
 

 

 

 

 

THA01 นครปฐม เทีย่วไมห่มด ไม่

ตอ้งกลบับา้น ONE DAY TRIP 



  



มาตราการดแูลปอ้งกัน การติดเชือ้โควิด-19  

- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัด ท่ีนั่ งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง ( Social 

Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจํารถบัส ตลอดการเดินทาง  

- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 

 

(กรุงเทพฯ) – เมืองรัตติยา – ตลาดทุ่งหนองบัวแดง – พระราชวังสนามจันทร์ – 

วัดพระปฐม เจดีย์ ร าชวรวิหาร  – วั ดศีษ ะทอง  – ตลาดน้ํ าดอนหวาย                                                                                            

(-/L/-) 

06.30   คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท. กม.25 โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยให้

การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากาก

อนามัยแบบผ้า บริการจุดเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนการเดินทาง 

และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตราการการป้องกัน COVID-

19 ก่อนออกเดินทาง  

07.00   ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (พ่น

ฆ่าเชื้อยานพาหนะ และตรวจเช็ค อุณหภมูิพนกังานคนขับรถก่อนการ

เดินทาง) 



08.30   เดินทางถึงจังหวัดนครปฐม ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สถานท่ีท่องเท่ียว

และตลาดร่วมสมัย เมืองรัตติยา เมือง จําลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา โดยอิงจากประวัติศาสตร์ ท้ังประตูชัย ป้อมปราการ กําแพงเมือง 

 ฯลฯ พร้อมด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ทํา อาทิ ปั่น

จักรยานชมวิวเพลินๆ ล่องแพรชม ธรรมชาติ ให้อาหารปลา 

  
10.15   นําท่านชม ตลาดทุ่งหนองบัวแดง ณ บางเลน ต้ังอยู่ในอําเภอเมืองบาง

เลน เป็นตลาดน้ําที่ไม่เหมือนใคร เพราะ ต้ังอยู่ ริมสระบัวกว้างถึง  24 ไร่  ซึ่ ง

นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาเท่ียวชมบัวแดงได้ตลอดท้ังปี ภายในตลาดมีท้ัง

 โซนร้านค้า ร้านอาหาร ต้ังอยู่ในอาคารสไตล์ลอฟท์ให้ความรู้สึกโปร่งโล่ง

สบาย (ไม่รวมค่านั่งเรือชมวิวในทุ่งบัวแดง  

หากลูกค้าต้องการนั่งเรือ อัตราค่าบริการ นั่งเรือลําละ 100 บาท/รอบ นั่ง

ได้ 2-5 คน) 



  
12.00   บริการอาหารกลางวัน  

13.10   ออกเดินทางสู่ พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังท่ีพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างขึ้นบนบริเวณท่ีคาดว่าเป็น

พระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณท่ีเรียกว่า เนินปราสาท สันนิษฐานว่าเดิม

คง เคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ ภายในมี พระตําหนักชาลี

มงคลอาสน์ พระตําหนักมารีราชรัต บัลลังก์ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ 

พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่ งสามัคคีมุขมาตย์  พระ

 ตําหนักทับขวัญ พระตําหนักทับแก้ว ศาลเทพารักษ์  **รวมค่าเข้า** 

  
14.15   เดินทางถึง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด

ราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์ พระปฐมเจดีย์ซึ่ งถือว่าเป็นพระสถูป

เจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็น 



องค์ท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 เมื่อพ.ศ. 2396 พระเจดีย์องค์ใหม่มี

ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ําแบบลังกา มีความสูงจากพ้ืนดินถึง

ยอดมงกุฎ 3 เส้น 1 คืบ 10 นิ้ว (หรือประมาณ 120.5 เมตร) ฐานวัด

โดยรอบได้ 5 ส้น 17 วา 3 ศอก (หรือประมาณ 233 เมตร) 

  
15.35  นําท่านไหว้พระ ขอพร พระราหูชื่อดัง วัดศีษะทอง มีการพัฒนาและมี

ความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยของ หลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ อดีตเจ้าอาวาส 

ท่านเป็นท่ีรู้จักเพราะเป็นคนริเริ่มสร้าง พระราหูอมจันทร์จากกะลา ต า เ ดี ย ว 

ภายในวัดมีพระราหู ขนาดใหญ่ให้สักการะบูชา และเชื่อกันว่า หากใครท่ีได้ไหว้

พระราหูแล้ว ท่านจะช่วย ปัดเป่า เรื่ องร้ายๆ ให้กลายเป็นสิ่ ง ท่ีดี  จะเกิด

ความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีโชคลาภ และเจริญก้าวหน้า  

17.00  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ําดอนหวาย อยู่ใกล้กับวัดดอนหวาย 

แหล่งรวมของอร่อย อาหารไทยท้ังคาว  หวานแบบดั้งเดิม ภายในตลาดน้ํามี

อาหารและร้านค้าจํานวนมากมาย จนทําให้ตลาดน้ําดอนหวายเป็นอีกหนึ่ง

 ตลาดท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเป็นจํานวนมาก  

17.30   ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 

ชั้น 

19.00   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 



อัตราค่าบริการ  
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ หมายเหต ุ

25 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

26 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

27 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

28 กรกฎาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัหยดุยาว) 

1 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

2 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

8 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

9 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพุธ/วนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา) 

15 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

16 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

22 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

29 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

30 สงิหาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

6 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

12 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

26 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

27 กนัยายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

3 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

4 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 



11 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

13 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัองัคาร/วนั

คลา้ยวนัสวรรคต) 

17 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

18 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

23 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัศกุร/์วนัปยิ

มหาราช) 

24 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

25 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

31 ตลุาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

1 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

7 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

8 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

14 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

15 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

21 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

22 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

28 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

29 พฤศจกิายน 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

5 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร/์วนัพอ่) 

6 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

10 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัพฤหัสบด/ีวนั

รฐัธรรมนญู) 

12 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

13 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

19 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัเสาร)์ 

20 ธนัวาคม 2563 999 ไม่มรีาคาเดก็ (วนัอาทิตย์) 

 

หมายเหตุ  



1.กรณีกรุ๊ปที่จะออกเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนจาก

รถบัสปรับอากาศ เป็น รถตู้ปรับอากาศ  

2.โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 



 

 



มาตราการดแูลปอ้งกนั การตดิเชือ้โควดิ-19  

- ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง  

- ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ ก่อนให้บริการทุกครั้ง 

- โต๊ะอาหาร มีการจัด ท่ีนั่ งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง ( Social 

Distancing)  

- บริการหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ท่านละ 1 อัน  

- จุดบริการ แอลกอฮอล์ล้างมือประจํารถบัส ตลอดการเดินทาง  

- จัดผังท่ีนั่ง ตามมาตราการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นําเท่ียวตามรายการ) 

- บริการน้ําดื่ม 1 ขวด/วัน  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 

- มัคคุเทศก์นําเท่ียวตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 

500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 

- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่าย

จริง 

- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท  

 



เงือ่นไขสาํคญัอืน่ๆที่ทา่นควรทราบกอ่นการเดินทาง 

- เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่น ชําระราคาเต็ม หลังจากท่านตอบ

รับบริการ ภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงสําหรับ

การดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ท้ังสิน้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไป

ในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือ

วางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ท้ังนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้า ท่ี เป็นกรณีพิ เศษทุกครั้ งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ 

- กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัว

เครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับ

เจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเลื่อนวัน

และเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน

ไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 

สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ 

ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

- กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณา

แจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ 

(Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือ

ต้ังแต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือ

จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผู้เดินทาง  



- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณี

ท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสาย

การบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้

ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีท่ีจําเป็น

จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาด

กับธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่

สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีท่านไม่

ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่

สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทาง

บริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าท้ังหมด

แล้ว 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความ

ล่าช้าของการจราจร , , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการ

จลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญ

หายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไว้ท่ีโรงแรมและจําเป็นต้อง

ส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านต้องการ  

- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรม

จัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 



**เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทาง

บรษิัทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงทั้งหมดนี้

แลว้** 

 

** ขอขอบพระคณุทกุท่าน ที่มอบความไวว้างใจ ให้

เราบรกิาร ** 

 
 

 

 

 


