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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1)  เสารท์ี ่11 มกราคม 2563     กรงุเทพฯ - เลย 
 
 

06.00 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนองัรีดนูงัต์ 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสขุภณัฑ์ 
บริการอาหารเช้า เคร่ืองดื่มชา กาแฟ และผลไม้ตามฤดกูาล / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
เดินทางสูอ่ าเภอบ้านไผ่ 
อาหารกลางวนัที่ ..... 
ชม ดอกกล้วยไม้ช้างกระ ณ วดัป่ามญัจาคีรี ซึง่ขึน้เองตามธรรมชาติบนต้นมะขามกว่า 400 ต้นภายในบริเวณของวดั และจะ
ออกดอกชชู่อบานสะพร่ังสง่กลิน่หอมอบอวลไปทัว่อทุยานวดัป่ามญัจาคีรีแห่งนีใ้นช่วงเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ์ของทกุปี 
ท าให้นกัท่องเที่ยวอดใจไมไ่ด้ทีจ่ะโน้มตวัลงไปดมกล้วยไม้ป่าและเก็บภาพความประทบัใจ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ได้ก าหนดให้สถานแห่งนีเ้ป็นเพียงแห่งเดียวของประเทศ เป็นเขตสงวนรักษาพนัธุ์กล้วยไม้ป่า จากนัน้เดินทางสูจ่งัหวดัเลย 
สกัการะศาลเจ้าพ่อกดุป่องและชมสวนสาธารณะกดุป่องซึง่ตัง้อยู่ด้านหลงั เดินชมให้อาหารปลาได้ตามอธัยาศยั 
ที่พกั ... 
อาหารค ่าที่ .... 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

   เชยีงคาน เลย 

เสารท์ี ่11 - องัคารที ่14 มกราคม 2563  
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2)  อาทติยท์ี ่12 มกราคม 2563               เลย - เชยีงคาน 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสูอ่ าเภอเชียงคานน าท่านชม ศูนย์วฒันธรรมไทด าบ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว ก่อตัง้ขึน้โดยลกูหลานของไทด า 
คือ ดร.เพชรตะบอง ไพศนูย์ ผู้อ านวยการ การศกึษานอกโรงเรียน จ.เลย ร่วมกบัชาวบ้านเชยีงคาน จดัตัง้ขึน้ เมื่อปี 2539  
จากนัน้จดทะเบียนเป็น “สมาคมอนรัุกษ์วฒันธรรมไทด าเลย” โดยมี นายกร ไพศนูย์ เป็นประธาน ภายในจดัแสดงวิถีชิวิต 
วฒันธรรม ประเพณี และรวบรวมสิ่งของ เคร่ืองใช้ที่เป็นภมูิปัญญาของชาวไทด า ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั 
อาหารกลางวนัที่ 
น าท่านชม วดัพระพทุธบาทภูควายเงิน  เป็นวดัที่อยู่บนยอดเขา ภายในวดัมีรอยพระพทุธบาทยาวประมาณ 1.2 ม. กว้าง 0.8 ม. 
ประดิษฐานอยู่บนหนิลบัมีด  ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานเม่ือปี พ.ศ.2478 ชม วดัท่าแขก  ที่มีพระพทุธรูปสลกัหิน
เก่าแก่จ าหลกัจากหินทัง้ก้อน  คาดว่าเป็นหินจากแม่น า้โขง  มีอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นปางสมาธิ สว่นอีกองค์เป็นปางนาคปรก 
ประดิษฐานอยู่ในพระอโุบสถหลงัใหม่ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมล้านช้าง แต่ยงัสร้างไม่เสร็จสมบรูณ์ ร่วมท าบญุกนัได้นะครับ 
จากนัน้ชมบรรยากาศสองฝ่ังของแม่น า้โขงที่บริเวณ แก่งคดุคู ้  แก่งหินขนาดใหญ่ทีฝั่งอยู่ในโค้งสนัทรายขวางล าน า้โขงในเขต
ไทย – ลาว  ที่นี่มีมะพร้าวแก้วซึง่เป็นของฝากของอ าเภอเชียงคานมากมายหลายร้านเลยทีเดียว ลองชิมก่อนถกูใจร้านไหนซือ้ไป
เป็นของฝากได้ตามอธัยาศยั และพลาดไม่ได้ช้อป ชิลล์ บนเสน้ทางถนนคนเดินเมืองเชียงคาน  
ที่พกั ….. 
อาหารค ่าที่ …. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  จนัทรท์ี ่13 มกราคม 2563             เชยีงคาน - ภเูรอื  
 

05.30 น.  ร่วมประเพณีตกับาตรข้าวเหนียวเพือ่เป็นการอนรุักษ์วิถีความเป็นเชียงคานร่วมกบัผูค้นในพืน้ทีแ่ละเพือ่ให้ 
ประเพณีแบบนีค้งอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน จากนัน้ข้ึนชมวิวทิวทศัน์บนภูทอกอาจไดเ้ห็นทะเลหมอกข้ึนกบัสภาพอากาศ 
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อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านชม วดัศรีคณุเมือง  วดัเก่าแก่แหลง่รวมศิลปะทัง้ล้านช้างและล้านนา สกัการะพระพทุธรูปไม้จ าหลกัลงรักปิดทองปาง
ประทานอภยัแบบล้านช้าง ธรรมาสน์แกะสลกัไม้ลงรักปิดทองลวดลายด้านหลงัพนกัพิงลายก้านขดใบเทศมีเทพพนม อยู่ตรง
กลาง ยอดด้านบนคล้ายปราสาทสงูเป็นชัน้ๆ ฝีมือการแกะสลกัละเอียดสวยงามมาก  และเลือกซือ้ผ้าพืน้เมืองกนัอีกรอบก่อน
เดินทางสูอ่ าเภอภเูรือสมัผสัอากาศเย็นสบายในช่วงฤดหูนาว  
อาหารกลางวนัที่ ..... 
ชม สวนดอกงาม ซึง่ภเูรือเป็นแหลง่ปลกูดอกไม้เพื่อสง่ขายสนใจซือ้กลบักนัได้น่า..... จากนัน้ชม วดัห้วยลาด เนื่องด้วยสถานที่
แห่งนีใ้นอดีตเคยมีครูบาอาจารย์มาบ าเพ็ญภาวนาจ าพรรษาอยู่เสมอ กระทัง่เมื่อปี พ.ศ. 2537 พระอาจารย์อทุยั ฌานตฺุตโท 
หรือท่านอาจารย์ติ๊ก ได้น าชาวบ้านห้วยลาด พฒันาและบรูณะปฏิสงัขรณ์เสนาสนะ ด าเนินการปลกูป่า สร้างถาวรวตัถเุพิ่มเติม
ปรับภมูิทศัน์ ท าถนน สร้างเจดีย์คมัภีโรเพื่อประดิษฐานอฐิัของหลวงปู่ หล้า คมัภีโร ท าให้ส านกัสงฆ์ห้วยลาดเป็นทีรู้่จกั ได้รับ
พระราชทานวิสงุคามสีมาเป็นวดัป่าห้วยลาด เม่ือ 12 มิถนุายน 2542 โดยมี พระอาจารย์อทุยั ฌานตฺุตโม เป็นเจ้าอาวาส 
อาหารค ่าที่ .......... 
ที่พกั .... 
 

 
 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) องัคารที ่14 มกราคม 2563   ภเูรอื - กรงุเทพฯ 
 

05.00 น. น าท่านขึน้สมัผสัสายลมหนาว ชมพระอาทิตย์ขึน้และทะเลหมอก ที่ อทุยานแห่งชาติภเูรือ (ใช้รถท้องถิ่น) 
อาหารเช้าที่โรงแรม 
09.00 น. เดินทางสูอ่ าเภอเมืองเพชรบรูณ์  
อาหารกลางวนัที่ .... 



เชียงคาน เลย .-4 

 

น าท่านเลือกซือ้ของฝากที่ ไร่ก านลัจลุ ก่อนเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
อาหารค ่า... บริการอาหารกลอ่งบนรถ 
20.30 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หน้าคณะครุศาสตร์ จฬุาฯ ริมถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 
หมายเหต ุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
 

อัตราค่าบริการ  

@ ผู้ใหญ่     ท่านละ  13,200.- บาท 

@ เด็ก       ท่านละ    9,900.- บาท (พกัเสริมกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   3,300.- บาท 

อัตรานี้รวม 
 

  1.  รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ    2.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
  3.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้ 4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
  5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท)

 6.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร  7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  

    2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง   

  ยืนยนัการเดินทางพร้อมช าระค่าบริการภายใน  วนัที่ 15 ธนัวาคม 2562 

การยกเลิก        

  1. ยกเลิกการเดินทาง  หลงัวนัที่ 20 ธนัวาคม 2562 หกัค่าบริการ 30 % 

  2. ยกเลิกในวนัเดินทาง หกัค่าบริการ 100 % 
 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บริษัท ชยัทวัร์ จ ากดั  เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3 

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
         เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 

 
 

                        ติดตอ่  :    ตอ๋ม / จูน / เต้ย / อี๊ด   โทร. 0 2212 8431  ต่อ  115 - 119                 

               Line ID : @chaitour        E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th
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