
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง  ม.ีค. - พ.ค.63 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – วนอุทยานสวนหนิผางาม – เชยีงคาน – ถนนคนเดนิเชยีงคาน   

05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ จดุนัดหมาย โดยมทีมีงานคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกทา่นในเรื�อง

กระเป๋าสัมภาระ ( กรุ๊ปเหมา สามารถกําหนดจดุนัดหมายไดเ้อง 1 จดุ ) สมควรแกเ่วลานําทา่น

ออกเดนิทางโดยรถตู ้VIP ปรับอากาศ มุง่หนา้สู ่จ  . เลย อสิระอาหารเชา้ ณ.รา้นขา้วแกงบา้นสวน  

หลังจากนั�นออกเดนิทางสู ่อ.หนองหนิ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. นําทา่นชม วนอทุยานสวนหนิผางาม หรอื คนุหมงิเมอืงเลย กลุ่มภเูขาหนิปนูมากมาย มี

ลักษณะคลา้ยเขาวงกต และมกีอ้นหนิรปูรา่งแปลกประหลาดมากมาย เชน่ เต่า หงส ์ เป็นตน้ ชม

เขาหนิปนูที�มลีัษณะคลา้ยคนุหมงิที�เมอืงจนีซงึเป็นสญัลักษณ์ของวนอทุยานสวนหนิผางาม 

15.00น. ออกเดนิทางสูภ่ปู่าเปราะ พาทกุทา่นนั�งรถอแีตก๊ ขึ�น ภปู่าเปาะ ชมววิธรรมชาตอินัสวยงามงาม

แบบ 360 องศา ทา่นสามารถมองเห็นภหูอ ที�ว่ากนัวา่มลีกัษณะคลา้ยภเูขาไฟฟจู ิประเทศญี�ปุ่ น  

จนทําใหใ้ครตอ่ใครขนานนามวา่เป็นฟจูเิมอืงเลย หลังจากนั�นออกเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. ถงึ เชยีงคาน นําทกุทา่น CHECK IN เขา้สูท่ี�พัก บา้นสสีม้ หรอืเทยีบเทา่ 

18.00 น. อสิระอาหารเย็น ในการทอ่งราตร ีบนถนนรมิโขง ที�เต็มไปดว้ยรา้นคา้เกไ๋ก ๋น่ารักในแบบของ

เชยีงคาน เลอืกซื�อของที�ระลกึมากมาย กบั รา้นคา้สดุ Hip เชน่ รา้นสะบายดเีชยีงคาน ไอเดยี

ดดี ีสองผวัเมยี ภูฝ้าย เพลนิเพลนิ กาแฟ๙เจรญิ รา้นกระป๋อง Under+Over รกัเลย ลม

รําเพย คดิถงึ ณ เชยีงคาน ใชเ่ลย  

 

 



วนัท ี�สอง ภทูอก–แกง่คดุคู–้วดัป่าหว้ยลาด–พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน–พระธาตศุรสีองรกั–กรงุเทพฯ  

05.30 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่ภทูอกเชยีงคาน เป็นจดุชมววิบรรยากาศยามเชา้ที�จัดไดว้า่สวยที�สดุใน

เชยีงคาน เป็นเขาสงูระดบั ประมาณสกั 400-500 เมตรจากระ 

ดับนํ�าทะเล คอืเป็นเขาไมส่งูนัก แตว่วินี�ระดับประเทศ  

สวยมาก ในหนา้หนาวจะเห็นทะเลหมอก ในหนา้ฝนจะ 

ไดเ้หน็หมอกลอยฟรุง้ฟริ�ง อากาศชว่งเชา้จะดมีากๆ  

เป็นจดุชมพระอาทติยข์ึ�นที�สวยมากจดุหนึ�งของ 

เชยีงคาน หลังจากนั�น นําทา่นชมทศันียภ์าพอนังดงาม 

ของ แกง่คดุคู ้เลอืกซื�อของฝากจากเชยีงคาน เชน่  

มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม ฯลฯ หลังจากนั�นนํากลับที�พัก  

รับประทานอาหารเชา้ แบบพื�นเมอืง(2)  

ณ รา้นอาหาร หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 

10.00น. นําทา่นทําบญุไหวพ้ระ ณ.วดัป่าหว้ยลาด เดมิคอื  

สํานักสงฆห์ว้ยลาดกอ่ตั�งขึ�นโดย หลวงปู่ ชอบ  

ฐานสโม ไดจ้ารกิธดุงคม์าภคูลั�ง ซึ�งอยูต่ดิกับ 

บา้นหว้ยลาด ทางดา้นทศิตะวนัตก ชาวบา้น 

หว้ยลาดจงึมคีวามศรัทธาเลื�อมใส จงึไดอ้า 

ราธนานมินตอ์งคห์ลวงปู่ ชอบ มาตั �ง สํานัก 

สงฆห์ว้ยลาด เมื�อปี 2483 เป็นตน้มา   

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (3) ณ รา้นอาหาร 

13.00 น. จากนั�นนําทา่นนมัสการ พระธาตศุรสีองรกั  

ที�อําเภอดา่นซา้ย พระธาตุศักดิ�สทิธิ�คูเ่มอืงเลย  

สรา้งขึ�นเมื�อ  พ.ศ.2103  แลว้เสร็จเมื�อ  

พ.ศ. 2106 ในสมยัแผน่ดนิสมเด็จพระมหา 

จักรพรรดแิหง่กรุงศรอียธุยาเพื�อเป็นสักขพียาน 

แสดงความสมัพนัธอ์ันดงีามระหวา่ง กนั  

กบัพระเจา้ไชยเชษฐาธริาชแหง่กรุงศรสีตันาคนหตุ 

หลังจากนั�น เดนิทางกลบั ระหวา่งทางแวะใหท้า่นเลอืกซื�อของฝาก ณ.ไรกํ่านันจลุ อสิระอาหารเย็น   

21.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

หมายเหต ุ โปรแกรมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของทา่นเป็นสําคัญ  

 

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก พกัเดี�ยว 

 

วนัท ี� 14-15 / 28-29 ม.ีค.63 

 

วนัท ี� 4-5/ 25-26 เม.ย.63 

 

วนัท ี� 9-10 / 23-24 พ.ค.63 

2,999 600 



 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  - คา่ที�พักตามรายการ 1 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่รถตูป้รบัอากาศ 

    - คา่อาหาร (3 มื�อ)ตามรายการ  - คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ  

- คา่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

- คา่นํ�าดื�มบนรถ  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม   - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวต่าง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์,     

คา่อาหารที�ทา่นสั�งเอง  

    - คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 

 

เงื�อนไขการจอง   

- มดัจํา 2,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 

- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอ

สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 

- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระ

ไวแ้ลว้ทั �งหมด 

 

 *** กรณีลกูคา้ เดนิทางไมค่รบ 8 ทา่น ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการไมอ่อกเดนิทาง***** 

 

*** คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


