
Tour Code: GQNPT-BS001 

เช็คอนิ กนิ เที่ยว ไหว้พระ นครปฐม 1วนั 
ร้านชะตาธรรมชาติ-พระปฐมเจดย์ี-ตลาดน า้ทุ่งบวัแดง-เมอืงรัตติยา 

ตลาดน า้ล าพญา-ร้านน่ังห้อยขา@นครชัยศรี 
 

เดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 
ออกเดนิทางทุกวนัเสาร์-อาทิตย์ และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

 
 
 
  
 
 
ก าหนดวนัเดินทาง  
07,08,14,15,21,22,28,29  มีนาคม 2563  999.- 
04,05,06 (วนัจกัรี), 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.- 
วนัแรกของการเดินทาง   กรุงเทพฯ-นครปฐม-ร้านชะตาธรรมชาติ-พระปฐมเจดีย-์ตลาดน ้าทุ่งบวัแดง-เมืองรัตติยา 
                                 ตลาดน ้าล าพญา-ร้านนัง่หอ้ยขา@นครชยัศรี-กรุงเทพฯ 
06.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนั ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน ้ ามนั ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกบัสนามกีฬา

กองทพับก ตรงขา้ม ม.หอการคา้ เจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศก ์ ใหก้ารตอ้นรับท่านและคอยอ านวยความสะดวก 
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหนา้สู่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยรถตูป้รับอากาศ 9 ท่ีนัง่ เชิญท่านพกัผอ่น

ตามอิสระบนรถ  บริการอาหารกล่อง (1) ขนมปัง น ้าผลไม ้และเคร่ืองด่ืมบนรถ ระหวา่งทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 



08.00 น. เดินทางถึง ร้านชะตาธรรมชาติ Chata Thammachart ร้านกาแฟในรูปแบบคาเฟ่ริมทุ่งนา วิวดี ลมเย็น 
บรรยากาศชวนให้ฟินมาก กินลม ชมวิว ชิวทุ่งนากบัคาเฟ่เปิดใหม่ท่ีทุกคนตอ้งไปสไตล์บาหลีพาวิลเล่ียน 
กบัวิวทุ่งนาเขียวสวย ท่ีอยากให้ทุกคนมาสัมผสั ท่ีน่ีมีอาหาร-เคร่ืองด่ืมคาเฟ่อร่อยเขา้ขน้ราคาไม่แพง อิสระ
ใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

09.30 น. น าท่านชม พระปฐมเจดีย ์ อ าเภอพระปฐมเจดีย์ จงัหวดันครปฐม เป็นท่ีประดิษฐานองค์พระปฐมเจดียท่ี์มี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 4  เม่ือปี พ.ศ. 2396 ภายในบริเวณวดัพระปฐมเจดีย์
มีส่ิงท่ีน่าสนใจ อาทิ พระร่วงโรจนฤทธ์ิ เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภยั ประดิษฐานในซุ้มวิหารทาง
ทิศเหนือ หนา้องคพ์ระปฐมเจดียท่ี์ฐานเป็นท่ีบรรจุพระบรมอฐิัของรัชกาลท่ี  6 พิพิธภณัฑ์วดัพระปฐมเจดีย์ 
เก็บรวบรวมวตัถุโบราณท่ีขดุพบในจงัหวดันครปฐม ทั้งสมยับา้นเชียง สมยัทวารวดี ในยามค ่าคืนซ่ึงเปืดไฟ
ส่องประดบัองคพ์ระปฐมเจดียส์ง่างดงาม น าท่านไหวพ้ระขอพร 

 

 
10.30 น. น าท่านเดินทางสู่ ตลาดน ้ าทุ่งบวัแดง ณ บางเลน ตั้งอยูริ่มทุ่งบวัแดงขนาดใหญ่ มีพื้นท่ีกวา้งขวางมากถึง 44 

ไร่ แบ่งเป็นบึงบวั 24 ไร่ สามารถมาเท่ียวชมไดต้ลอดปี เพราะบวัมีอยู ่2 สายพนัธ์ุ คือ บวัสายพนัธ์ุดั้งเดิม จะ
บานก่อนเวลา 9.30  และอีกสายพนัธ์ุคือ บวัแดงมะเหม่ียว จะบานตลอดทั้งวนั ถา้ใครมาตอนเชา้ จะไดช้ม
ดอกบวัทั้ งสองชนิดบานพร้อมกันเลย หรือแวะมาทานข้าว ด่ืมกาแฟ รับลม ชมบึงบวั ช่วงบ่ายๆ ก็ได้
เหมือนกนั ไฮไลท์ของท่ีน่ี คือนัง่เรือชมบวัแดง เพราะมองจากดา้นบนไม่สวยเท่าไดดู้ระดบัสายตาแน่นอน 
ฟินกว่าหลายเท่าดว้ย โดยพี่คนพายเรือจะพาเราล่องไปจนถึงใจกลางบึงบวัเลยค่ะ เพียงล าละ 100 บาท เท่า
นั้นเเอง นัง่ไดล้  าละไม่เกิน 5 คน หมายเหตุ: ราคาน้ีไม่รวมค่าล่องเรือชมบวัแดง 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนั  ตามอธัยาศยั 
12.00 น. น าท่านสู่ ตลาดน ้ าวดัล าพญา เป็นตลาดท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าท่าจีนหนา้วดัล าพญา  เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่ง

หน่ึงท่ีเหมาะส าหรับผูท่ี้นิยมชมช่ืน กบับรรยากาศบา้นสวนริมน ้ า ท่ามกลางธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไปสัมผสัท่ีน่ี รับรองวา่จะไม่ผิดหวงั เพราะตลอดเส้นทางเขา้สู่เขตอ าเภอบางเลน เราจะไดเ้ห็นวิถีชีวติความ
เป็นอยูข่องชาวบา้นในยา่นน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี สภาพภูมิประเทศมองจากสองฝ่ังถนน เป็นทุ่งนา สวน ป่า ท่ีเรียง
รายสลบักนัไปบอกถึงชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น ซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตรท านา ท าไร่ และท า
สวนพืช ผกั ผลไม ้จากนั้นอิสระใหท้่านเลือกซ้ือเลือกกิน ตามอธัยาศ ย 
 

  
 
 
 



13.30 น. น าท่านสู่  เมืองรัตติยา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เมืองรัตติยา ด าเนินการตาม
แนวคิด  สถานท่ีท่องเท่ียวและตลาดร่วมสมยั เป็นเมืองท่ีจ าลองบรรยากาศเหมือนอยูใ่นสมยักรุงศรีอยุธยา
เป๊ะ ๆ โดยอิงจากประวติัศาสตร์ ทั้งประตูชัย ป้อมปราการ ก าแพงเมือง ฯลฯ พร้อมด้วยมุมถ่ายรูปชิค ๆ 
มากมาย อยา่งสะพานแขวนสีแดง น ้ าตกจ าลอง ชิงชา้ริมน ้ า ส่วนใครอยากท ากิจกรรม ท่ีน่ีก็มีจกัรยานให้เรา
ป่ันกนัเพลิน ๆ พลางชมวิวไปเร่ือย ๆ ถา้ป่ันเขา้ไปลึกหน่อย จะเจอนอ้งควายเดินเร็มหญา้ เซลฟ่ีคู่นอ้งควาย
เสร็จแลว้ไปใหอ้าหารปลาต่อ หรือจะล่องแพชมธรรมชาติก็มีใหบ้ริการ 

  

 
15.30 น. น าท่านแวะเช็คอินท่ี นัง่ห้อยขาริมน ้ า ถ่ายรูปรังนกบาหลี ท่ี ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี ร้านน้ีเป็นร้านท่ี

ตั้งอยูริ่มน ้ า บรรยากาศเม่ือมองจากภายนอกอาจดูธรรมดา แต่เม่ือไดเ้ขา้มาในร้านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัสไตล์
การตกแต่งท่ีสวยงาม ออกแนวบา้นสวนริมคลองผสมผสานกบัแนววินเทจหน่อยๆ  มีมุมให้นัง่ทานอาหาร 
ทั้งแบบห้อยขาริมน ้ า โต๊ะเกา้อ้ีแบบวินเทจ  มีมุมถ่ายรูปเล่นหลายมุม ทั้งมุมแปลตาข่ายให้นัง่เล่นรับลมเยน็ 
และท่ีเพิ่มเติมข้ึนมไม่นาน คือ รังนกแบบบาหลี  3 จุด ซ่ึงเป็นจุดภาพท่ีสามารถโพสต์ท่าถ่ายูป เก๋ๆกนัได ้
อิสระใหท้่านถ่ายรูปเล่นตามอธัยาศยั 

16.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
18.00 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 

 
 

อตัราค่าบริการทวัร์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ราคาท่านละ 
(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เด็กไม่เกิน 12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่  

2 ท่าน  
(ไม่มีเตียงเสริม) 

ผูใ้หญ่ พกั
หอ้งเด่ียว 

(เพิ่มท่านละ) 

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

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

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

12,13,14,15 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต)์ 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.- - 



หมายเหตุ   เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ทีน่ั่ง 
ส่ิงทีค่วรน าติดตัว 
1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชุดท่ีสวมใส่สบาย,ชุดสุภาพส าหรับการเขา้ชมวดั,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
2.กลอ้งถ่ายรูป, โทรศพัทมื์อถือ, แบตส ารอง, ท่ีชาร์ตโทรศพัท,์ อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, เส้ือกนัหนาว, ผา้พนัคอ 
3.ของใชส่้วนตวัท่าน อาทิ แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน, แชมพสูระผม, ครีมต่างๆ(ส าหรับรายการทวัร์ท่ีมีการคา้งคืน) 
อตัราค่าบริการทวัร์นีร้วม 

1.ค่ารถตูป้รับอากาศ 9 ท่ีนัง่ ท่องเท่ียวตามรายการ  
2.ค่าอาหาร 1 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
3.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
4.ค่าพาหนะทอ้งถ่ิน(ถา้มี) ตามท่ีระบุในรายการทวัร์ 
5.ค่าเคร่ืองด่ืมและของขบเค้ียว บริการบนรถในระหวา่งการเดินทาง 
6.ค่ามคัคุเทศก ์ท่ีคอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง 
   (ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิด 
   จากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
อตัราค่าบริการทวัร์นีไ้ม่รวม 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  
   พยาบาล(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
2.ค่าอาหารม้ือท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์(ม้ือท่ีทานอิสระ),ค่าโทรศพัทแ์ละค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ในห้องพกัโรงแรม 
3.ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
4.ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียว ส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ 
5.ค่าโรงแรมท่ีพกั 
6.ค่าทปิมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อนัเห็นสมควรด้วยน า้ใจของท่าน 
การจองทวัร์และส ารองทีน่ั่ง 
1.กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2.ช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง
ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3.กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 15 วนั เพื่อใช้
ส าหรับการใส่ช่ือตัว๋เคร่ืองบิน(ส าหรับทวัร์เคร่ืองบิน) และการท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
การยกเลกิการเดินทาง 
1.แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  ทางบริษทัฯจะคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2.แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ จะเก็บค่าใชจ่้าย เตม็จ านวนของราคาทวัร์ 
4.การไม่มาช าระเงินค่าทวัร์ตามท่ีก าหนด  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทวัร์ทั้งหมด  
หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ 



1.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงตามท่ี
ก าหนดไว ้ 
2.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร์ หากมีการปรับราคาค่าน ้ ามนัข้ึน ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   
ราคาค่าน ้ามนัและภาษีน ้ามนั(กรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน) 
3.ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เพื่อ   ให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานท่ีและเวลา ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็น   ส าคญั 
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ   บาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผดิชอบของมคัคุเทศกห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
4.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ" 
5.ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดการสูญหายส่ิงของท่ีมีค่า อนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัผูเ้ดินทาง
,เกิดการโจรกรรม,อุบติัเหตุจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
6.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือวา่ท่าน   ละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได ้ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
7.เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัร์ทั้งหมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   
เง่ือนไขและขอ้ตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอ้แลว้ 
 
 


