
 

 

2TH015 : ทวัรเ์ชียงคาน เลย ภเูรือ | เท่ียวเชียงคาน จ.เลย 3 วนั 2 คืน 
เดินทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ 

 

 
 

 

 

 

 

แผนการเดินทาง 
 

 

 

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่  
 มุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
06.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
07.00 น. อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียุธยา 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วดัเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรกั 



 

 

บ่าย น าท่านเดนิทางไป วดัเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมสัการพระพุทธชนิราชจ าลอง ชมความ
สง่างามของวหิารทีต่ัง้อยู่บนยอดเขา ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 
 
เดนิทางไป พระธาตุศรีสองรกั นมสัการองคพ์ระธาตุศรสีองรกั ซึง่ประชาชนชาวเลยใหค้วามนับถอื
มาก  

 
*หา้มสวมเสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก 
เกรด็ความรู้ 
เจดยี์พระธาตุศรสีองรกั ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าหมนั สรา้งขึ้นสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดแิห่งกรุงศรอียุธยา และพระเจา้
ไชยเชษฐาธริาชแห่งกรุงศรสีตันาคนหุต(เวยีงจนัทร์) เมือ่ปี พ.ศ. 2103 เสรจ็ในปีพ.ศ. 2106 พระ ธาตุศรสีองรกั
สรา้งขึ้นเพือ่เป็นสกัขพียานในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างกรุงศรอียุธยา และเวยีงจนัทร์ กษตัรยิ์ทัง้สอง
พระองค์ทรงครองราชสมบตัติรงกบัสมยัทีพ่ม่าเรอืงอ านาจ และมกีารรุกรานดนิแดนต่างๆ เพือ่ขยายอ านาจ สมเดจ็
พระมหาจกัรพรรด ิและพระเจา้ไชยเชษฐาธริาช จงึตกลงรวมก าลงัเพือ่ต่อสูก้บัพม่า จงึทรงกระท าสตัยาธษิฐานว่าจะ
ไม่ล่วงล ้าดนิแดนของกนัและกนั และเพือ่เป็นทีร่ะลกึในการท าไมตรตี่อกนั จงึไดร้่วมกนัสรา้งพระธาตุศรสีองรกั เพือ่
เป็นสกัขพียาน ณ กึง่กลางระหว่างแม่น ้าน่าน และแม่น ้าโขง ซึง่เป็นรอยต่อของทัง้สองราชอาณาจกัร นอกจากนี้
ภายในพระธาตุศรสีองรกัยงัมพีระพุทธรูปปางนาคปรก ศลิปะทเิบต หวันาคปรกสรา้งดว้ยศลิา องค์พระพุทธรูปสร้าง
ดว้ยทองสมัฤทธิ ์มหีน้าตกักว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวนัขึ้น 12 ถ1ึ5 ค า่ เดอืน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรอื "ลูกผึ้งลูก
เทยีน" จะร่วมกนัจดังานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะน าต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึง่ถอืเป็นประเพณีอนัศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กดิขึ้น
ประจ าทุกปี 

  น าท่านเดนิทางไปชม พิพิธภณัฑ์ผีตาโขน (วดัโพนชยั) ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานของ 
  ประเพณีผตีาโขน 
17.30 น. Check in เขา้ทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ (2) ณ ห้องอาหารของรสีอรท์ หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั ZZzz 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

05.30 น. เดนิทางถงึ อุทยานแห่งชาติภเูรือ จ.เลย 
น าท่านชมพระอาทติยข์ึน้และทะเลหมอกยามเชา้ บนจุดชมววิ อุทยานแห่งชาติภเูรือ ชมหนิพระศวิะ 
หนิเต่า หนิพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรูปบนยอดภูเรอื ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

 
07.30 น. รบัประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
 น าท่านเดนิทางไป วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง  

วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง หรอืชื่อเดมิ วดัพระกร่ิงปรเมศร ์ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงามของขุนเขาที่ขึน้สลบัซบัซ้อนกนัไปมาใน
อ าเภอ ภูเรอื จงัหวดั เลย และเป็นที่ประดษิฐานขององค์พระพุุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสชัยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ หรอืพระกริง่ปวเรศ 
ส าหรบัวดัสมเดจ็ภูเรอืมิง่เมอืงมคีวามโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตวัอาคารที่มสีถาปัตยกรรม ศลิปกรรม และงานประตมิากรรมที่
มลีะเอยีดเป็นอย่างมาก โดยตวัโบสถ์วหิารถูกสรา้งด้วยไมส้กัที่ถูกน ามาแกะสลกัไวอ้ย่างวจิติรบรรจงทัง้หลงั..ซึ่งสรา้งความประทบัใจใหก้บั
นักท่องเที่ยวที่ได้ขึน้ไปสกัการะเป็นอย่างมาก ส าหรบัพระนอน พระวหิาร นาคหวับนัได ก็ถูกแกะสลกัมาจากหนิหยกแม่น ้าโขง อกีด้วย 

 ***ช่วง เทศกาลผีตาโขน ประมาณเดอืนมิถนุายน น าท่านสมัผสั ประเพณีดัง้เดมิของชาว อ.ด่านซ้าย 
จ.เลย ชมขบวนผตีาโขน มากกว่า 2,000 ตวั เลอืกซื้อของทีร่ะลกึ และชมิอาหารพืน้บา้นมากมายในงาน 
ซึ่งมเีพยีงปีละครัง้เท่านัน้ 

 ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึง่ในงานบุญประเพณีใหญ่หรอืทีเ่รยีกว่า "งานบุญหลวง" หรอื "บุญผะเหวด" ซึง่ตรงกบัเดอืน 7 มขีึ้นที ่
อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย และจดัเป็นการละเล่นทีถ่อืเป็นประเพณีทุกปี เกีย่วโยงกบังานบุญพระเวสหรอืเทศน์ มหาชาต ิประจ าปีกบัพระ
ธาตุศรสีองรกั ปูชนียสถานส าคญัของชาวด่านซ้าย เป็นอกีหนึง่ประเพณีทีม่ชีือ่เสยีงและขึ้นชือ่ของจงัหวดัเลย โดยมกีระบวนแห่ผตีาโขนโดย
แต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ทีเ่ป็นเอกลักษณ์มีลวดลายทีง่ดงามแตกต่างกันไป แสดงการละเล่นเต้นร ากันอย่าง
สนุกสนานในขบวนแห่งทีแ่ห่ยาวไปตามท้องถนน 
น าท่านเดนิทางสู่ อ.เชียงคาน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ ร้านอาหาร 

วนัท่ีสอง อุทยานแห่งชาติภเูรือ - วดัสมเดจ็ภเูรือม่ิงเมือง [เทศกาลผีตาโขน] - เชียงคาน - วดัศรีคนุเมือง  
  - แก่งคดุคู้ - ล่องเรือเลียบฝัง่แม่น ้าโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน 



 

 

13.30 น.  ถงึ อ.เชียงคาน น าท่านชม วดัศรคีณุเมือง ซึ่งเป็นวดัคู่บา้นคู่เมอืงของชาวเชยีงคาน และชมภาพจติ
กรรมฝาผนังฝีมอืช่างไมส้มยัโบราณ 

16.00 น. น าท่านเดนิทางไป แก่งคดุคู้ ชมทศันียภาพอนัสวยงามของแก่งคุดคู ้เลอืกซื้อของฝากจากเชยีงคาน 
เช่น มะพรา้วแก้ว ผา้ห่มนวม ฯลฯ 
น าท่าน ล่องเรือเลยีบฝัง่แม่น ้าโขง พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิในอกีบรรยากาศหนึ่งของเมอืงเชยีง
คาน 

  Check in เขา้ทีพ่กั หอ้งแอร ์ทวี ีน ้าอุ่น (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
18.00 น. อิสระอาหารเยน็ @ถนนคนเดินเชียงคาน พรอ้มท่องราตร ีทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้เก๋ไก๋ น่ารกัในแบบ

ของเชยีงคาน จากนัน้น าท่านกลบัทีพ่กั 
 

 
 
 

 
 

 
 

05.30 น. อรุณสวสัดิย์ามเชา้ตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย ์ใหเ้วลาถ่ายรูปกนัพอสมควร 

วนัท่ีสาม ทะเลหมอกภทูอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วดัป่าห้วยลาด - ไร่ก านัลจุล  
 - กรงุเทพฯ 



 

 

 
 รบัประทานอาหารเช้า (5) ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมโีอกาสอย่าลมืชมิปาท่องโก๋ยดัไส ้ทีข่ึน้ชื่อ

ของเมอืงเชยีงคาน 
09.00 น. Check Out ออกจากทีพ่กั 
 แวะเตมิคาเฟอนีและขนมหวาน กนัที ่Crystal Box Coffee รา้นกาแฟเก๋ไก๋ น่ารกัๆ มเีมนูของหวาน

แนะน ากค็อื Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางรา้น ดว้ยชาเขยีวหอมๆ + น ้าผึง้แท1้00% + 
เนย เสรฟิรอ้นๆ กบัไอศครมี ทานคูผ่ลไมส้ดเคลอืบน ้าผึง้ ... ฟินไดอ้กี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ ร้านอาหาร 
เดนิทางไป วดัป่าห้วยลาด 
วดัป่าห้วยลาด มจีุดเด่นที ่พระประธานสขีาวบรสิุทธิ ์สรา้งด้วยแร่แคลไซด์ มนีามว่า พระสพัพญัญูรูแ้จ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่
งดงามปานเทวดาสรา้งและศกัดิส์ทิธิ ์ประดุจหลวงพ่อโสธร มฉีากหลงัเป็นภูเขาเยีย่มเทยีมฟ้า มองเหน็ม่านเมฆลอยระเรีย่ มากระทบพื้นดนิ 

16.00 น. แวะซื้อของฝากที ่ไร่ก านันจุล 
  รบัประทานอาหารเยน็ (7) ณ ร้านอาหาร 
24.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ และดว้ยความประทบัใจ 
 

สิน้สุดการใหบ้รกิาร 
******************************************************************* 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

04-06 กนัยายน 2563 5,800 5,500 1,200 
11-13 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
18-20 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
25-27 กนัยายน 2563 5,500 5,200 1,000 
02-04 ตุลาคม 2563 5,800 5,500 1,200 
09-11 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
16-18 ตุลาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
23-25 ตุลาคม 2563 5,800 5,500 1,200 

30 ต.ค.-01 พฤศจกิายน 2563 5,900 5,600 1,200 
06-08 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
13-15 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
20-22 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 
27-29 พฤศจิกายน 2563 5,500 5,200 1,000 

05-07 ธนัวาคม 2563 5,800 5,500 1,200 
11-13 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
18-20 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
25-27 ธนัวาคม 2563 5,500 5,200 1,000 
31 ธ.ค. 63-02 ม.ค. 64 5,800 5,500 1,200 
01-03 มกราคม 2564 5,800 5,500 1,200 
08-10 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
15-17 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
22-24 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 
29-31 มกราคม 2564 5,500 5,200 1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาข้ึนอยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริม่ต้น) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต ่ากว่า 3-11 ปี 5,500 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 5,200 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 5,000 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 1,000 

 
เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามดัจ าแล้วถอืว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนทีเ่หลอืจ่ายก่อนเดนิทาง 7 วนั 

 
 
อตัราน้ีรวม 

• ค่ารถตู้ปรบัอากาศVIP 9ทีน่ัง่พรอ้มน ้ามนัและคนขบัน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าทีพ่กั 2 คนื (พกัหอ้งละ2-3 ท่าน) 
• ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 7 มือ้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่
• ค่ามคัคุเทศก์น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ขึน้อยู่กบั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ พนักงานยกกกระเป๋า 
× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 
 
 



 

 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

• เสือ้กนัหนาวหมวกและถุงมอื 
• รองเทา้สวมสบาย 
• ครมีกนัแดด 
• ของใชส้่วนตวั 
• ยาประจ าตวั 
• กลอ้งถ่ายรูป 

 
เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัต้องช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 20 วนัถอืว่าสละสทิธิแ์ละไมส่ามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได ้
 
เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณ ี
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทุกกรณี 
* การเลื่อนการเดนิทางต้องแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้
 
 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากว่า 30 ท่าน 
2. รถตู้ 9 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน (ผูใ้หญ่) ไม่ต ่ากว่า 8 ท่าน 
 


