โปรแกรมการเดินทาง
O2 Kaffee & Bistro - วัดสามพราน - ร้านนั่งห้อยขา@นครชัยศรี - พระราชวังสนามจันทร์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร - ดูบัว คาเฟ่ - กรุงเทพฯ
08.00 น.
09.00 น.

10.15 น.

11.45 น.

สมาชิกทุกท่าน พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ “ Central WestGate ” โดย ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ฯ คอยดูแล
ต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นกันเอง บริการของว่าง น้าผลไม้ พักผ่อนตามอัธยาศัย มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครปฐม
น้าทุกท่าน เดินทางถึง O2 Kaffee & Bistro ค่าเฟ่กลางสวน สั่งเครื่องดื่ม ขนมหวาน ราคาไม่แพงรับประทาน
ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ นั่งชิลห้อยขาแช่นา้ เย็นๆ ดูปลาคาร์ปตัวใหญ่ ถ่ายรูปกับมุมสวยๆภายในร้าน
และยังมีเรือให้ได้พายเล่นอีกด้วย

น้าท่านสมาชิก เดินทางถึง วัดสามพราน หนึ่งในวัดสวยของจังหวัดนครปฐม โดดเด่นที่ตึกสีชมพูสูง 17 ชัน
มีมังกรตะกายฟ้าโอบรอบ ในตัวมังกรเป็นทางเดินขึนสู่ยอดตึก ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย
บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การผ่อนคลายท้าจิตใจให้สงบ

ลูกค้าสามารถเลือกสถานที่ได้ เช่น วัดไร่ขิง สวนสามพราน หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
อร่อยกับอาหารกลางวัน ณ ร้านนัง่ ห้อยขา@นครชัยศรี ร้านก๋วยเตี๋ยวใต้ต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มเย็น
ถ่ายภาพสวยๆ ตามมุมต่างๆ หรือภาพชามก๋วยเตี๋ยวที่ตกแต่งน่ารักๆ ที่ส้าคัญรสชาติยังอร่อยอีกด้วย
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13.15 น.

น้าทุกท่านเดินทางถึง พระราชวังสนามจันทร์ ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ และ แบบตะวันตก
ของพระที่นั่ง และพระต้าหนักต่างๆ เดินเล่นเพลินๆ หรือ ขอพรศาล “ เทวาลัยคเณศร์ ” มีความพิเศษคือ
ถ้ามองลอดฐานพระพิฆเนศ จะเห็นพระปฐมเจดีย์ หรือ พระที่นั่งได้อย่างงดงาม

14.30 น.

น้าทุกท่านเดินทางถึง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตังของพระปฐมเจดีย์ พระสถูปที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สักการะ “ หลวงพ่อพระร่วง ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจ้าจังหวัดนครปฐม หรือ
หากต้องการขอพร ให้เดินรอบพระอารามชันนอก หรือชันในให้ครบ 3 รอบ แล้วตังจิตอธิฐาน แต่หากต้องการ
ขอพรเรื่องเรียนต่อ ให้ขอพรกับ “ พระศิลาขาว ” ที่เชื่อกันว่าจะท้าให้สมปรารถนากับมหาวิทยาลัยที่ตังใจไว้

15.30 น.
16.15 น.

มุ่งหน้าสู่ นครชัยศรี แวะซื้อไอศกรีม Iceberg Icecream Homemade ร้านไอศกรีมขึนชื่อของนครปฐม
น้าทุกท่านเดินทางถึง ดูบัว คาเฟ่ กับสโลแกนของร้านที่ว่า เที่ยวดูบัว ที่เดียวครบ ตังอยู่บนพืนที่ 54 ไร่ ที่
นอกจากจะมีคาเฟ่ไว้ให้บริการแล้ว ยังมีโซนร้านค้า ร้านอาหาร โซนเลียงสัตว์ โซนเล่นเกม นอกจากนียังมี
บริการจักรยานและเรือถีบ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินถ่ายภาพบรรยากาศมุมสวยๆ มากมายตามอัธยาศัย

17.15 น.
18.00 น.

น้าท่านสมาชิก ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย ผ่อนคลายอิริยาบถ ระหว่างการเดินทาง
น้าทุกท่าน เดินทางถึง กรุงเทพฯ .... พร้อมความประทับใจ ... มิรู้ลืม ....   
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อัตราค่าบริการ
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 4 ท่าน

2,499.- / ท่าน
1,299.- / ท่าน
899.- / ท่าน
699.- / ท่าน

ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 5 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 6 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 7-8 ท่าน
ออกเดินทาง ผูใ้ หญ่ 9 ท่าน

950.- / ท่าน
799.- / ท่าน
699.- / ท่าน
599.- / ท่าน

รถยนต์เอนกประสงค์
สาหรับ 1 – 4 ท่าน
( Mitsubishi Space Wagon )

รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นงั่
สาหรับ 5 – 9 ท่าน

** อัตราค่าบริการนี้เป็นการนาเที่ยวแบบ Private Tour **
อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถปรับอากาศนาเที่ยว ตามรายละเอียดอัตราค่าบริการ รวมน้ามันรถตลอดโปรแกรม
- มัคคุเทศก์ ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ น้าท่องเที่ยว ประสานงาน และคอยดูแลอ้านวยความสะดวกทุกท่านอย่างใกล้ชิด
- ประกันภัยในการเดินทาง โดยบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ้ากัด ( มหาชน ) คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร
สินเชิง สูญเสียอวัยวะ - มือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท* ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท*
( จ้านวนเงินจ้ากัดความรับผิด สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครัง )
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มือเช้า มือเที่ยง และ มือเย็น
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้ท่านได้สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมเที่ยวได้
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่ท่องเที่ยว
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมอื่นๆ กรณีมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว
- เครื่องสังฆทาน กรณีมีกจิ กรรมเสริมในการเยี่ยมชมวัด ตามโปรแกรม
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บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรม ท่องเที่ยว
และอัตราค่าบริการพิเศษที่เสนอมานี จะได้รับการพิจารณาจากท่าน หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อมายัง ทีมงาน ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ ซึ่งพร้อมบริการท่าน ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชม.
อนึ่ง บริษทั ปั้นฝัน ทัวร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสนี้ และในโอกาสต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จากัด

...............................................
คุณพิชญะ สงสังข์
Program Operation
Mb. 08 - 9016 - 7638
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