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ภเูรอื เชียงคาน ภทูบัเบิก ภหิูนร่องเกล้า 
  
 

 

 

 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ–อ.ภเูรอื จ.เลย 

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย โดยมทีมีงานใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก จากนัน้น าทา่นออก

เดนิทางดว้ย รถตูป้รับอากาศ VIP รุน่ใหม ่มุง่สู ่อ.ภเูรอื จ.เลย 

วนัสอง อช.ภเูรอื-วดัเนรมติวปิสัสนา-พระธาตศุรสีองรกั-พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน(วดัโพนชยั)- ไร่
ทเีอสเอ-ชาโต ้เดอ เลย-เชยีงคาน 

05.00 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ อ.ภเูรอื จ.เลย น าทา่นชมพระอาทติยข์ึน้ และทะเลหมอกยามเชา้ บนจดุชมววิ

อทุยานแหง่ชาตภิเูรอื ชมหนิพระศวิะ หนิเตา่ หนิพานขนัหมาก นมสัการพระพทุธรปูบนยอดภเูรอื ให ้
เวลาถา่ยรปูกนัพอสมควร 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (1) จากนัน้ออกเดนิทางสู ่อ.ดา่นซา้ย น าทา่นนมสัการพระพทุธชนิราชจ าลอง 

ณวดัเนรมติวปิสัสนา ชมความสงา่งามของวหิารทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา ใหเ้วลาถา่ยรปูกนัพอสมควร 

จากนัน้น าทา่นนมสัการองค ์พระธาตศุรสีองรัก ซึง่ประชาชนชาวเลยใหค้วามนับถอืมาก  *หา้มสวม

เสือ้ผา้ทีม่สีแีดงทัง้ขา้งในและขา้งนอก จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑผ์ตีาโขน (วดัโพนชยั) ศกึษา
ประวัตคิวามเป็นมาอนัยาวนานของประเพณีผตีาโขน 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (2) ณ รา้นอาหารหลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่ไรท่เีอสเอ ซึง่เป็นแปลงไม ้

ดอกเมอืงหนาวนานาพันธุ ์ชม ฟักทองยกัษ์ แวะซือ้ของฝากทีร่า้น ชาโต ้เดอ เลย เชน่ ไวนช์ัน้ด ี"ชา

โต ้เดอ เลย", บร่ันด ี"วคิตอรี"่ รสนุ่ม, องุน่ไรเ้มล็ด, มะคาเดเมยีเคลอืบชอ็คโกแลต เป็นตน้ ใหเ้วลา

ทา่นพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่อ.เชยีงคาน 

15.30 น. เดนิทางถงึ อ.เชยีงคาน น าทา่น check in เขา้สูท่ีพั่ก เก็บสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้พาทา่นไปยงั วดั

ศรคีณุเมอืง ชม ภาพจติกรรมฝาผนัง ฝีมอืชา่งไมส้มยัโบราณ 

16.30 น. ชมทศันยีภาพอนัสวยงามของ แกง่คดุคู ้เลอืกซือ้ของฝากจากเชยีงคาน เชน่ มะพรา้วแกว้ ผา้หม่นวม 
ฯลฯ 

  

18.30 น. บรกิารอาหารเย็น (3) ดว้ยเมนูปลาน ้าโขงรสแซบ่ หลงัอาหาร อสิระในการทอ่งราตร ีณ ถนนคนเดนิ
ซึง่ตัง้อยูบ่นถนนรมิโขง ทีเ่ต็มไปดว้ย รา้นคา้เกไ๋ก ๋น่ารักในแบบของเชยีงคาน ใครหมดแรงก็แยกยา้ย

พักผอ่นตามอธัยาศัย ... zzzzz 

วนัทีส่าม ทะเลหมอกภทูอก–ตลาดเชา้เชยีงคาน–ภทูบัเบกิ–ภหูนิรอ่งกลา้–ภลูมโล –เขาคอ้ 

05.30 น. อรณุสวัสดิย์ามเชา้ตรู ่น าทา่นไปรอใสบ่าตรขา้วเหนยีว รว่มกบัชาวบา้น ซึง่จะมแีมค่า้มาปเูสือ่ เตรยีม

ชดุใสบ่าตรวางเรยีงรายอยูบ่รเิวณหนา้วดั เมอืงเชยีงคาน จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม ทะเลหมอก ที่

ภทูอก จดุชมทะเลหมอก และพระอาทติยข์ึน้ของเมอืงเชยีงคาน ใหเ้วลาถา่ยรปูกนัพอสมควร 

07.30 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ หลังอาหาร Check Out ออกจากทีพ่ัก พาไป

เดนิตลาดเชา้เชยีงคาน แนะน าใหล้องชมิปาทอ่งโกย๋ดัไส ้ทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงเชยีงคาน ใหเ้วลาเก็บ

ภาพประทับใจในมมุตา่งๆ กนัพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่จ.เพชรบรูณ์ 
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12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางไปยงั “ภทูบัเบกิ” หมูบ่า้น

ชาวเขาเผา่มง้ ทีซ่ ึง่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมวถิชีวีติเกษตรกรรมบนภสูงู ตืน่ตาตืน่ใจกบั แปลง

ปลกูกะหล า่ปลปีลอดสารพษิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นสู ่จดุชมววิภทูับเบกิ ทีม่คีวามสงู 

"1,768 เมตร จากระดับน ้าทะเล” สงูทีส่ดุในจังหวดัเพชรบรูณ์ 1 ใน Unseen Natures and 

Wonders ใหเ้วลาเก็บภาพกนัพอสมควร จากนัน้น าทา่นเขา้ไปยงั อทุยานแหง่ชาตภิหูนิรอ่งกลา้เดนิ
เทา้ไปยงั ผาชธูง ลานหนิปุ่ ม ซึง่เป็นจดุชมทวิทศันท์ีง่ดงาม และบนเสน้ทางยงัจะไดพ้บกบัความเขยีว

ชอุม่ของ มอสทีเ่ขยีวสดขึน้ตัดกบัแนวพืน้หนิ สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นรอ่งกลา้ ถงึบา้น

รอ่งกลา้ เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เพือ่เดนิทางไปชม ดอกพญาเสอืโครง่ หรอื ซากรุะเมอืงไทย ทีภู่

ลมโล อสิระเกบ็ภาพประทับใจกบั ภเูขาสชีมพ ูสขีองตน้ พญาเสอืโครง่นับแสนตน้ทีแ่ขง่กนัเบง่บาน
อวดสสีนั รับกบัอากาศทีห่นาวเย็น สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับ เขา้สูท่ีพ่ัก 

17.00 น. น าทา่น Check in เขา้ทีพั่ก เกบ็สมัภาระเรยีบรอ้ย อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย 

18.30 น. บรกิารอาหารเย็น (6) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร อสิระพักผอ่น ทา่มกลางอากาศเย็น และธรรมขาตทิี่
เงยีบ สงบ ใหท้า่นสดูอากาศบรสิทุธิเ์ต็มที ่

วนัทีส่ ี ่ เขาคอ้ – พระธาตผุาแกว้ – PINO LATTE – พระธาตกุาญจนา – พระต าหนกัเขาคอ้ – 

ไรก่ านลัจลุ – กรงุเทพฯ 

เชา้ ตืน่เชา้ รับอากาศบรสิทุธิ ์ทา่มกลางไอหมอก และลมหนาว อสิระในการเดนิเลน่ และจบิกาแฟถว้ยโปรด 

จากนัน้รบัประทานอาหารเชา้ (7) หลังอาหารเกบ็สมัภาระ check out จากนัน้ น าทา่นเดนิทางไปน่ัง

จบิกาแฟชมววิ พรอ้มดืม่ด ่ากบับรรยากาศ กนัที ่PINO LATTE รา้นกาแฟเปิดใหมส่ดุชคิ บนยอดเขา
สงู ววิกวา้งไกลสดุสายตา มาทีเ่ดยีว ไดท้ัง้กาแฟอรอ่ย ไดบ้รรยากาศสดุโรแมนตกิ ไดช้มววิสวยสดุๆ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม วดัพระธาตผุาแกว้ หรอืวดัพระธาตผุาซอ่นแกว้ เพือ่สกัการะพระบรม

สารรีกิธาต ุพรอ้มชมความงามบรเิวณโดยรอบ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสกัการะ พระบรมธาตุ

กาญจนาภเิษก บนเขาคอ้ เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้น าทา่นชมววิมมุกวา้ง ณ จดุชมววิเขาคอ้ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (8) ณ รา้นอาหาร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางขึน้สู ่พระต าหนกัเขาคอ้ บน
ยอด เขายา่ อนังดงามดารดาษไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุ ์และเป็นจดุสงูสดุของเขาคอ้อกีดว้ย จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางกลับ ระหวา่งทางแวะซือ้ของทีร่ะลกึไดท้ี ่ไรก่ านนัจลุ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับ 
กรงุเทพฯ 

20.00 น. เดนิทาง  ถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

**หมายเหต ุ:โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ทางบรษัิทจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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