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บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 

โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

 6 – 10 มนีาคม 2565 ( รถตู ้)  

 

 

                           

 ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

                         LUI ... LOEI 
                      ถนนลอยฟ้า  ดอกไม้ป่า  ผาหินงาม  สะพานกระจก  วัดสวย    
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1) อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565   กรุงเทพฯ - ภูเรือ 
 

06.00 น. สมาชิกพรอ้มกนัที่ หนา้คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาฯ ถนนองัรีดนูงัต ์
06.30 น. ออกเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ 
บรกิารอาหารเชา้ / สนทนาทกัทายตามประสาคนกนัเอง 
น าชม วัดธรรมญาณ ตัง้อยู่ต  าบลนาเฉลียง อ าเภอหนองไผ่ จงัหวดัเพชรบรูณ ์สถานที่ส  าคญัภายในวดั คือ พระอโุบสถ 
สีขาวโครงสรา้งแปลกตา ดา้นหนา้มีประติมากรรมพญานาคพ่นน า้ขนาดใหญ่ อ่อนชอ้ยสวยงามและดเูหมือนจรงิ โดยมี
ความเชื่อกนัว่าหากใครใหพ้ญานาคพ่นน า้ใสจ่ะดลบนัดาลใหเ้กิดสิรมิงคลแก่ชีวิตเงินทองไหลมาเทมา 
อาหารกลางวนัที่....เพชรบรูณ ์
หลงัอาหารเดินทางผ่านอ าเภอด่านซา้ย น าท่านสกัการะ พระธาตุศรีสองรัก (งดสวมใส่เสือ้ผ้าสีแดง) พระธาตสุรา้งขึน้
เพื่อเป็นสกัขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัระหว่างกรุงศรีอยธุยา(สมยัพระมหาจกัรพรรดิ) และกรุงศรีสตันาคนหตุ 
(เมืองเวียงจนัทนส์าธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจบุนั) และชมความงามของ วัดเนรมิตวิปัสสนา เป็น
ความงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรมที่ก่อสรา้งจากศิลาแลงมีเอกลกัษณต์่างจากวดัอ่ืนๆ ท าใหม้ีผูค้นแวะเวียนมาท่องเที่ยว
เสมอ จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอภเูรือ 
อาหารค ่าที่ ...........ภเูรือ 
ที่พกั ภเูรือคีรีรสีอรท์ หรือเทียบเท่า( พกั 2 คืน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2)  จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565     ภูเรือ ภูหลวง  
 

 

05.30 น. น าท่านเดินทางขึง้สูอ่ทุยานแหง่ชาตภเูรือชมแสงแรกของวนัใหม่ สมัผสัอากาศเย็นบนยอดดอย 
อาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านชม วดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมือง หรือเดิมชื่อ วดัพระกริ่งปรเมศร ์ ตัง้อยู่ท่ามกลางทศันียภาพอนัสวยงามของขนุเขาที่
สลบัซบัซอ้น เป็นที่ประดิษฐานขององคพ์ระพุทุธรูปพระพทุธเจา้ไภสชัยาครุุไวฑรูยประภาจอมแพทย ์หรือพระกริ่งปวเรศ มี
ความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบตวัอาคารที่มีสถาปัตยกรรม และงานประติมากรรมที่มีความละเอียดเป็นอย่างมาก 
โบสถ ์วิหาร ถกูสรา้งดว้ยไมส้กัที่น  ามาแกะสลกัอย่างวิจิตรบรรจงสรา้งความประทบัใจใหก้บัท่านที่มาเที่ยวชม 
อาหารกลางวนัที่.....ภเูรือ 
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หลงัอาหารเดินทางขึน้สู ่เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าภหูลวง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงานแตกต่างกันไป
ในแต่ละช่วงฤดกูาลส าหรบัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน จดัเป็นช่วงเวลาเขา้สู่ฤดรูอ้น แต่อากาศเย็นสบายประมาณ 
20 – 25 องศา เหมาะส าหรบัการเดินทางเที่ยวชมผืนป่าเพราะเป็นช่วงที่พันธุ์ไมต้่างๆเริ่มออกดอกผลิบานรบัอากาศที่
อบอุ่นขึน้ อาทิ ดอกกหุลาบขาว รองเทา้นารี กลว้ยไมป่้า เป็นตน้  
อาหารค ่ารีสอรท์ 
 
 

3)  อังคารที่ 8 มีนาคม 2565                 เชียงคาน  
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม   
น าท่านชม วดัป่าหว้ยลาด เดิมเป็นส านกัสงฆห์ว้ยลาดก่อตัง้ขึน้โดย หลวงปู่ ชอบ ฐานสโม และไดม้ีการพฒันาเรื่อยมา
จนถึงปัจจบุนั วดัป่าหว้ยลาดไดก้ลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหา้มพลาดของอ าเภอภเูรือ ดว้ยความวิจิตรตระการตาของงาน
ประติมากรรมภายในวดั ทัง้รูปป้ันพระตรีมรูติ พระอินทร ์ พระพิฆเนศ พญานาค เจา้แมก่วนอิม และองคเ์ทพต่างๆ อีก
มากมาย ใหท้่านไดก้ราบไหวข้อพรเสรมิสิรมิงคล จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอเชียงคาน 
อาหารกลางวนัที่...........เชียงคาน  
หลงัอาหารเดินทางสู ่สกายวอล์คเชียงคาน ชมความสวยงามของล าน า้โขงและจุดบรรจบกนัของแม่น า้โขงและแม่น า้เหือง
ผ่านสะพานกระจกที่สรา้งขึน้บนภคูกงิว้ จากนัน้ลงมาชม ฟาร์มชา้ง ถ่ายรูป ใหอ้าหารชา้งกนัไดต้ามอธัยาศยั  
อาหารค ่าที่................. 
ที่พกั เชียงคานรเิวอรเ์มาเท่น 
หลงัอาหารเดินเที่ยวถนนคนเดินเมืองเชียงคานอดุหนนุผลิตภณัฑส์ินคา้ต่างๆไดต้ามอธัยาศยั 
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4) พุธที่ 9 มีนาคม 2565        คุนหมิงเมืองเลย - ภูป่าเปาะ 
 

06.00 น. เชิญชวนสมาชิกรว่มใสบ่าตรตามอธัยาศยั 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชม วดัพระพทุธบาทภูควายเงนิ วดัสวยอีกแห่งหนึ่ง และยงัเป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพทุธบาทยาวบนหินลบัมีด ที่
ชาวบา้นใหค้วามเคารพบชูาและยงัมีความเชื่ออีกว่าคนมีบญุเท่านัน้ที่จะสามารถขึน้มาสกัการะรอยพระพทุธบาทเเห่งนีไ้ด ้
จากนัน้เดินทางสูอ่  าเภอหนองหิน 
อาหารกลางวนัที่......... 
หลงัอาหารน าท่านชม สวนผาหนิงาม อศัจรรยธ์รรมชาติสรรคส์รา้ง เปลี่ยนพาหนะเป็นรถอีแต๊กเพื่อเขา้ชมความงดงาม
แปลกตาของภเูขาหินที่มีรูปทรงต่างๆแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาดสูวยงามเป็นเอกลกัษณจ์นกลายมาเป็นแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่ชวนใหไ้ปสมัผสั จากนัน้เดินทางอีกไม่ไกลชม ฟจูิเมืองเลย ภูป่าเปาะ ปัจจบุนันีไ้ดร้บัการพฒันาเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจงัหวดัเลย ความน่าสนใจ คือ มีจดุชมวิว ที่อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 900  เมตร สามารถ
มองเห็นภหูอ อ าเภอภหูลวงซึ่งมีลกัษณะเหมือนภเูขาไฟฟจูิในประเทศญ่ีปุ่ นจึงเป็นที่มาของ “ฟจูิเมืองเลย” ดา้นบนสดุของ
ยอดเขาสามารถมองเห็นวิวไดแ้บบ 360 องศา ชมทิวทศันไ์ดโ้ดยรอบทิศทางสวยงามทีเดียว สมควรแก่เวลาเดินต่อทางสู่
อ  าเภอเขาคอ้โดยผ่านเสน้ทางถนนลอยฟ้า(หมายเลข2016)ที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอภหูลวงจงัหวดัเลยและอ าเภอหลม่เก่า 
จงัหวดัเพชรบรูณ ์ 
อาหารค ่าที่ ... 
ที่พกั บลูสกายรีสอรท์เขาคอ้ 
 

5) พฤหัสที่ 10 มีนาคม 2565        เขาค้อ - กรุงเทพฯ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
พกัผ่อนถ่ายรูปบรรยากาศภายในรีสอรท์ชมสวนดอกไม ้จดุชมวิว 360 องศา ตามอธัยาศยั  
09.30 น. ท าการเช็คเอ๊าทเ์ดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ แวะซือ้ของฝากตามความเหมาะสม 
อาหารกลางวนัที่.......วิเชียรบรุ ี 
18.00 น. ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดภิาพ รถจอดสง่ที่ หนา้คณะครุศาสตร ์จฬุาฯ รมิถนนพญาไท 
เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 
หมายเหต ุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
เง่ือนไขการเดินทาง  เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพืน้ที่แต่ละจงัหวดั 
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อัตราค่าบริการ ( 4-5 ท่าน / ตู้ )   

 ผูใ้หญ่ ท่านละ     25,400.- บาท 

 พกัเด่ียวเพิ่ม          4,400.- บาท 
   
 

อตัรานีร้วม   

1.  รถตู ้รถทอ้งถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ    
2.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
3.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  
4.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
5.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหตทุ่านละ 500,000 บาท) 

6.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

    

อตัรานีไ้มร่วม   
1. ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น  ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 

 
 

สิง่อำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                   ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

เงือ่นไขการจอง  โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ / ผูเ้ดินทางตอ้งไดร้บัวคัฉีดครบตามกฎที่ทาง สธ. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

  

ติดตอ่  :   02 212 8431 , 080 571 5551, 065 635 1997 

Line ID: @chaitour     E-mail domestic@chaitour.co.th 
จนัทร ์– ศกุร ์ เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

 

www.chaitour.co.th 

mailto:domestic@chaitour.co.th

