
 

#เท่ียวสุขใจไปสระบุร ีเท่ียวแบบนิวนอรม์อล วันเดยท์ัวร ์ 

 

สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ-ต านานบ้านไร่กาแฟ-ฟาร์มโคนมไทย เดนมารค์- 
สวนบ๊ิกเต-้เช็คอินคาเฟ่สุดชิค-ไร่องุ่นภูนวพันธุ์ 

 

07.00 น. นดัเวลาพรอ้มกันที่จุดนดัพบ พรอ้มรบัอาหารเชา้แบบกล่องและน า้ด่ืม 

08.00 น. พรอ้มออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสระบุรี จงัหวดัที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้รบัอากาศ ระหว่างทาง
รบัฟังเร่ืองราวเก่ียวกับจงัหวัดสระบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหวัหนา้ทัวรห์รือ
มคัคุเทศกป์ระจ ารถ 

10.15 น. น าท่านเดินทางถึง จ.สระบุร ีในเขต อ.พระพุทธบาท น าท่านเขา้สู่วัดพระ
พุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก สรา้งขึน้เมื่อปี พ.ศ.
2167 ในรัชสมยัพระเจา้ทรงธรรม น าท่านสกัการะรอยพระพุทธบาท ปชูนีย
สถานที่ส าคัญที่ประทบัไวบ้นแผ่นดินเหนือไหล่เขาสวุรรณบรรพตหรือเขาสจัจ
พนัธคีรี ซึ่งถูกคน้พบในสมยัพระเจา้ทรงธรรม ทางขึน้พระมณฑปเป็นบนัได
นาคสามสายซึ่งหมายถึง บนัไดเงิน บนัไดทอง และบนัไดแก้ว ที่ทอดลงจาก
สวรรคห์ัวนาคที่เชิงบนัไดหล่อดว้ยทองส าริด เป็นนาค 5 เศียร บริเวณรอบ
พระมณฑปมีระฆงัแขวนเรียงรายเพื่อให้ผูท้ี่มานมสัการไดตี้ แผ่ส่วนกุศลแก่
เพื่อนทัง้หลาย ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบลว้นสรา้ง
ตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนตน้กรุงรัตนโกสินทร ์ตามคติ
ของคนโบราณกล่าวไวว้่าหากไดม้านมัสการรอยพระพุทธบาทนีค้รบถึง 7 ครัง้ จะไดไ้ปจุติในสรวงสวรรค ์
แมแ้ต่ในชาติภพนี ้อานิสงสผ์ลบุญจะส่งใหช้ีวิตมีความส าเร็จสมหวงัในทุกประการ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ตลาดโรงค่ัวและพิพิธภัณฑบ้์านไร่กาแฟ ตัง้อยู่ใน อ.หนอง
แซง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋แห่งหนึ่งของสระบุรี จดัเป็นที่
พกัผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดเช็คอินและถ่ายรูปสไตลว์ินเทจได้
มากมายหลายมุม ภายในจดัแสดงข้าวของเคร่ืองใชข้องเก่า
โบราณที่หาชมไดย้ากเหมือนไดย้อ้นกลบัไปในอดีต รวมทั้งการ
จ าลองรา้นคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรา้นตัดผม รา้นตัดเสือ้ โรงรรบั
จ าน า รา้นกาแฟโบราณ สถานีดบัเพลิง รวมถึงจ าหน่ายสินคา้
ต่างๆ ที่เป็นสินคา้โอท็อปจากชุมชน และโรงคั่วกาแฟที่จะมีสญัญาณดงัเมื่อมีเมล็ดกาแฟไหลลงมาตามช่อง
กระจาดที่รองอยู่ดา้นล่างแลว้น ามาแพ็คส่งขายต่อไปยังที่ต่างๆ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อ.แก่งคอย เพื่อให้
ท่านอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัจากหลากหลายรา้นคา้ อาทิ ครวันพรตัน ์สวนอาหารครัวไทยปลาเผา 
เป็นตน้ 



บ่าย น าท่านเดินทางสู่วัดป่าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชม
วดัพระมหาเจดีย ์500 ยอด หรือมีชื่อเต็มว่าพระมหา
รตันโลหะเจดียศ์รีศาสนโพธิสตัวส์ว่างบุญ สรา้งขึน้
ในปี พ.ศ.2528 โดยหลวงพ่อสมชายปญุญมโนบน
เนือ้ที่กว่า 400 ไร่ มีเจดียอ์งคป์ระธานขนาดใหญ่เสน้
ผ่านศูนยก์ลาง 50 เมตรอยู่ตรงกลาง และมีหมู่เจดีย์
องคเ์ล็กรายลอ้มลดลหลั่นเป็นชัน้อยู่รอบทิศทัง้หมด 9 ชัน้ ภายในพระเจดียไ์ดอ้ญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากประเทศเนปาล, อินเดีย, ศรีลงัการวมถึงวัตถุมงคลและของมีค่าสกัการะบูชามาร่วมบรรจุในพระมหา
เจดียค์รบทัง้ 500 ยอด จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ อ.มวกเหล็ก เขา้ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมารค์ ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนอ้งใหม่ของ จ.สระบุรี 
แบบครบวงจร ใหท้่านนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโค
นมที่ยืนแทะเล็มหญา้อย่างเพลิดเพลิน ชมการสาธิต
รีดนมหรือป้อนนมลกูวัว การท าปุ๋ ยอินทรียจ์ากนม 
สมัผสักล่ินอายบรรยากาศของเมืองคาวบอยที่มีฝูง
ววัใหญ่ที่สดุอีกแห่งหนึ่งของประเทศ และรบัฟังเร่ืองราวความเป็นมาของฟารม์โคนมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
ไดจ้ากพิพิธภณัฑข์องฟารม์ นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การขบัรถเอทีวีหรือขี่จกัรยานเสือภูเขา เป็นตน้ 
(กิจกรรมนีจ้ะไม่รวมกับค่าเขา้ชม สอบถามไดจ้ากหวัหนา้ทัวรห์รือมคัคุเทศกป์ระจ ารถ)  จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่สวนบ๊ิกเต้ แหล่งปลกูดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สดุอีกแห่งหนึ่งของมวกเหล็กเพื่อจดัจ าหน่ายไปตาม
ตลาดดอกไมท้ั่วไป ประกอบไปดว้ยสวนดอกเบญจมาศมากมายหลายสายพนัธุห์ลากสีสนั อาทิ ขาว เหลือง 
ชมพู ม่วง เป็นตน้ เบ่งบานละลานตาโดยปลกูภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิวทศันข์องหุบเขาบนพืน้ที่
กว่ารอ้ยไร่ ซึ่งมีใหช้มตลอดทัง้ปี สวนนีย้งัใชเ้ป็นที่ถ่ายท าละครเร่ืองบลัลงักด์อกไมท้ี่จ าลองเป็นไร่อุ่นไอรกั
ของพุดชมพูอีกดว้ย ใหท้่านถ่ายรูปกับสีสนัของดอกไมม้ากมาย จากนัน้น าท่านแวะเบรกเช็คอินอิสระด่ืม
กาแฟและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แบบยุโรปกันที่ ร้าน Café 

Laura Bar & Restaurant รา้นอาหารและรา้นกาแฟบารส์ุดชิล
ในยามเย็นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา ถ่ายรูปกับมมุสวยที่
ทางรา้นน าพร็อพต่างๆ มาตกแต่งทัง้เกา้อีใ้นสวน ตูโ้ทรศพัทสี์
แดง บ่อน า้อิฐแบบในนิทาน เป็นตน้ และน าท่านปิดทา้ยดว้ยการ
ชมทุ่งดอกเก็กฮวยบิ๊กโจ๊ย ตัง้อยู่บนพืน้ที่ของบิ๊กโจ๊ยคนัทร่ีรีสอรท์ในเขต อ.มวกเหล็ก ซึ่งจะปลกูไล่ระดบับน
เนินบรรยากาศโอบลอ้มดว้ยตน้ไมน้อ้ย  ใหญ่เขียวขจี (ทุ่งดอกเก๊กฮวยจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือน 
พ.ย.- ปลายเดือน ธ.ค.) ท่านสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากดอกเก๊กฮวย เช่น เคร่ืองด่ืมเก๊กฮวยหรือกาแฟ
เก๊กฮวยหรือไอศกรีม เป็นตน้ **ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ตลอดจนถึงกลางเดือน พ.ย.สามารถน าท่านเขา้ชมไร่
องุ่นภูนวพนัธุ ์ตัง้อยู่บนพืน้ที่ 117 ไร่ โดยถูกแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ 

 



นกัท่องเที่ยวทั่วไปไดม้าแวะชมและศึกษาเรียนรู ้ ซึ่งไร่นีม้ีการปลกูองุ่นสายพนัธุ์ดี มีรสชาติอร่อย ไดร้บั
มาตรฐานจาก GAP (Good Agriculture Practice) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรและ
กรมการขา้ว นอกจากผลสดแลว้ ทางไร่ยงัไดน้ าองุ่นสดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ อีกมากมาย อาทิ
เช่น น า้องุ่นสดเขา้มขน้ 100% หรือองุ่นกวนและผลิตภณัฑแ์ปรรูปอีกหลายชนิดดว้ยกัน นอกจากนีย้ังมีผกั
ปลอดสารพิษที่มีรสชาติอร่อย สด สะอาดใหเ้ลือกซือ้กลบับา้น เช่น ผกัสลดัไฮโดร สตอรเบอรร่ี์ เห็ดฟาง เห็ด
นางฟ้า ผกัชี ตน้หอม อินทผาลมั และหน่อไม้สด เป็นตน้** 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบักรุงเทพ    

18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวสัดิภาพ 

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

ก ำหนดกำรเดินทำง    ทุกวันเสำร์และวันอำทิตย์ ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง ธ.ค.63 
29, 30 ส.ค.63 / 5, 6 ก.ย. / 12, 13 ก.ย. / 19, 20 ก.ย. / 26, 27 ก.ย.63 
3, 4 ต.ค. / 10, 11 ต.ค. / 17, 18 ต.ค. / 23, 24, 25 ต.ค. / 31 ต.ค.63 
1 พ.ย.63 / 7, 8 พ.ย. / 14, 15 พ.ย. / 21, 22 พ.ย. / 28, 29 พ.ย.63 
5, 6, 7 ธ.ค. / 10, 11, 12, 13 ธ.ค. / 19, 20 ธ.ค. / 26, 27 ธ.ค.63 

อัตราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ท่านละ 1,199.-    บาท  

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึน้ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวรก์่อนเดินทาง** 

อัตราน้ีรวม 

✓ ค่ารถตูป้รบัอากาศ น าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
✓ บริการน า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด 
✓ ค่าอาหารเชา้และน า้ด่ืม ตามที่ระบุในรายการ 
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
✓ ค่าประกันภยัจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลอุบัติเหตุ     

วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม)์ 
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ี่จะคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราน้ีไม่รวม 

X ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) 

X ค่าทิปไกดแ์ละทีมงานคนขบัรถ ท่านละ 200.- บาท ช าระพรอ้มค่าทวัร ์

X ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ เป็นตน้ 

X ค่าอาหารส าหรบัท่านที่ท่านเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรบัมสุลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 



เง่ือนไขการช าระเงิน 

▪ ส าหรบัการจองทวัร ์ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทวัรเ์ต็มจ านวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทนัทีหลงัจาก
การจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดินทาง 

▪ กรุณาช าระค่าทวัรอ์ย่างนอ้ย 20 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว (หากไม่ช าระตามก าหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)  

เง่ือนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมดัจ า (กรณีที่มี
การเรียกเก็บมดัจ า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร ์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จริง 

● หากมีการยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

***กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร ์โดยมิใช่ความผิดของบริษัททวัร ์บริษัทฯจะคืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง*** 

***ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น *** 

หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึน้ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้

ปรับอากาศ)  ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคา
หรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, 
เหตุการณท์างการเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคัญที่สดุ 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเที่ยวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุวิสยั อาทิ ภยัจาก

ธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยุดงาน หรือส่ิงของสญูหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบสั) ขึน้อยู่กับล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทาง

บริษัทฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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● ผูเ้ดินทางตอ้งใส่หนา้กากอนามัยตลอดการเดินทาง 
● ตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึน้-ลงรถทุกครัง้ 



● ที่นั่งบนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 

 

ผังท่ีน่ังบนรถ 

                                                                                            

 

 


