
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 18488 (กรณุาแจง้รหัสโปรแกรมทกุครัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เดินทาง ทกุวนัเสาร–์อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นครปฐม ไหวพ้ระ เพ่ิมสิริมงคล เสริมบารมี (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).....  

เจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน ออกเดินทางดว้ย รถ

ตูป้รับอากาศ VIP รุ่นใหม ่9 ที่นัง่ เดินทางส ู ่จ.นครปฐม 

06.30 น. น าท่านออกเดินทาง พรอ้มมคัคเุทศกอ์ารมณด์ี ที่จะมาใหข้อ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ และดแูลท่าน

ตลอดการเดินทาง ★★พิเศษ...บริการอาหารเชา้บนรถ พรอ้มน ้าด่ืม★★ 

08.00 น. พาท่านไหวพ้ระ เสริมมงคล ขอพร วดักลางบางพระ ภายในวัดนอกจากจะมีการตกแตง่ดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบไทยๆที่มีความอ่อนชอ้ยงดงามแลว้ ยังมี พระองคใ์หญ่อย่าง "หลวงพ่อสมหวงั" 

ประดิษฐานอยู่ โดยมีความเช่ือท่ีว่าหากใครไดม้าขอพรกบัหลวงพ่อแลว้จะสมหวงัทกุประการ 

โดยเฉพาะการขอเลขเด็ด และความรกั ที่มีคนน าหัวหมมูาถวายเป็นรอ้ยๆหัว เนือ่งจากขอพรแลว้ได ้

ในสิ่งที่หวังเอาไว ้

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

ที่ตัง้ตระหงา่นอยู่รอบตวัอโุบสถ  และไมจ่บความสวยแค่นัน้ แตภ่ายในอโุบสถยังถกูตกแตง่ดว้ยไม้

แกะสลกั ที่ท าออกมาไดอ้ย่างประณีต มีพระสมเด็จองคป์ฐมปางมหาจกัรพรรดิ์ (พระพทุธรปูทรงเครื่อง

จกัรพรรดิ์) เป็นประธานประจ าอโุบสถ ซ่ึงเป็นปรางที่หาชมที่ไหนในเมืองไทยไมไ่ดอ้ีกแลว้ 

10.30 น. เดินทางถึง วดัไรแ่ตงทอง อีกหนึง่วัดสวยที่เชื่อว่าหลายคนยังไมร่ ูจ้กั ตัง้อยู่ใน อ.ก าแพงแสน ตื่นตาไป

กบัความงดงามของ "หลวงปู่หลิวประทบัพญาเตา่เรือน" สีทององคใ์หญ่ ที่ผูค้นชอบเดินทางมากราบ

ไหว ้เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร ขอโชคลาภ ฯลฯ นอกจากนีย้ังมีความเช่ือท่ีว่า หากใครไดล้อดใต้

ทอ้งพญาเต่า จะท าใหม้ีอายยุืนยาวเหมือนเต่า รา่งกายแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 

11.30 น. ชมอโุบสถไม ้วดัป่าปฐมชยั ที่ถกูสรา้งในสไตลล์า้นนา มีตน้ฉบับมาจากวัดไหล่หินหลวง จ.ล าปาง 

บริเวณดา้นหลงัมี "เจดียปั์ญญาธโรนสุรณส์ถาน" บรรจพุระบรมสารีริกธาตบุนยอดฉัตร ส่วนอีกดา้น

หนึง่ของวัด จะเป็นเจดียพ์ระชยัมงคลศรีทราวดี ที่ภายในประดิษฐานพระพทุธรปู และรปูหล่อจ าลอง

พระเกจิชื่อดงัมากมาย   

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

ประดิษฐานขององคพ์ระปฐมเจดียข์นาดใหญ่และงดงามแห่งหนึง่ของโลก ซ่ึงจงัหวัดนครปฐมยังใชพ้ระ

ปฐมเจดียเ์ป็นตราประจ าจังหวัดอกีดว้ย พระปฐมเจดียท์ี่เราเห็นอยู่ในปัจจบุันนีเ้ป็นองคท์ี่สรา้งขึน้ใน

สมยัรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งครอบพระเจดียอ์งคเ์ดิมซ่ึงเป็นเจดียเ์ก่าแก่มี

ฐานแบบโอคว า่และมียอดปรางคอ์ยู่ขา้งบน สนันษิฐานว่ามีอายอุยู่ในตอนตน้พทุธศตวรรษที่ 4  

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

ราหขูนาดใหญ่" ไวใ้หส้ักการะบชูาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีความเช่ือว่า หากใครไดไ้หวพ้ระราห ู

แลว้ ท่านจะปัดเป่าเรื่องรา้ยๆ ใหก้ลายเป็นดี มีความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน มีโชคลาภ เจรญิ

ในหนา้ท่ีการงาน ร า่รวยเงินทอง ฯลฯ  

15.30 น. พาท่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของฝากจาก ตลาดน ้าดอนหวาย ตลาดโบราณที่มีขึน้ตัง้แตส่มยัรัชกาลที่ 6 เป็น

ตลาดอยู่ติดริมแมน่ า้ท่าจีน ปัจจบุันมีอาหารและขนมจ าหนา่ยมากมาย รวมไปถึงสินคา้การเกษตรอีก

ดว้ย ส าหรับสินคา้ที่ขาย ณ ตลาดน า้ดอนหวายนีม้ีมากมายใหเ้หล่า นกัชอ้ป นกัชิมไดเ้ลือกกนัตาลาย

เลยทีเดียว มีทัง้ สม้โอผลไมข้ึน้ชื่อของจงัหวัดนครปฐม กนุเชียง ปลาสลิด รวมไปถึงเป็ดพะโลท้ี่เป็นของ

ขึน้ชื่อที่นีท่ี่นกัชิมทัง้หลายไมค่วรพลาด และยังมีอาหารอีกมากมายใหเ้ลือก แถมแมค่า้ที่นียั่งใจดีใหช้ิมฟรี



 
 
 

กนัอีกดว้ย นอกจากนัน้ยังมีของฝากมากมายใหเ้ลือกซ้ือ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบั

จดุหมายปลายทาง 

20.00 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**หมายเหต:ุ โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

เง่ือนไขการจอง ช าระเต็มจ านวน 2,190 บาท  

ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจองเขา้มา 

*** เม่ือช าระค่าทวัรแ์ลว้ ถือว่าท่านรบัทราบเง่ือนไขในการจองทวัรน้ี์ทกุประการ *** 
 

Date วนัเดินทาง ราคาท่านละ ประเภทรถ 

วันพธุ 03 มิถนุายน 2563 (วันหยดุ) 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 06 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 07 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 13 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 14 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 20 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 21 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 27 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 28 มิถนุายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 04 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 05 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันจนัทร ์ 06 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 11 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 12 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 18 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 19 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 25 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 26 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอังคาร 28 กรกฎาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 01 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 02 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 08 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 09 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันพธุ 12 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 15 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 16 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 22 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 23 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 29 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 30 สิงหาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 05 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 12 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 19 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 20 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 26 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 กนัยายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 03 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 04 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 10 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 11 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอังคาร 13 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 17 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 18 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันศกุร ์ 23 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 24 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 25 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 31 ตลุาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 01 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 07 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 08 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 14 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 15 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 21 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 22 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 28 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 05 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 06 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันจนัทร ์ 07 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันพฤหัสบดี 10 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 12 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 13 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 19 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 



 
 
 

วันอาทิตย ์ 20 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันเสาร ์ 26 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

วันอาทิตย ์ 27 ธนัวาคม 2563 2,190.- VAN 

 

อตัราขา้งตน้ ส าหรบัคณะเดินทาง 6 ท่าน ขึ้นไป บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบริการหรือ

ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผ ูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม 

✓ รถตูป้รับอากาศ VIP 9 ที่นัง่ พรอ้มน า้มนัและคนขบัน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 

✓ น า้ดื่ม ขนม บริการตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตา่งๆ ตามที่ระบใุนรายการ  

✓ มคัคเุทศก ์ช านาญขอ้มลูและประวัติศาสตรส์ถานที่ พรอ้มใหข้อ้มลู และน าเที่ยวตลอดการเดินทาง 

✓ ประกนัอบุัติเหตกุารเดินทางตามเงือ่นไขและขอ้ตกลง ในกรมธรรม ์

อัตรานี้ไม่รวม 

× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ ของชาวตา่งชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 

× ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

× ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ (ขึ้นอย ูก่บัความพึงพอใจ และสินน ้าใจของลกูคา้) 

เง่ือนไขการจองและส ารองท่ีนั่ง 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน  

2. ช าระเต็มจ านวนภายใน 48 ชม. โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ  

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั 

เพื่อใชส้ าหรับการใส่ชื่อตัว๋เครื่องบิน (ส าหรับทวัรเ์ครื่องบิน) และการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการ

เดินทาง 

4. ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 10 วัน 

5. หากจองก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 10 วันตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลิกเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิตามที่ไดช้ าระมา 

2. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าในทกุกรณี 

3. แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงนิค่าทวัรท์ัง้หมดในทกุกรณี 

4. หากไมช่ าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 10 วันถือว่าสละสิทธ์ิ และไม่สามารถเรียกเงนิมดัจ าคืนได ้

* การเลื่อนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย15  วันก่อนการเดินทางมิฉะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดินทางได ้* 

หมายเหต ุ: กรณุาอ่านรายละเอียดทุกขอ้ เพ่ือสิทธิของท่าน 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผูร้่วมเดินทางไมถึ่ง

ตามที่ก าหนดไว ้ 

2. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าทวัร ์หากมีการปรับราคาค่าน า้มนัขึน้ ก่อนการเดินทาง หรือมี
การปรับ ราคาค่าน า้มนัและภาษีน า้มนั (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน) 

3. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เพื่อ ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา  ทัง้นีโ้ดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของ



 
 
 

ท่านเป็น ส าคัญ หรือเกิดเหตสุดุวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสีย 

หรือไดร้ับ บาดเจ็บที่นอกเหนอืความรับผิดชอบของมัคคเุทศกห์รือทีมงาน 

4. ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดการสญูหายสิ่งของที่มีค่า อันเนือ่งมาจากความประมาทของตวั

ผูเ้ดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อบุัติเหตจุากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะ ถือว่า

ท่าน ละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจ าคืนได ้ไมว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน 

6. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือช าระค่าทวัรท์ัง้หมด กบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัฯถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับ เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


