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พษิณุโลก  เขาค้อ  ภูทบัเบิก  เลย  ภูเรือ  เชียงคาน 
นมัสการพระธาตุศรีสองรัก  . . วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

เยือนหมู่บ้านวฒันธรรมไทดาํ  . . ช้อปป้ิงถนนคนเดนิเชียงคาน 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
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วนัแรก  สนามบินจังหวัดพษิณุโลก – เขาค้อ – คิงคองเขาค้อ– วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ภูทับเบิก – จังหวดัเลย – พระธาตุศรี

สองรัก – ภูเรือ  

.......... น. พบกนั ณ สนามบินจังหวดัพษิณุโลก  พษิณุโลก เป็นจงัหวดัตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย มีประชากรในปี พ.ศ. 

2561 จาํนวน 866,891 คน มีพื้นท่ี 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อาํเภอ มี

เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัและเป็นท่ีตั้งศาลากลางจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัแขวง

ไชยบุรี ประเทศลาวทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดั เป็นจงัหวดัเดียวของภาคกลางท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบั

ประเทศลาว 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมีอากาศเยน็สบายตลอด

ทั้งปี แมแ้ต่ในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้งปี เพียง 18-25 องศา ช่ือเขาคอ้ มาจากป่าบริเวณน้ีมีตน้คอ้ข้ึนอยูม่าก ซ่ึง

โดยปกติตน้คอ้จะข้ึนในพื้นท่ีท่ีมีภูมิอากาศหนาวเยน็ เขาคอ้มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายท่ีน่าสนใจ เช่น พระตาํหนกั

เขาคอ้ ยอดเขาผาซ่อนแกว้ อนุสรณ์สถานผูเ้สียสละ เขาคอ้มีทศันียภาพท่ีสวยงาม เป็นแหล่งชมทะเลหมอกแห่งหน่ึงท่ี

ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนกั   นาํท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ  ตั้งอยูบ่ริเวณทุ่งกงัหันลมเขาคอ้ และไร่ GB 

เป็นจุดชมวิวท่ีมีหุ่นฟางคิงคองยกัษข์นาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยงัลานระเบียงชมวิวท่ีสามารถมองเห็นวิวของเขา

คอ้ไดแ้บบพาโนราม่า นอกจากน้ีภายในพื้นท่ีของจุดชมวิวยงัมีมุมถ่ายภาพท่ีน่ารักมากมาย ทั้งเปลชิงชา้ รูปป้ันยอด

มนุษยต่์างๆ และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพร้ิวไหว รวมทั้ งท่ีพกัแบบกระโจมเต้นท์วิวดีริมภูเขา 

รวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยใหบ้ริการนกัท่องเท่ียว (ไม่รวมค่าเขา้ชม ชาํระเงินหนา้งานค่ะ) 

 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ วดัพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วดัพระธาตุผาแก้ว  เดิมช่ือพุทธธรรมสถานพระธาตุผา

ซ่อนแกว้ เป็นสถานท่ีปฎิบติัธรรมซ่ึงมีทิวทศัน์สวยงามรอบดา้นมองเห็นผาซ่อนแกว้และทิวเขาสลบัซบัซอ้น มีศาลา

ปฎิบติัธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งดว้ยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา ตั้งอยู ่ณ บริเวณ

เนินเขาในหมู่บา้นทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี 

และ คุณอุไร โชติกูล ไดมี้จิตศรัทธาซ้ือท่ีดินถวาย เร่ิมแรกจาํนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมแก่

พระสงฆ ์และพุทธศาสนิกชนทัว่ไป ปัจจุบนัมีผูร่้วมถวายปัจจยัซ้ือท่ีดินเพิ่มรวมทั้งส้ินมีท่ีดินรวม 91 ไร่ สถานท่ีอนั

เป็นธรรมภูมิท่ีงดงาม ซ่ึงเรียกว่าผาซ่อนแกว้น้ี มีธรรมชาติเป็นภูเขาท่ีสูงใหญ่ ซ้อนกนัเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบ

บริเวณศาลาปฏิบติัธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถํ้าอยูบ่นปลายยอดเขา ซ่ึงมีชาวบา้นทางแดงหลายคน ได้

เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถํ้ าบนยอดผา 

ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็น

สถานท่ีมงคล มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเรียกตามๆ กนัว่า "ผาซ่อนแกว้" 

และพุทธสถานท่ีมาตั้งในจุดท่ีโอบลอ้มดว้ยทิวเขาดงักล่าว จึงเรียกว่า 

"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแกว้" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบา้นทาง

แดง และผูม้าปฏิบติัธรรมสืบไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  

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%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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
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นาํท่านเดินทางสู่  ภูทับเบิก ชมวิวแบบ 360 องศาท่ีภูทบัเบิก ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีระดบั

ความสูงถึง 1,768 จากระดบันํ้ าทะเล มีอากาศท่ีค่อนขา้งเยน็ตลอดทั้งปี ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยพื้นท่ีสีเขียว คือกะหลํ่าปลีลูก

กลม ท่ีรายล้อม ปกครองอาณาเขตภูเขาบริเวณหลายต่อหลายลูก กะหลํ่าปลีจะปลูกอยู่2ช่วงคือ ช่วงท่ี 1 ตั้ งแต่

กลางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และช่วงท่ี 2 เดือนตุลาคม-

กลางเดือนธนัวาคม อิสระถ่ายรูปช่ืนชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเลย ให้ท่านไดพ้กัผอ่นชมวิวบนรถตาม

อธัยาศยั สู่ พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้าหมนั อาํเภอด่าน

ซา้ย จงัหวดัเลย สร้างข้ึนสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช เม่ือปี พ.ศ. 

2103 เสร็จในปี พ.ศ. 2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างข้ึนเพื่อให้

เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างกรุงศรี

อยธุยา (สมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ) กบักรุงศรีสัตนาคนหุต (ปัจจุบนัคือเวียงจนัทน์ ประเทศลาว)กษตัริยท์ั้งสอง

พระองคท์รงครองราชยส์มบติั ตรงกบัสมยัท่ีพม่าเรืองอาํนาจ และมีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอาํนาจ สมเด็จ

พระมหาจกัรพรรดิและพระเจา้ไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกาํลงั เพื่อต่อสู้กบัพม่า จึงทรงกระทาํสัตยาธิษฐานว่าจะ

ไม่ล่วงลํ้าดินแดนของกนัและกนั และเพื่อเป็นท่ีระลึกในการทาํไมตรีต่อกนั จึงไดร่้วมกนัสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อ

เป็นสักขีพยาน ณ ก่ึงกลางระหว่างแม่นํ้ าน่านและแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจกัร  นอกจากน้ี

ภายในวดัยงัมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะลา้นชา้งทรงเคร่ืองอยธุยา หัวนาคปรกสร้างดว้ยศิลา องคพ์ระพุทธรูป

สร้างดว้ยทองสําริด มีหนา้ตกักวา้ง 21 น้ิว สูง 30 น้ิว ทุกวนัข้ึน 15 เดือน 6 ชาวอาํเภอด่านซ้าย หรือ"ลูกผึ้งลูกเทียน" 

จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตุข้ึน โดยจะนาํตน้ผึ้ง มาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเกิดข้ึนประจาํ

ทุกปี หมายเหตุ : ห้ามสวมเส้ือผ้าท่ีมีสีแดงท้ังภายในและนอก  อิสระขอพรตามอธัยาศยั  จนถึงเวลานดัหมาย  จากนั้น

นาํท่านเดินทางสู่ อาํเภอภูเรือ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน  

 ท่ีพกั ภูเรืออนิน์  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง       อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง – วัดป่าห้วยลาด – เชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควาย

เงิน – แก่งคุดคู้ – ถนนคนเดนิเชียงคาน      

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติ

ตั้ งอยู่ท่ี  ตําบลหนองบัว  อําเภอภูเรือ  และอําเภอท่าล่ี  จังหวัด

เลย อาณาเขตทางทิศเหนือติดกบัประเทศลาว เป็นภูเขาสูงบนยอด

เขาเป็นท่ีราบกวา้งมีตน้สนจาํนวนมาก ข้ึนสลบัซบัซอ้น มีลกัษณะ

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._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%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%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/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
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%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%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%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
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แปลกก็คือ มีส่วนหน่ึงเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสําเภาขนาดใหญ่ ลกัษณะภูมิประเทศของอุทยาน

แห่งชาติภูเรือเม่ือมองโดยรอบในท่ีสูงจะเห็นทิวเขาสลบัซบัซ้อนกนัสวยงาม ประกอบดว้ยเขาหินประเภทต่างๆ หิน

ทรายและหินแกรนิตสลับกัน อากาศหนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานท่ีมีอากาศหนาวเย็นท่ีสุดของประเทศ

โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเยน็มาก จนกระทัง่นํ้ าคา้งบนยอดหญา้จะแข็งตวั ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "แม่คะ

น้ิง" ช่วงเดือนท่ีเหมาะท่ีจะมาเท่ียวคือเดือนตุลาคม-มีนาคม. (ไม่รวมค่าเขา้อุทยานคนไทยท่านละ 40 บาท ค่านํา

พาหนะเขา้อุทยานคนัละ 30 บาท) 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดสมเด็จภูเรือม่ิงเมือง หรือ วัดภูเรือม่ิงเมือง 

อาํเภอภูเรือ จงัหวดัเลย ช่ือเดิมวดัพระกร่ิงปวเรศ ตั้งอยูท่่ามกลาง

ทศันียภาพอนัสวยงามของขุนเขาท่ีข้ึนสลบัซับซ้อนกนัไปมาใน

อาํเภอ ภูเรือ จงัหวดั เลย และเป็นท่ีประดิษฐาน องคพ์ระพุทธรูป 

พระพุทธเจา้ไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย ์(พระกร่ิงปว

เรศ) บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ท่ีองค์พระ

ปฏิมากรน้ี ตวัอาคารมีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และประติมากรรมท่ีงดงามยิง่ หลงัคาท่ีผสมผสานความงามสไตลไ์ม้

สนซีดาร์ ผลิตมาจากFiber Cement ท่ีใชน้วตักรรมขั้นสูง นํ้ าหนักเบา งดงามตามแบบ Natural Look มีส่ิงท่ีน่าสนใจ

มากมาย โบสถ์วิหารงานไมส้ลกัอลงัการ พระนอน พระวิหาร นาคหัวบนัได แกะจากหินหยกแม่นํ้ าโขง แท่งตนัๆ 

สวยงาม. 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่  วัดป่าห้วยลาด  เดิมคือสาํนกัสงฆห์ว้ยลาดก่อตั้งข้ึนโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ภายในอุโบสถเป็น

ท่ีประดิษฐานของพระสัพพญั�ูเป็นพระประธานสีขาวหรือหลวงพ่อขาวองคข์นาดใหญ่สวยงามดา้นบนจะเป็นท่ีตั้ง

ของวิหารสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็โครงหลงัคาเหลก็มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผา ทรงไทยประยกุต ์กวา้ง 12 เมตร ยาว 

25 เมตร ใชป้ฏิบติักิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวนัสําคญัทางพุทธศาสนา.  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่

เชียงคาน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถ่ิน 

  นาํท่านเดินทางสู่  วัดศรีคุณเมือง หรือ วัดใหญ่ เป็นวดัเก่าแก่ท่ีอยูคู่่บา้นคู่เมืองเชียงคานมาอยา่งยาวนาน ภายในวดัมี

พระประธานในพระอุโบสถวดัศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทบัขดัสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี ในวดั

เป็นกาํแพงแกว้ลอ้มรอบตวัพระอุโบสถ วดัน้ีถูกขนานนามวา่เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบลา้นนาและลา้นชา้งซ่ึง

เห็นไดจ้ากโบสถ ์ท่ีมีหลงัคาลดหลัน่อยา่งศิลปะลา้นนา ศิลปวถัตุท่ีสาํคญัมีหลายช้ิน เช่น พระพทุธรูปไมจ้าํหลกัลงรัก

ปิดทองปางประทานอภยัแบบลา้นชา้ง พระพทุธรูปดงักล่าวจะมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเลก็ พระกรรณค่อนขา้งแหลม

และยาว สันนิษฐานวา่มีอายใุนราวพุทธศตวรรษท่ี 24-25 นอกจากน้ีในวดัยงัมีธรรมาสน์ไมแ้กะสลกัลงรักปิดทองทุก

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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ดา้นท่ีพนักหลงัมียอดคลา้ยปราสาท ดา้นหน้าโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่เต็มหน้าบนั ภาพทั้งหมดเป็นภาพ

นิทานชาดกชุดพระเจา้สิบชาติซ่ึงวาดข้ึนใหม่แทนของเดิม 

 นาํท่านเดินทางสู่    วัดพระบาทภูควายเงิน  ศาสนสถานศกัด์ิสิทธ์ิสําคญัท่ีอยูคู่่บา้นคู่เมืองเชียงคานมานาน สร้างข้ึน

เม่ือปี พ.ศ. 2300 เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่นเขาสูงจากระดบันํ้าทะเล 400 เมตร บา้นผาแบ่น ถนนเชียงคาน-ปากชม  บริเวณวดั

พระพุทธบาทภูควายเงินแห่งน้ี มีรอยพระพุทธบาทท่ีประดิษฐานอยูบ่นหินลบัพร้า (หินลบัมีด) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นรอย

แตก แต่ไม่มีอกัษรจารึก รูปลกัษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงและไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถานแลว้ 

เม่ือวนัท่ี  8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และยงัมีพระเจา้ใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนป้ันสีขาวองคใ์หญ่ เชิญท่าน

สกัการะตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย. 

 นําท่านเดินทางสู่  แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลาํนํ้ าโขง แก่งคุดคู้อยู่ห่างจาก ตัวอาํเภอเชียงคาน 

ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแก่งกลางแม่นํ้ าโขง ประกอบดว้ยหินกอ้นใหญ่ ๆ เป็นจาํนวนมาก ตวัแก่งกวา้งใหญ่เกือบ

จรด สองฝ่ังแม่นํ้ าโขง มีกระแสนํ้ าไหลผ่าน ไปเพียงช่องแคบ ๆ ใกลฝ่ั้งทะเลไทย ซ่ึงกระแสนํ้ าเช่ียวกราก เวลาท่ี

เหมาะท่ีจะมาชมแก่งคุดคูท่ี้สุด คือ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนํ้ าแห้ง สามารถมองเห็นเกาะ

แก่งต่าง ๆ ชดัเจนบริเวณแก่ง มีร้านอาหารและร้านจาํหน่ายสินคา้เส้ือผา้มากมาย. 

 นาํท่านเดินทางสู่  ถนนคนเดนิเชียงคาน อยูบ่ริเวณถนนสายล่าง ในตวัอาํเภอเมืองเชียงคาน ซ่ึงเป็นถนนท่ีเลียบไปกบั

แม่นํ้ าโขง หรือท่ีเรียกว่า "ถนนชายโขง" ถนนเส้นน้ีมีเสน่ห์ท่ีบา้นเรือนไมใ้นบรรยากาศเก่าๆท่ีเป็นเสน่ห์ดึงดูดผูค้น

ใหม้าเยอืน ปัจจุบนัจดัใหมี้การปิดถนนทาํเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเยน็วนัศุกร์ และวนัเสาร์ ตั้งแต่หนา้วดัท่าครก

(เชียงคานซอย20) เร่ือยไปจนถึงวดัศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวนัอ่ืนๆนั้นไม่ไดปิ้ดถนนอยา่งเป็นทางการ รถ

สามารถวิ่งได ้แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก ส่วนใหญ่เปิดใหบ้ริการกนัตามปกติ 

บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปดว้ย ท่ีพกั รีสอร์ท โฮมสเตย ์จาํนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหารและร้าน

กาแฟน่ารักหลายร้านเปิดใหบ้ริการ  อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย 

  ท่ีพกั  เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม       ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเชียงคาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดํา บ้านนาป่าหนาด หรือสกายวอล์คเชียงคาน – ส่ง

สนามบินเลย 

เช้ามืด อิสระให้ท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง ของ

เมืองเชียงคาน ในยามเชา้ นกัท่องเท่ียวจะมานั่งรอใส่บาตร ขา้วเหนียว

น่ึงร้อนๆ เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกนัมายาวนานของวิถีชีวิตท่ีสงบ เรียบ

ง่าย  อิสระให้ท่านเดินสัมผสัวิถีชีวิตชาวเชียงคาน ณ ตลาดเชา้เชียงคาน  

อสิระอาหารเช้าตามอธัยาศัย 
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  สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดํา บ้านนาป่าหนาด  เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ซ่ึงอยู่ห่างจากตวัอาํเภอเชียงคานประมาณ 20 

กิโลเมตร  เป็นหมู่บา้นท่ียงัสืบสานตาํนานและประเพณีวฒันธรรมไทดาํให้คงอยู่สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบนั เป็น

สถานท่ีรวบรวมประวติัความเป็นมา รูปแบบบา้นเรือน ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ของชาวไทดาํ รวมทั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ 

และเป็นสถานท่ีรวมกลุ่มทาํงานหตัถกรรม งานฝีมือของชาวบา้นอีกดว้ย ท่ีเรียกช่ือวา่ ไทดาํ เพราะนิยมสวมเส้ือผา้สี

ดาํ ซ่ึงสีดาํท่ีใชย้อ้มสีเส้ือผา้มาจากตน้ห้อมหรือตน้คราม ท่ีน่ีเป็นศูนยก์ลางการรวมกลุ่มของชาวบา้นในการทาํงาน

ดา้นหัตถกรรม ซ่ึงหลกัๆ ก็จะทาํการทอผา้ดว้ยวิธีแบบเดิม และดดัแปลงตดัผา้เป็นผา้คลุม ผา้ถุง เส้ือ ไวส้ําหรับขาย

ให้นักท่องเท่ียวสามารถอุดหนุนเป็นของฝากของท่ีระลึกได้ เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวและเก็บรักษา

อุปกรณ์เคร่ืองใชข้องชาวไทดาํท่ียงัคงอนุรักษไ์ว ้จดัแสดงให้นักท่องเท่ียวไดม้าเท่ียวชม จุดเด่นของท่ีน่ีก็คือ ตั้งอยู่

ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีฉากหลงัเป็นภูเขาสวยงามลงตวัทีเดียว   หมายเหตุ : เดือนตุลาคมหรือกรณีสกายวอล์คเชียง

คานเปิดให้เข้าชมแล้วจะเปลีย่นจากเท่ียวหมู่บ้านวฒันธรรมไทดาํ บ้านนาป่าหนาดเป็นสกายวอล์คเชียงคานแทน 

  สู่  สกายวอล์คเชียงคาน  แลนดม์าร์คแห่งใหม่เมืองเลย ใหท่้านไดท่้องเท่ียวสมัผสัความสวยงามและความเสียวจาก

มุมสูง มีความสูงกว่าระดบัแม่นํ้ าโขง 80 เมตร หรือเท่ากบัตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร 

มองเห็นแม่นํ้ าเหืองท่ีไหลผ่านมาบรรจบแม่นํ้ าโขง ท่ีกั้นพรมแดนไทย-ลาว และให้ท่านไดก้ราบไหว ้ขอพรจากส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิ พระใหญ่ภูคกง้ิว เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกวา่ 19 เมตร อยูใ่กลบ้ริเวณสกายวอลค์เชียงคาน  

(ไม่รวมค่าบริการเข้าชม SKYWALK เชียงคาน ) 

............ น. ส่ง สนามบินจังหวดัเลย. 

 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,หัวหน้า

ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั. 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

จํานวนผู้เดนิทาง ราคาท่านละ พกัเดีย่วเพิม่ หมายเหตุ 

9 ท่าน 3,999 +2,000 

ไม่มีไกดน์าํเท่ียว 8 ท่าน 4,099 +2,000 

7 ท่าน 4,199 +2,000 
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6 ท่าน 4,399 +2,000 

5 ท่าน 4,699 +2,000 

 

ราคานีส้ามารถใช้เดนิทางได้ถงึวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่าน้ัน  

กรณเีดนิทางช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดยาว โปรดสอบถามราคาอกีคร้ัง 
 

หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมีตวัแทนบริษทั 

(มคัคุเทศก,์หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  

โดยทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั. 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่ารถรับ-ส่ง นาํเท่ียวตามรายการ 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ    

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด 

      ค่ามินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามก่อนการใชบ้ริการ) 

  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ค่าท่ีจอดรถ ลูกคา้ชาํระเงินท่ีหนา้งานไดเ้ลยค่ะ 

 กรณีท่ีลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ  ตอ้งชาํระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท 

 กรณีเด็กท่ีมีอาย ุ0 - 2 ปี(Infant) ชาํระค่าทวัร์ 50 % จากราคาทวัร์ของผูใ้หญ่  

 ค่าทิปพนกังานขบัรถข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

ในการจองทวัร์กรุณา ชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน พร้อมส่งสาํเนาบตัรประชาชน หลงัจากทาํการจองทวัร์ 3 วนั  หากไม่ชาํระตามท่ีบริษทักาํหนด ขอ

อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั  เม่ือท่านชาํระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

การยกเลกิ 

** เน่ืองจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน เม่ือจองและชาํระเงินแลว้  ไม่สามารถยกเลิก,เล่ือน,เปล่ียนผูเ้ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี  และเม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงิน

มดัจาํคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน.  

หมายเหตุ 
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1.บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีบริษทักาํหนด ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

2.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3.รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือ

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การ

เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ

ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 

ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

8.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น 

10.เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 


