
#เที่ยวสุขใจไปสระบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์  
 

  
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 20476 (กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งทีส่อบถาม) 

 
 

สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่าสว่างบุญ - ต านานบ้านไร่กาแฟ -  
ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์ค - สวนบ๊ิกเต้ - เช็คอินคาเฟ่สุดชิค - ไร่องุน่ภูนวพันธุ์ 

 
07.00 น. นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้้าดื่ม 
08.00 น. พร้อมออกเดินทางสู่เขต จังหวัดสระบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้

ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจ้ารถ 

10.15 น. น้าท่านเดินทางถึง จ.สระบุรี ในเขต อ.พระพุทธบาท น้าท่านเข้าสู่  วัดพระพุทธบาท    
ราชวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2167 ในรัชสมัย                         
พระเจ้าทรงธรรม น้าท่านสักการะรอยพระพุทธบาท ปูชนียสถานที่ส้าคัญที่ประทับไว้                       
บนแผ่นดินเหนือไหล่ เขาสุ วรรณบรรพตหรือ เขาสัจจพันธคี รี  ซึ่ งถูกค้นพบในสมัย                            
พระเจ้าทรงธรรม ทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนาคสามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง 
และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจากสวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองส้าริด เป็นนาค 5 เศียร 
บริเวณรอบพระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงรายเพื่อให้ผู้ที่มานมัสการได้ตี แผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อน
ทั้งหลาย ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัย
กรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตามคติของคนโบราณกล่าวไว้ว่าหากได้มานมัสการ
รอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง 7 ครั้ง จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ แม้แต่ในชาติภพนี้ อานิสงส์ผลบุญ
จะส่งให้ชีวิตมีความส้าเร็จสมหวังในทุกประการ  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่  ตลาดโรงคั่วและพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ ตั้งอยู่ใน อ.หนองแซง              

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋แห่งหนึ่งของสระบุรี  จัดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดเช็คอิน                
และถ่ายรูปสไตล์วินเทจได้มากมายหลายมุม ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของเก่าโบราณ             
ที่หาชมได้ยากเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีต รวมทั้งการจ้าลองร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น                    
ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อ โรงรรับจ้าน้า ร้านกาแฟโบราณ สถานีดับเพลิง รวมถึงจ้าหน่าย                     
สินค้าต่างๆ ที่เป็นสินค้าโอท็อปจากชุมชน และโรงคั่วกาแฟที่จะมีสัญญาณดังเมื่อมีเมล็ดกาแฟ
ไหลลงมาตามช่องกระจาดที่รองอยู่ด้านล่างแล้วน้ามาแพ็คส่งขายต่อไปยังที่ต่างๆ จากนั้นน้า
ท่านเดินทางสู่ อ.แก่งคอย เพื่อให้ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันจากหลากหลายร้านค้า 
อาทิ ครัวนพรัตน์ สวนอาหารครัวไทยปลาเผา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่วัดป่าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชมวัดพระมหาเจดีย์ 500 ยอด หรือมีชื่อเต็มว่า
พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2528 โดยหลวงพ่อสมชาย
ปุญญมโนบนเนื้อที่กว่า 400 ไร่ มีเจดีย์องค์ประธานขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 เมตรอยู่
ตรงกลาง และมีหมู่เจดีย์องค์เล็กรายล้อมลดลหลั่นเป็นชั้นอยู่รอบทิศทั้งหมด 9 ชั้น ภายในพระ
เจดีย์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาล, อินเดีย, ศรีลังการวมถึงวัตถุมงคลและ
ของมีค่าสักการะบูชามาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง 500 ยอด  

 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่  อ.มวกเหล็ก เข้าชม  ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค ถือเป็น                   
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ของ จ.สระบุรี แบบครบวงจร ให้ท่านนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับ
ฝูงโคนมที่ยืนแทะเล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลิน ชมการสาธิตรีดนมหรือป้อนนมลูกวัว การท้าปุ๋ย
อินทรีย์จากนม สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศของเมืองคาวบอยที่มีฝูงวัวใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ
ประเทศ และรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของฟาร์มโคนมจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้จาก
พิพิธภัณฑ์ของฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การขับรถเอทีวีหรือขี่จักรยานเสือภูเขา 
เป็นต้น (กิจกรรมนี้จะไม่รวมกับค่าเข้าชม สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจ้ารถ)   

 
 
 
 
 
 
จากนั้น น้าท่านเดินทางสู่  สวนบิ๊กเต้ แหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ

มวกเหล็กเพื่อจัดจ้าหน่ายไปตามตลาดดอกไม้ทั่วไป ประกอบไปด้วยสวนดอกเบญจมาศ
มากมายหลายสายพันธุ์หลากสีสัน อาทิ ขาว เหลือง ชมพู ม่วง เป็นต้น เบ่งบานละลานตาโดย
ปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขาบนพื้นที่กว่าร้อยไร่ ซึ่งมีให้ชมตลอด
ทั้งปี สวนนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายท้าละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ที่จ้าลองเป็นไร่อุ่นไอรักของพุดชมพูอีก
ด้วย ให้ท่านถ่ายรูปกับสีสันของดอกไม้มากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากนั้น น้าท่านแวะเบรกเช็คอินอิสระดื่มกาแฟและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แบบยุโรปกัน           
ที่ร้าน Café Laura Bar & Restaurant ร้านอาหารและร้านกาแฟบาร์สุดชิลในยามเย็น
ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา ถ่ายรูปกับมุมสวยที่ทางร้านน้าพร็อพต่างๆ มาตกแต่งทั้งเก้าอี้
ในสวน ตู้โทรศัพท์สีแดง บ่อน้้าอิฐแบบในนิทาน เป็นต้น  

 
และ น้าท่านปิดท้ายด้วยการ ชมทุ่งดอกเก็กฮวยบิ๊กโจ๊ย ตั้งอยู่บนพื้นที่ของบิ๊กโจ๊ยคันทรี่รีสอร์ท         

ในเขต อ.มวกเหล็ก ซึ่งจะปลูกไล่ระดับบนเนินบรรยากาศโอบล้อมด้วยต้นไม้น้อย  ใหญ่เขียวขจี 
(ทุ่งดอกเก๊กฮวยจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือน พ.ย. - ปลายเดือน ธ.ค.) ท่านสามารถเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวย เช่น เครื่องดื่มเก๊กฮวยหรือกาแฟเก๊กฮวยหรือไอศกรีม เป็นต้น **
ในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค.ตลอดจนถึงกลางเดือน พ.ย.สามารถน้าท่านเข้าชมไร่องุ่นภูนวพันธุ์ 
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 117 ไร่ โดยถูกแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้มาแวะชมและศึกษาเรียนรู้  ซึ่งไร่นี้มีการปลูกองุ่นสายพันธุ์ดี มีรสชาติ
อร่อย ได้รับมาตรฐานจาก GAP (Good Agriculture Practice) ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ออกโดย
กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว นอกจากผลสดแล้ว ทางไร่ยังได้น้าองุ่นสดมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อีกมากมาย อาทิเช่น น้้าองุ่ นสดเข้ามข้น 100% หรือองุ่นกวนและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลายชนิดด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีผักปลอดสารพิษที่มีรสชาติอร่อย สด 
สะอาดให้เลือกซื้อกลับบ้าน เช่น ผักสลัดไฮโดร สตอรเบอร์รี่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ผักชี ต้นหอม 
อินทผาลัม และหน่อไม้สด เป็นต้น** สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางกลับกรุงเทพ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ 

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



ก ำหนดกำร เดิ นทำง    ทุกวัน เสำร์ และวันอำทิตย์  ตลอด เดื อน ส .ค .63  ถึ ง  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,  2 4 ,  2 5  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 ผู้ใหญ ่ท่านละ 1,199.-    บาท  
 

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ 
 

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ช าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง** 
 
อัตรานี้รวม 

 ค่ารถตู้ปรับอากาศ น้าเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
 บริการน้้าดื่มท่านละ 1 ขวด 
 ค่าอาหารเช้าและน้้าดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ  
 ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล

อุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อก้าหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์) 
 ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม 

X ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบก้ากับภาษี
เท่านั้น) 

X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ช้าระพร้อมค่าทัวร์ 

X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น 

X ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 

X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 



เงื่อนไขการช าระเงิน 
 ส้าหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจ้านวนตามรายการระบุ โดยเรียก

เก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ พร้อมขอส้าเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง 
 กรุณาช้าระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว (หากไม่ช้าระตามก้าหนด ถือว่าท่าน

สละสิทธิ์ในการเดินทาง)  
เงื่อนไขการยกเลิก 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บมัดจ้า) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

● หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น้าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 
***กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ 
บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง*** 

 
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่้าเป็น *** 

 
หมายเหตุ 

● การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จ านวน 8 ท่านขึ้นไป (ออก
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ)  ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส้าคัญ
ที่สุด 



● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถ
เรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้ 

● กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้
ทราบล่วงหน้า 

● ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย 
อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ 

● การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับล้าดับการจอง และถือเป็น
สิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ 

● เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควดิ 19 

● ผู้เดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 

● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง 

● ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม 

● มีการฉีดพ่นท้าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
ผังที่น่ังบนรถ 
                                                                                            
 
 
 

 

 

  

 



 

 หากใครสนใจจะจอง... 
 สอบถามผ่าน Line กด : https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน : http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

https://lin.ee/5nDHUO6

