
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 
 
 
 



 
 

นครปฐม ไหวพ้ระ เพ่ิมสิรมิงคล เสรมิบารมี (One Day Trip) 

กรงุเทพฯ-นครปฐม-วดักลางลางพระ-วดัเจริญราษฏรบ์ ารงุ-วดัไรแ่ตงทอง-วดัป่าปฐมชยั-พระปฐม

เจดีย-์วดัศรีษะทอง-ตลาดน ้าดอนหวาย-กรงุเทพฯ 

06.00 น. จดุนดัพบ : ป้ัม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงขา้ม ม.หอการคา้).....  

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รบัอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ท่ีนัง่ เดินทางส ู ่จ.นครปฐม 

06.30 น. น าท่านออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ท่ีจะมาใหข้อ้มลูสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บรกิารอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.00 น. พาท่านไหวพ้ระ เสริมมงคล ขอพร วดักลางบางพระ ภายในวัดนอกจากจะมีการตกแตง่ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบไทยๆท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงามแลว้ ยงัมี พระองคใ์หญ่อย่าง "หลวงพ่อสมหวงั" 

ประดิษฐานอยู่ โดยมีความเช่ือท่ีว่าหากใครไดม้าขอพรกบัหลวงพ่อแลว้จะสมหวงัทกุประการ 

โดยเฉพาะการขอเลขเด็ด และความรกั ท่ีมีคนน าหวัหมมูาถวายเป็นรอ้ยๆหัว เนือ่งจากขอพรแลว้ได ้

ในสิ่งท่ีหวังเอาไว ้

09.30 น. น าท่านเดินทางถึง วดัเจรญิราษฏรบ์ ารงุ วัดสวยใน อ.ก าแพงแสน กบัความงดงามของพระพทุธรปู

ท่ีตัง้ตระหงา่นอยู่รอบตวัอโุบสถ  และไมจ่บความสวยแคน่ัน้ แตภ่ายในอโุบสถยงัถกูตกแตง่ดว้ยไม้

แกะสลกั ท่ีท าออกมาไดอ้ย่างประณีต มีพระสมเด็จองคป์ฐมปางมหาจกัรพรรดิ์ (พระพทุธรปูทรงเคร่ือง

จกัรพรรดิ์) เป็นประธานประจ าอโุบสถ ซ่ึงเป็นปรางที่หาชมท่ีไหนในเมืองไทยไมไ่ดอี้กแลว้ 

10.30 น. เดินทางถึง วดัไรแ่ตงทอง อีกหนึง่วัดสวยท่ีเชื่อว่าหลายคนยงัไมร่ ูจ้กั ตัง้อยู่ใน อ.ก าแพงแสน ตืน่ตาไป

กบัความงดงามของ "หลวงปู่หลิวประทบัพญาเตา่เรือน" สีทององคใ์หญ่ ที่ผูค้นชอบเดินทางมากราบ

ไหว ้เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร ขอโชคลาภ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีความเช่ือท่ีว่า หากใครไดล้อดใต้

ทอ้งพญาเต่า จะท าใหมี้อายยุนืยาวเหมือนเต่า รา่งกายแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

11.30 น. ชมอโุบสถไม ้วดัป่าปฐมชยั ท่ีถกูสรา้งในสไตลล์า้นนา มีตน้ฉบบัมาจากวัดไหลหิ่นหลวง จ.ล าปาง 

บริเวณดา้นหลงัมี "เจดียปั์ญญาธโรนสุรณส์ถาน" บรรจพุระบรมสารีริกธาตบุนยอดฉตัร สว่นอีกดา้น

หนึง่ของวัด จะเป็นเจดียพ์ระชยัมงคลศรีทราวดี ท่ีภายในประดิษฐานพระพทุธรปู และรปูหลอ่จ าลอง

พระเกจิชื่อดงัมากมาย   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นกุง้อบภเูขาไฟ (ม้ือท่ี 2)  
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร วัดอารามหลวงชัน้เอก ชนดิราชวรมหาวิหาร 

ประดิษฐานขององคพ์ระปฐมเจดียข์นาดใหญ่และงดงามแห่งหนึง่ของโลก ซ่ึงจงัหวัดนครปฐมยงัใชพ้ระ

ปฐมเจดียเ์ป็นตราประจ าจังหวัดอีกดว้ย พระปฐมเจดียท่ี์เราเห็นอยู่ในปัจจบุนันีเ้ป็นองคท่ี์สรา้งขึน้ใน

สมยัรชักาลท่ี 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งครอบพระเจดียอ์งคเ์ดิมซ่ึงเป็นเจดียเ์กา่แกม่ี

ฐานแบบโอคว า่และมียอดปรางคอ์ยู่ขา้งบน สนันษิฐานว่ามีอายอุยู่ในตอนตน้พทุธศตวรรษที่ 4  

14.30 น. น าท่านไหว ้สกัการะ พระราห ูวดัศีรษะทอง เป็นวัดเกา่แกท่ี่มีมาตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 1 ภายในมี "พระ

ราหขูนาดใหญ่" ไวใ้หส้กัการะบชูาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีความเช่ือว่า หากใครไดไ้หวพ้ระราห ู

แลว้ ท่านจะปัดเป่าเรือ่งรา้ยๆ ใหก้ลายเป็นดี มีความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน มีโชคลาภ เจรญิ

ในหนา้ท่ีการงาน ร า่รวยเงินทอง ฯลฯ  



 
 
15.30 น. พาท่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากจาก ตลาดน ้าดอนหวาย ตลาดโบราณที่มีขึน้ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 6 เป็น

ตลาดอยู่ตดิริมแมน่ า้ท่าจีน ปัจจบุนัมีอาหารและขนมจ าหนา่ยมากมาย รวมไปถึงสินคา้การเกษตรอีก

ดว้ย ส าหรบัสินคา้ท่ีขาย ณ ตลาดน า้ดอนหวายนีม้ีมากมายใหเ้หลา่ นกัชอ้ป นกัชิมไดเ้ลือกกนัตาลาย

เลยทีเดียว มีทัง้ สม้โอผลไมข้ึน้ชื่อของจงัหวัดนครปฐม กนุเชียง ปลาสลิด รวมไปถึงเป็ดพะโลท่ี้เป็นของ

ขึน้ชื่อที่นีท่ี่นกัชิมทัง้หลายไมค่วรพลาด และยงัมีอาหารอีกมากมายใหเ้ลือก แถมแมค่า้ท่ีนีย่งัใจดีใหช้ิมฟรี

กนัอีกดว้ย นอกจากนัน้ยงัมีของฝากมากมายใหเ้ลือกซ้ือ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบั

จดุหมายปลายทาง 

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 1,000 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 

สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 10 วนั 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันอาทิตย ์ 01 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 07 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 14 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 21 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 28 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 มีนาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 04 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 เมษายน 2563 (วันหยดุ) 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 11 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 18 เมษายน 2563 1,890.- VAN 



 
 

วันอาทิตย ์ 19 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 25 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 เมษายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 02 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 03 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันจนัทร ์ 04 พฤษภาคม 2563 (วันหยดุ) 1,890.- VAN 

วันพธุ 06 พฤษภาคม 2563 (วันหยดุ) 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 09 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 10 พฤษภาคม  2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 16 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 17 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 23 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 24 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 30 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 31 พฤษภาคม 2563 1,890.- VAN 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 1,890.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 8 ท่าน ข้ึนไป บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิารหรอื

ยกเลิกหรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 8 ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อัตราน้ีรวม 

 รถตูป้รบัอากาศ VIP 9 ท่ีนัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 

 น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

 คา่ธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

 มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัตศิาสตรส์ถานท่ี พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตราน้ีไม่รวม 

× คา่ธรรมเนียมเขา้สถานท่ี ของชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่มเตมิตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ข้ึนอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้)  

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงนิของท่าน  

2. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วนั 

เพ่ือใชส้ าหรบัการใสช่ื่อตัว๋เคร่ืองบิน (ส าหรบัทวัรเ์คร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

5. หากจองกอ่นวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระสว่นที่เหลือกอ่นวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย15  วนัก่อนการเดินทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผ ูร้ว่มเดินทางไม่

ถึง 8 ท่าน ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมีการปรบัราคาคา่น า้มนัขึน้ กอ่นการเดินทาง หรือมี
การปรบั ราคาคา่น า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของ

ท่านเป็น ส าคญั หรือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้บั บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรบัผิดชอบของมคัคเุทศกห์รือทีมงาน 



 
 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีคา่ อนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุตัเิหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระคา่มดัจ าหรือช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบั เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 


