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นครปฐม ...   เป็นจงัหวดัเล็กๆ ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ ปัจจุบนัมีสถานที่เกิดใหม่มากมาย ที่อยากใหทุ้กท่าน

ไดไ้ปสมัผสัท่องเที่ยวรูปแบบวถีิชีวติยคุใหม่ ไดใ้ชเ้วลาพกัผอ่นโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการนัง่รถเป็นเวลานานๆ  อีกทั้งยงัเป็น

เมืองแห่งปูชนียสถานเก่าแก่ที่สาํคญัคือ "พระปฐมเจดีย"์ ซ่ึงนบัเป็นร่องรอยแห่งแรกของการเผยแพร่อารยธรรมพทุธศาสนา

เขา้มาในประเทศไทย ทั้งยงัเป็นเมืองที่อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยผลไม ้และอาหารขึ้นช่ือนานาชนิด  นครปฐมถือวา่เป็นอู่อารย

ธรรมสาํคญัที่มีประวติัความเป็นมายาวนานในแผน่ดินสุวรรณภูมิ และขอพาท่านไปชมสุดยอดงานไมแ้กะสลกัที่วจิิตรพสิดาร

นบั 1000 ช้ิน ที่วูด้แลนดเ์มืองไม ้ดินแดนแฟนตาซี พร้อมกบัการพาไปนัง่ร้านปายนาคาเฟ่ แบบชิคๆกลางทุ่งนา ส่งทา้ยพาไป

ซ้ือของก่อนกลบับา้นที่ตลาดทา่นา เป็นตลาดโบราณ 100 ปีที่เก่าแก่     เราไปเที่ยวกนัเลยนะคะ ..............!!!!! 
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กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก                             บ้านศาลาดนิ   -   ปายนาคาเฟ่   –  วู้ดแลนด์   -   ตลาดนัดกลางคนืองค์พระปฐม 

07.00 น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนัดพบ     ................................... 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ จงัหวดันครปฐม  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชม. เพือ่ไปชม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

มหาสวสัดิ ์  ณ  บ้านศาลาดิน  โดยจะพาคณะนัง่เรือเยีย่มชมตามจุดต่างๆ ที่น่ีท่านจะไดเ้รียนรู้การผลิตและ

แปรรูปสินคา้เกษตรของชุมชนหลายอยา่งท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็น            

ไข่เคม็เสริมไอโอดีน ขา้วตงัที่ทาํจากขา้วกลอ้ง กลว้ยตากพลงั

แสงอาทิตย ์  ซ่ึงเขามีโรงอบกลว้ยที่สะอาดและปราศจากแมลงวนั 

รวมถึงมุมจาํหน่ายสินคา้โอทอ็ปและสินคา้การเกษตรต่างๆ ไม่วา่จะ

เป็นกลว้ยตาก มะม่วงกวน ขา้วไรซ์เบอร์รี หรือขา้วตงั ใหท่้านเลือก            

ชอ้ปกลบับา้นกนัดว้ย 

 น้ําฟักข้าวแปรรูป  ไดเ้รียนรู้การปลูกผลฟักขา้ว พร้อมทั้งชม

การสาธิตการแปรรูปฟักขา้ว เป็นนํ้ าฟักขา้ว เป็นสบู่ เป็นแชมพู และ

ทาํซอสเยน็ตาโฟจากนํ้ าฟักขา้ว รสชาติแสนอร่อย  

สวนกล้วยไม้  ซ่ึงเดินจากท่าจอดเรือไปเพยีง 200 เมตร  เราจะ

ได้ชมแปลงปลูกกล้วยไม้สวยๆ  หลากสีสัน  โดยส่วนใหญ่ เป็น 

กลว้ยไมต้ระกูลหวาย ซ่ึงมีทั้งสีเหลือง ม่วง แดง ต่างเบ่งบานชูช่ออวด 

สีสนักนัอยา่งสวยงาม นอกจากนั้นยงัมีพนัธุอ่ื์นๆ ที่เขาทดลองปลูก 

ใหช้มกนัดว้ย ทางเจา้ของสวนจะอธิบายเร่ืองวธีิการปลูก ดูแลรักษา 

และพนัธุก์ลว้ยไมท้ี่ปลูกในสวน และหากใคร ชมแลว้ชอบ 

สนใจอยากจะซ้ือพนัธุ์ไมก้ลบับา้น เขาก็มีจาํหน่ายในราคาไม่แพง

เช่นกนั 

สวนเกษตรผสมผสาน บนเน้ือที่กวา่ 40 ไร่ ซ่ึงจดัสรรเป็น 

ที่นา และสวนผลไมท้ี่ปลูกผสมผสานกนัหลายชนิด อาทิ มะพร้าว มะม่วง  ขนุน  สม้โอ ของขึ้นช่ือของ

นครปฐม ไฮไลตอี์กอยา่งของที่น่ี คอื การนัง่รถอีแต๋น เท่ียวชมสวน ซ่ึงคุณลุงจะมีลีลาการขบัที่เร้าใจ

เฉพาะตวั และจะพาเราลดัเลาะไปตามสวนที่ร่มร่ืน จนถึงนาขา้วเขียวขจีท่ีสวยงาม  

หลงัจากนั้นพาคณะไปจิบกาแฟกลางทุ่ง @ ปายนาคาเฟ่  ยกคาเฟ่มาไวก้ลางทุ่งนา บรรยากาศชิลล ์ 

ววิดีเวอ่ร์  ซิกเนเจอร์เมนูเป็นกาแฟบา้นปายนามาแลว้ตอ้งสัง่.. 
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

13.30 น. นาํท่านเที่ยวชม วู้ดแลนด์ เมืองไม้ แฟนตาซี  (Woodland) เป็นสถานที่จดัแสดงงานไมแ้กะสลกัขนาด

ใหญ่ เหมือนเป็นพพิธิภณัฑท์ี่เกิดขึ้นจากการสะสมงานไมแ้กะสลกั และไมธ้รรมชาติจาํนวนมาก ของคุณ

ณรงค ์ทิวไผง่าม เจา้ของโรงเรียนทิวไผง่าม  โดยนาํเสนองานไมใ้นแบบต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ตั้งอยูบ่นพื้นที่

เขียวขจีกวา่ 100 ไร่ ขนานริมแม่นํ้านครชยัศรีเป็นความยาวถึง 400 ประกอบดว้ย เมืองไมเ้ป็นดินแดน 

แฟนตาซี มหาวหิารที่เป็นหน่ึงในโบสถไ์มท้ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นิทานเมืองไม ้หมู่บา้นเมืองไม ้ และ

สวนหินดึกดาํบรรพ ์

 

 

 

 

 

16.30 น. เดินทางถึงที่พกั  ...........          ใหอิ้สระแก่ท่านในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

17.00 น. พาทุกท่านไปเดินหาของอร่อยๆทาน ร้านเด็ด ร้านดงั  ณ ตลาดโต้รุ่งรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 

 ใหอิ้สระทุกท่านทานอาหารเยน็ เลือกร้านท่ีช่ืนชอบไดต้ามอธัยาศยั 

19.30 น. เดินทางกลบัที่พกั 

 

วันที่ 2      พระราชวังสนามจันทร์ – Hangar  Café  - องค์พระปฐมเจดีย์ – พระประโทณเจดีย์ – ตลาดท่านา- ชมเฌยสตูดิโอ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 

08.00 น. นาํท่านเดินทางไป  พระราชวังสนามจันทร์ สร้างขึ้นโดยพระบาท 

สมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6 ) หลงัจากพระองค ์

สวรรคต พระราชวงัสนามจนัทร์ใชเ้ป็นท่ีทาํการของส่วนราชการ 

ต่างๆ ของจงัหวดันครปฐม รวมทั้ง เป็นวทิยาเขตหน่ึงของมหาวทิยาลยั 

ศิลปากร ปัจจุบนัพระราชวงัสนามจนัทร์อยูภ่ายใตก้ารดูแลของ 

สาํนกัพระราชวงั อีกทั้งกรมศิลปากรไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพ้ระราชวงัสนามจนัทร์  

เป็นโบราณสถาน  ปัจจุบนัยงัเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไป ทั้งเดินเล่น ออกกาํลงักาย 

อีกทั้งยงัไดเ้ห็นส่ิงปลูกสร้างในอดีตที่สวยงามอีกดว้ย อาทิ พระที่นัง่ พระตาํหนกั เรือนต่างๆ ตั้งอยู ่ไม่วา่จะ

เป็น พระที่น่ังพิมานปฐม , พระที่น่ังปาฏิหาริย์ทศัไนย , พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และ พระตําหนัก 

มารีราชรัตบัลลังก์  

10.00 น. พาทุกท่านไปยงัคาเฟ่สุดชิล Hangar  Café  มาพร้อม 

บรรยากาศสุดธรรมชาติ ตกแต่งไปดว้ยนํ้ าตกจาํลองพร้อม 

สระนํ้ าสีมรกต ที่ใครเห็นเป็นตอ้งสะดุดตา นอกจากน้ีใน 

เร่ืองของเมนูของหวานและเคร่ืองด่ืมมีใหเ้ลือกอีกมากมาย 
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11.00 น. นาํท่านไปยงั องค์พระปฐมเจดีย์  ปูชนียสถานสาํคญัของประเทศไทย ที่โดดเด่น 
เป็นสง่าอยูใ่จกลางเมืองนครปฐม ‘วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวหิาร’พระอาราม 
หลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวหิาร ซ่ึงมีประวติัความเป็นมายาวนานในแผน่ดิน 
สุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององคพ์ระโคตมพทุธเจา้ 

      พระปฐมเจดีย ์เดิมเรียกวา่ ‘พระธมเจดีย’์ มีฐานะเป็นมหาธาตุหลวง 
ของแผน่ดินสุวรรณภูมิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
(รัชกาลที4่)  มีพระราชวนิิจฉยัวา่ พระธมเจดียอ์งคน้ี์อาจสร้างขึ้น 
เม่ือคราวพระสมณฑูตในพระเจา้อโศกมหาราช เดินทางมาเผยแผ่ 
ศาสนายงัสุวรรณภูมิก็เป็นได ้เพราะพระเจดียเ์ดิมมีลกัษณะทรง 
โอคว ํ่า แบบเดียวกบัพระสถูปสาญจี แต่ปรากฏว่ามียอดเป็นแบบปรางค ์ซ่ึงพระองคฯ์มีพระราชวินิจฉยัวา่ 

อาจมีเจา้นายพระองคใ์ดมาบูรณะไวก้็เป็นได ้ทั้งน้ีจึงพระราชทานนามใหม่วา่พระปฐมเจดีย ์ดว้ยทรงเช่ือวา่ 
น่ีคือเจดียแ์ห่งแรกของสุวรรณภูมิ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัขึ้นช่ือนครปฐม ณ ภตัตาคาร 
13.30 น. จากนั้นคณะเดินทางมาถึง  วัดพระประโทณเจดีย์   สนันิษฐานวา่การสร้าง 

คร้ังแรกสร้างขึ้นในสมยัทวารวดี ห่างจากที่ตั้งวดัปัจจุบนัไปทางทิศเหนือขององค ์

พระประโทณเจดีย ์ประมาณ 1,200 เมตร   วดัพระประโทณเจดียปั์จจุบนั 

สนันิษฐานวา่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2324 ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ขององคพ์ระประโทณเจดียป์ระมาณ 20 เมตร สันนิษฐานวา่ยา้ยมาจากท่ีเดิม 

เม่ือ 200 ปีเศษ เพราะ มีกุฏิโบราณหลงัหน่ึงจารึกตวัหนงัสือและตวัเลขดว้ยปูน 

บอกวา่ซ่อมเม่ือ พ.ศ. 2456 จากหลกัฐานดงักล่าว สนันิษฐานวา่สร้างขึ้นราว  

พ.ศ. 2366 - 2370 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสาํนกังานพระพทุธศาสนา 

แห่งชาติวา่ วดัพระประโทณเจดีย ์สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2324  ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 

2327  เดิมเป็นวดัสาํคญัที่อยูใ่จกลางเมืองสมยัโบราณ ภายในวดัมีเจดียจุ์ลประโทณประดบัภาพปูนป้ันยคุ

ทวาราวดี รูปเรือสาํเภาและรูปคนอินเดีย เป็นหลกัฐานสาํคญัที่สรุปไดว้า่ที่น่ีเคยเป็นเมืองท่าสาํคญั ปัจจุบนั

ภาพปูนป้ันไดแ้สดงอยูใ่นพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย ์

15.00 น. ออกเดินทางสู่  ตลาดท่านา  ตลาดที่เตม็ไปดว้ยมนตเ์สน่ห์ของตลาดริมนํ้ า บรรยากาศอบอวลไปดว้ยเร่ืองราว

ในอดีต ความโดดเด่นที่แตกต่างคือ เป็นตลาดสดเก่าแก่อายกุวา่ 140 ปี ที่อยูเ่คียงคู่วถีิชีวติของชุมชนริม

แม่นํ้ านครชยัศรี ปัจจุบนัยงัคงอนุรักษว์ถีิชีวิตการคา้ขายดั้งเดิมของชุมชนไวไ้ด ้รวมถึงยงัมีสถาปัตยกรรม

เก่าแก่และหาดูไดย้าก  เช่น อาคารตึกแถวไมอ้ายกุวา่ 90 ปี ที่อยูร่อบตวัตลาดสด 

16.00 น. นาํท่านยอ้นยคุ ไปเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆยอ้นอดีตกบัเมืองเก่าสุดคลาสิค @ ชมเฌยสตูดิโอ 

 ชมเฌย เป็นสถานที่ที่ถูกจดัขึ้นมาให้มีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองเก่า ความน่าสนใจของมนัก็คือ ส่ิงของที่ถูกจดั

ตกแต่ง ลว้นแลว้แต่เป็นของสะสมหายากทั้งส้ิน ซ่ึงจะเป็นของที่ไม่ไดเ้ห็นตามทอ้งตลาดทัว่ไป ซ่ึงเป็นของ

เก่าแท้ๆ  บางช้ินที่ไดเ้จอแทบไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่จริง แถมอาคารต่างๆก็ถูกสร้างด้วยความตั้งใจของทาง
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เจา้ของ ทาํให้เราเสมือนว่าเรายอ้นกลับไปอยูใ่นอดีตเลย แถมมีร้านอาหารให้นั่งทานแบบชิลๆ พร้อมจิบ

กาแฟ ดูววิบรรยากาศกนัไป    จนไดเ้วลาพอสมควรเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 

ค่าบริการ    ราคาท่านละ    3,400.-   บาท               

พกัเดีย่ว เพิม่ ท่านละ  800.-   บาท 

อตัรานีร้วม 

 โรงแรมที่พกั  1  คืน  //  หอ้งละ  2  ท่าน  

 ค่าบริการรถโคช้ – รถตู ้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าผูน้าํทาง และเจา้หนา้ที่บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข 

และขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  / ค่าของวา่งและเคร่ืองด่ืมระหวา่งการเดินทาง ไม่มีแอลกอฮอล ์

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามรายการที่ระบุ  

 ค่าล่องเรือเลียบคลองมหาสวสัด์ิ  
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อตัรานีไ้ม่รวม 

X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร, เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ และ มินิบาร์, ซกัรีด , โทรศพัท ์

X ค่าทิปพนกังานบริการ, ไกด ์และคนขบัรถ 

X ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม่  7 %  และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย  3  % (กรณีขอใบเสร็จรับเงิน) 

 

หมายเหตุ 

1. รายการท่องเที่ยวและการเดินทาง  ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะบอกเลิก หรือ เปล่ียนแปลงเพือ่ความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินมดัจาํไม่วา่ในกรณีใดๆ ก็ตาม  เพราะบริษทัตอ้งนาํเงิน ไปมดัจาํโรงแรมและรถบสั  

 

หากต้องการรายละเอียดเพิม่เติม กรุณาติดต่อ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ทู บาย โฟ  แทรเวล :  คุณมินทร์   

โทร.  02 – 9340833 – 4   ต่อ 23   โทรสาร.  02 – 9340380 

  ** *   รอกนั  ปันสุข  ทุกข์คลาย  ไปกบั  ทู บาย โฟ  แทรเวล   *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	16.00 น. นำท่านย้อนยุค ไปเก็บภาพบรรยากาศเก่าๆย้อนอดีตกับเมืองเก่าสุดคลาสิค @ ชมเฌยสตูดิโอ
	ชมเฌย เป็นสถานที่ที่ถูกจัดขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับเมืองเก่า ความน่าสนใจของมันก็คือ สิ่งของที่ถูกจัดตกแต่ง ล้วนแล้วแต่เป็นของสะสมหายากทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นของที่ไม่ได้เห็นตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นของเก่าแท้ๆ บางชิ้นที่ได้เจอแทบไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่จริ...
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