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Café Day Trip สระบุรี EP#1 

 เที่ยวเมืองรอง ต้องลองไป ปล่อยตัว ปล่อยใจ สัมผสัธรรมชำติอย่ำง
ใกล้ชิด 

วนัอำทิตย์ กรุงเทพฯ – สระบุรี – กรุงเทพฯ 

วดัพระพทุธบาท– ตลาดหวัปลี - คาเฟ่ในสวนริมแม่น ้าป่าสกั – Street Art @แก่งคอย – หอวฒันธรรม

พืน้บา้น “ไทยวน” 

06.00 น.คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ ป ัม๊น ้ามนัปตท ดนิแดง-วภิาวดรีงัสติ)  
โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั 

06.20 น.ออกเดนิทางสูจ่งัหวดัสระบุรโีดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้มบริการอาหารว่าง และน ้าด่ืมบนรถ 
08.30 น.เดนิทางถงึจงัหวดัสระบุร ี

 
นมัสการรอยพระพุทธบาท  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร ์

เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก สรา้งขึน้เมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่
ส าคญัคอื " รอยพระพุทธบาทที่ ประทบัไวบ้นแผ่นดนิเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรอืเขาสจัจพนัธครีรีอย
พระพุทธบาทมคีวามกวา้ง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลกึ 11 นิ้ว คน้พบในสมยัพระเจา้ทรงธรรม พระองคท์รงเหน็
ว่าเป็น รอยพระพุทธบาทตามลกัษณะ 108 ประการ จงึโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งมณฑปชัว่คราว ครอบรอยพระ
พุทธบาทไว ้ต่อมาไดม้กีารสรา้ง ต่อเตมิกนัอกีหลายสมยัและยงัพบรอยจารกึพระปรมาภไิธยย่อ จปร. ทีก่อ้น
หนิขนาดใหญ่ สงูจากพืน้ 160 เซนตเิมตร เมือ่ครัน้เสดจ็ นมสัการรอยพระพทุธบาท นอกจากนี้ ในบรเิวณวดั
ยงัม ีพพิธิภณัฑสถานแห่งชาตพิระพุทธบาท ( วหิารหลวง ) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวม ศลิปวตัถุ อนัมคี่า อาท ิ

เครื่องทรงสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม เครื่องลายครามสงัคโลก เครื่องทองส ารดิโบราณ ศาสตราวุธ โบราณ รอย
พระพทุธบาทจ าลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าพดัยศของพระสมยัต่างๆ 



 
 
 
 
 
 
 

 
ตลาดหวัปลี ตลาดนัดชุมชน แบบมีสไตล ์ตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมไดน่้ารกั 

มจีุดใหถ้่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเยน็สบาย ร่มรื่นดว้ยตน้ไม้ สวนไผ่ และนาบวั ครบครนัดว้ยสนิคา้โอ
ทอปทีส่นับสนุนผลติภณัฑจ์ากชาวบา้น ทัง้ของกนิ ของใช ้พชื ผกั สวนครวั สมุนไพร ต้นไม ้ขายเยอะมาก 

สายกรนีที่ชอบผกัปลอดสารพษิ ผกัสวนครวั รบัรองถูกใจ ซื้อกลบับ้านกนัถุงโตแน่ แนะน า! ร้านขายนม
ขา้วโพดกบัน ้านมขา้ว ไม่ปรุงแต่งรสชาติ ไม่ใส่สารกนัเสยี ไม่ใส่น ้าตาล  รา้นนี้เดด็จรงิรสชาตอิร่อยมาก ไม่
พลาดทีจ่ะซือ้กลบับา้น  

 
 

Leaf Garden “คาเฟ่ในสวนริมแม่น ้าป่าสกั ทีจ่ะพาคุณผ่อนคลายไปกบัการดืม่ด ่าธรรมชาต ิสดูอากาศ
บรสิทุธิ ์โอบลอ้มดว้ยตน้ไมส้เีขยีวขจ ีรม่รืน่สบายตา อกีทัง้กองทพัเบเกอรี ่กวา่ 40 ชนิด สลบัหมุนเวยีนมา
ใหล้ิม้ลองกนัในทุกวนั พรอ้มๆกบัเมนูเครือ่งดืม่สุดโปรด ทีร่อทุกคนอยู ่เตมิเวลาดีๆ  ไปดว้ยการพาครอบครวั 
มาพกัผอ่นหย่อนใจ ทีส่ าคญัไม่ไกลจากกรุงเทพ (ไมร่วมคา่ขนม เบเกอรี ่และเครือ่งดืม่) 

 
ถ่ายรปูชิคๆ Street Art @แก่งคอย จดุเชค็อินใหม่ล่าสดุของสระบรีุ  ถนนศลิปะ รา้นคา้บนตลาดท่า
น ้าแห่งใหม่ ของแก่งคอย นอกจากเทีย่วตลาดแลว้ยงัม ีจุดถ่ายรูป ใหไ้ดแ้วะถ่ายทัง้วนั ภาพวาดรมิก าแพงที่
สะทอ้นเรื่องราว วถิชีวีติ ชุมชน ของอ าเภอแก่งคอย รวมถงึอตัลกัษณ์ความเป็นเมอืงแก่งคอย ถูกถ่ายทอดไว้



 
 
 
 
 
 
 

บนภาพศลิปะแบบสตรทีอารท์ทัง้บนก าแพง ตกึ บา้นเรอืน กลายเป็นสสีนั ทีใ่ครผ่านไปมาตอ้งหนัมามองและ
แวะมาถ่ายภาพ 

 
หอวฒันธรรมพื้นบ้าน “ไทยวน” แหล่งรวบรวมภมิูปัญญาท้องถ่ินวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย
วน เกดิจากแรงบนัดาลใจของอาจารยท์รงชยั วรรณกุล ทีต่้องการจะอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุไ์ทยวน จงึไดเ้ริม่รวบรวมสถานทีแ่ละสิง่ของ อาท ิเรอืนของเจา้เมอืงสระบุร ีเรอืนของพนัตรหีลวง
จบกระบวนยทุธ  เรอืนของเสอืคง โจรเลื่องชื่อในอดตีในจงัหวดัสุพรรณบุร ีผา้ทอโบราณ เรอืพืน้บา้นทีใ่ชลุ้่ม
น ้าป่าสกัและภาคกลางกว่า 20 ล า โดยอาจารยต์ัง้ใจว่าจะใหเ้ป็นแหล่งรวบรวมภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเป็น
แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทยวนในจงัหวดัสระบุร ีซึง่เป็นกลุ่มชาวลา้นนาทีถู่กกวาด
ตอ้นอพยพมาจากเมอืงเชยีงแสน เมือ่ประมาณ 200 ปีทีแ่ลว้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และแวะซือ้ของฝากก่อนกลบั 

19.30 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย - กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

วดัพระพุทธบาทราชวรมหาวหิาร http://www.dhammathai.org/    

ตลาดหวัปล ีhttps://www.facebook.com/ILoveSaraburi/ , 
https://www.facebook.com/ตลาดหวัปล-ีตลาดสรา้งสขุ-ชุมชนรว่มสรา้ง  

Leaf Garden https://www.facebook.com/leafgarden.saraburi/  
ตลาดท่าน ้าแก่งคอย https://www.facebook.com/baanpomphet/  

หอวฒันธรรมพืน้บา้น “ไทยวน” https://www.facebook.com/หอวฒันธรรมพืน้บา้นไทยวนสระบุร ี 



 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5แสนบาท 1-15ปี หรอื อาย ุ75-85ความ
คุม้ครองเหลอื 50% อายตุ า่กวา่ 1ปี หรอื อายเุกนิ 85ปีไมคุ่ม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถกูฆาตกรรมหรอืถกูท ารา้ย) 
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงานท่านละ100 บาท 
 

วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล ์หรอื ไลน์ 

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่ าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงือ่นไขการยกเลกิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้



 
 
 
 
 
 
 

2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 

หมายเหต ุ 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักล่าวทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิชน่ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนนิการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 

3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ รา่งกาย การเจบ็ปว่ย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ สญูหายในทรพัยส์นิหรอือยา่งอื่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตัแิละอื่นๆ ที่
เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั 

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนสง่ ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และค่าใชจ้่ายที่
บรษิทัจา่ยไปแลว้ เป็นตน้    

6.ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็วา่ผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
อนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 



 
 
 
 
 
 
 

 


