ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเลย
“เที่ยวทั้งปี....เที่ยวที่เลย”
เดือนมกราคม – ธันวาคม
เที่ยวได้ตลอด
ชื่องาน/กิจกรรม
ทั้งปี....ที่เลย 1. เดินป่ามหัศจรรย์กาแพงภูผาล้อม
2.นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรักษ์
3. นมัสการพระธาตุสัจจะ
4.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

รายละเอียด/กิจกรรม
เดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ ชมทัศนียภาพเขตอาเภอเมืองเลย

9. สวยหินผางาม (คุณหมิงเมืองไทย)

นมัสการองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเลยของจังหวัดเลย
นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ วัดลาดปู่ทรงธรรม
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมกล้วยไม้ กุหลาบขาว กุหลาบแดง
ไม้ดอกเมืองหนาว และพันธุ์ไม้หายากนานาชนิดกุหลาบพันปี
บานสะพรั่งทั้งภูหลวง
สัมผัสธรรมชาติบนยอดภูเรือ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศบนภู
เที่ยวชมวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้าตรู่
เที่ยวด่านพรมแดน ไทย- ลาว เที่ยวร้านค้าต่างประเทศ
ที่ สปป.ลาว
ชมธรรมชาติ ดูสวนหิน ภูเขาหินรูปร่างแปลกๆ

10.หอระฆังวัดศรีชมชื่น
11.หอพระไตรปิฎกวัดโพธิ์ชัย

ไหว้พระ ชมหอระฆังวัดศรีชมชื่น
ชมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และหอพระไตรปิฎก ทีส่ ร้างด้วยไม้

12.ล่องแพห้วยกระทิง

ล่องแพ เล่นน้าคลายร้อน พักผ่อนรับประอาหารบรรยากาศ
กลางแพ
เที่ยวศึกษาดูไม้เหี้ยตันที่เหล่ากอหก

5. ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ
6. ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
7. ชุมชนเมือง 100 ปี วิถีชีวิตเชียงคาน
8.สะพานมิตรภาพน้าเหืองไทย-ลาว

13.เที่ยวบ้านโบราณดูไม้เหี้ยตันที่
เหล่ากอหก

สถานที่
วนอุทยานภูผาล้อม
อาเภอเมืองเลย
อาเภอด่านซ้าย
อาเภอท่าลี่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วนอุทยานภูผาล้อม
เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย
เทศบาลตาบลท่าลี่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง

โทรศัพท์

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
อาเภอเชียงคาน
บ้านนากะเซ็ง อาเภอท่าลี่

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เทศบาลตาบลเชียงคาน
ด่านศุลกากรท่าลี่

042-801716
042-807616
042-822288ต่อ12
042-889187

สวนหินผางาม
อาเภอหนองหิน
บ้านนาอ้อ อาเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อาเภอ
นาแห้ว
บ้านห้วยกระทิง ตาบลกก
ทอง อาเภอเมืองเลย
บ้านเหล่ากอหก อาเภอนา
แห้ว

อบต.ปวนพุ

042-894254

เทศบาลตาบลนาอ้อ
อบต.นาพึง

042-834937
042-079248

อบต.กกทอง

042-811122

อบต.เหล่ากอหก

042-079650

042-830889
042-891231
042-889219ต่อ103
042-801955

เที่ยวได้ตลอด
ชื่องาน/กิจกรรม
ทั้งปี....ที่เลย 14. ต้นตะเบ็งใหญ่ ที่ภูสวนทราย
15. ต้นมะค่ายักษ์
16. หมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ
โฮมสเตย์บ้านนาอ้อ
17. เที่ยวโฮมสเตย์
บ้านนาป่าหนาด
18. เที่ยวโฮมสเตย์
บ้าน นาทุ่ม - หนามแท่ง
19. ภูหัวฮ่อม โฮมสเตย์
20. ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
21. ย้อนรอยธรรมะ
ไหว้พระวัดเนรมิตวิปัสนา
22. เที่ยวชมถ้าจังหวัดเลย

รายละเอียด/กิจกรรม
ชมต้นตะเบ็งใหญ่ ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เดินป่าชมต้นมะค่ายักษ์ ที่ป่าภูผาแหง่ม เป็นต้นไม้มะค่าขนาดใหญ่
วัดโดยรอบลาต้นได้ ๙๘๗ เซนติเมตร
พักค้างแรมโฮมสเตย์ ศึกษาวัฒนธรรมไทเลย บ้านนาอ้อ
ดูส้วมฝรั่งเศสสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
พักค้างแรม สัมผัสวัฒนธรรมไทดา บ้านนาป่าหนาด
พักค้างแรมสัมผัสวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวผีตาโขน
บ้านนาทุ่ม-หนามแท่ง
เที่ยวป่า พักแรมโฮมสเตย์ภูหัวฮ่อม
ชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน การทาลวดลายหน้ากากผีตาโขน
ทาบุญ นมัสการพระพุทธรูปปฎิบัติธรรมเจริญสติและภาวนา
1. ไหว้พระวัดถ้าผาปู่
2. ถ้าผายา ชมฝูงค้างคาวตอนเย็น
3. วัดถ้าข้าวสารหิน
4. ถ้ามโหฬาร ชมประติมากรรมปูนปั้นเป็นองค์พระพุทธรูป
ประดิษฐานอยู่ตามซอกหิน
5. ถ้าโพธิสัตว์ หรือกุ้ยหลิน ชมถ้ามีถ้าเล็กถ้าน้อยอยู่อีกมากมาย
เรียงรายอยู่ใต้ยอดเขาทั้งหมด 15 คูหา และแต่ละคูหามีชื่อเรียก
ต่างๆ กัน เช่น เขาวงกต ถ้าลับแล สวรรค์ชั้นต่างๆ เป็นต้น
6.วัดถ้าผาบิ้ง นมัสการหลวงปู่หลุย จันทสาโร

สถานที่
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
อ.นาแห้ว
บ้านยาง อาเภอท่าลี่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

โทรศัพท์
042-807616

อบต.ท่าลี่

042-889805

บ้านนาอ้อ อาเภอเมืองเลย

เทศบาลตาบลนาอ้อ

042-834937

บ้านนาป่าหนาด
อาเภอเชียงคาน
บ้าน นาทุ่ม - หนามแท่ง
อาเภอด่านซ้าย
ภูหัวฮ่อม อาเภอนาแห้ว

เทศบาลตาบลเขาแก้ว

042-070701

เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-891231

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
หน่วยพิทักษ์ภูหัวฮ่อม
กศน.อาเภอด่านซ้าย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย

0 42-807616

อบต.เมืองเลย
เทศบาลตาบลนาดอกคา
อบต.ทรัพย์ไพรวัลย์
อบต.หนองหิน

042-834907
042-074088
042-813593
042-852164

อาเภอหนองหิน

อบต.ปวนพุ

042-894254

อาเภอวังสะพุง

อบต.ผาบิ้ง

042-077080

วัดโพธิ์ชัย อาเภอด่านซ้าย
วัดเนรมิตวิปัสสนา
อาเภอด่านซ้าย
อาเภอเมืองเลย
อาเภอนาด้วง
อาเภอเอราวัณ
อาเภอหนองหิน

042-891697
042-891231

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเลย
“เที่ยวได้ตลอดฤดูกาล...ที่เลย”
เที่ยวได้ตลอด
ช่วงเวลา
ฤดูกาล...ที่เลย ฤดูหนาว ช่วงเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม

รายละเอียด/กิจกรรม
1. ชมดอกไม้งามอร่ามภู อรุณรุ่งก่อนใครไปภูเรือเที่ยวชมสวนดอกไม้
และชมตลาดดอกไม้ริมทาง ถนนสาย เลย- ด่านซ้าย ที่ อ.ภูเรือ
2. เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
3. เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
4. เที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
5. เที่ยว 3 ภู ดู 3 จังหวัด ชมดอกซากุระที่บ้านตูบค้อ กกสะทอน
1.ล่องแพห้วยกระทิง
2.เล่นน้าสงกรานต์ ลาน้าน้าโขง ทีแ่ ก่งคุดคู้
3.เล่นน้าสงกรานต์ น้าเหืองไทย-ลาว ที่แก่งโตน
4. เล่นน้าสงกรานต์ไทยเลย ที่ เมืองเลย
1.น้าตกชื่นชีวิน / น้าตกห้วยเลา
2.น้าตกธารสวรรค์
3.น้าตกตาดฮ้อง
4.น้าตกเพียงดิน
5.น้าตกปลาบ่า
6.น้าตกห้วยไค้
7.น้าตกสวนห้อมหรือน้าตกสันติธารา
8.ล่องแก่งลาน้าสาน
9.ชิมหน่อไม้หวานที่เมืองเลย
10.ชิมข้าวโพดตักหงาย
11.ชิมสับปะรดหวานที่บ้านไร่ม่วง

สถานที่
อาเภอภูเรือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่ว่าการอาเภอภูเรือ

โทรศัพท์
042-899123

อาเภอภูกระดึง
อาเภอนาแห้ว
อาเภอภูเรือ
อาเภอด่านซ้าย
อาเภอเมืองเลย
อาเภอเชียงคาน
อาเภอท่าลี่
อาเภอเมืองเลย
อาเภอภูหลวง
อาเภอนาแห้ว
อาเภอภูกระดึง
อาเภอหนองหิน
อาเภอภูเรือ
อาเภอท่าลี่
อาเภอหนองหิน
อาเภอภูเรือ
อาเภอเมืองเลย
อาเภอเชียงคาน
อาเภอเมืองเลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อบต.กกสะทอน
อบต.กกทอง
เทศบาลตาบลเชียงคาน
อบต.หนองผือ
เทศบาลเมืองเลย
อบต.แก่งศรีภูมิ
ที่ว่าการอาเภอนาแห้ว
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อบต.ปวนพุ
อบต.ปลาบ่า
อบต.โคกใหญ่
อบต.ปวนพุ
อบต.ลาดค่าง
ที่ว่าการอาเภอเมืองเลย
ที่ว่าการอาเภอเชียงคาน
อบต.น้าหมาน

042-871333
042-807616
042-801955
042-801714
042-811122
042-822288 ต่อ12
042-889509
042-830889
042-801066
042-897020
042-871333
042-894254
042-078855
042-801046
042-894254
042-801604
042-833725
042-821597
042-801040

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเลย
“เที่ยวได้รายเดือน....ที่เลย”
เที่ยวได้ราย
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์

ชื่องาน/กิจกรรม

รายละเอียด/กิจกรรม

1.จับแม่คะนิ้งที่โป่งกวางหินสอ

นอนค้างแรม และชมแม่คะนิ้ง ตามยอดหญ้าบนยอดภู

2. งานหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
3.งานประเพณีบุญข้าวจี่
ชิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย

จัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันที่ ๒๘ มกราคม ของทุกปี
ชมวิถีการดารงชีวิตและภูมิปัญญา ของชาวบ้านและเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โดยถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้กับชนรุ่นหลัง

1. งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขาม
หวานเมืองเลย

สถานที่
ณ สถานีทดลองเกษตร
ที่สูงภูเรือ อาเภอภูเรือ
วัดศรีสุทธาวาส (เลยหลง)
ณ ลานวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลนาอ้อ
อาเภอเมือง
ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดเลย อาเภอเมืองเลย

ชมขบวนแห่จากอาเภอต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรี
หมอลา การแสดงสินค้าพื้นเมือง และการออกร้านของส่วนราชการ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑- ๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2.งานบูรณาจารย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ปฏิบัติธรรม บาเพ็ญเพียรภาวนา ทาสาธาณประโยชน์ให้แก่วัด
วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน
จัดขึ้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
3. วันหลวงปู่หลุย จันทสาโร
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ณ วัดถ้าผาบิ้ง
วัดถ้าผาบิ้ง บ้านนาแก
ตาบลผาบิ้ง อาเภอวังสะพุง
4. นมัสการรอยพระพุทธบาท
งานสมโภชประจาปี นมัสการรอยพระพุทธบาท
บ้านผาแบ่น ตาบลบุฮม
ภูควายเงิน
จัดขึ้นในช่วง วันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ของทุกปี
อาเภอเชียงคาน
5.วันเทียนระลึก หลวงพ่อเทียน
ปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ฟังเทศนา
วัดทับมิ่งขวัญ บ้านติ้ว
อาเภอเมืองเลย
6. งานวันชื่นคืนสุข ณ ยอดภูเรือ
จดทะเบียนสมรสบนยอดเรือ จัดขึ้นวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี อุทยานแห่งชาติภูเรือ
/อาเภอภูเรือ
7.งานบุญพญาช้างนางผมหอม
ชมขบวนแห่งานบุญ การประกวดธิดานางผมหอม และร่วมการ
ณ บ้านหนองบัว ตาบลภูหอ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ
อาเภอภูหลวง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ

โทรศัพท์

อบต.เมืองเลย
เทศบาลตาบลนาอ้อ

042-891398
042-891199
042-834907
042-834937

สานักงานจังหวัดเลย

042-812142

อบต.ผาน้อย

042-076544

อบต.ผาบิ้ง

042-077080

อบต.บุฮุม

042-070145

เทศบาลเมืองเลย

042-830889

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อาเภอภูเรือ
อบต.ภูหอ

042-801716
042-899123
042-879199

เดือน
มีนาคม

เมษายน

ชื่องาน/กิจกรรม
1. เดินป่าชมกล้วยไม้งาม
หลากสายพันธุ์บนภูหลวง
2. งานเลี้ยงเจ้าบ้านวัง (เลี้ยงหอน้อย)
3. งานบุญมหาชาติอาเภอนาด้วง
4. งานมะปรางหวาน มะยงชิด
ที่หนองหิน
5.งานแห่ปึงเถ่ากงม่า / งิ้วไหหลา

รายละเอียด/กิจกรรม
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมกล้วยไม้หลากหลายสายพันธ์

1.แห่พระมิ่งมงคลเมือง

จัดพิธีทาบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคล ขบวนแห่
พระพุทธมิ่งมงคลรดน้าขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์
การประกวดแข่งขันส้มตา(ตาซั้ว)และการแสดงบนเวทีลูกทุ่งแดนเซอร์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน
ชมการแสดงวิถีชีวิตชาวไทดา การละเล่นไทดา ประกวดนางงาม
ไทดา ฟ้อนแคน และร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบ “พาแลง”
อาหารไทดา พักค้างแรมแบบโฮมสเตย์
จัดขึ้นประมาณ 6 เมษายน เป็นต้นไป
มีการจัดขบวนแห่ต้นดอกไม้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน
จัดงานประเพณีสงกรานต์ระหว่างประชาชนลาวกับไทยเข้ามาร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การประกวดเทพีสงกรานต์
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน
การจัดขบวนแห่ต้นดอกไม้ แสดงฟ้อนรา และมีการละเล่นกิจกรรม
สมัยโบราณ ( การทาข้าวพันก้อน )
จัดขึ้นประมาณวันที่ 16 เมษายน
มีการล่องแพ เล่นน้าในลาน้าเหือง และแวะชื้อของฝากที่
สะพานมิตรภาพ น้าเหืองไทย-ลาว

2.งานประเพณีตุ้มโฮมพี่น้องไทดา
บ้านนาป่าหนาด

3.งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้
4.งานประเพณีสงกรานต์ ไทย – ลาว

5.งานประเพณีแห่ต้นดอกไม้
ข้าวพันก้อน บ้านอาฮี
6.เล่นสงกรานต์แก่งโตน
เชื่อมโยงตลาดไทย-ลาว

จัดกิจกรรมเตรียมเข้าสู่การทาการเกษตรของชาวบ้านด่านซ้าย
เที่ยวงานบุญประจาปีอาเภอนาด้วง
เทศกาลชิมมะปรางหวาน มะยงชิด ทีอ่ าเภอหนองหิน
ขบวนแห่ปึงเถ่ากงม่า/ชมการแสดงงิ้วไหหลา

สถานที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อาเภอภูเรือ
อาเภอด่านซ้าย
อาเภอนาด้วง
อาเภอหนองหิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

โทรศัพท์
042-801955

เทศบาลตาบลด่านซ้าย
เทศบาลตาบลนาด้วง
เทศบาลตาบลหนองหิน

042-891231
042-887485
042-852151

สมาคมพ่อค้าเลย อาเภอเมือง
เลย
ณ บริเวณ เทศบาลเมืองเลย

สมาคมพ่อค้าเลย

042-811299

เทศบาลเมืองเลย

042-830889

บ้านนาป่าหนาด ตาบลเขาแก้ว เทศบาลตาบลเขาแก้ว
อาเภอเชียงคาน

042-070701

ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา
อบต.แสงภา
อ.นาแห้ว
บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอ ท่าลี่ เทศบาลตาบลท่าลี่

042-079479

ณ บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่

อบต.อาฮี

042-730360

บ้านปากห้วย อาเภอท่าลี่
ด่านศุลกากรท่าลี่

อบต.หนองผือ
ด่านศุลกากรท่าลี่

042-889509
042-889187

042-889219
ต่อ103

เดือน
เมษายน

พฤษภาคม

ชื่องาน/กิจกรรม
รายละเอียด/กิจกรรม
7.ชมแก่งหินงามเล่นสงกรานต์แก่งคุดคู้ ชมแก่งหินงาม ลาน้าโขงสองฝั่ง ไทย-ลาว เล่นสงกรานต์ที่แก่งคุดคู้

สถานที่
ณ อาเภอเชียงคาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลเชียงคาน

8.การสงน้าพระโบราณวัดบ้านห้วยฮาว จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่า เดือน 6 ของทุกปี
นาอ้อ
9.สงน้าพระบ้านทรายขาว
จัดกิจกรรมในวันที่ 121 เมษายนของทุกปี

บ้านนาอ้อ อาเภอเมือง

เทศบาลตาบลนาอ้อ

บ้านทรายขาว อาเภอวังสะพุง

อบต.ทรายขาว

10. เทศกาลกินมะม่วงบ้านบุฮุม
11.ประเพณีสงกรานต์แข่งเรือยาว
ชัยพฤกษ์

จัดแสดงนิทรรศกาล จาหน่วยมะม่วง ผลไม้ทางการเกษตร
การแข่งเรือยาว ประกวดธิดาชัยพฤกษ์ และราวงย้อนยุค

อบต.บุฮม
อบต.ชัยพฤกษ์

1.งานบุญวัดมหาธาตุเชียงคาน

นมัสการองค์พระมหาธาตุ ณ วัดมหาธาตุ อาเภอเชียงคาน

บ.บุฮุม อ.เชียงคาน
ณ บริเวณหนองน้ากุดโง้ง
บ้านกุดโง้ง ตาบลชัยพฤกษ์
อาเภอเมือง
อาเภอเชียงคาน

2.ชมแมงหน้างาม ขบวนแห่ผีขนน้า
บ้านนาซ่าว

กิจกรรม ชมขบวนแห่ผีขนน้า การฟ้อนรา การละเล่นพื้นเมือง
ที่บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน
จัดขึ้นประมาณ ( 6 ค่าเดือน 6 ของทุกปี)
กิจกรรม มีการฟ้อนราและการละเล่นต่างๆ ของชาวบ้านกลาง
ที่ อ.เชียงคาน จัดขึ้นประมาณ(6 ค่าเดือน 6 ของทุกปี)
ที่วัดศรีอภัยวัน บ้านนาอ้อ
จัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อกุดป่อง
ล้างธาตุ เวียนเทียน จัดงานบวช

บ้านนาซ่าว อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

อบต.นาซ่าว

042-822288
ต่อ12
042-855152

อาเภอเชียงคาน

อบต.หาดทรายขาว

042-070823

อาเภอเมืองเลย
อาเภอเมืองเลย
อาเภอด่านซ้าย

เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลเมืองเลย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-834937
042-830889
042-891231

อาเภอด่านซ้าย

เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-891231

3.งานบุญต้นมะขามไทพวน
บ้านกลาง
4.งานหลวงปู่ท่อน
5.งานทาบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
6. งานนมัสการ
พระธาตุศรีสองรักษ์
7. งานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาพัน กิจกรรมทางศาสนา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
สีลวิสุมโธ วัดเนรมิตรวิปัสนา

เทศบาลตาบลเชียงคาน

โทรศัพท์
042-822288
ต่อ12
042-834937
042-076122
ต่อ17
042-070145
042-861424

เดือน
มิถุนายน

ชื่องาน/กิจกรรม
1. งานบุญบั้งไฟล้านที่เอราวัณ

รายละเอียด/กิจกรรม
มีการประกวดขบวนบั้งไฟจากชุมชนต่างๆ การละเล่นบั้งไฟ
การจาหน่ายพืชผลทางการเกษตร และการแสดงจากนักเรียน
ชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ
2. งานบุญบั้งไฟที่ตาดข่า
การจัดแสดงนิทรรศการ และการแห่ขบวนบั้งไฟของกลุ่มชุมชน
3. กิจกรรมเดินชมป่าสมุนไพรพันธุ์ไม้ กิจกรรม เดินป่าชมแหล่งสมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก ที่ป่าสมุนไพร
หายาก ณ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ณ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

สถานที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่ เทศบาลตาบลผาอินทร์แปลง เทศบาลตาบลผาอินทร์แปลง
อาเภอเอราวัณ

โทรศัพท์
042-853273

อาเภอผาขาว
อาเภอนาแห้ว

อบต.ตาดข่า
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

042-077252
0 42-807616

4.เทศกาลจาหน่ายสับปะรด ไร่ม่วง

ณ บ้านไร่ม่วง อาเภอเมือง
จังหวัดเลย
อาเภอด่านซ้าย

อบต.น้าหมาน

042-801040

เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-891231

ที่ว่าการอาเภอด่านซ้าย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-891266
042-891231

อบต.ลาดค่าง
อบต.น้าสวย

042-801604
042-801183

5.งานเลี้ยงหอหลวง / หอน้อย

กรกฎาคม

1. งานประเพณีบุญหลวง
และการละเล่น ผีตาโขน

2.ล่องแก่งลาน้าสานที่ ลาดค่าง
3.งานลาไย บ้านน้าสวย

มีการออกร้านขายสับปะรดราคาถูกทั้งขายส่ง และขายปีก
ที่บ้านไร่ม่วง บริเวณริมถนน สายทางเมืองเลย - ภูเรือ
พิธีกรรม ความเชื่อ และจะทาหลังมีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ
จัดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือน

กิจกรรม -วันแรก มีพิธีเบิกพระอุปคุตจากลาน้าหมันมาที่วัดโพนชัย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
และการละเล่นผีตาโขน
- วันที่สอง มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง, ชมขบวนแห่,
การแสดงฟ้อนรา และการละเล่นผีตาโขนภายในงานบุญหลวงเวลาค่า
มีการเทศน์ มาลัยหมื่น มาลัยแสน
- วันที่สาม มีการเทศน์มหาชาติถึง 13 กัณฑ์ ณ วัดโพนชัย
และชมขบวนแห่ ต้นกัณฑ์เทศน์
กิจกรรมล่องแก่ง
บ้านลาดค่าง อาเภอภูเรือ
ช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม กิจกรรมจัดจาหน่ายสินค้า
บ้านน้าสวย อาเภอเมืองเลย
ลาไยหวาน ที่บ้านน้าสวย

เดือน
สิงหาคม

ชื่องาน/กิจกรรม
1. กิจกรรมเดินป่าหน้าฝนบนภูหลวง
2.กิจกรรมหัวใจนักสู้ ปีนภู ดูหมอก
หยอกสายฝน

กันยายน

ตุลาคม

3.งานอนุสรณ์สถาน
เทศบาลตาบลนาอาน
1. พิชิตป่าหน้าฝนที่ภูสวนทราย
(ป่าดงดิบป่าโบราณที่บ้านเหล่ากอหก)
และท้าพิสูจน์ผึ้งหลวงบนต้นไทร
1. ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตภูกระดึง

รายละเอียด/กิจกรรม
เดินเที่ยวชมผืนป่า ดอกไม้ป่าต่างๆ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อ.ภูเรือ
ปีนเขา ชมน้าค้าง ชมหมอก ที่ ภูหลวง ภูเรือ ภูสวยทราย

สถานที่
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูหลวง อาเภอภูเรือ
ภูหลวง ภูเรือ ภูสวยทราย

จัดนิทรรศการระลึกถึงเหตุการณ์บรรพระบุรุษที่ทากิจกรรมสาคัญ
ในวันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปี
กิจกรรม การดูนก ชมน้าตกตาดเหือง ซึ่งกั้นพรมแดน ไทย-ลาว
มีสายน้าไหลผ่านหน้าผาตลอดทั้งปี

อาเภอเมืองเลย
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
อ.นาแห้ว

เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เดินป่า เริ่มจากจุดที่ตั้งตาบลศรีฐาน ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ผ่านซาต่างๆ ถึงยอดภูกระดึง บริเวณบนยอดภูจะมีจุดที่พัก สถานที่ อาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ท่องเที่ยวหลายจุด เช่น ผาต่างๆ และน้าตก เพื่อนักท่องเที่ยวได้เดิน
ศึกษาเที่ยวชมธรรมชาติ น้าตก ดอกไม้ บรรยากาศ อื่นๆ อีกมากมาย
เป็นต้น กาหนดเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาตม
เป็นต้นไป
2. งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน กิจกรรมวันที่ 1 ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน และการ
จาหน่ายสินค้า “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
กิจกรรมวันที่ 2 ชมพิธีเปิดงานออกพรรษา อาเภอเชียงคาน
ชมขบวนแห่ขบวนปราสาทผึ้ง,ขบวนแห่วัฒนธรรมขบวนแห่ของดี
เมืองเชียงคานของแต่ละชุมชน และชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตาบล
เชียงคาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

โทรศัพท์
042-801955

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เทศบาลตาบลนาอาน

042-801955
042-801716
0 42-807616
042-833495

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

042-801955

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

042-871333

เดือน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ชื่องาน/กิจกรรม

3. กระทงใบตองใหญ่
4.ตักบาตรเทโววันออกพรรษาที่
วัดศรีสุธาวาส (วัดเลยหลง)
5.การแห่ผาสากผึ้งโบราณ
ตาบลชัยพฤกษ์
6.งานออกพรรษาปล่อยโคมที่ด่านซ้าย
1.ชมดอกไม้งามอร่ามภู อรุณรุ่ง
ก่อนใครไปภูเรือ
2. ท่องเที่ยวสวรรค์บนดินชมสวนหิน
ผางาม
3. เทศกาลงานพริกสด ที่ปากปวน

4.แข่งเรือยาว ลอยกระทง
ที่สวนสาธารณกุดป่อง

รายละเอียด/กิจกรรม
สถานที่
กิจกรรมวันที่ 3 ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ อาเภอเชียงคาน
พระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณแม่น้าโขง
หน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
กิจกรรมวันที่ 4 ชมการแข่งขันไหลเรือไฟ และร่วมพิธีกรรม
“ผาสาดลอยเคราะห์”
กิจกรรมวันที่ 5 ร่วมทาบุญตักบาตรเทโว หน้าวัดท่าคก
กิจกรรมแสดงมหรสพ จัดกิจกรรมลอดกระทง
อาเภอปากชม
ทาบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
อาเภอเมืองเลย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่ว่าการอาเภอเชียงคาน
เทศบาลตาบลเชียงคาน

โทรศัพท์
042-821597
042-822288

เทศบาลตาบลปากชม
เทศบาลเมืองเลย

042-881194
042-830889

แสดงขบวนแห่ผาสากผึ้งโบราณ ตาบลชัยพฤกษ์

อาเภอเมืองเลย

อบต.ชัยพฤกษ์

042-861424

ปล่อยโคมลอยตอนกลางคืน
เที่ยวชมสวนดอกไม้ และชมตลาดดอกไม้ริมทาง
ถนนสาย เลย- ด่านซ้าย ที่ อ.ภูเรือ
เที่ยวชมสวนหิน ภูเขาหินรูปร่างแปลกตาสวยงามปีนเขาวงกรต
ที่ สวนหินผางาม อ.หนองหิน
ชมการออกร้านแสดงสินค้าทางการเกษตรชมการตกแต่งร้านด้วย
พริกสด ประกวดนางงามพริกสด แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และชม
มหรสพ
ชม การแข่งขันเรือยาว ไม่เกิน30 ฝีพาย/การแข่งขันเรือเล็ก 10 ฝีพาย
การประกวดกองเชียร์ เรือยาว เรือแพ
การแข่งขันเรือแพ ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย
การประกวดกระทงฝีมือ ระดับประถม/มัธยม/อาชีวะ
การประกวดนางนพมาศ ประกวดหนูน้อยนพมาศ
การแสดงแสง สี เสียง พลุ ตะไล

อาเภอด่านซ้าย
อาเภอภูเรือ

เทศบาลตาบลด่านซ้าย
ที่ว่าการอาเภอภูเรือ

042-891231
042-899123

อาเภอหนองหิน

อบต.ปวนพุ

042-894254

ณ บ้านปากปวน
อาเภอวังสะพุง

เทศบาลเมืองวังสะพุง

042-841393

ลาน้ากุดป่อง
ถนนเสริฐศรี
อาเภอเมือง

เทศบาลเมืองเลย

042-830889

เดือน
ธันวาคม

ชื่องาน/กิจกรรม
1. งานฤดูหนาววังสะพุง
2. งานไม้ดอกเมืองหนาว
Countdown ปีใหม่

3. งานประเพณีปีใหม่ม้ง

4.เทศกาลงานข้าวไร่ที่กกสะทอน
๕.Countdown ที่เชียงคาน
๖. เทศกาลชมค้างคาวถ้าผายา

รายละเอียด/กิจกรรม
ชมการออกร้านแสดงสินค้าพื้นเมือง การแสดงดนตรี หมอลา
และมหรสพในตอนเย็น
- ชมการออกร้านแสดงไม้เมืองหนาว และพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด
และการจาหน่ายพืชผลทาง การเกษตรของอาเภอภูเรือ
- ชมขบวนแห่รถบุปผชาติ และร่วมชมกิจกรรมการแสดงภายในงาน
- จิบไวน์คลายหนาว Countdown ที่ยอดภู วันที่ 29 ธ.ค. – 1 ม.ค.
จัดงานขึ้นปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ชาวไทยภูเขาหนึ่งเดียวในอีสาน
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเขา และชมดอกชากุระ
บาน (ดอกนางพญาเสือโคร่ง) ช่วงเดือนธันวาคม
กิจกรรมวันข้าวไร่
วันที่ 31 ธันวาคม – 1 มกราคม ของทุกปี
กิจกรรมนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่
ชมการประกวดธิดาค้างคาว การออกร้านแสดงสินค้าพื้นเมือง

สถานที่
อาเภอวังสะพุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่ว่าการอาเภอวังสะพุง

โทรศัพท์
042-841730

อาเภอภูเรือ

ที่ว่าการอาเภอภูเรือ

042-899123

ณ บ้านตูบค้อ ตาบลกกสะทอน อบต.กกสะทอน
อาเภอด่านซ้าย

042-801714

อาเภอด่านซ้าย
อาเภอเชียงคาน

อบต.กกสะทอน
เทศบาลตาบลเชียงคาน

อาเภอนาด้วง

ที่ว่าการอาเภอนาด้วง

042-801714
042-822288
ต่อ 12
042-887110

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเลย
“ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”
เดือน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ฤดูหนาว
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน
มีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูฝน
พฤษภาคม - ตุลาคม

ชื่องาน/กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โทรศัพท์

1.ชมดอกไม้งามอร่ามภู อรุณรุ่งก่อนใครไปภูเรือ
ชมสวนดอกไม้ริมทาง ถนนสายภูเรือ –ด่านซ้าย

อาเภอภูเรือ

ที่ว่าการอาเภอภูเรือ

042-899123

4.เทศกาลงานข้าวไร่ที่กกสะทอน (การทาบุญขวัญข้าว)
2. เดินป่าชมกล้วยไม้งาม หลากสายพันธุ์บนภูหลวง
ศึกษาพืชพันธุ์ไม้หายากภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง อาเภอภูเรือ
1.งานมะปรางหวาน มะยงชิด ที่หนองหิน

อาเภอด่านซ้าย
อาเภอภูเรือ

อบต.กกสะทอน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง

042-801714
042-801955

อาเภอหนองหิน

เทศบาลตาบลหนองหิน

042-852151

1.ชิมหน่อไม้หวานที่เมืองเลย

อาเภอเมืองเลย

ที่ว่าการอาเภอเมืองเลย

042-833725

2.ชิมข้าวโพดตักหงาย
มีจาหน่ายริมทางที่ถนนสายบ้านธาตุ - เชียงคาน
3.งานลาไย บ้านน้าสวย
4.เทศกาลจาหน่ายสับปะรด ไร่ม่วง
มีจาหน่ายริมทางที่บ้านไร่ม่วง ถนนสายอาเภอเมืองเลย - ภูเรือ

อาเภอเชียงคาน

ที่ว่าการอาเภอเชียงคาน

042-821597

อาเภอเมืองเลย
อาเภอเมืองเลย

อบต.น้าสวย
อบต.น้าหมาน

042-801183
042-801040

ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีของจังหวัดเลย
“ท่องเที่ยวย้อนรอยพระธรรม เดินทางสายธรรมมะ”
เดือน
“ท่องเที่ยวย้อนรอยพระธรรม
เดินทางสายธรรมมะ”
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

มกราคม
กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

ชื่องาน/กิจกรรม
1.นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรักษ์ (ห้ามใส่ชุดสีแดง )
2.นมัสการองค์พระธาตุสัจจะ
3.นมัสการพระธาตุดินแทน
4.นมัสการพระธาตุอุโมงค์
5.ชมหอระฆังวัดศรีชมชื่น
6.ชมหอพระไตรปิฎกวัดโพธิ์ชัย
1.งานหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วันที่ ๒๘ มกราคม ของทุกปี
1.งานบูรณาจารย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโมปฏิบัติธรรม บาเพ็ญเพียรภาวนา
ทาสาธาณประโยชน์ให้แก่วัด จัดขึ้นวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ของทุกปี
ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง
2. วันหลวงปู่หลุย จันทสาโรวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ณ วัดถ้าผาบิ้ง
3. นมัสการรอยพระพุทธบาท ภูควายเงินงานสมโภชประจาปี นมัสการ
รอยพระพุทธบาท จัดขึ้นในช่วง วันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ของทุกปี
4.วันเทียนระลึก หลวงพ่อเทียนปฏิบัติธรรม ถวายสังฆทาน ฟังเทศนา
1. งานเลี้ยงเจ้าบ้านวัง จัดกิจกรรมเตรียมเข้าสู่การทาการเกษตร
ของชาวบ้านด่านซ้าย
2.งานบุญมหาชาติอาเภอนาด้วง
1.แห่พระมิ่งมงคลเมือง จัดพิธีทาบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคล
ขบวนแห่ พระพุทธมิ่งมงคลรดน้าขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพี
สงกรานต์ การประกวดแข่งขันส้มตา(ตาซั้ว)และการแสดงบนเวทีลูกทุ่ง
แดนเซอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน
2.การสงน้าพระโบราณวัดบ้านห้วยฮาว บ้านนาอ้อจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่า
เดือน 6 ของทุกปี

สถานที่
อาเภอด่านซ้าย
อาเภอท่าลี่
อาเภอนาแห้ว
อาเภอท่าลี่
บ้านนาอ้อ อาเภอเมืองเลย
วัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง อาเภอนาแห้ว
วัดศรีสุธาวาส อ.มืองเลย
วัดป่าสัมมานุสรณ์ บ้านโคกมน
ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลด่านซ้าย
ที่ว่าการอาเภอท่าลี่
ที่ว่าการอาเภอนาแห้ว
อบต.ท่าลี่
เทศบาลตาบลนาอ้อ
อบต.นาพึง
เทศบาลเมืองเลย
อบต.ผาน้อย

โทรศัพท์
042-891231
042-889359
042-897020
042-889805 ต่อ 12
042-834937
042-079248
042-830889
042-076544

วัดถ้าผาบิ้ง บ้านนาแก ตาบลผาบิ้ง อบต.ผาบิ้ง
อาเภอวังสะพุง
บ้านผาแบ่น ตาบลบุฮม อ.เชียงคาน อบต.บุฮุม

042-077080

วัดทับมิ่งขวัญบ้านติ้วอาเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย
อาเภอด่านซ้าย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-830889
042-891231

อาเภอนาด้วง
ณ บริเวณ เทศบาลเมืองเลย

ที่ว่าการอาเภอนาด้วง
เทศบาลเมืองเลย

042-887485
042-830889

บ้านนาอ้อ อาเภอเมือง

เทศบาลตาบลนาอ้อ

042-834937

042-070145

เดือน
เมษายน
พฤษภาคม

ตุลาคม

ชื่องาน/กิจกรรม
1.สงน้าพระบ้านทรายขาวจัดกิจกรรมในวันที่ 121 เมษายนของทุกปี

สถานที่
บ้านทรายขาว อาเภอวังสะพุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อบต.ทรายขาว

โทรศัพท์
042-076122
ต่อ17
042-822288ต่อ12

1.งานบุญวัดมหาธาตุเชียงคานนมัสการองค์พระมหาธาตุ ณ วัดมหาธาตุ
อาเภอเชียงคาน
2.งานหลวงปู่ท่อนที่วัดศรีอภัยวัน บ้านนาอ้อ
3.งานทาบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจัดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ
กุดป่อง
4. งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักษ์ล้างธาตุ เวียนเทียน จัดงานบวช
5. งานวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาพัน สีลวิสุมโธ วัดเนรมิตรวิปัสนา
กิจกรรมทางศาสนา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี
1.ตักบาตรเทโววันออกพรรษาที่ วัดศรีสุธาวาส (วัดเลยหลง)ทาบุญตัก
บาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป

อาเภอเชียงคาน

เทศบาลตาบลเชียงคาน

อาเภอเมืองเลย
อาเภอเมืองเลย

เทศบาลตาบลนาอ้อ
เทศบาลเมืองเลย

042-834937
042-830889

อาเภอด่านซ้าย
อาเภอด่านซ้าย

เทศบาลตาบลด่านซ้าย
เทศบาลตาบลด่านซ้าย

042-891231
042-891231

อาเภอเมืองเลย

เทศบาลเมืองเลย

042-830889

