#เที่ยวสุขใจไปสระบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
สักการะรอยพระพุทธบาทและวัดป่ าสว่างบุญ-ตานานบ้านไร่กาแฟ-ฟาร์มโคนมไทย เดนมาร์คสวนบิ๊กเต้-เช็คอินคาเฟ่ สุดชิค-ไร่องุน่ ภูนวพันธุ ์
07.00 น.

นัดเวลาพร้อมกันที่จดุ นัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและนา้ ดื่ม

08.00 น.

พร้อมออกเดินทางสูเ่ ขตจังหวัดสระบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตูป้ รับอากาศ ระหว่างทาง
รับฟั งเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสระบุรแี ละสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือ
มัคคุเทศก์ประจารถ

10.15 น.

นาท่านเดินทางถึง จ.สระบุรี ในเขต อ.พระพุทธบาท นาท่านเข้าสู่วัดพระ
พุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็ นพระอารามหลวงชัน้ เอก สร้างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.
2167 ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม นาท่านสักการะรอยพระพุทธบาท ปูชนีย
สถานที่สาคัญที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจจ
พันธคีรี ซึ่งถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ทางขึน้ พระมณฑปเป็ นบันได
นาคสามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจาก
สวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสาริด เป็ นนาค 5 เศียร บริเวณรอบ
พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงรายเพื่อให้ผทู้ ่ีมานมัสการได้ตี แผ่สว่ นกุศลแก่
เพื่อนทัง้ หลาย ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบล้วนสร้าง
ตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตามคติ
ของคนโบราณกล่าวไว้ว่าหากได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทนีค้ รบถึง 7 ครัง้ จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์
แม้แต่ในชาติภพนี ้ อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีความสาเร็จสมหวังในทุกประการ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
ตลาดโรงคั่วและพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ ตัง้ อยู่ใน อ.หนอง
แซง เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋แห่งหนึ่งของสระบุรี จัดเป็ นที่
พักผ่อนหย่อนใจและเป็ นจุดเช็คอินและถ่ายรูปสไตล์วินเทจได้
มากมายหลายมุม ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของเก่า
โบราณที่หาชมได้ยากเหมือนได้ยอ้ นกลับไปในอดีต รวมทั้งการ
จาลองร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้านตัดผม ร้านตัดเสือ้ โรงรรับ
จานา ร้านกาแฟโบราณ สถานีดบั เพลิง รวมถึงจาหน่ายสินค้า
ต่างๆ ที่เป็ นสินค้าโอท็อปจากชุมชน และโรงคั่วกาแฟที่จะมีสญ
ั ญาณดังเมื่อมีเมล็ดกาแฟไหลลงมาตามช่อง
กระจาดที่รองอยู่ดา้ นล่างแล้วนามาแพ็คส่งขายต่อไปยังที่ต่างๆ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ.แก่งคอย เพื่อให้
ท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันจากหลากหลายร้านค้า อาทิ ครัวนพรัตน์ สวนอาหารครัวไทยปลาเผา
เป็ นต้น

บ่าย

นาท่านเดินทางสูว่ ัดป่ าสว่างบุญ ใน อ.แก่งคอย ชม
วัดพระมหาเจดีย์ 500 ยอด หรือมีช่อื เต็มว่าพระมหา
รัตนโลหะเจดียศ์ รีศาสนโพธิสตั ว์สว่างบุญ สร้างขึน้
ในปี พ.ศ.2528 โดยหลวงพ่อสมชายปุญญมโนบน
เนือ้ ที่กว่า 400 ไร่ มีเจดียอ์ งค์ประธานขนาดใหญ่เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 50 เมตรอยู่ตรงกลาง และมีหมู่เจดีย์
องค์เล็กรายล้อมลดลหลั่นเป็ นชัน้ อยู่รอบทิศทั้งหมด 9 ชัน้ ภายในพระเจดียไ์ ด้อญ
ั เชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากประเทศเนปาล, อินเดีย, ศรีลงั การวมถึงวัตถุมงคลและของมีค่าสักการะบูชามาร่วมบรรจุในพระมหา
เจดียค์ รบทัง้ 500 ยอด จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ อ.มวกเหล็ก เข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ของ จ.สระบุรี
แบบครบวงจร ให้ท่านนั่งรถพ่วงชมทุ่งหญ้ากับฝูงโค
นมที่ยืนแทะเล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลิน ชมการสาธิต
รีดนมหรือป้อนนมลูกวัว การทาปุ๋ ยอินทรียจ์ ากนม
สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศของเมืองคาวบอยที่มีฝงู
วัวใหญ่ท่ีสดุ อีกแห่งหนึ่งของประเทศ และรับฟั งเรื่องราวความเป็ นมาของฟาร์มโคนมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
ได้จากพิพิธภัณฑ์ของฟาร์ม นอกจากนีย้ งั มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การขับรถเอทีวีหรือขี่จกั รยานเสือภูเขา เป็ นต้น
(กิจกรรมนีจ้ ะไม่รวมกับค่าเข้าชม สอบถามได้จากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจารถ) จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสูส่ วนบิ๊กเต้ แหล่งปลูกดอกเบญจมาศที่ใหญ่ท่ีสดุ อีกแห่งหนึ่งของมวกเหล็กเพื่อจัดจาหน่ายไปตาม
ตลาดดอกไม้ท่ วั ไป ประกอบไปด้วยสวนดอกเบญจมาศมากมายหลายสายพันธุห์ ลากสีสนั อาทิ ขาว เหลือง
ชมพู ม่วง เป็ นต้น เบ่งบานละลานตาโดยปลูกภายในโรงเรือนสีขาวท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของหุบเขาบนพืน้ ที่
กว่าร้อยไร่ ซึ่งมีให้ชมตลอดทัง้ ปี สวนนีย้ งั ใช้เป็ นที่ถ่ายทาละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ท่ีจาลองเป็ นไร่อ่นุ ไอรัก
ของพุดชมพูอีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูปกับสีสนั ของดอกไม้มากมาย จากนัน้ นาท่านแวะเบรกเช็คอินอิสระดื่ม
กาแฟและถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ แบบ ยุโรปกันที่ร้าน Café
Laura Bar & Restaurant ร้านอาหารและร้านกาแฟบาร์สดุ ชิล
ในยามเย็นท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขา ถ่ายรูปกับมุมสวยที่
ทางร้านนาพร็อพต่างๆ มาตกแต่งทัง้ เก้าอีใ้ นสวน ตูโ้ ทรศัพท์สี
แดง บ่อนา้ อิฐแบบในนิทาน เป็ นต้น และนาท่านปิ ดท้ายด้วยการ
ชมทุ่งดอกเก็กฮวยบิ๊กโจ๊ย ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ของบิ๊กโจ๊ยคันทรี่รีสอร์ทในเขต อ.มวกเหล็ก ซึ่งจะปลูกไล่ระดับบน
เนินบรรยากาศโอบล้อมด้วยต้นไม้นอ้ ย ใหญ่เขียวขจี (ทุ่งดอกเก๊กฮวยจะบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือน
พ.ย.- ปลายเดือน ธ.ค.) ท่านสามารถเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากดอกเก๊กฮวย เช่น เครื่องดื่มเก๊กฮวยหรือกาแฟ
เก๊กฮวยหรือไอศกรีม เป็ นต้น **ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.ตลอดจนถึงกลางเดือน พ.ย.สามารถนาท่านเข้าชมไร่
องุ่นภูนวพันธุ์ ตัง้ อยู่บนพืน้ ที่ 117 ไร่ โดยถูกแบ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้มาแวะชมและศึกษาเรียนรู ้ ซึ่งไร่นีม้ ีการปลูกองุ่นสายพันธุ์ดี มีรสชาติอร่อย ได้รบั
มาตรฐานจาก GAP (Good Agriculture Practice) ซึ่งเป็ นค่ามาตรฐานที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรและ
กรมการข้าว นอกจากผลสดแล้ว ทางไร่ยงั ได้นาองุ่นสดมาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อีกมากมาย อาทิ
เช่น นา้ องุ่นสดเข้ามข้น 100% หรือองุ่นกวนและผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลายชนิดด้วยกัน นอกจากนีย้ ังมีผกั
ปลอดสารพิษที่มีรสชาติอร่อย สด สะอาดให้เลือกซือ้ กลับบ้าน เช่น ผักสลัดไฮโดร สตอรเบอร์ร่ี เห็ดฟาง เห็ด
นางฟ้า ผักชี ต้นหอม อินทผาลัม และหน่อไม้สด เป็ นต้น**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

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

กำหนดกำรเดินทำง

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

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

1,199.-

บาท

ผู้ใหญ่ตงั้ แต่ 8 ท่านขึน้ ไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ
**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 200 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**
อัตรานีร้ วม






ค่ารถตูบ้ สั ปรับอากาศ นาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
บริการนา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด
ค่าอาหารเช้าและนา้ ดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกาหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์ท่ีจะคอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่รวม
X ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้ งการใบกากับภาษี เท่านัน้ )
X ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ 200.- บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์
X ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและ
ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็ นต้น
X ค่าอาหารสาหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
X ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

เงือ่ นไขการชาระเงิน


สาหรับการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินทัวร์เต็มจานวนตามรายการระบุ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจาก
การจองทัวร์ พร้อมขอสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ดินทาง
 กรุณาชาระค่าทัวร์อย่างน้อย 20 วันก่อนวันที่นาเที่ยว (หากไม่ชาระตามกาหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
เดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา (กรณีท่ีมี
การเรียกเก็บมัดจา) โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
● หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
***กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยมิใช่ความผิดของบริษัททัวร์ บริษัทฯจะคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง ***
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่ารถ, ค่าโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ น ***
หมายเหตุ
● การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็ นผู้ใหญ่ จานวน 8 ท่านขึน้ ไป (ออกเดินทางโดยรถตู้
ปรับอากาศ) ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา
หรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ,
เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วน
บริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือ้ สัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ ภัยจาก
ธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่ างๆ
● การจัดที่น่ งั บนรถบัส (กรณีท่ีคณะเดินทางโดยรถบัส) ขึน้ อยู่กบั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิทธิ์ขาดของทาง
บริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่วงภาวะโควิด 19
● ผูเ้ ดินทางต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึน้ -ลงรถทุกครัง้

● ที่น่ งั บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม
● มีการฉีดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร
ผังที่น่ังบนรถ

