
!"#



!$%&'()*'+,!"-.!/0 123)405641#0$ 
3&78$9'0$10$:3. ;<=4+>=&#.*&?<#1'@A 

$B=4C'C50$1,&03

เลย เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อน
ท่ามกลางสายหมอกปกคลุมเหนือยอดภู อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้
นานาชนิดที่รู้จักกันดีคือ ภูกระดึง ภูหลวงและภูเรือ อากาศอันเย็นสบาย 
ภูมิประเทศที่งดงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันแตกต่างไปจากถิ่นอื่น  
ซึ่งได้แก่ การละเล่นผีตาโขน ที่รอคอยนักเดินทางมาสัมผัสเมืองแห่งขุนเขา
ดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้

จังหวัดเลยมีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 14 อำาเภอ 
เป็นจังหวัดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีพื้นที่ติดกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางยาว 197 กิโลเมตร โดยมี
แม่น้ำาโขง แม่น้ำาเหือง และแนวสันเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นเขตแดน 
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มีพื้นที่ทั้งหมด 117 ต�ร�งกิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเข�
สลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวย�วจ�กเหนือจรดใต้ สภ�พป่�ไม้ส่วนใหญ่
เป็นป�่ดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสมต�มพื้นที่สูง เป็นป่�ดิบเข�เป็นพรมแดน
ธรรมช�ติระหว�่งแผ่นดินไทย-ล�ว สัตว์ป�่ที่พบ ได้แก่ เลียงผ� หม�ใน  
นกเหยี่ยว เต่�ปูลู

สถ�นที่น่�สนใจภ�ยในเขตอุทย�นฯ ได้แก่

น้ำ�ตกคิ้ง ตัวน้ำ�ตกมีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นลงม� ที่จุดนี้ท�ง
ร�ชก�รได้ก่อสร�้งเรือนประทับถว�ยสมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรม
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ที่เสด็จเยือนเมื่อวันที่ 12 
กุมภ�พันธ์ 2534

น้ำ�ตกช้�งตก อยู่เหนือน้ำ�ตกคิ้งขึ้นไป 500 เมตร อยู่ในลำ�น้ำ�แพร่ แต่มี
คว�มล�ดชันม�กกว่�

น้ำ�ตกวังต�ด อยู่เหนือน้ำ�ตกช้�งตก 1.5 กิโลเมตร อยู่ในลำ�น้ำ�แพร่เช่นกัน

น้ำ�ตกต�ดเหือง (น้ำ�ตกไทย-ล�ว) เป็นน้ำ�ตกที่แบ่งเขตพรมแดนระหว่�ง
ไทย-ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว มีน้ำ�ไหลตลอดปี 
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https://goo.gl/maps/93SfsnSJP6Sk1zmGA
tel:0%204280%207616
http://www.dnp.go.th


ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้บริการ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 10-15 คน 
ราคา 3,000 บาท และเต็นท์ ขนาด 2 คน ราคา 150 บาท ขนาด 4 คน ราคา 
300 บาท ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำาเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่ คนละ 30 บาท
สอบถามข้อมูลได้ที่ ที่ทำาการอุทยานฯ โทร. 0 4280 7616 หรือกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th

น้ำ�ตกผ�ค้อ อยู่ในลำ�น้ำ�เหือง เป็นลำ�น้ำ�ที่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดน
ระหว่�งไทย-ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว บรรย�ก�ศร่มร่ืน เหม�ะแก่ 
ก�รพักผ่อน

หินสี่ทิศ ท�งด้�นทิศใต้มีหินอยู่ 4 ก้อน โผล่ขึ้นกล�งป่�ดงดิบ ช�วบ้�น
ขึ้นไปสักก�ระทุก ๆ 3 ปี ช�วบ�้นเรียกว่� 2 ปีห�ม 3 ปีครอบ หม�ยถึง ขึ้นไป
ทำ�บุญ 1 ครั้ง แล้วเว้นไปอีก 2 ปีขึ้นไปสักก�ระอีก เรียกว่� บุญภูใหญ่ หรือบุญ
สวนเมี่ยง จะทำ�ร�วปล�ยเดือน 3 หรือ เดือน 4 ไม่มีกำ�หนดวันที่แน่นอน

หินก่วยหล่อ อยู่บนภูตีนสวนทร�ย เป็นหินทร�ยรูปร่�งคล้�ยดอกเห็ดตูม 
โผล่ขึ้นม�กล�งป่�ดงดิบ 

จุดชมวิว เนิน 1408 เป็นจุดสูงที่สุดและเป็นจุดใจกล�งของอุทย�นฯ 
และยังเป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้นย�มเช้�ที่สวยง�มอีกด้วย

จุดชมวิว เนิน 1255 เป็นจุดชมวิวในระยะใกล้ ส�ม�รถมองเห็นบ้�น
ห้วยน้ำ�ผักอยู่ด้�นล่�ง และเห็นวิวของภูสอยด�ว ภูเวียง ประเทศส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�วได้

นอกจ�กนั้นท�งอุทย�นฯ ได้จัดเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติไว้สำ�หรับนัก
ท่องเที่ยว จ�กที่ทำ�ก�รอุทย�นฯ เป็นระยะท�ง 2 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร
ต�มลำ�ดับ แต่ละเส้นจะต้องมีเจ้�หน้�ที่อุทย�นฯ นำ�ท�ง

Tel:0%204280%207616
tel:0%202562%200760
http://www.dnp.go.th
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เป็นส่วนหน่ึงของป่�ชุมชนบ้�นบุ่ง บ้�นโป่งกูด และบ้�นห้วยน�สี ตำ�บล
น�แห้ว ซ่ึงหล�ย ๆ คนนิยมเรียกรวมกันว่� “ป่�ชุมชนภูค้อ ท่ีน่ีเป็นจุดชมทะเล
หมอกอันงดง�ม ควบคู่ไปกับบรรย�ก�ศแคมปิงค้�งแรมกล�งป่�อันน่�ร่ืนรมย์   
ภูแห่งน้ีสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเลกว่� 900 เมตร ทำ�ให้อ�ก�ศข้�งบนเย็นสบ�ย  
ภูค้อ ต้ังช่ือต�ม “ต้นค้อ” ไม้ท้องถ่ินท่ีในอดีตมีอยู่ม�กในสถ�นท่ีแห่งน้ี   
นอกจ�กน้ีช�วบ้�นในพ้ืนท่ียังนิยมเรียกภูค้อในอีกช่ือหน่ึงว่� “ภูเป้ง” ต�มช่ือของ 
“ต้นเป้ง” ป�ล์มท้องถ่ินตระกูลอินทผลัม ท่ีในอดีตก็มีข้ึนอยู่ม�กบนผืนป่�แห่งน้ี
เช่นกัน 

ก�รข้ึนไปบนภูค้อน้ันต้องใช้บริก�รรถอีแต๊กของช�วบ้�น เพร�ะท�งข้ึนภู
น้ันเป็นเส้นท�งวิบ�กและชัน ใช้เวล�ประม�ณ 45 น�ที ถึง 1 ช่ัวโมงจะถึงจุดก�ง
เต็นท์ ระหว่�งท�งข้ึนเร�จะเห็นทิวทัศน์ภูเข�ลูกอ่ืนและไร่น�พ้ืนท่ีเกษตรของช�ว
บ้�นด้วย
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1) ภูค้อ ไร่ลุงนำา จุดท่ี 1 ผู้ใหญ่วิไลภรณ์ (ทัศนีย์ รีสอร์ท) โทร. 08 0180 3535
2) ภูค้อ ภูน้อย บ้านบุ่ง จุดท่ี 2 ผู้ใหญ่ไพรัตน์ เช้ือบุญมี โทร. 09 5626 2547,    
06 2429 9716
3) ภูค้อ จุดที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ป่าชุมชน
ยอดภูค้อ ประธานกลุ่มฯ นายทรงศักดิ์ จันทร์สาลี โทร. 08 9993 2285, 
ผู้ใหญ่สุรชัย จันทะคุณ บ้านห้วยนาสี โทร. 09 8665 6358, ป้าโจ @ไร่ภูค้อ 
09 8594 2322 
อัตราค่าบริการรถอีแต๊ก (ไม่เกิน 6 คน ต่อ คัน) ราคาคันละ 400-600 บาท

tel:08%200180%203535
tel:09%205626%202547
tel:06%202429%209716
tel:08%209993%202285
tel:09%208665%206358
tel:09%208594%202322
https://goo.gl/maps/KbD4GmfTd3FVwBfu7
tel:08%200180%203535
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ถนนที่ตั้งขน�นไปกับแนวของแม่น้ำ�โขงช่วงที่ผ่�นเขตเทศบ�ลตำ�บล
เชียงค�น ตลอดสองฝั่งถนนเป็นบ้�นเรือนของช�วบ�้นที่ส่วนใหญ่ยังคง
เอกลักษณ์เป็นบ้�นไม้สองชั้น ซึ่งปัจจุบันมีบ�งส่วนถูกดัดแปลงเป็นโรงแรม 
เกสต์เฮ�ส์ ร�้นอ�ห�ร และร้�นข�ยของที่ระลึก 

บริเวณถนนคนเดินจะมีกิจกรรมตักบ�ตรข้�วเหนียวที่สืบทอดกันม�
แต่บรรพบุรุษ และถือเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของช�วเชียงค�น 
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจอย�กตักบ�ตร ส�ม�รถติดต่อที่พักเพื่อเตรียมข้�ว
เหนียวไว้ให้ หรือซื้อได้จ�กร้�นที่ม�ตั้งโต๊ะจำ�หน�่ยในช่วงเช้�มืดบริเวณถนน
คนเดิน
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ถนนคนเดินจะเปิดให้เท่ียวชมทุกวัน ต้ังแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปและจะมี
กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวในช่วงเช้า เวลา 05.30 – 06.30 น.

https://goo.gl/maps/3FfC2BZ7SM91Gx5u5
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ตั้งอยู่บ้�นน้อย ตำ�บลเชียงค�น เป็นแก่งหินใหญ่ขว�งอยู่กล�งแม่น้ำ�
โขง ช่วงโค้งของลำ�น้ำ�พอดี ทำ�ให้เกิดกระแสน้ำ�เชี่ยวไหลผ่�นแก่ง ในฤดูฝน
ปริม�ณน้ำ�จะสูงท่วมจนมองไม่เห็นเก�ะแก่งกล�งแม่น้ำ� เวล�ที่เหม�ะในก�รชม
แก่งคุดคู้ คือ ช่วงเดือนกุมภ�พันธ์ถึงเดือนพฤษภ�คม ซึ่งเป็นฤดูแล้ง ปริม�ณ
น้ำ�น้อย ส�ม�รถมองเห็นเก�ะแก่งชัดเจน 

สำ�หรับนักท่องเที่ยวที่อย�กสัมผัสส�ยน้ำ�โขงและธรรมช�ติสองฝั่งอย่�ง
ใกล้ชิด บริเวณแก่งคุดคู้มีเรือยนต์ให้บริก�รพ�ล่องชมแม่น้ำ�โขง ใช้เวล�ไป-
กลับประม�ณ 1 ชั่วโมง นอกจ�กนี้ยังมีร้�นอ�ห�รให้บริก�ร เช่น ไก่ย่�ง ส้มตำ� 
ล�บ โดยเฉพ�ะพล่�กุ้งเต้น ต้มยำ�ปล�จ�กลำ�น้ำ�โขง ถือเป็นอ�ห�รแนะนำ�ของ
ที่นี่ 

นอกจ�กนี้ ริมท�งหลวงหม�ยเลข 211 จ�กตัวเมืองเชียงค�นก่อนถึง
แก่งคุดคู้ ยังเป็นแหล่งผลิตมะพร้�วแก้ว ซึ่งเป็นของฝ�กขึ้นชื่อของอำ�เภอ
เชียงค�นและจังหวัดเลย นักท่องเที่ยวส�ม�รถแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ได้จ�ก
ร้�นของช�วบ้�นตลอดสองฟ�กฝั่งถนน
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https://goo.gl/maps/11qsV449vSY45Mwt9
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ตั้งอยู่ตำ�บลเชียงค�น ลักษณะเป็นภูเข�สูง ตั้งขน�นไปกับแนวแม่น้ำ�
โขง บนยอดเข�เป็นที่ตั้งของสถ�นีโทรคมน�คมอำ�เภอเชียงค�น จุดชม
ทะเลหมอกบนภูทอกมีอยู่หล�ยมุม ส�ม�รถมองเห็นทัศนียภ�พของแม่น้ำ�
โขงที่อยู่เบื้องล่�ง และบ้�นเรือนในตัวอำ�เภอเชียงค�น ทั้งยังเป็นจุดชม
พระอ�ทิตย์ขึ้นที่สวยง�มอีกแห่ง ช่วงเวล�ที่มักพบเจอทะเลหมอกได้ม�ก
ที่สุดในรอบปี คือ ช่วงปล�ยฝนต้นหน�วร�วเดือนตุล�คม-ธันว�คม เพร�ะ
เป็นช่วงที่อ�ก�ศยังมีคว�มชื้นสูง
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การเดินทางไปยังจุดชมวิวภูทอก จากจุดจอดรถต้องใช้บริการรถสองแถว
ท่ีทางองค์การบริหารส่วนตำาบลเชียงคาน จัดเตรียมไว้ให้บริการนักท่องเท่ียว
ข้ึนและลงภูทอก ซ่ึงมีให้บริการทุกวัน เวลา 05.00 – 18.00 น. 
ค่าโดยสารไปกลับ คนละ 25 บาท

https://goo.gl/maps/bDSnpBPAEHFRaRGVA
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ตั้งอยู่บนภูคกงิ้ว บ้�นท่�ดีหมี ตำ�บลป�กตม พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ 
พระพุทธนวมินทรมงคลลีล�ทวินคร�ภิรักษ์ เป็นพระพุทธรูปป�งลีล�
ประท�นพรองค์ใหญ่ หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ มีคว�มสูง 
19 เมตร ตัวฐ�นกว้�ง 7.2 เมตร บริเวณโดยรอบส�ม�รถชมทัศนียภ�พที่
สวยง�มของแม่น้ำ�โขงซึ่งเป็นพรมแดนธรรมช�ติระหว่�งไทยและประเทศ
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว ซึ่งบริเวณภูคกงิ้วเป็นจุดแรกที่
แม่น้ำ�โขงไหลเข้�สู่พื้นที่ประเทศไทย และยังเป็นจุดที่แม่น้ำ�เหืองไหลม�
บรรจบกับแม่น้ำ�โขงอีกด้วย

สก�ยวอล์ก (Sky walk) คือ สะพ�นกระจกลอยฟ้� เป็นจุดชมวิวที่
สร้�งแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2563 ตั้งอยู่บริเวณล�นด้�นหน้�เบื้องล่�งของ
พระใหญ่ภูคกงิ้ว มีระดับคว�มสูงจ�กแม่น้ำ�โขงประม�ณ 80 เมตร หรือสูง
เท่�กับตึก 30 ชั้น มีท�งเดินพื้นกระจกกว้�ง 2 เมตร คว�มย�ว 80 เมตร 
ส�ม�รถชมทัศนียภ�พได้กว้�งไกล รวมทั้งจุดที่แม่น้ำ�เหืองไหลผ่�นม�
บรรจบแม่น้ำ�โขงด้วย

I?,6)K*-.C7'<L5 และ 
170#5&"A7 (Sky walk)
อ.เชียงคาน จ.เลย

https://goo.gl/maps/ukG6a1wd1VBwc7HX8
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ตั้งอยู่ในเขตตำ�บลหนองบัว อำ�เภอภูเรือ และอำ�เภอท่�ลี่ มีเนื้อที่
ประม�ณ 121 ต�ร�งกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตย
ประช�ชนล�ว เป็นภูเข�สูงใหญ่ บนยอดเข�เป็นที่ร�บกว้�งใหญ่ มีต้นสนขึ้น
สลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกคือ มีส่วนหนึ่งเป็นผ�ชะโงกยื่นออกม�เหมือน
หัวเรือสำ�เภ�ใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเข�สลับซับซ้อนประกอบด้วยเข�
หินทร�ยและหินแกรนิตสลับกัน สัตว์ป�่ที่พบเห็น ได้แก่ หมี เก้ง หม�ใน ไก่ฟ้�
พญ�ลอ และเต่�ปูลู อุทย�นภูเรืออยู่บนยอดเข�สูงทำ�ให้มีอ�ก�ศเย็นตลอดปี
และเป็นอุทย�นที่มีอ�ก�ศหน�วเย็นที่สุดของประเทศ โดยเฉพ�ะช่วงฤดูหน�ว
ในเดือนตุล�คมถึงเดือนมีน�คม จะหน�วเย็นม�ก จนกระทั่งน้ำ�ค้�งบนยอด
หญ�้จะแข็งตัวกล�ยเป็นเกล็ดน้ำ�แข็ง ภ�ษ�พื้นเมือง เรียกว่� “แม่คะนิ้ง”

สถ�นที่น่�สนใจในเขตอุทย�นฯ ได้แก่

จุดชมทิวทัศน์เดโช เป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้น ในวันที่อ�ก�ศดีนักท่อง
เที่ยวส�ม�รถมองเห็นภูต�่ง ๆ ของเมืองเลยได้

&2+#04()*'F0G<-.!?%&
อ.ภูเรือ จ.เลย

https://goo.gl/maps/uXTUyeHhsMYZQh118
tel:0%204281%200965
http://www.dnp.go.th


อุทยานฯ มีบริการบ้านพักไว้สำาหรับนักท่องเท่ียว
ติดต่อขอรายละเอียดและสำารองท่ีพักล่วงหน้าได้ท่ี ท่ีทำาการอุทยานฯ โทร. 
0 4281 0965 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช โทร. 0 2562 
0760 www.dnp.go.th

ผ�โหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้นที่สวยง�ม จ�กจุดนี้จะมองเห็น
ภูหลวง ภูผ�ส�ด ภูครั่ง และทะเลภูเข�สลับซับซ้อน

ผ�ซับทอง หรือผ�กุหล�บ เป็นหน้�ผ�สูงชันและแหล่งน้ำ�ซับที่มีพืชน้ำ�
ไลเคนสีเหลืองคล้�ยสีทองขึ้นเต็มทั่วไป 

น้ำ�ตกห้วยไผ่ เป็นน้ำ�ตกที่ไหลลงม�จ�กหน้�ผ�สูงชัน มีคว�มสูง 30 
เมตร น้ำ�ตกแห่งนี้นำ�ไปใช้ทำ�น้ำ�ประป�ในอำ�เภอภูเรือด้วย 

ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในอุทย�นฯ อยู่สูงจ�กระดับทะเลป�นกล�ง 
1,365 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นล�นหินที่มีทุ่งหญ้�ขึ้นแซมสลับกับป่�สนสอง
ใบที่ขึ้นต�มธรรมช�ติและสนส�มใบที่ปลูกไว้

นอกจ�กนี้ยังมีจุดที่น�่สนใจอีกหล�ยแห่ง เช่น ถ้ำ�หินแตก หินค้�งหม้อ 
หินวัวนอน หินพ�นขันหม�ก หินพระศิวะ สวนหินเต่� ทุ่งหินเหล็กไฟ ซึ่งหิน
เหล่�นี้มีรูปร่�งต�มชื่อเรียก ตั้งอยู่ท�่มกล�งทุ่งหญ้� ช่วงปล�ยฝนต้นหน�ว 
มีดอกไม้เล็ก ๆ ขึ้นอยู่ทั่วไปน่�ชมม�ก

tel:0%204281%200965
tel:0%202562%200760
tel:0%202562%200760
http://www.dnp.go.th
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ตั้งอยู่ ห่�งจ�กที่ว่�ก�รอำ�เภอด่�นซ้�ย 2 กิโลเมตร และติดกับลำ�น้ำ�
หมัน สร�้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2013 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2016 องค์พระธ�ตุก่อ
อิฐถือปูน มีศิลปกรรมแบบล้�นช้�ง ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม คล้�ยกับ
องค์พระธ�ตุพนมและพระธ�ตุหลวงเวียงจันทน์ มีคว�มสูง 19.19 เมตร ฐ�น
สี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง กว�้งด้�นละ 10.89 เมตร

พระธ�ตุศรีสองรักสร้�งขึ้นถว�ยเป็นอุเทสิกเจดีย์ หม�ยถึง เจดีย์ที่สร้�ง
ขึ้นโดยเจตน�อุทิศให้พระพุทธศ�สน� โดยไม่กำ�หนดว่�ต้องเก็บรักษ�สิ่งใด 
นอกจ�กนี้ยังถูกสร�้งขึ้นเพื่อเป็นสักขีพย�นในก�รช่วยเหลือกันระหว่�งพระ
มห�จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธย� และพระเจ้�ไชยเชษฐ�ธิร�ชแห่งอ�ณ�จักร
ล้�นช้�ง เนื่องจ�กยุคนั้นพม่�เรืองอำ�น�จ และมีก�รรุกร�นดินแดนต่�ง ๆ เพื่อ
ขย�ยอำ�น�จ กษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงเห็นว่�ควรจับมือกันเพื่อคว�มมั่นคง 
จึงได้กระทำ�สัตย�ธิษฐ�นว่�จะไม่ล่วงล้ำ�ดินแดนของกันและกัน พร้อมได้ร่วม
กันสร้�งเจดีย์ขึ้นถว�ย คือ พระธ�ตุศรีสองรัก เป็นดังสักขีพย�นแห่งสัจจะ
ไมตรี และจะมีก�รจัดง�นสมโภชองค์พระธ�ตุในวันขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 6 ของ 
ทุกปี

I?,M0G2N?>1&'?B7
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

https://goo.gl/maps/fQ4YyapheTJndqp29


นอกจ�กนี้ บริเวณด�้นหน้�องค์พระธ�ตุมีมณฑปที่ภ�ยในประดิษฐ�น
พระพุทธรูปป�งน�คปรก โดยองค์พระพุทธรูปสร�้งด้วยทองสัมฤทธิ์ มีหน้�
ตักกว้�ง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ในส่วนของน�คปรกสร้�งด้วยศิล� ท�งวัดจะเปิดให้
นมัสก�รและปิดทององค์พระพุทธรูปในโอก�สสำ�คัญ โดยปกติมีขึ้นก่อนวัน
ง�นสมโภชและนมัสก�รองค์พระธ�ตุศรีสองรัก 1 วัน

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธ�ตุศรีสองรัก ไม่ควรนำ�สิ่งของหรือดอกไม้
สีแดงขึ้นบูช� และไม่ควรแต่งก�ยด้วยเสื้อผ�้สีแดง เพร�ะเชื่อกันว่� “สีแดง” 
เปรียบได้กับ “เลือด” ที่เป็นผลของก�รทำ�สงคร�ม แต่องค์พระธ�ตุสร้�งขึ้น
เพื่อสัจจะและไมตรี ดังนั้นคนโบร�ณจึงมีก�รห้�มไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อผ้�สีแดง
เข้�ไปบริเวณองค์พระธ�ตุ จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบม�จนถึงปัจจุบันด้วย
เช่นกัน นอกจ�กนี้ไม่ควรก�งร่ม สวมหมวก และสวมรองเท้�ขึ้นไปบนองค์พระ
ธ�ตุ และไม่ควรนำ�เด็กอ�ยุต่ำ�กว�่ 3 ปีขึ้นไปนมัสก�ร 

(หม�ยเหตุ : ก่อนจะทำ�หรือประกอบพิธีใด ๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธ�ตุ 
ขอให้ปรึกษ�เจ้�หน�้ที่ที่เฝ�้องค์พระธ�ตุก่อน)



5B3!4?$<G5<OP1140
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ตั้งอยู่บนเนินเข�ห่�งจ�กพระธ�ตุศรีสองรัก 1 กิโลเมตร สิ่งก่อสร้�ง
ภ�ยในวัดล้วนก่อสร�้งด้วยศิล�แลง ภ�ยในพระอุโบสถประดิษฐ�น 
พระพุทธชินร�ช (องค์จำ�ลอง) เป็นพระประธ�น และยังมีมณฑปที่ตั้งอยู่ 
ด้�นหลังพระอุโบสถ ภ�ยในมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมห�พันธ์ สีลวิสุทโธ  
ผู้ริเริ่มสร�้งวัดและได้มรณภ�พไปแล้วประดิษฐ�นอยู่

5B3!4?$<G5<OP1140
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

https://goo.gl/maps/vtqio2B68wZtw5Vj8
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เป็นภูเข�ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่�ชุมชนของบ้�นป�กหมัน ตำ�บลป�กหมัน มี
คว�มสูง 620 เมตร จ�กระดับน้ำ�ทะเล ชุมชนบ้�นป�กหมันได้ปรับปรุงพื้นที่
ส่วนหนึ่งบนยอดเข�ให้เป็นล�นก�งเต็นท์และจุดชมทัศนียภ�พ ส�ม�รถชม
พระอ�ทิตย์ขึ้น ทะเลหมอก และชมด�วบนฟ�้ย�มค่ำ�คืน นอกจ�กนี้ยังมอง
เห็นภูเข�และบ้�นเรือนในเขตตำ�บลป�กหมันของฝั่งไทยและภูเข�กับพื้นที่
ก�รเกษตรในฝั่งล�วด้วย

บนภูอีเลิศไม่มีบ�้นพัก มีเพียงล�นก�งเต็นท์และห้องน้ำ� ผู้ที่จะขึ้นไป
ค้�งแรมและแคมปิงต้องเตรียมอุปกรณ์ก�งเต็นท์และเสบียงอ�ห�รขึ้นไปเอง

จ�กจุดท�งขึ้นภูอีเลิศต้องใช้รถอีแต๊กของชุมชนหรือจักรย�นยนต์
เท่�นั้น เพร�ะเป็นเส้นท�งขรุขระและดินโคลน ใช้เวล�เดินท�ง 45 น�ที ถึงจุด
ก�งเต็นท์ จ�กนั้นเดินเท้�เพียง 100 เมตร ถึงจุดชมวิว

-.&>!"<N
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
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ภูอีเลิศ โฮมสเตย์ โทร. 08 5460 6976, 08 5461 7230 
อาจารย์นรเศรษฐ์ โทร. 06 1053 1561 และผู้ใหญ่ไกรสร โทร. 09 8169 0326

tel:08%205460%206976
tel:08%205461%207230
tel:06%201053%201561
tel:09%208169%200326
https://goo.gl/maps/fc4t1caYh8X9PQiDA
tel:08%205460%206976
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ตั้งอยู่ตำ�บลกกสะทอน ในเขตอุทย�นแห่งช�ติภูหินร่องกล้� เป็นภูเข�
ที่มีคว�มสูงจ�กระดับน้ำ�ทะเล 1,600 เมตร ช่วงกล�งเดือนธันว�คมถึงเดือน
มกร�คม ภูลมโลจะงดง�มไปด้วยต้นพญ�เสือโคร่งที่บ�นสะพรั่งปกคลุมทั่วทั้ง
หุบเข� 

ท�งขึ้นภูลมโลส�ม�รถขึ้นได้ทั้งฝั่งบ้�นร่องกล้� จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี
ระยะท�งใกล้กว่� และท�งฝั่งตำ�บลกกสะทอน อำ�เภอด่�นซ้�ย จังหวัดเลย บน
ภูลมโลไม่อนุญ�ตให้ค้�งคืน นักท่องเที่ยวส�ม�รถห�ที่พักในพื้นที่ใกล้เคียง
กับท�งขึ้นทั้งสองท�ง เช่น บ้�นพักและจุดก�งเต็นท์ของอุทย�นแห่งช�ติภูหิน
ร่องกล้� หรือที่พักในอำ�เภอด่�นซ้�ยและอำ�เภอภูเรือ เป็นต้น

-."$J"
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การขึ้นไปชมความงามของต้นนางพญาเสือโคร่งควรใช้รถกระบะขับเคลื่อน
สี่ล้อ หรือติดต่อใช้บริการรถขับเคลื่อนสี่ล้อของชมรมท่องเที่ยวกกสะทอน
ได้ที่ โทร. 06 2557 0912 โดยในช่วงฤดูกาลที่ต้นนางพญาเสือโคร่งบาน 
ทางชมรมฯ จะมีรถขับเคลื่อนสี่ล้อคอยให้บริการทุกวัน 
ระหว่างเวลา 05.00 – 16.00 น. จุดขึ้นรถอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำาบล
กกสะทอน รถกระบะของชุมชนสามารถนั่งได้คันละไม่เกิน 10 คน ค่าบริการ
เหมาคันไป-กลับ ประมาณ 1,500 บาท

tel:06%202557%200912
https://goo.gl/maps/txuXUFvJTKwMZT7y7
tel:06%202557%200912
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ตั้งอยู่บ้�นกกสะทอน ตำ�บลกกสะทอน โดยปกติแล้วช�วบ้�นใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีอ�ชีพหลักเป็นเกษตรกร เนื่องจ�กบ้�นกกสะทอนตั้งอยู่
ใกล้กับภูลมโล สถ�นที่ชมพญ�เสือโคร่งที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมือง
ไทย ช�วบ้�นในชุมชนเลยจัดตั้งชมรมฯ เพื่อบริก�รบ้�นพักโฮมสเตย์และ
นำ�เที่ยวภูลมโลเป็นอ�ชีพเสริมในย�มว่�งเว้นจ�กก�รเก็บเกี่ยว นอกจ�กนี้
ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ บริก�รนักท่องเที่ยว เช่น ชิมอ�ห�รท้องถิ่น “น้ำ�พริกผัก
สะทอน” ที่ใช้ผักพื้นบ้�นชื่อเดียวกับชุมชนคือ”ผักสะทอน” นำ�ม�หมักและ
ต้มจนได้น้ำ�ผักสะทอน เป็นน้ำ�ปรุงรสแทนน้ำ�ปล� และที่ข�ดไม่ได้คือ  
“น้ำ�ขิง” จ�กขิงที่ปลูกเป็นหลักในชุมชน จนส�ม�รถนำ�ม�แปรรูปเป็นขิงผง
ชงดื่มเพื่อสุขภ�พ ชมก�รแสดงเต้นผีต�โขน และก�รรำ�บวงสรวงพ่อขุนศรี
จ�กเด็ก ๆ ในชุมชน

F$?$1*'!1?<$70?+*&'!+>=#5 J3#F2$F4
771,+&4 
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

1&H;0$/9&$." โทร. 06 2557 0912

https://goo.gl/maps/jYuRQiZ1jsXKSYoq9
tel:06%202557%200912
tel:06%202557%200912


-.I?,
อ.ด่านซ้าย จ.เลย



ตั้งอยู่บ้�นหม�กแข้ง ตำ�บลกกสะทอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�ง 
ศิลปวัฒนธรรมและศ�สน�แห่งใหม่ที่รวบรวมพระพุทธรูปป�งสม�ธิขน�ด 
หน�้ตักกว้�ง 2.5 เมตร สูง 3 เมตร หนักกว่� 3 ตัน หล�ยสิบองค์ ที่ชำ�รุด 
ทรุดโทรมและประดิษฐ�นกระจัดกระจ�ยไว้ต�มบริเวณที่ไม่เหม�ะสม ม�บูรณะ
ปฏิสังขรณ์ ต�มพุทธลักษณะ และคตินิยมท�งพุทธศ�สน� อีกทั้งยังเป็น 
ก�รทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุก�รณ์สู้รบระหว่�งเจ้�หน้�ที่กับ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งพื้นที่บ้�นหม�กแข้งนั้นเคยเป็นพื้นที่สีแดงในอดีต 

-.I?,
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

https://goo.gl/maps/i7zAzqUQTaCDsq5y6


&2+#04()*'F0G<-.7?,3R'
อ.ภูกระดึง จ.เลย



ตั้งอยู่ที่ตำ�บลศรีฐ�น มีพื้นที่ 348 ต�ร�งกิโลเมตร ประก�ศเป็น 
อุทย�นฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2505 เป็นแหล่งท่องเที่ยวท�งธรรมช�ติ
ที่ได้รับคว�มนิยมม�กแห่งหนึ่งของเมืองไทย เพร�ะมีสภ�พธรรมช�ติสมบูรณ์
ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหล�กหล�ยทั้งทุ่งหญ้� ป่�สนเข� 
ป�่ดิบ ป่�ต้นเมเปิ้ล พันธุ์ไม้ดอกที่สวยง�ม กุหล�บป่� เอื้องคำ�หิน น้ำ�ตก และ
หน�้ผ�ชมทิวทัศน์ ลักษณะเด่นของอุทย�นฯ แห่งนี้คือ เป็นภูเข�หินทร�ย 
ยอดตัด และที่ร�บขน�ดใหญ่คล้�ยใบบอนหรือรูปหัวใจ มีคว�มสูง  
400-1,200 เมตร จ�กระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง ก่อนเดินท�งม�ท่องเที่ยว 
ป�่เข�ที่ภูกระดึง นักท่องเที่ยวควรสำ�รวจสุขภ�พคว�มพร้อมของร่�งก�ยก่อน

&2+#04()*'F0G<-.7?,3R'
อ.ภูกระดึง จ.เลย

https://goo.gl/maps/8MmvAMLd5aqSKo2q9
tel:0%204281%200833
tel:0%204281%200833
http://www.dnp.go.th


เดินท�งเพร�ะต้องใช้เวล�เดินและปีนป่�ยเข�ที่มีระยะท�งร่วม 9 กิโลเมตร 
(ขึ้นเข� 5 กิโลเมตร ท�งร�บอีกประม�ณ 4 กิโลเมตร) 

เส้นท�งขึ้นภูกระดึง ท�งขึ้นค่อนข้�งชันแต่จะมีจุดแวะพักที่เรียกว่� 
“ซำ�” หม�ยถึง บริเวณที่มีแหล่งน้ำ�ใต้ดินผุดขึ้นม� แต่ละจุดมีเครื่องดื่มและ
อ�ห�รบริก�ร

นอกจ�กนี้ภ�ยในอุทย�นแห่งช�ติภูกระดึงยังมีสถ�นที่น่�สนใจในเขต
อุทย�นฯ ได้แก่ ผ�หม�กดูก ผ�แดง ผ�เหยียบเมฆ น้ำ�ตกวังกว�ง น้ำ�ตกเพ็ญ
พบใหม่ น้ำ�ตกโผนพบ น้ำ�ตกเพ็ญพบ น้ำ�ตกถ้ำ�ใหญ่ น้ำ�ตกธ�รสวรรค์ น้ำ�ตก
ถ้ำ�สอเหนือ น้ำ�ตกถ้ำ�สอใต้ สระอโนด�ต เป็นต้น

อุทยานฯ เปิดให้นักท่องเท่ียวเดินข้ึนภูกระดึง ต้ังแต่เวลา 07.00 – 14.00 น. 
และอุทยานฯ จะปิดเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 
ของทุกปีโดยอุทยานฯ เก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเท่ียว ชาวไทย ผู้ใหญ่  
40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท และ 
ค่าบริการลูกหาบสัมภาระ กิโลกรัมละ 15 บาท นักท่องเท่ียวสามารถเช่าเต็นท์
และบ้านพักได้ท่ี ท่ีทำาการอุทยานฯ โทร. 0 4281 0833-4 หรือ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 
www.dnp.go.th

tel:0%204281%200833
tel:0%202562%200760
http://www.dnp.go.th


)"B'(O
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย



เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสเมื่อเดินขึ้นม�ถึงยอดภูกระดึง 
ลักษณะเป็นล�นกว�้งและป่�สน มีป้�ยที่เขียนว่� “ครั้งหนึ่งในชีวิต เร�คือผู้
พิชิตภูกระดึง” ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่�ยรูปเป็นที่ระลึก

)"B'(O
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

https://goo.gl/maps/fZm1W7e1XP7AeJzT8


N.4#AH?<70?4B7+*&'!+>=#55B'750'
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย



เป็นล�นก�งเต็นท์และบ�้นพักของอุทย�นฯ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูกระดึง 
นอกจ�กนี้บริเวณศูนย์บริก�รฯ ยังมีห้องน้ำ� ห้องอ�บน้ำ� และร้�นอ�ห�รให้
บริก�ร

N.4#AH?<70?4B7+*&'!+>=#55B'750'
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

https://goo.gl/maps/aZpFhJxYFMP4i3Xq9


D047(&*4
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย



เป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้นที่งดง�มม�กแห่งหนึ่ง ส�ม�รถมองเห็น
ทิวทัศน์เบื้องล่�งซึ่งเป็นท้องทุ่งและเทือกเข� 

ริมท�งเดินใกล้ผ�นกแอ่นมีดอกกุหล�บป�่สีแดง สีข�วขึ้นเป็นดงใหญ่ 
ซึ่งบ�นสะพรั่งในเดือนมีน�คม-เมษ�ยน

D047(&*4
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

https://goo.gl/maps/gtktw1rV9bLHYipS8


D0)"*$1B7
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย



เป็นล�นหินกว�้ง และมีต้นสนต้นใหญ่อยู่ใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออก
ไปจ�กหน้�ผ� เป็นสถ�นที่ชมพระอ�ทิตย์ตกได้ชัดเจนที่สุด ผ�แห่งนี้ถือเป็น
สัญลักษณ์ของภูกระดึง

D0)"*$1B7
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

https://goo.gl/maps/8SNaBF9fwh4ry6h39
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อ.หนองหิน จ.เลย



ตั้งอยู่บ้�นผ�หว�ย ตำ�บลปวนพุ เป็นชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ  
ที่ดูแลก�รจัดก�รท่องเที่ยวบริเวณภูป่�เป�ะ ซึ่งภูป�่เป�ะสูงจ�กระดับ 
น้ำ�ทะเล 910 เมตร เป็นจุดชมวิวที่ส�ม�รถมองเห็น ภูหอ ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนภูเข�ไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นได้อย่�งชัดเจน และเป็นจุดชมพระอ�ทิตย์ขึ้นและ
พระอ�ทิตย์ตก ในช่วงฤดูหน�วส�ม�รถมองเห็นทะเลหมอกได้โดยรอบอย่�ง
สวยง�ม นอกจ�กนี้ ยังส�ม�รถมองเห็นภูกระดึง ภูหลวง ภูยอง ภูผ�ขว�ง  
ภูค้อ-ภูกระแต สวนหินผ�ง�ม ภูผ�ม่�น จึงเหม�ะสมที่จะได้ชื่อ “พ�โนร�ม่�
เมืองเลย”

F$?$70?+*&'!+>=#5!F<'&42?B7SA-.OT0!O0, 
(&'CA7?15B13<70?F2$F4) 
อ.หนองหิน จ.เลย

https://goo.gl/maps/cn7Z3a63j1twQWM36
tel:08%207424%203410


โดยชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ภูป่�เป�ะ (องค์กรสวัสดิก�รชุมชน) ก่อต้ัง 
เมื่อปี 2557 เพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยว ก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ 
สิ่งแวดล้อมชุมชน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีง�มและภูมิปัญญ�
ท้องถิ่น และเพื่อเป็นศูนย์กล�งก�รบริห�รก�รท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยชุมชนอย่�งยั่งยืน เป็นก�รบริห�รจัดก�รท่องเที่ยวโดยชุมชน ของช�วบ้�น
ชุมชนบ้�นผ�หว�ย และชุมชนใกล้เคียง

1&H;0$/9&$." โทร. 08 7424 3410

tel:08%207424%203410
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1600 ถนนเพชรบุรี  แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

โทร. 1672, 0 2250 5500   โทรสาร 0 2253 7440
www.tourismthailand.org

อีเมล  info@tat.or.th
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

+*0&070N#04125??V-.$<
อาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศ ชั้น 2 ประตู 3

 โทร. 0 2134 0040
 เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

+*0&070N#043&4!$%&' 
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 1 ประตู 2

โทร. 0 2504 4301
เปิดบริการทุกวัน 24 ชั่วโมง

+++. 1U04B7'04!"#
ที่ว่าการอำาเภอเมือง (หลังเก่า) ถนนเจริญรัฐ ตำาบลกุดป่อง 

อำาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
โทร. 0 4281 2812, 0 4281 1405 

โทรสาร 0 4281 1480
อีเมล : tatloei@tat.or.th

เฟซบุ๊ค : ททท.สำานักงานเลย : TAT Loei Office
พื้นที่ความรับผิดชอบ : เลย หนองบัวลำาภู 

tel:1672
tel:0%202250%205500
http://www.tourismthailand.org
mailto:info%40tat.or.th?subject=
tel:0%202134%200040
tel:0%202504%204301
tel:0%204281%202812
tel:0%204281%201405
mailto:tatloei%40tat.or.th?subject=
tel:1672
http://www.tourismthailand.org
mailto:info%40tat.or.th?subject=
tel:0%204281%202812
mailto:tatloei%40tat.or.th?subject=

