
 

#เทีย่วสุขใจไปสระบุรี เทีย่วแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์วัร ์ 

 

สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ-ต านานบ้านไร่กาแฟ-ฟารม์โคนมไทย เดนมารค์- 
สวนบิ๊กเต้-เชค็อนิคาเฟ่สุดชคิ-ไร่องุ่นภนูวพันธุ ์

 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกลอ่งและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสูเ่ขตจังหวัดสระบุรี จงัหวดัท่ีตัง้อยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหวา่งทางรบัฟัง
เรื่องราวเก่ียวกบัจงัหวดัสระบรุีและสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ 

10.15 น. น าทา่นเดินทางถงึ จ.สระบุรี ในเขต อ.พระพทุธบาท น าทา่นเขา้สู่วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวหิาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก สรา้งขึน้เม่ือปี พ.ศ.2167 ในรชัสมยั
พระเจา้ทรงธรรม น าทา่นสกัการะรอยพระพทุธบาท ปชูนียสถานที่ส  าคญัที่ประทบัไว้
บนแผน่ดินเหนือไหลเ่ขาสวุรรณบรรพตหรือเขาสจัจพนัธคีร ีซึง่ถกูคน้พบในสมยัพระ
เจา้ทรงธรรม ทางขึน้พระมณฑปเป็นบนัไดนาคสามสายซึง่หมายถงึ บนัไดเงิน บนัได
ทอง และบนัไดแกว้ ท่ีทอดลงจากสวรรคห์วันาคท่ีเชิงบนัไดหลอ่ดว้ยทองส ารดิ เป็น
นาค 5 เศียร บรเิวณรอบพระมณฑปมีระฆงัแขวนเรยีงรายเพ่ือใหผู้ท่ี้มานมสัการไดตี้ 
แผส่ว่นกศุลแก่เพ่ือนทัง้หลาย สว่นพระอโุบสถและพระวิหารตา่งๆ ท่ีอยูร่ายรอบลว้น
สรา้งตามแบบศิลปกรรมสมยักรุงศรอียธุยาและตอนตน้กรุงรตันโกสนิทร ์ตามคติของ
คนโบราณกลา่วไวว้า่หากไดม้านมสัการรอยพระพทุธบาทนีค้รบถงึ 7 ครัง้ จะไดไ้ปจตุิ
ในสรวงสวรรค ์แมแ้ตใ่นชาติภพนี ้อานิสงสผ์ลบญุจะสง่ใหชี้วิตมีความส าเรจ็สมหวงัในทกุประการ จากนัน้น าทา่น
เดินทางสูต่ลาดโรงค่ัวและพพิธิภัณฑบ้์านไร่กาแฟ ตัง้อยูใ่น อ.หนองแซง เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวสดุเก๋แหง่หนึ่งของ
สระบรุ ีจดัเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจและเป็นจดุเช็คอินและถ่ายรูปสไตลว์ิน
เทจไดม้ากมายหลายมมุ ภายในจดัแสดงขา้วของเครื่องใชข้องเก่า
โบราณท่ีหาชมไดย้ากเหมือนไดย้อ้นกลบัไปในอดีต รวมทัง้การจ าลอง
รา้นคา้ตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นรา้นตดัผม รา้นตดัเสือ้ โรงรรบัจ าน า รา้น
กาแฟโบราณ สถานีดบัเพลงิ รวมถงึจ าหน่ายสินคา้ตา่งๆ ท่ีเป็นสินคา้
โอทอ็ปจากชมุชน และโรงคั่วกาแฟที่จะมีสญัญาณดงัเม่ือมีเมลด็กาแฟ
ไหลลงมาตามช่องกระจาดที่รองอยูด่า้นลา่งแลว้น ามาแพค็สง่ขาย
ตอ่ไปยงัท่ีตา่งๆ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ.แก่งคอย เพ่ือใหท้า่นอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัจากหลากหลาย
รา้นคา้ อาทิ ครวันพรตัน ์สวนอาหารครวัไทยปลาเผา เป็นตน้ 

บา่ย น าทา่นเดินทางสูวั่ดป่าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชมวดัพระ
มหาเจดีย ์500 ยอด หรอืมีช่ือเต็มวา่พระมหารตันโลหะเจดีย์
ศรศีาสนโพธิสตัวส์วา่งบญุ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2528 โดย



หลวงพอ่สมชายปญุญมโนบนเนือ้ท่ีกวา่ 400 ไร ่มีเจดียอ์งคป์ระธานขนาดใหญ่เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 50 เมตรอยู่ตรง
กลาง และมีหมูเ่จดียอ์งคเ์ลก็รายลอ้มลดลหลั่นเป็นชัน้อยูร่อบทิศทัง้หมด 9 ชัน้ ภายในพระเจดียไ์ดอ้ญัเชิญพระบรม
สารีรกิธาตจุากประเทศเนปาล, อินเดีย, ศรีลงัการวมถงึวตัถุ
มงคลและของมีคา่สกัการะบชูามารว่มบรรจใุนพระมหา
เจดียค์รบทัง้ 500 ยอด จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อ.มวกเหลก็ 
เขา้ชมฟารม์โคนมไทย-เดนมารค์ ถือเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว
เชิงเกษตรนอ้งใหมข่อง จ.สระบรุ ีแบบครบวงจร ใหท้า่นนั่ง
รถพว่งชมทุง่หญา้กบัฝงูโคนมท่ียืนแทะเลม็หญา้อยา่ง
เพลิดเพลนิ ชมการสาธิตรดีนมหรอืปอ้นนมลกูววั การท าปุ๋ ยอินทรยีจ์ากนม สมัผสักลิ่นอายบรรยากาศของเมือง
คาวบอยท่ีมีฝงูววัใหญ่ท่ีสดุอีกแหง่หนึ่งของประเทศ และรบัฟังเรื่องราวความเป็นมาของฟารม์โคนมจากอดีตจนถงึ
ปัจจบุนัไดจ้ากพิพิธภณัฑข์องฟารม์ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การขบัรถเอทีวีหรอืข่ีจกัรยานเสือภเูขา เป็นตน้ 
(กิจกรรมนีจ้ะไมร่วมกบัคา่เขา้ชม สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทวัรห์รอืมคัคเุทศกป์ระจ ารถ)   

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่สวนบิ๊กเต้ แหลง่ปลกูดอก
เบญจมาศท่ีใหญ่ท่ีสดุอีกแหง่หนึ่งของมวกเหลก็เพ่ือจดั
จ าหน่ายไปตามตลาดดอกไมท้ั่วไป ประกอบไปดว้ยสวน
ดอกเบญจมาศมากมายหลายสายพนัธุห์ลากสีสนั อาทิ 
ขาว เหลือง ชมพ ูม่วง เป็นตน้ เบง่บานละลานตาโดยปลกู
ภายในโรงเรอืนสีขาวทา่มกลางวิวทิวทศันข์องหบุเขาบนพืน้ท่ีกวา่รอ้ยไร ่ซึง่มีใหช้มตลอดทัง้ปี สวนนีย้งัใชเ้ป็นท่ีถ่าย
ท าละครเรื่องบลัลงักด์อกไมท่ี้จ าลองเป็นไรอุ่น่ไอรกัของพดุชมพอีูกดว้ย 
ใหท้า่นถ่ายรูปกบัสีสนัของดอกไมม้ากมาย จากนัน้น าทา่นแวะเบรก
เช็คอินอิสระด่ืมกาแฟและถ่ายรูปกบับรรยากาศสวยๆ แบบ  ยโุรปกนัท่ี
ร้าน Café Laura Bar & Restaurant รา้นอาหารและรา้นกาแฟบารส์ดุ
ชิลในยามเยน็ท่ามกลางบรรยากาศของขนุเขา ถ่ายรูปกบัมมุสวยที่ทาง
รา้นน าพรอ็พตา่งๆ มาตกแตง่ทัง้เกา้อีใ้นสวน ตูโ้ทรศพัทส์ีแดง บ่อน า้อิฐ
แบบในนิทาน เป็นตน้  

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมไร่องุ่นภนูวพันธุ ์ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 117 ไร ่โดยถกูแบง่เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรและเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวใหน้กัทอ่งเท่ียวทั่วไปไดม้าแวะชมและศกึษาเรยีนรู ้ ซึง่ไรนี่มี้การปลกูองุ่นสายพนัธุดี์ มีรสชาติอรอ่ย 
ไดร้บัมาตรฐานจาก GAP (Good Agriculture Practice) ซึง่เป็นคา่มาตรฐานท่ีออกโดยกรมวิชาการเกษตรและ
กรมการขา้ว นอกจากผลสดแลว้ ทางไรย่งัไดน้  าองุ่นสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น น า้
องุ่นสดเขม้ขน้ 100% หรอืองุ่นกวน
และผลิตภณัฑแ์ปรรูปอีกหลาย
ชนิดดว้ยกนั นอกจากนีย้งัมีผกั
ปลอดสารพิษท่ีมีรสชาติอรอ่ย สด 
สะอาดใหเ้ลือกซือ้กลบับา้น เช่น ผกัสลดัไฮโดร สตอรเบอรร์ี่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ผกัชี ตน้หอม อินทผาลมั และ
หน่อไมส้ด เป็นตน้** 



สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ สง่ทกุทา่นโดยสวสัดิภาพ 

********************************************************************************** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทติย์ ตลอดเดือน มกรำคม-มีนำคม 2564 
2,3 ม.ค./ 9,10 ม.ค./ 16,17ม.ค./ 23,24 ม.ค./ 30,31 ม.ค.2564 

 6,7 ก.พ./ 13,14 ก.พ./ 20,21 ก.พ./ 26,27,28 ก.พ.2564 

 6,7 มี.ค./ 13,14 มี.ค./ 20,21 มี.ค./ 27,28 มี.ค.2564 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ทา่นละ 1,199.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตัง้แต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทปิ ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก่์อนเดนิทาง** 

อัตรานีร้วม 

 คา่รถตูบ้สัปรบัอากาศ น าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 
 บรกิารน า้ด่ืมทา่นละ 1 ขวด 
 คา่อาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัจากอบุตัิเหตใุนการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท, คา่รกัษาพยาบาลอบุตัิเหต ุ    วงเงินทา่น

ละ 500,000 บาท (เง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบใุนกรมธรรม)์ 
 คา่มคัคเุทศกท่ี์จะคอยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานีไ้ม่รวม 

X คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเทา่นัน้) 

X คา่ทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ทา่นละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X คา่ใชจ้่ายสว่นตวัและคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุ เช่น คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด คา่อาหารและคา่
เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X คา่อาหารส าหรบัทา่นท่ีทา่นเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X คา่ธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวของชาวตา่งชาติ 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ตม็จ านวนตามรายการระบ ุโดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจากการจอง
ทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

 กรุณาช าระคา่ทวัรอ์ยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว (หากไมช่  าระตามก าหนด ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิในการเดินทาง)  
เงือ่นไขการยกเลกิ 



● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจ า (กรณีท่ีมีการเรยีก
เก็บมดัจ า) โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ่้ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัท่ีน าเท่ียว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์บรษัิทฯจะคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ*** 

***คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คา่รถ, คา่โรงแรม และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมผู้ีเดนิทางทีเ่ป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดนิทางโดยรถตู้ปรับ

อากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืเล่ือนการ
เดินทางหรอืยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, เหตกุารณ์
ทางการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึ
ประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญัที่สดุ 

● หากทา่นไมไ่ดเ้ดินทางทอ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินหรอืสว่นบรกิารท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีทา่นเป็นอิสลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บรษัิทฯใหท้ราบลว่งหนา้ 
● ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ ภยัจากธรรมชาติ 

ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ 
● การจดัท่ีนั่งบนรถบสั (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยูก่บัล  าดบัการจอง และถือเป็นสทิธ์ิขาดของทางบรษัิทฯ 

ในการบรหิารจดัการ 
● เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใสห่นา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอณุหภมูิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก์่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ 
● ท่ีนั่งบนรถมีการจดัระยะหา่งแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพน่ท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังทีน่ั่งบนรถ 

                                                                                            

 


