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*** พเิศษสุดสําหรับคณะ *** 

 กราบสกัการะองค์ พระปฐมเจดีย์ สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิคู่บ้านคู่เมืองชาวนครปฐม 

 กราบไหว้ขอพร หลวงพ่อวัดไร่ขิง เพ่ือความเป็นสริิมงคล 

 ชมงานไม้แกะสลกัสดุวิจิตรที ่วู้ดแลนด์เมืองไม้  

 พายเรือ เดินเลน่ ชมฟาร์ม ทานอาหารออร์แกนิค ที่ The Three Little Pigs Farm 
 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

06:00 น. พร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ “ปัม้น ำ้มนัเชลล์ บำงหว้ำ (ลง BTS บำงหว้ำทำงออกท่ี 3, เดนิประมำณ 200 

เมตร ทำงขวำมือ)” เจ้ำหน้ำท่ี คอมแพ็คเวิลด์ให้กำรต้อนรับ ตรวจวดัอณุหภมูิและอ ำนวยควำม

สะดวก 

**เสริฟอำหำรเช้ำ ข้ำวเหนียวหมปิูง้ต้นต ำรับคณุยำย หมปิูง้เตำถ่ำน หมกัคลกุเคร้ำเคร่ืองเทศอยำ่ง

ลงตวั เสริฟพร้อมข้ำวเหนียวอญัชญัสีสวย นุม่ลิน้** 
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  น ำท่ำนเดินเดินทำงสู่  “จังหวัดนครปฐม” เป็นจังหวัดท่ีมีเสน่ห์ มีทัง้สวน วัด ร้ำนกำแฟชิคๆ 

พิพิธภณัฑ์ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำนอำหำร และสถำนท่ีทอ่งเท่ียวทำงธรรมชำติให้เรำได้เท่ียวกนั เรียกได้

วำ่เป็นจงัหวดัใกล้กรุงเทพฯ ท่ีมีทัง้ควำมเจริญและควำมเป็นธรรมชำตมิำกๆ อยูด้่วยกนัได้อยำ่งลงตวั 

   
10.00 น.   น ำทำ่นกรำบสกักำระองค์ “พระปฐมเจดีย์” ตัง้อยูภ่ำยใน “วดัพระปฐมเจดีย์รำชวรมหำวิหำร” เป็น

พระมหำเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย ทรงลงักำ รูประฆงัคว ่ำปำกผำย เป็นสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่ำนคู ่

เมือง ศนูย์รวมจิตใจของชำวนครปฐม และเป็นพทุธศำสนสถำนเก่ำแก่มีอำยนุบัร้อยปี นอกจำกนีย้งั

เป็นท่ีประดษิฐำนพระบรมสำรีริกธำตขุองพระพทุธเจ้ำอีกด้วย 

  จำกนัน้น ำทำ่นชมศลิปะงำนไม้ท่ี “วู้ดแลนด์เมืองไม้” ตัง้อยูริ่มแมน่ ำ้ทำ่จีน เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวม

งำนไม้แกะสลกัจ ำนวนมำก แตล่ะชิน้มีควำมละเอียดประณีตดสูวยงำมอลงักำรอยำ่งมำก ซึง่

ออกแบบโดยสถำปนิกชำวไทย ผู้ ท่ีเข้ำชมได้สมัผสัถึงมหศัจรรย์แหง่กำรก่อเกิดธรรมชำตท่ีิยิ่งใหญ่

และควำมงดงำมทำงศลิปะท่ีมนษุย์ได้บรรจงสร้ำงขึน้มำ และผลงำนแกะสลกัอนัล ำ้คำ่อ่ืนๆ อีก

มำกมำย ซึง่หำชมจำกท่ีอ่ืนไมไ่ด้อีกแล้วในประเทศไทย โดยเพิ่มควำมเก๋ไก๋ใสเ่ร่ืองรำวเข้ำไปจน

กลำยเป็น Modern Museum ท่ีนำ่สนใจ บริกำรพิเศษวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ เร่ืองรำว ผลงำนแต่

ละชิน้งำนโดยละเอียด ท ำให้ทำ่นสนกุกบักำรเท่ียวชมศลิปะงำนมำกขึน้ 

เท่ียง รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

    
บำ่ย น ำทำ่นเย่ียมชม “วดัไร่ขิง” พระอำรำมหลวง หรือท่ีมีช่ือเป็นทำงกำรวำ่ “วดัมงคลจินดำรำม” เป็นวดั

เก่ำแก่ดัง้เดมิตัง้อยริูมแมน่ ำ้ทำ่จีน วดัไร่ขิงมีพระประธำนคือ หลวงพอ่วดัไร่ขิง พระพทุธรูปปำงมำร

วิชยัเนือ้ทองสมัฤทธ์ิ ศลิปะเชียงแสน ฝีมือชำ่งล้ำนนำและล้ำนช้ำง ซึง่เป็นท่ีเคำรพสกักำระของชำว

นครปฐม ตำมต ำนำนเลำ่วำ่เป็นหนึง่ ในต ำนำนพระลอยน ำ้ท่ีลอยมำตำมแมน่ ำ้นครชยัศรี แล้ว
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มำตดิอยูท่ี่วดัศำลำปนู ตอ่มำจงึได้อญัเชิญมำเป็นพระประธำนประจ ำวดัไร่ขิง 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู่ “The Three Little Pigs Farm” คำเฟ่ในสวนในรูปแบบของฟำร์มออร์แกนิค โดยน ำ

พืน้ท่ีของสวนและฟำร์มออร์เเกนิกบนพืน้ท่ีกวำ่ 6 ไร่ ซึง่ปลกูทัง้ผกัเเละผลไม้มำปรับปรุงเป็น

ร้ำนอำหำรและร้ำนกำแฟทำ่มกลำงสวนร่มร่ืน จดุเดน่ของร้ำน คือ บรรยำกำศท่ีนัง่ริมร่องน ำ้กลำง

สวนสดุชิล เหมำะส ำหรับมำนัง่เลน่ห้อยขำชมวิวฟังเสียงนกเสียงไม้ เดนิเลน่ชมสวนเก็บควำมร่มร่ืน

จำกธรรมชำติ 

15.30 น.  น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรุงเทพมหำนคร 

17.00 น. เดนิทำงถึงกรุงเทพมหำนคร โดยสวสัดภิำพพร้อมภำพควำมประทบัใจ 

 

 
 
 
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

อตัราน้ีรวม 

 คำ่รถตู้ปรับอำกำศ VIP 
 คำ่เข้ำชมสถำนท่ี คำ่อำหำร (2 มือ้) คำ่มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน และคำ่วิทยำกร ตำมรำยกำรท่ีก ำหนด 
 ทิปมคัคเุทศก์ คำ่ทิปหวัหน้ำทวัร์ และพนกังำนขบัรถ หำกบริกำรดีน่ำรักประทบัใจ สำมำรถเพิ่มให้เป็นก ำลงั 
ใจในกำรท ำงำนได้ 

 ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ ำหรับกำรเดนิทำงภำยในประเทศ Bangkok Insurance ควำมคุ้มครองตำมระบใุน
กรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บำท (รำยละเอียดโปรดสอบถำม) 

 บริกำรน ำ้ด่ืมตลอดเส้นทำงบนรถตู้ปรับอำกำศ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 คำ่ธรรมเนียม +3% กรณีช ำระคำ่ทวัร์ผำ่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช ำระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนำคำรตำ่งประเทศ 
 

การช าระเงิน 

 ช ำระเงินเตม็จ ำนวน สงวนสิทธ์ิการคืนเงนิทุกกรณี 
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ส าคญั (เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชนทุ์กท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ้) 

 บริษัทฯสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ ตำมข้อจ ำกดัด้ำน
ภมูิอำกำศ ณ วนัเดนิทำงจริง โดยจะค ำนงึถึงควำมปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทำ่นลกูค้ำโดยสว่นใหญ่เป็น
หลกั  

 เม่ือทำ่นตกลงช ำระเงินไมว่ำ่บำงสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทำงบริษัทฯ ถือวำ่ท่ำนยอมรับเง่ือนไขกำรเดินทำงท่ีระบไุว้
ทัง้หมด 

 กำรเดนิทำงในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสำรจ ำนวน  6 ท่าน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียน แปลงรำคำ หำก
คณะทวัร์มีผู้ เดนิทำงต ่ำกว่ำ 6 ท่าน หรือเล่ือน/ยกเลิกกำรเดนิทำงโดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทำงทรำบลว่งหน้ำอยำ่ง
น้อย 21 วันก่อนวนัเดนิทำง  

 หำกทำ่นไมเ่ดนิทำงพร้อมคณะตำมก ำหนดนดัหมำยหรือออกเดินทำงไปกบัคณะแล้วงดใช้บริกำรใดก็ตำม
ระหวำ่งทวัร์ ถือว่ำทำ่นสละสิทธ์ิไมอ่ำจเรียกร้องคำ่บริกำรใด ๆ คืน ไมว่่ำด้วยจำกสำเหตใุดก็ตำม 

 
 

ขอ้แนะน าส  าหรบัการเดินทางในช่วงสถานการณไ์วรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มำตรกำรกำรให้บริกำรบนรถตู้  
1.  สมำชิกต้องใสห่น้ำกำกอนำมยัตลอดกำรเดนิทำง 
2. ก่อนขึน้-ลงรถทกุครัง้ ทำงบริษัทจะมีมำตรกำร วดัไข้ และ ล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน ำ้บนรถ
ตลอดกำรเดนิทำง 
3.  กรุณำกรอกรำยละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทำงบริษัท ปริน้แบบฟอร์มนีใ้ห้ทกุทำ่น เม่ือทำ่นกรอกแล้ว 
กรุณำน ำสง่คืนให้ จนท.บริกำรบนรถบริกำร) 

 


