
 

 

 

 



 

 

 

วนัเดยีวกเ็ทีย่วได.้......นครปฐม เทีย่วแบบสโลวไ์ลฟ์  
❖ สมัผสัความสุขทีห่าไดใ้นชมุชน  
❖ ล่องเรอืชมสวนเก็บดอกบวั 
❖ DIY ขา้วตงัรสเด็ดดว้ยฝีมอืตวัเอง 
 

วนัแรก   กทม.- นครปฐม 
07.30 น.  ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยรถตูห้รอืรถบสัปรบัอากาศ บรกิาร แซนวสิ น ้าผลไม ้บนรถ 
08.30 น.   ชุมชนบา้นศาลาดนิ เป็นหน่ึงในชมุชนเก่าแก่ รมิคลองมหาสวสัดิ ์ซ ึง่เป็นคลองสายประวตัิศาสตรเ์สน้

ส าคญัที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 4 ทรงโปรดเกลา้ใหขุ้ดขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2400        
เพื่อเช ื่อมระหว่างแม่น ้าเจา้พระยากับแม่น ้าท่าจีน ใหใ้ชเ้ป็นเสน้ทางเสด็จพระราชด าเนินนมัสการ                        
องคพ์ระปฐมเจดยี ์ 

09.00 น. ล่องเรอืชมสวน เก็บดอกบวัรมิคลองมหาสวสัดิ ์เที่ยวแบบสโลวไ์ลฟ์กบัความสุขที่หาไดใ้นชุมชน 
ไฮไลท ์กจิกรรมนั่งเรอื แวะชมตามจุดต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
1. “กราบบูชาขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ"์ เอาฤกษเ์อาชยั วดัสุวรรณารามราชวรวหิาร" 
 » กราบไหวพ้ระพุทธรูปในโบสถ ์
» รอยพระพุทธบาทจ าลอง 
» หอ้งน ้าท าจากไมแ้กะสลกั 
» ก๋วยเตีย๋วรมิน ้าสูตรโบราณ 100 ปี 
» สถานีรถไฟวดัสุวรรณ 
2..เทีย่วสวนฟักขา้ว ณ บา้นฟักขา้ว ลิม้รสผลติภณัฑจ์ากฟักขา้ว เชน่ หมีก่รอบฟักขา้ว น ้าฟักขา้ว 
สบู่ฟักขา้ว และอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

 
 

3. ดูนาบวั พายเรอืชมนาบวัลุงแจ่ม  บงึบวัทัง้หมดบนเนือ้ที ่15 ไร ่มองไกลสุดลูกหูลูกตา มองไปทาง
ไหนก็เห็นแต่บวั สวยชวนตะลงึจนตอ้งรอ้งวา้วออกมาดงั ๆ 



 

 

4.เยีย่มชมศูนยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง ชมิขนมจนีโบราณ / โรงเรยีนชาวนา /บา้นป้าแจ๋ว/
ชมิขา้วตงัรสเด็ด ณ บา้นขา้วตงั เชค็อนิเนน้ความอิม่อรอ่ย คอื การไปชมการแปรรูปผลติภณัฑ ์ของ
กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรมหาสวสัดิ ์ไดแ้ก่ การท าขา้วตงัจากขา้วกลอ้ง
หอมมะลแิละขา้วไรซเ์บอร ี ่โดยใหนั้กท่องเทีย่วลงมอืปรุงเอง ทอดเอง 
รบัประทานไดต้ามใจชอบ จบการทวัรท์ีบ่า้นป้าแจ๋ว ผูน้ ากลุ่ม
แม่บา้นและเกษตรกรบา้นศาลาดนิทีบุ่กเบิกการท าเกษตร
อินทรยี ์น ามาพฒันาต่อยอดสู่ผลิตภณัฑแ์ปรรูปอร่อย ๆ 
เช่น กลว้ยหอมทองกรอบ 7 รส มะม่วงกวน ขนมผิง ไป
จนถึงเมนูซกิเนเจอรข์องที่น่ีคือ “เมี่ยงค าบวัหลวง” ที่ใช ้
กลีบบวัหลวงห่อแทนใบชะพลู และอิ่มอร่อยกบัอาหาร
พืน้บา้นอกีหลากหลายเมนู 
5. ล่องเรอืชลิล ์ๆถ่ายรูปสวยๆ ที ่นากลว้ยไม ้ซ ึง่ทีน่ี่เป็นแหล่งปลูกกลว้ยไมส้่งออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย ของดขีองสวนแถบนีค้อืพนัธุก์ลว้ยไมส้ีม่วงสดทีผ่ิวกลบีดูคลา้ยก ามะหยี ่ยามสะทอ้น
แสงสวยงามมาก รูจ้กักนัในชือ่ “พนัธุท์ศันีย”์ มเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย 
 

 
 
กลางวนั แจกคูปองอาหารกลางวนั 100 บาท  ใหท้่านอสิระทานตามอ าเภอใจ ณ ตลาดน ้าบา้นศาลาดนิ 
13.45 น.   เดนิทางไป กราบ องคพ์ระปฐมเจดยี ์ถอืเป็นพระมหาเจดยีท์ีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย สกัการะ“พระ

รว่งโรจนฤทธิ”์ เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติศิลปะแบบสุโขทยั จากน้ันไปชม พระราชวงัสนามจนัทร  ์
พระราชวังอายุกว่ารอ้ยปี พระราชวังสวยใกลก้รุงเทพฯ พระราชวังสนามจันทร ์เป็นพระราชวังที่ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้บนบรเิวณทีค่าดว่าเป็นพระราชวงัเก่าของ
กษตัรยิส์มยัโบราณทีเ่รยีกว่า เนินปราสาท สนันิษฐานว่าเดมิคงเคยเป็นพระราชวงัของกษตัรยิใ์นสมยัโบราณ 

17.30 น.  ไดเ้วลาอนัสมควรออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตูห้รอื รถบสัปรบัอากาศ  
19.00 น.  เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

*** ขอบพระคุณท่านที่ใช้บริการคะ *** 
รายการท่องเทีย่วอาจเปล่ียนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ 



 

 

อตัราค่าทวัร ์ 

วนัอาทติย ์ที ่27 กุมภาพนัธ ์2565 / วนัอาทติยท์ี ่6 มนีาคม 2565  

คา่ทวัรท์่านละ 1,399 บาท 
***ผูเ้ดนิทางตอ้งไดร้บัวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอืตรวจโควดิดว้ย RT-PCR หรอื ATK  

ตามทีจ่งัหวดัก าหนดเน่ืองจากมกีารเปลีย่นขอ้ก าหนดไปตามสถานการณปั์จจุบนั  
กรุณาเชค็ขอ้มูลอพัเดทก่อนเดนิทางทุกคร ัง้ *** 

 
อตัรานี้รวม 

- ค่ารถตูห้รอืบสัปรบัอากาศ พรอ้มน ้ามนัและคนขบั ไป-กลบั 
- เดนิทางขัน้ต ่า 6 ท่าน ขึน้ไป 
- ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที ่ระบุในรายการ 
- บรกิารน ้าดืม่ ท่านละ 2 ขวด ต่อ/วนั 
- ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
- ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนั 1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาท 500,000 บาท หรอืตามเงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทั

ประกนัทีบ่รษิทัฯท าไว ้(ไม่ครอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)  
-  

อตัรานี้ไม่รวม 
- ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ รวม 100 บาท ต่อผูเ้ดนิทาง 1 คน  
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 
-ค่าประกนัสุขภาพและประกนัชวีติ 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  
-ช าระเงนิเต็มจ านวน หลงัการจอง  
 
กรณียกเลกิ 
- ไม่สามารถยกเลกิไดทุ้กกรณี 
 
เอกสารการเดนิทาง - ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 
 
หมายเหตุ 
- การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 6 ท่าน ขึน้ไป 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์เ้มือ่เกดิเหตุสุดวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้
- การควบคุมของทางบรษิทั หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 
หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 
- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากม ี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
 


