
 
 
 
 
 
 

รหัสทัวร ์AD18-22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดวันเดินทำง  

กุมภำพันธ์ 64 

07, 14, 21, 28 

มีนำคม 64 

07, 14, 21, 28 

เมษำยน 64 

04, 11, 18, 25 



 
 
 
 
 
 

Cafe’ Day Trip    นครปฐม 1 วัน EP#1 

เที่ยวใกล้กรุง ชมทุ่งบัวแดง สักกำระพระปฐมเจดีย์ เดินชิลตลำดน ้ำ  
 

วนัอาทิตย ์ กรงุเทพฯ – นครปฐม – กรงุเทพฯ 

ตลาดน ้าทุ่งบวัแดง – ตลาดน ้าล าพญา – องคพ์ระปฐมเจดีย ์– พระราชวงัสนามจนัทร ์

06.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย (จดุจอดรถ ป ัม้ปตท. – พระราม2 บางมด) เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 

06.45 น. ออกเดนิทางสู่ จ. นครปฐม โดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารกล่อง และน ้าดื่มบนรถ  
08.00 น. เดนิทางถงึ อ.บางเลน นครปฐม  
 

 
 
ตลาดน ้าทุ่งบวัแดง ณ บางเลน ตัง้อยู่รมิทุ่งบวัแดงขนาดใหญ่ มพีืน้ทีก่วา้งขวางมากถงึ 44 ไร่ แบ่งเป็นบงึ
บวั 24 ไร่ สามารถมาเทีย่วชมไดต้ลอดปี เพราะบวัมอียู่ 2 สายพนัธุ ์คอื บวัสายพนัธุด์ ัง้เดมิ จะบานก่อนเวลา 
9.30  และอกีสายพนัธุค์อื บวัแดงมะเหมีย่ว จะบานตลอดทัง้วนั ถา้ใครมาตอนเชา้ จะไดช้มดอกบวัทัง้สอง
ชนิดบานพรอ้มกนัเลยค่ะ  
ไฮไลท์ของท่ีน่ี ห้ามพลาดการนัง่เรือชมบวัแดง เพราะมองจากดา้นบนไม่สวยเท่าไดดู้ระดบัสายตาแน่นอน 

ฟินกว่าหลายเท่าดว้ย โดยพีค่นพายเรอืจะพาเราล่องไปจนถงึใจกลางบงึบวักนัเลย  แถมยงัมบีรกิารถ่ายรูปโด
รนให้ด้วย คราวนี้เราจะได้มภีาพมุมสูงนอนหรือนัง่อยู่บนเรือกลับไปอวดเพื่อนๆ  กันจ้า (ไม่รวมค่าเรอืชม
ดอกบวัแดงและค่าบรกิารถ่ายภาพทุดชนิดของทางทุ่งบวัแดง) 



 
 
 
 
 
 

 
 

ตลาดน ้าวดัล าพญา ตัง้อยู่รมิฝ ัง่แม่น ้านครชยัศร ีหรอื แม่น ้าท่าจนี ทีน่ี่มที ัง้โซนตลาดสด และโซนรา้นอาหาร 
โดยตลาดสดนัน้จะอยู่ทีด่า้นนอก มเีวลาใหท้่านเดนิชลิล์ เลอืกซื้อผลติภณัฑต์่างๆ จากชาวบา้น ชาวสวน
ทอ้งถิน่แบบสดๆ ส่งตรงจากสวนกนัไดเ้ลยทเีดยีว และทีส่ าคญักค็อื ราคาพชืผกัต่างๆ ตอ้งบอกว่า ถูกมากๆ   

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั ตลาดน ้าล าพญา  

 
บ่าย องคพ์ระปฐมเจดีย ์ สถานทีท่ีเ่รยีกไดว้่าเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงและเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดันครปฐม

มาอยา่งยาวนาน ตัง้อยูภ่ายในวดัพระปฐมเจดยีร์าชวรมหาวหิาร ต าบลพระปฐมเจดยี ์อ าเภอเมอืงนครปฐม ซึง่
ภายในพระเจดยีเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุขององคพ์ระโคตมพุทธเจา้   โดยลกัษณะของเจดยีน์ัน้ 

จะเป็นพระเจดยีอ์งคข์นาดใหญ่ รูประฆงัคว ่า ปากผายใหญ ่ โครงสรา้งดา้นในจะเป็นไมซ้งุรดัดว้ยโซ่เสน้ใหญ่
ก่อนจะก่ออฐิถอืปูนทบั ตกแต่งและประดบัดว้ยกระเบื้องปูทบั มวีหิารทัง้ 4 ทศิ และก าแพงแกว้อกี 2 ชัน้ เป็น
พระเจดยีท์รงลงักาในแบบสุโขทยั นอกจากนี้ยงัม ี พระร่วงโรจนฤทธิ ์ ทีเ่ป็นพระพทุธรูปยนืปางประทานอภยั 

ประดษิฐานอยูภ่ายในซุม้วหิารหนา้องคพ์ระปฐมเจดยี์ สรา้งมาตัง้แต่ในสมยัรชักาลที่ 6 โดย พระเศยีร พระ
หตัถ์ และพระบาท นัน้น ามาจากเมอืงศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั และทีฐ่านพระพุทธรูปองคน์ี้ ยงัเป็นทีบ่รรจุ
พระบรมอฐัขิองพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัอกีดว้ย 

 



 
 
 
 
 
 

 พระราชวงัสนามจนัทร ์ถูกจดัสรา้งขึน้โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฏเกลา้เจา้อยู่หวั ซึง่ภายในพระราชวงัจะมี
บรรยากาศทีร่่มรื่น ปจัจุบนัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนส าหรบัประชาชนทัว่ไป ทีส่ามารถเขา้มาเดนิเลน่ เยีย่มชมความ
สวยงามของสิง่ปลูกสรา้งดา้นใน ซึง่ทางส านกัพระราชวงัไดเ้ปิดใหเ้ขา้ชมพระต าหนกั และพระทีน่ัง่ดา้นใน  

พระราชวงัแห่งนี้พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้ ตัง้แต่ยงัทรง
ด ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมาร เริม่กอ่สรา้งในปี พ.ศ. 2450 โดย หลวง
พทิกัษม์านพ (น้อย ศลิปี) ซึง่ต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศลิป์ประสทิธิ ์ เป็นผูด้ าเนินการกอ่สรา้ง พระทีน่ัง่ เมือ่
แรกสรา้งมเีพยีง 2 พระทีน่ัง่ ไดแ้ก่ พระทีน่ัง่พมิานปฐม และพระทีน่ัง่อภริมยฤ์ด ี และพระราชทานนามตาม
ประกาศลงวนัที ่27 สงิหาคม 2454   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากกอ่นกลบั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการทอ่งเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของท่านเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย  - กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มูลอา้งองิดา้นลา่ง เพือ่วตัถุประสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ  

ตลาดน ้าวดัล าพญา  https://th-th.facebook.com/Lumphaya/ 

องคพ์ระปฐมเจดยี,์ พระราชวงัสนามจนัทร ์  http://www.nakhonpathom.go.th 

 

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

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. ค่ารถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. ค่าเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบุ 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท ค่ารกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อายุ 75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัการถูกฆาตกรรม
หรอืถูกท ารา้ย) 



 
 
 
 
 
 

5. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้กอ่นการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รูปถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชื่อผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล์) ส่งขอ้มูลทัง้หมดมายงัอเีมล์ หรอื ไลน์ 

2. เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มูลแลว้ จะตดิตอ่กลบั เพื่อยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3.ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืว่าไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงื่อนไขการยกเลกิ 

 
การยกเลิกการเดินทาง  
1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสุดวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยดุงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

 
หมายเหตุ  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 8 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวน ดงักลา่วทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. การเปลีย่นแปลงโปรแกรม อาจเกดิขึน้ได ้ตาม สถานการณ์ อาทเิช่น การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  

ซึง่บรษิทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรกัษาผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง ใหด้ทีีส่ดุ 
3. ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย 

อุบตัเิหตุต่างๆ  สญูหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ 

ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  



 
 
 
 
 
 

4. พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากบรษิทัขนส่ง  ผูเ้ดนิทางไม่
สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส คา่เสยีความรูส้กึ และคา่ใชจ้่ายที่
บรษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทาง หากผูจ้ดัเหน็ว่าผูเ้ดนิทางประพฤตตินทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายตอ่ผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค า
ชีแ้จงของเจา้หน้าที ่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าว
ด าเนินตอ่ไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 



 
 
 
 
 
 

 


