
 
 

 

  “เพชรบรูณ ์- เขาค้อ ภูทับเบิก“ 

3 วัน 2 คืน” 

สัมผัสธรรมชาติในดินแดนแห่งขุนเขา เมืองแห่งดอกไม้และสายหมอก ชมทิวทัศน์ที่งดงามของ 

เขาค้อ : สวิสแลนด์เมืองไทย 
 

วันที่ 23 ธันวาคม 2565  (อุบลราชธานี – เพชรบูรณ์ - เขาค้อ)  

05.00 น. เจ้าหน้าที่ เอ็มเจ ฮอลิเดย์ทัวร์ รอรับคณะที่จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 
06.00 น.  ออกเดนิทางมุ่งสู่ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการจากทีมงานมัคคุเทศก์  

                     ร้องเพลงคาราโอเกะบนรถ บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (ม้ือที่1) 

09.00 น. นำท่านชม หอโหวด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเป็น 

Landmark สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็น

รูปทรง “โหวด” เครื่องดนตรีพ้ืนเมืองประจำจังหวัด ที่มีความสูง

ถึง 101 เมตรเทียบเท่ากับตึก 35 ชั้นโดยภายในหอโหวด ๑๐๑ 

ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์เมือง หอพระ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้าน

จำหน่ายสินค้าที่ระลึก และสินค้าพ้ืนเมืองที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด มี Highlight ไม่ว่าจะเป็นจุด 

             ชมวิวภายนอกอาคารแบบ 360 องศา พ้ืนกระจกลอยฟ้า (Sky Walk ) และโหนสลิง Zipline Tower Jump ด้วย 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่2)  

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จ.เพชรบรูณ์ เส้นทางอำเภอน้ำหนาว ระหว่างทางผ่าน สะพานพ่อขุนผาเมือง เป็น

สะพานที่มีตอหม้อสูงที่สุดในประเทศไทยพร้อมถ่ายรูป  

15.30 น. สักการะนุสาวรีย์ พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก 

16.30 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท เขาค้อ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น (ม้ือที่ 3) หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เขาค้อ-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ทุ่งกังหันลม-ไร่จันทร์แรม 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 4) 

08.00 น. เปลี่ยนการเดินทางใช้รถสองแถวท้องถิ่นนำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  สถานที่ท่องเที่ยวเขาค้อ แห่ง

ธรรมที่ถูกรายล้อมไปด้วย ทิวเขาทำให้บรรยากาศโดยรอบ น่าไปสัมผัสมากๆที่โดดเด่นเลยคือ องค์

พระพุทธรูปสีขาว ประดิษฐานเรียงกัน 5 องค์อีกท้ังยังคงความสวยงามของ 

เจดีย์ ที่มีการตกแต่งด้วย ถ้วยกระเบื้อง และหินสีต่างๆ อย่างสวยงาม เรียกว่า 

 เจดีย์พระธาตุผาแก้ว ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์แปลกตา และใต้ฐานเจดีย์ยัง 



 
 

 

ใช้ในการเก็บรวบรวม หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา พระ

ธาตุผาซ่อนแก้ว ถือว่าเป็นวัดที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม 

09.00 น. ท่านชม ร้านกาแฟ “เขาเหลียงซาน" เป็นคาเฟ่และร้านอาหารสไตล์จีน ร่วมสมัยที่เปิดใหม่ล่าสุดใน   
เขาค้อ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามีบริการรถขึ้นบนยอดเขา (10 คน/คัน)  
 

    
10.00 น.  ชม ร้านกาแฟ วิวสวย กาแฟอร่อย ของ Pino Latte Resort & Cafe 

     
10.30 น. ชม ทุ่งกังหันลม ที่ถือเป็นแลนด์มาร์คที่ควรค่าแก่การมาอย่างยิ่งค่ะ ทุ่งกังหันลมที่ตั้งอยู่บนเนินที่เรา 

สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ถือเป็นจุดชมวิวที่หาได้ยากสามารถเข้ามา

ชมทุ่งกังหันลม และยังสามารถถ่ายรูปกับกังหันลมที่ สูง 

100 เมตร เรียกได้ว่า สูงมากๆๆ  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 5) 

 *แทนรักทะเลหมอก* 

13.30 น.  ชม พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เนื่องจากพ้ืนที่เขาค้อเคยเป็นสมรภูมิรบ มีคนเสียชีวิตในบริเวณนี้

เป็นจำนวนมาก ในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก ประชาชนชาวเขาค้อจึงร่วมใจกันสร้างเจดีย์

องค์นี้ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค. พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกามาบรรจุในองค์เจดีย์  

14.30 น. นำท่านชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ อยู่เลยพิพิธภัณฑ์อาวุธไปประมาณ 500 

เมตร อนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อสร้างข้ึนเพ่ือเทิดทูน 

วีรกรรมของพลเรือน ทหาร และตำรวจที่ได้พลีชีพใน

การสู้รบในสมรภูมิเขาค้อ 

15.00 น.  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ (ฐานอิทธิ) พิพิธภัณฑ์อาวุธหรือฐาน 

https://th.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g12071502-d8533322-r331936995-Pino_Latte_Resort_Cafe-Khaem_Son_Phetchabun_Province.html


 
 

 

อิทธิ ตั้งชื่อตาม พ.อ. อิทธิ สิมารักษ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาค้อคืนจาก ผกค. ในปี พ.ศ. 

2524 บริเวณนี้เคยเป็นฐานยิงปืนใหญ่ มีปืนใหญ่ขนาด 105 มม. จำนวนสองกระบอก และปืน

ใหญ่ขนาด 155 มม. ยิงได้ไกลถึง 11 กม. อีกหนึ่งกระบอก หลังการสู้รบปิดฉากลงในปี พ.ศ. 

2525 จึงได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  

15.30 น.  ชม พระตำหนักเขาค้อ เป็นพระตำหนักที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ภายหลังการต่อสู้ด้วยอาวุธกับ ผกค. สิ้นสุดลงแล้ว จึง

ได้รวบรวมทุนทรัพย์ ริเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักเขาค้อขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน

ในพ้ืนที่ และเป็นที่ทรงงาน และแปรพระราชฐานมาประทับแรมในวโรกาสที่พระองค์ และพระบรมวงศานุ

วงศ์ เสด็จมาตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ ในพ้ืนที่เขาค้อ 

16.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท เขาค้อ 

18.00 น.         บริการอาหารเย็น (ม้ือที6่) ร่วมงานปาร์ตี้คาราโอเกะสังสรรค์ในตรีมงาน วันคริสต์มาส(เน้นสีแดง)  

วันที่ 25 ธันวาคม 2565   (ภูทับเบิก – อุบลราชธานี)  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 7) 
08.00 น.  เปลี่ยนการเดินทาง เป็นรถสองแถวท้องถิ่นนำขึ้น ภูทับเบิก จุดแรกที่เราจะแนะนำก็คือ โค้งหมายเลข  

3 หรือโค้งเอส ที่อยู่บริเวณทางข้ึนไปยังภูทับเบิก สามารถมองเห็นวิวทางขึ้นได้อย่างสวยงาม จากนั้นชมวิว 
จุดที่ 2 จุดชมวิวธารพายุ จุดชมวิวที่อยู่เลยทางเข้าผาหัวสิงห์มาไม่ไกล ที่นี่สามารถมองเห็นไร่กะหล่ำปลี
และขุนเขาได้กว้างไกล 
จุดที่ 3 หน่วยทับเบิก จุดชมวิวที่มีความสูง 1,667 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ก่อนเลี้ยวเข้าไปยังบ้าน
ทับเบิก สามารถมองเห็นทัศนียภาพของไร่กะหล่ำปลีที่มีขุนเขาและเมฆหมอกเป็นฉากหลัง  

10.00 น. เยือน วัดป่าภูทับเบิก สถานปฏิบัติธรรมสายธรรมยุติกนิกาย ซึ่งชาวบ้าน
ทับเบิกร่วมก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์โพธิ
ปักขิยธรรม เป็นเจดีย์เพชร 37 ยอด มีขนาดความสูง 80.90 ด้านหน้ามี
บันไดพญานาคเงิน-พญานาคทอง 9 เศียร ตกแต่งลวดลายงดงาม ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังประดิษฐานพระพุทธโคดมปางไสยาสน์ 
พระศรีอริยเมตไตรย ลงรักปิดทองประดับเพชรพลอยรัตนชาติ อีกด้วย 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  (ม้ือที่ 8)  
บ่าย แวะซื้อของฝากที่ ตลาดม้ง ภายในตลาดเต็มไปด้วยสินค้า

เกษตรเมืองหนาวมากมายซึ่งปลูกโดยชาวบ้านภายใน
ท้องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง โดยสินค้าที่
เป็นไฮไลท์ของตลาดม้งก็ อย่างเช่น สตรอว์เบอร์รี่ อโวคา
โด กะหล่ำปลี แครอท และมันปิ้ง นอกจากนี้ยังมีสินค้า
แฮนด์เมดให้ได้ซื้อไปเป็นของฝากและของที่ระลึกอีกด้วย 

 

 



 
 

 

 

15.00 น. เดินทางกลับอุบลราชธานี  

18.00 น. บริการอาหารเย็น (ม้ือที่ 9) 

22.00 น.     ถึงอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

อัตราดังกล่าวรวม 
☺ ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดการเดินทาง  
☺ ค่าอาหารตามระบุในรายการรวม 9 มื้อ 
☺ ค่าท่ีพัก ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท เขาค้อ  จำนวน 2 คืน (พักห้องละ 4  ท่าน ) 
☺ ค่ารถสองแถวขึ้น เขาค้อ,ภูทับเบิก 
☺ ค่าดนตรีคาราโอเกะ 
☺ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ 
☺ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) 
☺ ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
☺ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ,ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ,ค่าภาษีส่วนเกินต่าง ๆ 30% 

 ค่าบริการที่นอกเหนือจากรายการกำหนด อาทิเช่น อาหารตามสั่ง พาหนะที่นอกเหนือจากรายการ , เงินทิป 

 สิ่งท่ีควรนำติดตัวไปด้วย  
 เสื้อผ้า  รองเท้าสวมใส่สบาย  กล้องบันทึกภาพ  แว่นกันแดด  ยารักษาโรคประจำตัว ฯลฯ 
หมายเหตุ 
 โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และจำนวนลูกค้า และช่วงเวลาของการเดินทางเป็นหลัก และ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และกำหนดเวลาการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึง  
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 
 กรุณามัดจำเงินทันที 30 % เมื่อตอบรับการใช้บริการ ส่วนที่เหลือชำระในวันเดินทางทั้งหมด 


