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2TH015 : ทวัรเ์ชยีงคาน เลย ภเูรอื | เทีย่วเชยีงคาน จ.เลย 

3 วนั 2 คนื 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ัง่ 

 

 
 

 

 

 

 

แผนการเดินทาง 

 

 

 

05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพรา้ว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตูป้รบั

อากาศ VIP รุน่ใหม ่ 

 มุ่งหน้าสู่ อ.ดา่นซา้ย จ.เลย 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - อ.หลม่เกา่ - อ.ดา่นซา้ย - วดัเนรมติวปิส๎สนา - 

พระธาตศุรสีองรกั 
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06.00 น. ลอ้หมนุ !! หากมาชา้เกนิกวา่นี ้ทา่นจะตกทรปิ และไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ ไดท้ัง้สิน้ 

07.00 น. อสิระอาหารเชา้ @ข้าวแกงบา้นสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางไป วดัเนรมติวปิส๎สนา อ.ด่านซ้าย น าท่านนมัสการพระ

พุทธชินราชจ าลอง ชมความสง่างามของวหิารทีต่ั้งอยู่บนยอดเขา ให้

เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร 

 

เดินทางไป พระธาตศุรสีองรกั นมัสการองคพ์ระธาตศุรีสองรกั ซึ่ง

ประชาชนชาวเลยให้ความนบัถอืมาก  

 

*ห้ามสวมเส้ือผ้าที่มีสีแดงทัง้ข้างในและข้างนอก 

เกรด็ความรู ้

เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก ตั้งอยู่ริมฝ๎่งแม่น้ าหมัน สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต

(เวียงจันทร์) เมื่อปี พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ. 2106 พระ ธาตุศรีสองรักสร้างขึ้น

เพ่ือเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา และเวียง

จันทร์ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติตรงกับสมัยที่พม่าเรืองอ านาจ 

และมีการรุกรานดินแดนต่างๆ เพ่ือขยายอ านาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และ

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงตกลงรวมก าลังเพ่ือต่อสู้กับพม่า จึงทรงกระท า

สัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ าดินแดนของกันและกัน และเพ่ือเป็นที่ระลึกในการท า

ไมตรีต่อกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรัก เพ่ือเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลาง

ระหว่างแม่น้ าน่าน และแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร 

นอกจากนี้ภายในพระธาตุศรีสองรักยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัว
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นาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธ์ิ มีหน้าตักกว้าง 21 

นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 12 ถึ15 ค่ า เดือน 6 ชาว อ.ด่านซ้าย หรือ "ลูกผึ้งลูก

เทียน" จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะน าต้นผึ้งมาถวายพระธาตุ ซึ่ง

ถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธ์ิที่เกิดขึ้นประจ าทุกปี 

  น าท่านเดินทางไปชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน (วดัโพนชยั) ศกึษาประวตัิ

ความเปน็มาอนัยาวนานของ   ประเพณีผีตาโขน 

17.30 น. Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.30 น. รบัประทานอาหารเยน็ (2) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

05.30 น. เดินทางถงึ อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื จ.เลย 

น าท่านชมพระอาทิตย์ข้ึนและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมววิ อทุยาน

แหง่ชาตภิเูรอื ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการ

พระพทุธรปูบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรปูกันพอสมควร 

วนัทีส่อง อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื - วดัสมเดจ็ภเูรอืมิง่เมอืง [เทศกาลผตีาโขน] - 

เชียงคาน - วดัศรคีนุเมอืง  

  - แกง่คดุคู ้- ลอ่งเรอืเลยีบฝ๎ง่แมน่้ าโขง - ถนนคนเดนิเชยีงคาน 
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07.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารของทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางไป วดัสมเดจ็ภเูรอืมิง่เมอืง  
วดัสมเดจ็ภเูรอืมิง่เมอืง หรือช่ือเดิม วดัพระกริง่ปรเมศร์ ต้ังอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงาม

ของขุนเขาท่ีข้ึนสลับซับซ้อนกันไปมาในอ าเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย และเป็นท่ีประดิษฐานขององค์

พระพุุทธรูป พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ หรือพระกริ่งปวเรศ ส าหรับวัด

สมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเร่ืองของการออกแบบของตัวอาคารท่ีมีสถาป๎ตยกรรม 

ศิลปกรรม และงานประติมากรรมท่ีมีละเอียดเป็นอย่างมาก โดยตัวโบสถ์วิหารถูกสร้างด้วยไม้สัก

ท่ีถูกน ามาแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจงท้ังหลัง..ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีได้

ข้ึนไปสักการะเป็นอย่างมาก ส าหรับพระนอน พระวหิาร นาคหัวบันได ก็ถูกแกะสลักมาจากหิน

หยกแม่น้ าโขง อีกด้วย 

 ***ช่วง เทศกาลผตีาโขน ประมาณเดือนมถินุายน น าท่านสัมผัส 

ประเพณีดั้งเดิมของชาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชมขบวนผีตาโขน มากกว่า 

2,000 ตัว เลือกซือ้ของทีร่ะลึก และชิมอาหารพื้นบ้านมากมายในงาน 

ซึ่งมีเพียงปีละครัง้เท่านั้น 
 ประเพณีแห่ผีตาโขน จัดเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่หรือท่ีเรียกว่า "งานบุญหลวง" 

หรือ "บุญผะเหวด" ซึ่งตรงกับเดือน 7 มีข้ึนท่ีอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นท่ี

ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับงานบุญพระเวสหรือเทศน์ มหาชาติ ประจ าปีกับพระธาตุศรีสอง

รัก ปูชนียสถานส าคัญของชาวด่านซ้าย เป็นอีกหนึ่งประเพณีท่ีมีช่ือเสียงและข้ึนช่ือของจังหวัด

เลย โดยมีกระบวนแห่ผีตาโขนโดยแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ท่ีเป็น

เอกลักษณ์มีลวดลายท่ีงดงามแตกต่างกันไป แสดงการละเล่นเต้นร ากันอย่างสนุกสนานในขบวน

แห่งท่ีแห่ยาวไปตามท้องถนน 

น าท่านเดินทางสู่ อ.เชยีงคาน 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (4) ณ รา้นอาหาร 

13.30 น.  ถึง อ.เชยีงคาน น าท่านชม วดัศรคีณุเมอืง ซึ่งเป็นวัดคูบ่้านคู่เมืองของ

ชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมอืช่างไม้สมัยโบราณ 
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16.00 น. น าท่านเดินทางไป แกง่คดุคู ้ชมทศันียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู ้

เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ 

น าท่าน ลอ่งเรอืเลยีบฝ๎ง่แมน่้ าโขง พร้อมชมพระอาทติย์ตกดินในอีก

บรรยากาศหนึง่ของเมืองเชียงคาน 

  Check in เข้าที่พัก หอ้งแอร ์ทวีี น้ าอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

18.00 น. อสิระอาหารเยน็ @ถนนคนเดนิเชยีงคาน พร้อมทอ่งราตร ีที่เต็มไปดว้ย

ร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารกัในแบบของเชียงคาน จากนั้นน าท่านกลบัที่พกั 

 

 

 

 

 
 

 
 

05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู ่ชมทะเลหมอกและพระอาทติย ์ให้เวลาถ่ายรูปกนั

พอสมควร 

วนัทีส่าม ทะเลหมอกภทูอก - ตลาดเชา้เชยีงคาน - Crystal Box Coffee - วดัปา่

หว้ยลาด - ไรก่ านลัจลุ   - กรงุเทพฯ 
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 รบัประทานอาหารเชา้ (5) ณ ตลาดเชา้เชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืม

ชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ข้ึนช่ือของเมืองเชียงคาน 

09.00 น. Check Out ออกจากทีพ่ัก 

 แวะเติมคาเฟอนีและขนมหวาน กนัที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋

ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะน าก็คอื Greentea Honey Toasts สูตร

เฉพาะของทางร้าน ดว้ยชาเขียวหอมๆ + น้ าผ้ึงแท้100% + เนย เสริฟ

ร้อนๆ กับไอศครีม ทานคู่ผลไม้สดเคลอืบน้ าผ้ึง ... ฟินได้อกี 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (6) ณ รา้นอาหาร 

เดินทางไป วดัปา่หว้ยลาด 
วดัปา่หว้ยลาด มีจุดเด่นท่ี พระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแรแ่คลไซด์ มีนามว่า พระ

สัพพัญํูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ท่ีสุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศกัดิ์สิทธิ์ ประดุจ

หลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเย่ียมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเร่ีย มากระทบพื้นดิน 

16.00 น. แวะซื้อของฝากที ่ไรก่ านนัจลุ 

  รบัประทานอาหารเยน็ (7) ณ รา้นอาหาร 

24.00 น. น าท่านเดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ 

 

ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

******************************************************************* 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่

ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าทางบริษทัจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
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วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่

ทา่นละ 

เดก็อาย ุ4-11 ป ี 

ราคาทา่นละ 
พกัเดีย่ว 

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 พฤศจิกายน 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 

 

รายละเอยีดอตัราคา่บรกิาร 

 

ลกัษณะการเขา้พกั 

ราคาขึน้อยูก่บัชว่งเทศกาล และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ราคา 

ผู้ใหญ ่พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,500 (ราคาเริ่มต้น) 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ *อายุต่ า 5,500 
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กว่า 3-11 ป ี

เด็ก พักกบัผู้ใหญ ่2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 5,200 

เด็ก พักกบัผู้ใหญ ่2 ท่าน (ไมม่ีเตียง) ราคาท่าน

ละ 5,000 

ผู้ใหญ ่พักเดี่ยว ราคาท่านละ 1,000 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเง่ือนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตู้ปรบัอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ ามันและคนขับน าเที่ยวตลอดการ

เดินทาง 

 ค่าทีพ่ัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน) 

 ค่าอาหารทีร่ะบใุนรายการ 7 มื้อ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที ่

 ค่ามัคคุเทศกน์ าเที่ยวตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันอุบตัิเหตุวงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 

500,000 บาททัง้นี้ข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขและข้อตกลงของบรษิัทประกนัชีวติ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ค่าทปิไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า 
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× ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัณทีจ่า่ย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษ)ี 

 

สิง่ทีค่วรน าไป 

 เส้ือกันหนาวหมวกและถุงมือ 

 รองเท้าสวมสบาย 

 ครีมกันแดด 

 ของใช้ส่วนตวั 

 ยาประจ าตวั 

 กล้องถ่ายรูป 

 

เงือ่นไขการจองและส ารองทีน่ัง่ 

1. วางเงนิมัดจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของ

ราคาเต็ม 

2. ช าระส่วนที่เหลือกอ่นวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วนั 

3. หากจองก่อนวันเดนิทางน้อยกว่า 20 วันต้องช าระเต็มจ านวน 100% 

4. หากไม่ช าระส่วนที่เหลอืก่อนวนัเดินทาง 20 วนัถอืว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถ

เรียกเงนิมัดจ าคนืได ้

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูค้าเป็นส าคญัหากทา่นไม่

สามารถทอ่งเที่ยวไดต้ามเวลาหรือสถานทีท่ี่ก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไมใ่ช้

บริการส่วนใดส่วนหนึง่พร้อมคณะทวัรท์่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบรกิารในส่วน

นั้นคืนได ้

3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบตอ่ค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสัย

เช่นการถกูปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรอืล่าช้าของเที่ยวบนิภัยที่อาจเกดิข้ึน

ตามธรรมชาติการจราจรและอุบตัิเหตุตา่งๆทีอ่าจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตกุารณ์ทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตกุารณ์อืน่ๆที่อยู่นอกเหนือการรบัผิดชอบของ

บริษทัฯ 

4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้

เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบใุนรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืน

ค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทางของทา่น 

1. ยกเลิกก่อนการเดนิทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัคนืเงนิ 50% ของจ านวนเงินที่ช าระมาแล้วใน

ทุกกรณี 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 01-14 วนัขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิค่าทัวรท์ั้งหมดในทุกกรณี 

* การเลือ่นการเดนิทางต้องแจ้งล่วงหนา้อย่างน้อย 20 วนักอ่นการเดนิทางมฉิะนั้น

จะไม่สามารถเล่ือนการเดนิทางได ้

 

 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีี ่

1. รถโค้ช - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไมต่่ ากว่า 30 ท่าน 

2. รถตู ้9 ทีน่ั่ง - คณะจองจ านวน (ผู้ใหญ่) ไมต่่ ากว่า 8 ท่าน 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


