่บา้นท่ียงัสืบสานต านานและประเพณีวฒันธรรม

ไทด าให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั เป็นสถานท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมา รูปแบบบา้นเรือน ส่ิงของ

เคร่ืองใช้ต่างๆ ของชาวไทด า รวมทั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ และเป็นสถานท่ีรวมกลุ่มท างานหัตถกรรม งานฝีมือของ

ชาวบา้นอีกดว้ย ท่ีเรียกช่ือว่า ไทด า เพราะนิยมสวมเส้ือผา้สีด า ซ่ึงสีด าท่ีใช้ยอ้มสีเส้ือผา้มาจากตน้ห้อมหรือตน้

คราม ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางการรวมกลุ่มของชาวบา้นในการท างานดา้นหตัถกรรม ซ่ึงหลกัๆ ก็จะท าการทอผา้ดว้ยวิธี

แบบเดิม และดดัแปลงตดัผา้เป็นผา้คลุม ผา้ถุง เส้ือ ไวส้ าหรับขายให้นักท่องเท่ียวสามารถอุดหนุนเป็นของฝาก

ของท่ีระลึกได ้เขา้ชมพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมเร่ืองราวและเก็บรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใชข้องชาวไทด าท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้

จดัแสดงให้นักท่องเท่ียวได้มาเท่ียวชม จุดเด่นของท่ีน่ีก็คือ ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีฉากหลงัเป็นภูเขา

สวยงามลงตวัทีเดียว   หมำยเหต ุ: เดือนตุลำคมหรือกรณีสกำยวอล์คเชียงคำนเปิดให้เข้ำชมแล้วจะเปลีย่นจำกเท่ียว

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมไทด ำ บ้ำนนำป่ำหนำดและบ้ำนพพิธิภัณฑ์ไทด ำเป็นสกำยวอล์คเชียงคำนแทน 

 ➢ สู่  สกำยวอล์คเชียงคำน  แลนดม์าร์คแห่งใหม่เมืองเลย ใหท้่านไดท้่องเท่ียวสัมผสัความสวยงามและความเสียว
จากมุมสูง มีความสูงกวา่ระดบัแม่น ้าโขง 80 เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 
เมตร มองเห็นแม่น ้ าเหืองท่ีไหลผ่านมาบรรจบแม่น ้ าโขง ท่ีกั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านไดก้ราบไหว ้ขอพร
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จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกลบ้ริเวณสกายวอล์
คเชียงคาน   

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

 ➢ สู่ ไร่ก ำนันจุล แวะซ้ือของฝำกท่ีไร่ก ำนันจุล เป็นจุดซ้ือของฝากหลากหลายชนิดเช่น ผลไมส้ด สินคา้ออแกนิค 
อาหารแปรรูป ปลาส้ม มะขาม ขนมของฝากต่างๆ มากมาย อิสระตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ชม.) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถ ชมวิว
สองขา้งทาง จนเดินทางถึงกรุงเทพฯ 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคเุทศก,์หวัหนา้

ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นส าคญั. 

 

โปรโมช่ัน !!! เดือน ส.ค.-ก.ย. 63 เท่าน้ัน 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่ารถรับ-ส่ง น าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่ รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เนต็ ค่าซกัรีด 
      ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ) 
 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งช าระเพ่ิม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ช าระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถขึ้นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน หลงัจากท าการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ
อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือให้ลูกคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

กำรยกเลิก 
** เน่ืองจำกรำคำทัวร์นี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน เม่ือจองและช าระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่าน
ออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ
และเงินมดัจ าคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน.  
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หมำยเหตุ 
1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า ท่ีบริษทัก าหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ 
การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงิน
ใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 
ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ า นาจของบริษทัก ากบั
เท่านั้น 
10.เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


