กำหนดกำร
กิจกรรม “เมืองไทย Smile Trip : ลัดเลำะเชียงคำน..ขี่จกั รยำนริมโขง”
วันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2562
วันพฤหัสบดีท่ ี 28 พฤศจิกำยน 2562
08.00 – 08.30 น.
นัดหมายที่สนามบินดอนเมือง Check in เตรี ยมตัวเดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย
10.15 – 11.25 น.
เดินทางสู่ จ.เลย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD3542
12.00 – 13.30 น.
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.

เดินทางสูอ่ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดถำ้ ผำปู่ หรื อ ถา้ เพียงดิน เป็ นที่เคารพสักการะของประชาชน เดิมเป็ นสานักสงฆ์เล็กๆ
สร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2475 จนกระทัง่ หลวงปู่ คาดี ปภาโส ได้ นาสานุศิษย์จากขอนแก่นมา จา
พรรษาตังเป็
้ นวัดธรรมยุตขึ ้นในปี พ.ศ. 2495 ภายในบริ เวณวัดมี “ถ ้าผาปู่ ”เป็ นถ ้าหินปูนเรี ยง
อยู่ตามแนวผา 4 ถ ้า มีถ ้าหนึ่งเป็ นโพรงลึกลงดินภายในมีพระพุทธรู ปปูนปาง มารวิชยั สร้ าง
เมื่อปี พ.ศ. 2476 อีกสามถ ้าเคยมีพระพุทธรูปแกะไม้ และบุเงินจานวนมาก

16.30 – 17.30 น.

เข้ าที่พกั โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์ เมำท์ เทน

17.30 – 18.30 น.
18.30 – 19.30 น.

รับประทานอาหารเย็น
ถนนคนเดินเชียงคำน เมืองเล็กๆ ริ มแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็ นอาเภอหนึ่งในจังหวัด
เลย ที่คงยังคงไว้ ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ ชีวิตแบบเรี ยบง่าย ภาพบ้ านเก่าๆที่เรี ยง
รายติดกันอยูร่ ิ มถนนชายโขง สามารถช้ อปปิ ง้ ซื ้อของฝาก ได้ ตามอัธยาศัย

วันศุกร์ ท่ ี 29 พฤสจิกำยน 2562
06.00 – 07.00 น.
ตักบาตรข้ าวเหนียว
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้ า โรงแรม
08.30 – 11.30 น.
กิจกรรมแรลลีจ่ กั รยาน 5 วัด
วัดศรี คุณเมือง เป็ นแหล่งรวมงานศิลปะทังแบบล้
้
านนาและล้ านช้ างดังจะเห็นได้ จากโบสถ์
ซึ่งหลังคาลดหลัน่ อย่างศิลปะล้ านนาและพระประธานมีลกั ษณะคล้ ายวัดเชียงทอง (หลวง
พระบาง-สปป.ลาว) ศิลปวัตถุที่สาคัญมี หลายชิ ้น เช่นพระพุทธรู ปไม้ จาหลัก ลงรักปิ ดทอง
ปางประทานอภัยแบบล้ านช้ าง
วัดมหำธำตุ สร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2197 ตังอยู
้ ่ที่ ถนนศรี เชียงคาน ซอย 14-15 เดิมเป็ นศาลาว่า
การเมืองเก่า อุโบสถมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังโบราณ ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ มีพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั พระพุทธรูปไม้ ศิลปะล้ านช้ าง เจดีย์เก่าแก่
วัดท่ ำคก สร้ างเมื่อ พ.ศ. 2395 ตังอยู
้ ่ที่ ถนนชายโขง ซอย 20-21 อุโบสถเป็ นศิลปะล้ านช้ าง
เดิมวัดตังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้าเป็ นคุ้งน ้าวน ภาษาท้ องถิ่น เรี ยกว่า "คก" จึงใช้ ตงชื
ั ้ ่อว่า "วัดท่าคก" จาก
ศิลาจารึ กกล่าวว่า พระศรี อรรคฮาต และชาวบ้ านช่วยกันสร้ างวัดขึ ้น มีพระประธานปูนปั น้

พระพุทธรู ปทองเหลือง พระเขี ้ยวแก้ ว พระพุทธรู ปแกะด้ วยไม้ และศิลาจารึ กรู ปใบพายเป็ น
หินทราย
วัดป่ ำกลำง เดิมเป็ นวัดเล็กๆ สองวัด คือ วัดกลางและวัดป่ า เนื่องจากวัดกลางตังอยู
้ ่ริมฝั่ ง
แม่น ้าโขง จึงถูกน ้ากัดเซาะตลิ่งพัง เข้ า มาถึงวัด ชาวบ้ านจึงย้ ายมารวมวัดสองวัดเข้ าเป็ นวัด
เดียวกันเมื่อปี พ.ศ.2466 เรี ยกชื่อว่า “วัดป่ ากลาง” ต่อมาสมัยพระมหาเกียรติ วฑฒิสาโร ได้
เปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดมัชฌิมาราม” พระประธานในอุโบสถเป็ น พระพุทธ รู ปปูนปั น้ ปางมารวิชยั
ภายในบริ เวณวัด มีอาคารส้ วมโบราณ ซึง่ ชาวบ้ านได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี
วัดโพนชัย ชมอุโบสถที่มีสถาปั ตยกรรมล้ านช้ าง ผสมสถาปั ตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
สร้ างเมื่อปี พ.ศ.2443 โดยมีพญาผ่อจานญา(ญาครูญา) และพระยาศรี อรรคฮาด ซึง่ เป็ นเจ้ า
เมืองเชียงคานในสมัยนันร่
้ วมกันสร้ าง ตังอยู
้ ร่ ะหว่างซอย 2-3 อุโบสถที่มีรูปสถาปั ตยกรรม
ล้ านช้ าง ผสมสถาปั ตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
12.00 – 13.00 น.
13.30 – 14.30 น.

15.00 น.
16.00 – 17.30 น.
17.30 น.
18.30 – 20.30 น.

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน
วัดพระพุ ทธบำทภูควำยเงิน (บ้ านผาแบ่นอุมุง) ตาบลบุฮม การเดินทางใช้ เส้ นทางสาย
เชียงคาน-ปากชม ระยะทาง 6 กม. ถึงหมู่บ้านผาแบ่นมีทางแยกเข้ าบ้ านอุมุง 3 กม. จะถึง
ทางขึ ้นเขาเป็ นทางลูกรังระยะทาง 1 กม. พระพุทธบาทภูควายเงินเป็ นรอยพระพุทธบาทยาว
ประมาณ 120 ซม. กว้ า ง 65 ซม. ประดิ ษ ฐานบนหิ น ลับ มี ด ได้ รั บ การขึ น้ ทะเบี ย นเป็ น
โบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2478 รอยพระพุทธบาทภูควายเงินเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบ้ าน
ในแถบนี ้มาก สมัยก่อนครัง้ ที่การเดินทางมานมัสการยังลาบาก เชื่อกันว่าคนที่มีบญ
ุ วาสนา
เท่านันจึ
้ งจะเดินทางมากราบไหว้ ได้ คนที่วาสนาไม่ถึ งจะต้ องมีเหตุให้ มาไม่ได้ ทังที
้ ่ตงใจไว้
ั้
อย่างเต็มที่ก็ตาม บางคนก็หลงทาง ทุกปี ในวันขึ ้น15 ค่า เดือน 3 ทางวัดจะจัดงานสมโภช
ประจาปี ถือเป็ นงานสาคัญของชาวบ้ านในแถบนี ้
เข้ าที่พกั โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์ เมำท์ เทน
ล่องเรื อชมความงามแม่น ้าโขง และแก่งคุดคู้
เข้ าที่พกั โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์ เมำท์ เทน
รับประทานอาหารเย็น พร้ อมชมการแสดงพื ้นเมือง ณ โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์ เมำท์ เทน

วันเสำร์ ท่ ี 30 พฤศจิกำยน 2562
05.30 – 08.00 น.
จุดชมวิวภูทอก คือจุดชมทะเลหมอกและจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ ้นที่อีกหนึง่ แห่งของภาค
อีสาน นอกจากวิวของทะเลหมอกแล้ วภูทอกยังเป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิว 360 องศาแบบ
พาโนรามาของเมืองเชียงคาน ทังยั
้ งสามารถมองเห็นแก่งคุดคู้และลาน ้าโขงได้ อีกด้ วย
07.00 - 10.00 น.
10.30 น.
11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า
Check out โรงแรม
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ อ.เมือง จ.เลย

13.00 – 14.30 น.

16.00 – 16.30 น.
17.50 – 18.50 น.
18.50 น.

หมู่ บ้ ำ นวั ฒ นธรรมไทดำ เป็ นสถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็ นมา รู ปแบบบ้ านเรื อน
สิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ ของชาวไทดา รวมทังเป็
้ นศูนย์เรี ยนรู้ และเป็ นสถานที่รวมกลุม่ ทางาน
หัตถกรรม งานฝี มือของชาวบ้ านอีกด้ วย
Check in รับตัว๋ เครื่ องบิน โหลดกระเป๋ า
เดินทางกลับ กทม โดยสายการบินแอร์ เอเชีย FD3549
ถึงกทม.โดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ กาหนดการเดินทางอาจมีการปรับเปลีย่ นเวลาเพื่อความเหมาะสม

