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Café Day Trip สระบุรี EP#1 

 เทีย่วเมืองรอง ต้องลองไป ปล่อยตัว ปล่อยใจ สัมผสัธรรมชาตอิย่างใกล้ชิด 
วนัอำทิตย์ กรุงเทพฯ – สระบุรี – กรุงเทพฯ 

วดัพระพุทธบาท– ตลาดหัวปล ี- คาเฟ่ในสวนริมแม่น า้ป่าสัก – Street Art @แก่งคอย – หอวฒันธรรมพืน้บ้าน “ไทยวน” 

06.00 น.คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป๊ัมน ้ามนัปตท ดินแดง-วภิาวดีรังสิต)  
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับ 

06.20 น.ออกเดินทางสู่จงัหวดัสระบุรีโดยรถตูป้รับอากาศ พร้อมบริการอาหารว่าง และน า้ด่ืมบนรถ 
08.30 น.เดินทางถึงจงัหวดัสระบุรี 

 
นมัสการรอยพระพุทธบาท วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวหิาร โบราณวตัถุอนัทรงคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ 
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม ปูชนียสถานท่ีส าคญัคือ 
" รอยพระพุทธบาทท่ี ประทบัไวบ้นแผน่ดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพนัธคีรีรอยพระพุทธบาท
มีความกวา้ง 21 น้ิว ยาว 60 น้ิว ลึก 11 น้ิว คน้พบในสมยัพระเจา้ทรงธรรม พระองคท์รงเห็นวา่เป็น รอยพระพุทธ
บาทตามลกัษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างมณฑปชัว่คราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว ้ต่อมาไดมี้การ
สร้าง ต่อเติมกนัอีกหลายสมยัและยงัพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยยอ่ จปร. ท่ีกอ้นหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 
เซนติเมตร เม่ือคร้ันเสด็จ นมสัการรอยพระพุทธบาท นอกจากน้ี ในบริเวณวดัยงัมี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระ
พุทธบาท ( วิหารหลวง ) ซ่ึงเป็นเก็บรวบรวม ศิลปวตัถุ อนัมีค่า อาทิ เคร่ืองทรงสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม เคร่ือง
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ลายครามสังคโลก เคร่ืองทองส าริดโบราณ ศาสตราวุธ โบราณ รอยพระพุทธบาทจ าลอง ยอดมณฑปพระพุทธ
บาทเก่าพดัยศของพระสมยัต่างๆ 

 
ตลาดหัวปล ีตลาดนัดชุมชน แบบมีสไตล์ ตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมไดน่้ารัก มีจุดให้
ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มร่ืนด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบวั ครบครันด้วยสินค้าโอทอปท่ี
สนบัสนุนผลิตภณัฑ์จากชาวบา้น ทั้งของกิน ของใช ้พืช ผกั สวนครัว สมุนไพร ตน้ไม ้ขายเยอะมาก สายกรีนท่ี
ชอบผกัปลอดสารพิษ ผกัสวนครัว รับรองถูกใจ ซ้ือกลบับา้นกนัถุงโตแน่ แนะน า! ร้านขายนมขา้วโพดกบัน ้านม
ขา้ว ไม่ปรุงแต่งรสชาติ ไม่ใส่สารกนัเสีย ไม่ใส่น ้าตาล  ร้านน้ีเด็ดจริงรสชาติอร่อยมาก ไม่พลาดท่ีจะซ้ือกลบับา้น  

 
 

Leaf Garden “คาเฟ่ในสวนริมแม่น า้ป่าสัก ท่ีจะพาคุณผอ่นคลายไปกบัการด่ืมด ่าธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธ์ิ 
โอบลอ้มดว้ยตน้ไมสี้เขียวขจี ร่มร่ืนสบายตา อีกทั้งกองทพัเบเกอร่ี กวา่ 40 ชนิด สลบัหมุนเวยีนมาใหล้ิ้มลองกนั
ในทุกวนั พร้อมๆกบัเมนูเคร่ืองด่ืมสุดโปรด ท่ีรอทุกคนอยู ่เติมเวลาดีๆ ไปดว้ยการพาครอบครัว มาพกัผอ่นหยอ่น
ใจ ท่ีส าคญัไม่ไกลจากกรุงเทพ (ไม่รวมค่าขนม เบเกอร่ี และเคร่ืองด่ืม) 

 
ถ่ายรูปชิคๆ Street Art @แก่งคอย จุดเช็คอินใหม่ล่าสุดของสระบุรี  ถนนศิลปะ ร้านคา้บนตลาดท่าน ้ าแห่งใหม่ 
ของแก่งคอย นอกจากเท่ียวตลาดแลว้ยงัมี จุดถ่ายรูป ใหไ้ดแ้วะถ่ายทั้งวนั ภาพวาดริมก าแพงท่ีสะทอ้นเร่ืองราว วถีิ
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ชีวติ ชุมชน ของอ าเภอแก่งคอย รวมถึงอตัลกัษณ์ความเป็นเมืองแก่งคอย ถูกถ่ายทอดไวบ้นภาพศิลปะแบบสตรีท
อาร์ททั้งบนก าแพง ตึก บา้นเรือน กลายเป็นสีสัน ท่ีใครผา่นไปมาตอ้งหนัมามองและแวะมาถ่ายภาพ 

 
หอวฒันธรรมพืน้บ้าน “ไทยวน” แหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยวน เกิดจาก
แรงบนัดาลใจของอาจารยท์รงชยั วรรณกุล ท่ีตอ้งการจะอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยวน 
จึงได้เร่ิมรวบรวมสถานท่ีและส่ิงของ อาทิ เรือนของเจา้เมืองสระบุรี เรือนของพนัตรีหลวงจบกระบวนยุทธ  
เรือนของเสือคง โจรเล่ืองช่ือในอดีตในจงัหวดัสุพรรณบุรี ผา้ทอโบราณ เรือพื้นบา้นท่ีใช้ลุ่มน ้ าป่าสักและภาค
กลางกว่า 20 ล า โดยอาจารยต์ั้งใจว่าจะให้เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยวนในจงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่มชาวลา้นนาท่ีถูกกวาดตอ้นอพยพมาจากเมือง
เชียงแสน เม่ือประมาณ 200 ปีท่ีแลว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงทีค่วรน าติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร http://www.dhammathai.org/    
ตลาดหวัปลี https://www.facebook.com/ILoveSaraburi/ , https://www.facebook.com/ตลาดหวัปลี-ตลาดสร้างสุข-ชุมชนร่วมสร้าง  

Leaf Garden https://www.facebook.com/leafgarden.saraburi/  
ตลาดท่าน ้าแก่งคอย https://www.facebook.com/thamnamkaengkhoi 
หอวฒันธรรมพื้นบา้น “ไทยวน” https://www.facebook.com/หอวฒันธรรมพ้ืนบา้นไทยวนสระบุรี  

 

 

http://www.dhammathai.org/
https://www.facebook.com/ILoveSaraburi/
https://www.facebook.com/ตลาดหัวปลี-ตลาดสร้างสุข-ชุมชนร่วมสร้าง
https://www.facebook.com/leafgarden.saraburi/
https://www.facebook.com/หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี
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ข้อแนะน าส าหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะโควทิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

อตัราค่าบริการนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5แสนบาท 1-15ปี หรือ อาย ุ75-85ความคุ้มครอง
เหลือ 50% อายตุ  า่กว่า 1ปี หรือ อายเุกิน 85ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถกูฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 

ฟรี!! บริการถ่ายรูปตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าทีจ่ดัส่งในช่องทางทีเ่หมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงิน หากแจ้งภายหลงัการช าระ
เงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)  
3. ค่าทปิทมีงานท่านละ100 บาท 
 

วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์
ไอดี/อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3.ช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่การช าระไม่ครบ 
ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการ
ยกเลิก 
 

การยกเลกิการเดินทาง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัย อาทิ สภาพ
อากาศ การนดัหยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
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หมายเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติัและอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรง
หรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจ
ของผูจ้ดัก ากบั 
5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
 

หากใครสนใจจอง... 

.  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

.  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

.  หรือโทร 02-234-5936 

 

 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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