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Tour Code: GQNPT-BS001 

                                                                                

เช็คอิน กิน เท่ียว ไหวพ้ระ นครปฐม 1วนั  

รา้นชะตาธรรมชาติ-พระปฐมเจดีย-์ตลาดน ้าท ุ่งบวัแดง-เมืองรตัติยา 

ตลาดน ้าล าพญา-รา้นนัง่หอ้ยขา@นครชยัศร ี

 
 

เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  
 
                                  ออกเดนิทางทกุวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขัตฤกษ์ 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

ก าหนดวันเดนิทาง 

 

15,16,22,23,29 กมุภาพันธ ์2563 999.- 
07,08,14,15,21,22,28,29  มนีาคม 2563  999.- 
04,05,06 (วันจกัร)ี, 18,19,25,26 เมษายน 2563 999.- 
11,12,13,14,15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต)์ 1111.- 
01,02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563 999.- 
วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ-นครปฐม-รา้นชะตาธรรมชาต-ิพระปฐมเจดยี-์ตลาดน ้าทุง่บวัแดง-เมอืงรัตตยิา 
                                 ตลาดน ้าล าพญา-รา้นน่ังหอ้ยขา@นครชยัศร-ีกรุงเทพฯ 

06.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบรกิารน ้ามัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวภิาวด ีตดิกับสนามกฬีา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับทา่นและคอยอ านวยความสะดวก 

07.00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู ่อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง เชญิท่าน
พักผ่อนตามอสิระบนรถ  บรกิารอาหารกลอ่ง (1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเครือ่งดืม่บนรถ ระหว่างทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

08.00 น. เดนิทางถงึ รา้นชะตาธรรมชาต ิChata Thammachart รา้นกาแฟในรูปแบบคาเฟ่รมิทุ่งนา ววิด ีลมเย็น 
บรรยากาศชวนใหฟิ้นมาก กนิลม ชมววิ ชวิทุง่นากบัคาเฟ่เปิดใหม่ทีท่กุคนตอ้งไปสไตลบ์าหลพีาวลิเลีย่น 
กับววิทุ่งนาเขยีวสวย ทีอ่ยากใหทุ้กคนมาสมัผัส ที่นี่มีอาหาร-เครื่องดืม่คาเฟ่อร่อยเขา้ขน้ราคาไม่แพง 

อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั 
09.30 น. น าทา่นชม พระปฐมเจดยี ์ อ าเภอพระปฐมเจดยี ์จังหวัดนครปฐม เป็นทีป่ระดษิฐานองคพ์ระปฐมเจดยีท์ีม่ี
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ขนาดใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย สรา้งขึน้ในสมัยรัชกาลที ่4  เมือ่ปี พ.ศ. 2396 ภายในบรเิวณวัดพระปฐม
เจดยีม์สี ิง่ทีน่่าสนใจ อาท ิพระร่วงโรจนฤทธิ ์เป็นพระพุทธรูปยนืปางประทานอภยั ประดษิฐานในซุม้วหิาร

ทางทศิเหนือ หนา้องคพ์ระปฐมเจดยีท์ีฐ่านเป็นทีบ่รรจุพระบรมอัฐขิองรัชกาลที่ 6 พพิธิภณัฑว์ัดพระปฐม
เจดยี ์เก็บรวบรวมวัตถโุบราณทีขุ่ดพบในจังหวัดนครปฐม ทัง้สมัยบา้นเชยีง สมัยทวารวด ีในยามค ่าคนื

ซึง่เปืดไฟสอ่งประดบัองคพ์ระปฐมเจดยีส์ง่างดงาม น าทา่นไหวพ้ระขอพร 
 

 
10.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดน ้าทุง่บัวแดง ณ บางเลน ตัง้อยู่รมิทุง่บัวแดงขนาดใหญ่ มพีืน้ทีก่วา้งขวางมากถงึ 

44 ไร่ แบ่งเป็นบงึบัว 24 ไร่ สามารถมาเทีย่วชมไดต้ลอดปี เพราะบัวมีอยู่ 2 สายพันธุ ์คอื บัวสายพันธุ์
ดัง้เดมิ จะบานกอ่นเวลา 9.30  และอกีสายพันธุค์อื บัวแดงมะเหมีย่ว จะบานตลอดทัง้วัน ถา้ใครมาตอน

เชา้ จะไดช้มดอกบัวทัง้สองชนดิบานพรอ้มกันเลย หรือแวะมาทานขา้ว ดืม่กาแฟ รับลม ชมบงึบัว ชว่ง
บ่ายๆ ก็ไดเ้หมอืนกัน ไฮไลทข์องทีน่ี่ คอืน่ังเรือชมบัวแดง เพราะมองจากดา้นบนไม่สวยเท่าไดดู้ระดับ
สายตาแน่นอน ฟินกว่าหลายเทา่ดว้ย โดยพีค่นพายเรอืจะพาเราลอ่งไปจนถงึใจกลางบงึบัวเลยค่ะ เพียง

ล าละ 100 บาท เทา่นัน้เเอง น่ังไดล้ าละไม่เกนิ 5 คน หมายเหต:ุ ราคานี้ไม่รวมคา่ลอ่งเรอืชมบัวแดง 
กลางวัน อสิระอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศยั 

12.00 น. น าทา่นสู ่ตลาดน ้าวัดล าพญา เป็นตลาดทีอ่ยู่รมิฝ่ังแม่น ้าทา่จนีหนา้วัดล าพญา  เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอีก
แห่งหนึง่ทีเ่หมาะส าหรับผูท้ีน่ยิมชมชืน่ กับบรรยากาศบา้นสวนรมิน ้า ท่ามกลางธรรมชาต ินักท่องเทีย่ว
เดนิทางไปสมัผัสทีน่ี่ รับรองว่าจะไม่ผดิหวัง เพราะตลอดเสน้ทางเขา้สูเ่ขตอ าเภอบางเลน เราจะไดเ้ห็น

วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นในย่านนี้ไดเ้ป็นอย่างด ีสภาพภมูปิระเทศมองจากสองฝ่ังถนน เป็นทุง่นา 
สวน ป่า ทีเ่รยีงรายสลบักันไปบอกถงึชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้น ซึง่สว่นใหญ่มีอาชพีท าการเกษตร

ท านา ท าไร่ และท าสวนพชื ผัก ผลไม ้จากนัน้อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกกนิ ตามอัธยาศ ย 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
13.30 น. น าทา่นสู ่ เมอืงรัตตยิา แลนดม์ารค์แห่งใหม่ ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมืองรัตตยิา ด าเนนิการ

ตามแนวคดิ  สถานทีท่อ่งเทีย่วและตลาดร่วมสมัย เป็นเมอืงทีจ่ าลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเป๊ะ ๆ โดยองิจากประวัตศิาสตร ์ทัง้ประตชูยั ป้อมปราการ ก าแพงเมอืง ฯลฯ พรอ้มดว้ยมุมถ่ายรูป
ชคิ ๆ มากมาย อย่างสะพานแขวนสแีดง น ้าตกจ าลอง ชงิชา้รมิน ้า สว่นใครอยากท ากจิกรรม ที่นี่ก็มี

จักรยานใหเ้ราป่ันกนัเพลนิ ๆ พลางชมววิไปเรือ่ย ๆ ถา้ป่ันเขา้ไปลกึหน่อย จะเจอนอ้งควายเดนิเร็มหญา้ 
เซลฟ่ีคูน่อ้งควายเสร็จแลว้ไปใหอ้าหารปลาตอ่ หรอืจะลอ่งแพชมธรรมชาตกิ็มใีหบ้รกิาร 

  



GQNPT-BS001  : เช็คอนิ กนิ เทีย่ว ไหวพ้ระ นครปฐม 1วัน  (รถ)                                                                                                  หนา้ 1 จาก 4                                                                                                                                                                                                          

 
15.30 น. น าทา่นแวะเชค็อนิที ่น่ังหอ้ยขารมิน ้า ถา่ยรูปรังนกบาหล ีที ่รา้นน่ังหอ้ยขา@นครชยัศรี รา้นนี้เป็นรา้นที่

ตัง้อยู่รมิน ้า บรรยากาศเมื่อมองจากภายนอกอาจดูธรรมดา แต่เมื่อไดเ้ขา้มาในรา้นจะตื่นตาตืน่ใจกับ
สไตลก์ารตกแตง่ทีส่วยงาม ออกแนวบา้นสวนรมิคลองผสมผสานกบัแนววนิเทจหน่อยๆ  มีมุมใหน่ั้งทาน

อาหาร ทัง้แบบหอ้ยขารมิน ้า โตะ๊เกา้อีแ้บบวนิเทจ  มมีุมถา่ยรูปเลน่หลายมุม ทัง้มุมแปลตาขา่ยใหน่ั้งเลน่
รับลมเย็น และทีเ่พิม่เตมิข ึน้มไม่นาน คอื รังนกแบบบาหล ี 3 จุด ซึง่เป็นจุดภาพทีส่ามารถโพสตท์่าถ่า

ยูป เก๋ๆ กนัได ้อสิระใหท้า่นถา่ยรูปเลน่ตามอัธยาศยั 
16.30 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
18.00 น. เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ราคา
ทา่นละ (พัก

หอ้งละ 2-3 
ทา่น) 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมเ่กนิ 12 
ปี พักกับ

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กไม่

เกนิ 12 
ปี พักกับ
ผูใ้หญ ่2 

ทา่น (ไม่
มเีตยีง

เสรมิ) 

ผูใ้หญ ่พัก
หอ้งเดีย่ว 

(เพิม่ทา่นละ) 

15,16,22,23,29 กมุภาพันธ ์2563 999.- 999.- 999.- 999.- - 

07,08,14,15,21,22,28,29  มนีาคม 2563 999.- 999.- 999.- 999.- - 

04,05,06 เมษายน (วันจักร)ี  999.- 999.- 999.- 999.- - 

12,13,14,15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 1111.- 1111.- 1111.- 1111.- - 

18,19,25,26 เมษายน 2563 999.- 999.- 999.- 999.- - 

01,02,03,09,10 พฤษภาคม 2563 999.- 999.- 999.- 999.- - 

16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563 999.- 999.- 999.- 999.- - 

 

หมายเหต ุ  เดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 

สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป, โทรศพัทม์อืถอื, แบตส ารอง, ทีช่ารต์โทรศพัท,์ อุปกรณก์นัแดด, ร่มพบั, เสือ้กนัหนาว, ผา้พันคอ 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน, ยาสฟัีน, แชมพูสระผม, ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทอ่งเทีย่วตามรายการ  

2.คา่อาหาร 1 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

3.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

4.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

6.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 
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   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

8.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่โรงแรมทีพ่ัก 

6.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น  

2.ช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน เพือ่เป็นการยนืยันการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงนิเขา้

ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ ก่อนการเดนิทาง 15 วัน เพื่อใช ้

ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรับทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบัตเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรือยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ีผูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาค่าน ้ามันขึน้ ก่อนการเดนิทาง หรือมีการปรับ   

ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   

ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้นี้โดยค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   

ส าคัญ หรือเกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยี หรือไดร้ับ   

บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ" 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่ีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู ้

เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่าน   

ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ   

เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 


