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28 ม.ค. 64 อุบลราชธานี - เพชรบูรณ์  
21.00 น. เจ้าหน้าที่ อุบลสุรชัยทัวร์  คอยต้อนรับคณะเดินทาง ณ จุดนัดหมาย พร้อมอ านวยความสะดวก

ก่อนการเดินทาง จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 
29 ม.ค. 64 เพชรบูรณ์ - เขาค้อ - วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว - ต๊ักม๊อ คอฟฟ่ี และ โรงเต๊ียมสุดขอบฟ้า- 

        -  pino latte cafe - พระต ำหนกัเขำค้อ 

06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร  สันทมาศ (มื้อที่ 1) แจกคูปองท่านละ 60 บาท 

เช้า    เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่น น าท่านชม  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว 

ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติ
ธรรม และบนยอดเขา มีถ้ าอยู่บนปลายยอดเขา มีชาวบ้านหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหาย
เข้าไปในถ้ าบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถื อว่าเป็นสถานที่มงคล มีความ
ศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั่นเอง 
10.30 น. น าท่านสู่ ต๊ักม๊อ คอฟฟ่ี และ โรงเต๊ียมสุดขอบฟ้า ร้านกาแฟและร้านอาหารสไตล์จีนก าลังภายใน



 

 

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงท่ามกลางวิวภูเขา ร้านตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัด ผาซ่อนแก้ว
มองเห็นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอยู่ไม่ไกล ในบางวันช่วงฤดูฝนมีหมอกขาวลอยมาตลอดโดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนสามารถเห็นหมอกได้เกือบทุกวัน  ร้านกว้างขวางแบ่งเป็น 2 โซน  คือ โซนของ
ร้านอาหารและร้านกาแฟ พร้อมระเบียงชมวิวที่สามารถนั่งจิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร ดื่มด่ ากับวิวอัน
สวยงามที่อยู่ตรงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่  pino latte cafe ล้ิมรสเครื่องดื่มรสเยี่ยมกับขนมแสนอร่อยและเป็นจุดขายก็คือ
ทิวทัศน์สุดอลังการของเขาค้อ สามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมส าหรับ
ถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน บอกเลยว่าอยู่นั่งอยู่ที่นี่ได้หลายชั่วโมงไม่มีเบื่อ ไหนจะหมู่ดอกไม้เรียงราย
สวยงาม แหงนมองฟ้าก็แสนสดใส 

 
 
 
 
 
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ร้านมาลี (มื้อที่ 2) 

น าท่านสู่ พระต าหนักเขาค้อ เปิดชมได้เฉพาะภายนอกพระต าหนัก ไม่อนุญาตให้เข้าชมภายใน การ
เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพมีทหารคอยให้ค าแนะน าบริเวณทางเข้า บริเวณรอบพระต าหนักจะปลูก
ดอกไม้สีสันสวยงามหลากหลายชนิด มีบ้านพักทหารม้า ปัจจุบันเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก 



 

 

จ านวน 2 เรือนแถว และนักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมบริเวณใกล้กับบ้านพักได้ แต่ต้อง
เตรียมเครื่องนอนไปให้พร้อม เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่สูง ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นมาก 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ร้านครัวหมื่นไม้ (มื้อที่ 3)  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก เขาค้อ วัลเล่ย์ 

30 ม.ค. 64 ภูทับเบิก - จุดชมวิวภูทับเบิก ชมวิวแปลงกะหล  าปลี - วัดป่าภูทับเบิก - ทุ่งกังหันลม  
                  - ดอกเวอร์บีน่าเขาค้อ - ภูแก้วพีค - จุดชมวิวคิงคอง  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (มื้อที่ 4) 
08.30 น. เดินทางสู่ ภูทับเบิก โดยรถสองแถวท้องถิ่น 
09.30 น. น าท่านแวะถ่ายภาพที่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ าทะเล สูงที่สุดใน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders และ ชมวิวแปลงกะหล  าปลี ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย มีวิวทิวเขาน้อยใหญ่โอบล้อมกับป่าไม้พืชพรรณเขียวขจี และสภาพอากาศที่เย็น
สบาย  

 
จากนั้นน าไปยังวัดที่ สูงที่ สุดในประเทศไทย วัดป่าภู ทับเบิก  เป็นสถานปฏิบัติธรรมสาย
ธรรมยุตินิกาย มีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงท าให้บรรยากาศมี
ความหนาวเย็นตลอดทั้งปี และเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญ โดยเป็นสถานที่รับน้ าฟ้ากลางหาวเพ่ือ
น าขึ้นทูลเกล้าถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในวัดมี “พระมหาธาตุเจดีย์
โพธิปักขิยธรรม” ซึ่งเป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 เมตร เพื่อเป็นพุทธสถานและ
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ภายในแต่ละชั้นจะประดิษฐานพระประจ าวันทั้ง 4 ทิศ ใน
ส่วนองค์พระมหาธาตุเจดีย์จะประดับด้วยกระเบื้องโมเสค ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะล้อมด้วย
ก าแพงพญานาคเงิน พญานาคทอง 9 เศียร 



 

 

  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ขนมจีนหล่มเก่า (มื้อที่ 5) 

น าท่านเดินทางสู่  ทุ่งกังหันลม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม เนื่องจากจุดที่ตั้ง
ของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ าทะเลประมาณ 1,050 เมตร 
ตระหง่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ชมทุ่งดอกไม้สีม่วง ดอกเวอร์บีน่าเขาค้อ ซึ่งตั้งอยู่ภายในไร่ 

GB ซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับทุ่งกังหันลมเขาค้อ ที่ตั้งอยู่
บนหุบเขามองเห็นวิวทิวเขาสลับซับซ้อน รวมถึงวิวของทุ่ง
กังหันลมอยู่เบื้องหน้า เพ่ิมสีสันของการท่องเที่ยวบนเขาค้อ
ได้มากยิ่งขึ้น 

 
จุดชมวิวที่ฮ็อตที่สุดในเขาค้อเวลานี้ ต้องยกให้ที่นี่ “ภูแก้วพีค” (Phukaew Peak) เป็นจุดเช็คอิน
แลนด์มาร์คใหม่ของเขาค้อด้วยความที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของรีสอร์ท จึงสามารถมองเห็นวิวเขาค้อได้
แบบพาโนรามา แถมยังเอาใจสายเซลฟี่ด้วยมุมถ่ายรูปมากมายทั้งชิงช้า,รังนก,สะพานแขวน และไฮ
ไลท์อย่าง “มือพระเจ้า” ทางเดินไม้ที่สร้างเป็นรูปมือขนาดยักษ์ออกไปเหนือหน้าผาสูงเป็นมุม



 

 

ถ่ายรูปสุดฮิตที่ใครมาต้องไม่พลาด นอกจากนี้ ที่นี่ยังมี “ภูแก้ว พีค คาเฟ่” ร้านกาแฟวิวสวยหลัก
ล้านที่สามารถมองเห็นวิวเขาค้อ360 องศาแบบพาโนรามาให้เราได้จิบกาแฟชมพระอาทิตย์ขึ้นยาม
เช้าได้อีกด้วย 

 
 
 น าท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ  ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่น

ฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่ ทางเดินลอยฟ้าไปยังลานระเบียงชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของเขาค้อได้
แบบพาโนราม่า นอกจากนี้ภายในพื้นที่ของจุดชมวิวยังมีมุมถ่ายภาพที่น่ารักมากมาย ทั้งแปลชิงช้า 
รูปปั้นยอดมนุษย์ต่าง และมุมของดอกไม้เมืองหนาวและดอกหญ้าพริ้วไหวรวมทั้งที่พักแบบกระโจม
เต้นท์วิวดีริมภูเขา รวมทั้ง ร้านกาแฟ คอยให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
 
 
 
 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ครัวหมื่นไม้ พร้อมร่วมงานเล้ียงสังสรรค์ (มื้อที่ 6) 

น าท่านเขา้สู่ที่พัก เขาค้อ วัลเล่ย์  
31 ม.ค. 64 เขาค้อ - ศึกษาดูงาน - ขอนแก่น - อุบลราชธานี 
07.00 น. บริการอาหารเช้า  (มื้อที่ 7) 
09.00 น. น าท่านศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์................................................ 
 จากนั้นเดินทางสู่ จ.ขอนแก่น 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (มื้อที่8) 



 

 

16.00 น. น าทุกท่านสักการะ วัดพระธาตุหนองแวง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซ่งเป็นพระอารามหลวงมี
พระมหาธาตุแก่นนครหรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานส่ีเหล่ียมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือยยอดทรงเจดีย์
จ าลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิรินราชสมบัติ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. บริการอาหารเย็น แบบกล่อง บนรถ (มื้อที่ 9) 
23.00 น. คณะเดินทางถึง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง 80 - 100    ท่าน   
ผู้ใหญ่    ท่านละ   4,300   บาท  ( พักห้องละ 2-4 ทา่น) 
พักเด่ียวเพ่ิม   ท่านละ    2,000   บาท 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
-  รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทางตามรายการ  
-  ค่ารถสองแถวท้องถิ่น เที่ยวตามรายการ  
-  ค่าที่พักมาตรฐานตามระบุในรายการ  จ านวน  2  คืน  ( พักห้องละ 2-4 ท่าน) 
-  ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 9 มื้อ 
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ  
- ค่าคาราโอเกะในงานเล้ียงสังสรรค์ 1 คืน 
-  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มบริการบนรถตลอดการเดินทาง   
-  ค่ามัคคุเทศก์อ านวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง  
-  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
-  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  7 %   และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  (ในกรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ 
-  ค่าเครื่องเล่นกิจกรรม ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค 
 

 


