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“นครปฐม” คอื เมืองแหงแรกของความเจรญิรงุเรืองในดนิแดนสวุรรณภมู ิหรือ สยามประเทศ
ที่มีความหมายตรงตามชือ่วา “นครแหงแรก” จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดปริมณฑล เปนพ้ืนท่ี
เปาหมายหลักของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของกรงุเทพมหานคร ประกอบกบัมแีมน้ำทาจนี เปนสายใยชวีติทีม่คีวามอุดมสมบูรณ
เปนแหลงผลิตอาหารสูการเปนครัวโลก เปนเมืองพาณิชย เมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เปนศูนยกลางการศึกษา เปนศูนยกลางทางดานการศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ฯลฯ และดวยความเปนมาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน ตั้งแตสมัย
สุวรรณภูมิ จังหวัดนครปฐมจึงเปนแหลงรวมมรดกทางประวัติศาสตร ที่ควรคาแกการศึกษาทองเท่ียว
เชน โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศาสนา ศลิปวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม มุงมั่นและต้ังใจเปนอยางยิ่ง ที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม เพ่ืออำนวยความสะดวกใหนักทองเท่ียว และผูที่สนใจจะ
เดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันหลากหลาย ของจังหวัดนครปฐมโดยไดรวบรวมขอมูล
การทองเทีย่วของจงัหวดันครปฐม มาแนะนำใหทกุทานไดรจูกั

ในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม กระผมหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือทองเท่ียวนครปฐม
ฉบับนี้ จะมีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวใหจังหวัดนครปฐมพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และเปนคูมือ
ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทายที่สุดนี้ขอใหทุกทานมีความสุขในดินแดนแหงความภาคภูมิใจ
ในความเปน “นครปฐม” ปฐมนครแหงความจงรักภักดี

(นายพเยาว เนยีะแกว)

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
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จงัหวัดนครปฐม เปนจงัหวัดทีม่ปีระวตัศิาสตรเกาแก

และมคีวามเจริญรงุเรืองมานานนบัพันป ประกอบกับความ

เหมาะสมทางดานภูมิศาสตร ซึ่งตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ำ

ทาจีน จึงทำใหจังหวัดนครปฐมเปนแหลงรวมมรดกทาง

ประวัตศิาสตร อาท ิโบราณสถาน โบราณวตัถุ ดานศาสนา

ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหน่ึงในภาคกลาง

หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 56 กิโลเมตร มีเนื้อที่

ประมาณ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

1,355,204 ไร คดิเปนรอยละ 0.42 ของพืน้ท่ีประเทศ และ

จดัอยใูนลำดบัที ่62 ของประเทศ มอีาณาเขตติดตอดงันี้

ทิศเหนือ ติดตอกบั จงัหวัดสพุรรณบุรี

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก ตดิตอกบั จงัหวัดนนทบรุ ีจงัหวัดพระนครศรอียธุยา

และ กรุงเทพมหานคร

ทิศใต ตดิตอกบั จงัหวัดสมทุรสาคร และจังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก ตดิตอกับ จงัหวัดราชบุร ีและจงัหวัดกาญจนบุรี

พื้นท่ีทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเปนท่ีราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอน

เฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอ

กำแพงแสนเทาน้ัน สวนท่ีราบลุมบริเวณลุมน้ำทาจีน (แมน้ำนครชัยศรี)

ไดแก ทองที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน

เปนที่อุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การทำสวน ทำไร  และสวนผลไม  โดยเฉพาะการปลกูสมโอ  ซึง่นำชือ่เสียง

มาสจูงัหวัดนครปฐม จนไดชือ่วาเปนเมืองสมโอหวาน 5

Geography State
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แบงการปกครองเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการ

สวนภมูภิาค และการบริหารราชการสวนทองถิน่

 1. การบริหารราชการสวนภูมิภาค มี 7 อำเภอ

 รวม 106 ตำบล ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน

อำเภอนครชัยศรี อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอ

ดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล

 2. การบรหิารราชการสวนทองถ่ิน ม ี3 รปูแบบ คอื

• องคการบริหารสวนจงัหวดั 1 แหง

• เทศบาล ไดแก เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง

3 แหง และเทศบาลตำบล 15 แหง

• องคการบริหารสวนตำบล  97 แหง
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รถยนต
จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางสายเกา สายถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4)

ผานออมนอย ออมใหญ สามพราน ไปจนถึงจงัหวัดนครปฐม หรอืเสนทางสายใหม
จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผานพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัด
นครปฐม

รถโดยสารประจำทาง
ขึน้รถโดยสารประจำทางท่ีสถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี เวลา 05.30-

23.15 น. มรีถโดยสารประจำทางปรบัอากาศว่ิง 2 เสนทาง คอื
สายเกา (กรุงเทพฯ-ออมใหญ-สามพราน-นครปฐม) มีรถโดยสาร

ประจำทางปรับอากาศชั้น 2 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ราชบุรี,
กรุงเทพฯ-บางล่ี

สายใหม (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) มีรถโดยสาร
ประจำทางปรับอากาศชัน้ 1 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ดานชาง (สีน้ำเงิน)
หรอืรถโดยสารปรบัอากาศชัน้ 2 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรงุเทพฯ-ดำเนนิสะดวก,
กรุงเทพฯ-เพชรบุรี เวลา 05.30-23.00 น. รถออกทกุ 15 นาที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท 0-2894-6122 และนครปฐมทัวร (กรุงเทพฯ) โทรศัพท 0-2411-5686
(นครปฐม) โทรศัพท 0-3424-3113 เว็บไซต www.transport.co.th

รถไฟ
การรถไฟแหงประเทศไทยมบีริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โทรศัพท 1690, 0-2220-4334, 0-2220-4444
และท่ีสถานีรถไฟธนบุร ีโทรศัพท 0-2411-3102 เวบ็ไซต www.railway.co.th
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องคพระปฐมเจดียสัญลักษณของเมืองนครปฐมนับเปนเจดียที่ใหญที่สุด

ในประเทศไทย ประดษิฐานอยภูายในวัดพระปฐมเจดยี ราชวรมหาวิหาร อยูใจกลางเมือง

นครปฐม

องคพระปฐมเจดยีมคีวามสูง ถึง 3 เสน 1 คืบ 10 นิ้ว (ประมาณ 120.5 เมตร)

วัดความยาวโดยรอบได 5 เสน 17 วา 3 ศอก (ประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ บริเวณซุมดานหนาทางทิศเหนือประดิษฐาน พระรวงโรจนฤทธ์ิ

อนัเปนทีเ่คารพเลือ่มใสของชาวนครปฐม มงีานประจำปในเดอืน 12 ของทกุป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3424-2143

อ.เมอืงนค
รปฐม



12

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ตั้งอยูในบริเวณ

องคพระปฐมเจดีย ดานทิศใต เปนอาคารทรงไทยประยุกต 2 ชั้น

โบราณวัตถุสวนใหญอยใูนสมยัทวารวดี

(พุทธศตวรรษที่ 12-16) พิพิธภัณฑ

เปดบรกิารทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

คาเขาชม ชาวไทย 20 บาท ชาวตาง-

ประเทศ 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

โทร. 0-3427-0300, 0-3424-2500
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ตัง้อยหูางจากองคพระปฐมเจดียไปทางทศิตะวันตก ประมาณ 2 กโิลเมตร มเีน้ือท่ี

ทัง้หมด 888 ไร 3 งาน 24  ตารางวา พระราชวังแหงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยหูวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน  พระราชวงัสนามจนัทร  มอีาณาเขต

กวางขวางประกอบดวยสนามใหญอยกูลาง มถีนนโอบเปนวงโดยรอบ และมีคนู้ำลอมอยู

ชั้นนอก สวนพระท่ีนั่งตางๆ นั้น รวมกันอยูสวนกลางของพระราชวัง ไดแก พระท่ีนั่ง

พมิานปฐม พระท่ีนัง่อภิรมยฤดี พระท่ีนัง่วัชรีรมยา พระท่ีนัง่สามคัคีมขุมาตย พระตำหนัก

ชาลีมงคลอาสน พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก พระตำหนักทับขวัญ และพระตำหนัก

ทบัแกว มเีทวาลัยคเณศวร ซึง่เปนเทพเจาแหงศิลปวิทยาการ ตัง้อยกูลางสนามหญาใหญ

ของพระราชวังสนามจันทร และอนุสาวรียยาเหล ซึ่งเปนรูปหลอดวยโลหะขนาด

เทาตัวจริงของสุนขัซึง่มคีวามผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยหูวัอยางยิง่

ตั้งไวหนาตำหนกัชาลมีงคลอาสน เปดใหเขาชมทกุวัน ยกเวนวันหยดุนกัขัตฤกษ ตัง้แต

เวลา 09.00 น. - 16.00 น. คาเขาชมคนไทย ผูใหญ 30 บาท เด็ก 10 บาท พระภิกษุ

สามเณร แมช ี นกัศึกษา 10 บาท ชาวตางประเทศ 50 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3424-4236-7
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ตั้งอยูที่ตำบลพระประโทน หางจากพระปฐมเจดียไปตาม

ถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออก เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

เปนโบราณสถานสมัยทวารวดี  และเน่ืองจากวัดพระประโทณเจดีย

ตั้งอยูกลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณวัดจึงมีการขุดพบโบราณ

วตัถุจำนวนมาก เชน พระพุทธรูป เศียรพระพทุธรูปปน พระดินเผา และ

สิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย รวมท้ังโลหะสำริด รูปพญาครุฑเหยียบนาค

ซึง่รชักาลท่ี 6 ทรงใชเปนเคร่ืองหมายราชการประจำพระองค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3424-2440, 0-3421-2313

14
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ตั้งอยูที่ตำบลดอนยายหอม จัดเปนโบราณสถานท่ีมีความ

เกาแกมาก ซึง่จากโบราณวัตถทุีพ่บ เปนหลักฐานยนืยนัวาบริเวณน้ี

เปนวัดเกาต้ังแตสมัยทวารวดี หรือกอนหนาน้ัน และมีอายุกวา

1,000 ปมาแลว ถอืวาเปนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละสำคัญมากแหงหน่ึง

ในจังหวัดนครปฐม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3422-9324

ตั้งอยูหางจาก

องคพระปฐมเจ ดีย

ไปทางทิศใต ประมาณ

2 กิโลเมตร ริมถนนเพชรเกษม เปนวัดราง

สมัยทวารวดี มีซากปรักหักพังของเจดีย

และมีการขุดพบพระพุทธรูปสลักดวยศิลาขนาด

ใหญกวาคนสามเทา จำนวน 4 องค ไดอัญเชิญ

ไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย

1 องค ประดิษฐาน ณ ลานดานทิศใตของ

องคพระปฐมเจดีย 1 องค อกี 2 องค อญัเชญิไวที่

พพิธิภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และพิพิธภัณฑ-

สถานแหงชาต ิเจาสามพระยา
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ตั้งอยูที่ตำบลไรขิง หางจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร

โดยสมเด็จพระพุฒาจารย (พุก)

สรางเมือ่ พ.ศ. 2334 เมือ่สรางเสร็จ

ไดอญัเชิญพระพุทธรปูจากวัดศาลาปูน

(ตามตำนานเลาวาลอยน้ำมา และ

อัญเชิญไปไวที่วัดศาลาปูน) มา

ประดิษฐานไวเปนพระประธานวัด

ชาวบานเรียกวา “หลวงพอวัดไรขงิ”

เปนพระพุทธรูปปางมารวิชยั หนาตัก

กวาง 4 ศอก 2 นิว้ สงู 4 ศอก 16 นิว้

พุทธลักษณะคลายสมัยเชียงแสน

พระหัตถเรียวงามตามแบบสุโขทัย

พระพักตรดูคลายสมัยรัตนโกสินทร

ที่วัดไรขิงน้ี ทุกเย็นวันศุกรและเชา

วันอาทิตยจะมีตลาดนัดอาหารและ

ผลไมจำหนาย  บริเวณริมแมน้ำ

หนาวัดมีปลาสวายตัวโตนับพัน

อาศัยอยู  นักทองเท่ียวสามารถ

ซื้อขนมปงเลี้ยงปลาไดดวย

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

โทร. 0-3431-1384, 0-3432-3056

อ.สามพร
าน
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สวนสามพราน ตัง้อยรูมิถนนเพชรเกษม หางจากกรุงเทพฯ

ประมาณ  32 กิโลเมตร เปนสถานท่ีพักผอน มีเนื้อที่ประมาณ

137.5 ไร ภายในจดัแตงเปนสวนดอกไมนานาชนดิ มหีมบูานไทย

ทีพ่กั และสนามกอลฟ นอกจากน้ี ทกุวันในชวงเชา 10.00-12.00 น.

มีกิจกรรมวิถีไทย 12 อยาง เชน ดนตรี รำไทย รอยพวงมาลัย

แกะสลักผลไม เครื่องปนดินเผา ศิลปะปองกันตัว ทอผาไหม

จกัสาน วาดรม ฯลฯ ในชวงบายมีการแสดงทางวฒันธรรมพืน้บาน

ใหชม เชน การบวช การแตงงาน การปลูกขาว การฟอน 4 ภาค

สวนสามพรานไดรับรางวัลอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ประจำป 2551 รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหลงทองเท่ียว

เพ่ือการนนัทนาการ จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)

เปดใหเขาชมต้ังแตเวลา 08.00-18.00 น. อัตราคาผานประตู

ผูใหญ 50 บาท เด็ก 20 บาท คาบัตรผานประตูรวมคาเขาชม

การแสดงตาง ๆ 480 บาท สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม

โทร. 0-2295-3261-4, 0-3432-2544-7

เวบ็ไซต www.rosegardenriverside.com
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ตัง้อยทูีต่ำบลบางกระทกึ หลงัวดัดอนหวาย เปนตลาดเกาสมัย

รชักาลที ่6 อยรูมิแมน้ำทาจีน มพีอคา แมคา พายเรอืนำสนิคา และ

อาหารมาจำหนาย มตีลาดนดัสนิคาทางการเกษตร ทีว่ดัดอนหวาย

ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. มีเรือเอ้ียมจุนและเรือกระแชง

บริการนำเท่ียวแมน้ำทาจีนดวย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศรีสวัสดิ์ยอนยุค โทร. 0-3439-3637, 08-1448-8876,

08-1659-5805 มติรสายชล โทร. 08-1446-8556, 08-4146-5616,

08-1482-1107 เรอืรงุฟา โทร. 08-1241-8027, 08-1196-3372

18
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ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษม
กิโลเมตรที่ 30 หางจากสวนสามพราน 1 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 130 ไร
เปนสวนสัตวนานาชนิด มกีารแสดงโชวของชาง นัง่ชางทองอทุยาน การแสดงชาง
ประกอบเสียง การจับจระเขดวยมือเปลา และการแสดงมายากล เปดใหเขาชม
เวลา 08.30-17.30 น. อัตราคาเขาชม คนไทย ผูใหญ 90 บาท เด็ก 50 บาท
ชาวตางประเทศ ผใูหญ 500 บาท เด็ก 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0-3431-1971, 0-3432-1471, 0-3429-
0361-2 สำนกังานกรุงเทพฯ โทร. 0-2284-0273, 0-2284-1873, 0-2295-2938-9
เว็บไซต www.elephantshow.com
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ตัง้อยทูีต่ำบลทงุขวาง อำเภอกำแพงแสน หางจาก

จังหวัดนครปฐม ไปตามถนนมาลัยแมน 20 กิโลเมตร

เปนสวนปาท่ีมสีมุนไพรไทยประมาณ 500 ชนิด บนเนือ้ท่ี

92 ไร มีการนวดแผนไทยโบราณ การอบสมุนไพร

การอบรมจิต และการปฏิบตัธิรรม

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

โทร. 0-3420-4044, 0-3420-4470

ตัง้อยภูายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน หางจากตัวเมืองนครปฐม ประมาณ

21 กโิลเมตร มโีครงการใหความรแูกผทูีส่นใจ ไดแก โครงการจำลองเทคโนโลยีเกษตร  ระบบชลประทาน

ตามโครงการพระราชดำริ  อทุยานแมลง ทีภ่ายในเปนแหลงรวบรวมแมลงหายาก และผีเส้ือพันธตุางๆ

คาวบอยแลนด  เปนศูนยสาธิตการผลติโคเน้ือครบวงจร และสวนแสนปาลม ซึง่รวบรวมพันธปุาลม

ประดับนานาชนิดท้ังในและตางประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3428-1655, 0-3435-1400

อ.กำแพง
แสน
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ตัง้อยหูมทูี ่5 ตำบลทงุขวาง เปนเมืองโบราณสมัย

ทวารวด ีอยหูางจากอำเภอเมืองนครปฐมไปทางทศิเหนือ

ประมาณ 24 กิโลเมตร ปจจุบันใชเปนคายลูกเสือ

เมอืงกำแพงแสน การเท่ียวชมโบราณสถานแหงนี ้จะเนน

ไปในลักษณะของคูน้ำและคันดินท่ียังคงสภาพเดิมไว

อยางชัดเจนโดยไมมีโบราณสถานใด ๆ
ตั้งอยูที่ตำบลกระตีบ เปนสถาบันท่ีผลิต

นักบินประจำการกองทัพอากาศ ซึ่งไดพัฒนา

เปนแหลงทองเท่ียวสำหรับพักผอนและผจญภัย

มสีนามกอลฟขนาดมาตรฐาน 72 หลุม พรอมสนาม

ฝกซอม นอกจากน้ียังมีสวนน้ำธรรมชาติสำหรบั

เรือพาย และสามารถนั่งพักผอน มีสนามบินเล็ก

ซึ่งอยูตรงขามสวนน้ำ สถานท่ีปฏิบัติธรรม และ

สวนกลวยไม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.  0-3499-6484
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พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งไทย ตั้งอยูเลขที่ 43/2 หมู 1 ตำบลขุนแกว
เปนสถานท่ีจัดแสดงหุนข้ีผึ้งไฟเบอรกลาส ซึ่งมีความสวยงามและ
เหมือนจริงใหความรสูกึนมุนวล ซึง่เปนผลงานสรางสรรคของคุณดวงแกว
พทิยากรศิลป และกลมุศลิปนไทย ซึง่ใชเวลาคนควาทดลองกวา 10 ป

หุนชุดสำคัญภายในอาคาร ไดแก ชุดพระอริยสงฆ ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริยราชวงศจักรี และชุดมุมหน่ึงของชีวิต เปนการแสดงชุดหมากรุกไทย
ชดุครอบครัวไทย ชดุเลิกทาส ชดุความทรงจำอนังดงาม พระรูปสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระรูปสมเดจ็พระเจาพ่ีนางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนตน พิพิธภัณฑฯ เปดบริการทุกวันไมเวนวันหยุด วันจันทร-ศุกร เปดเวลา
09.00-17.30 น. วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เปดเวลา 08.30-18.00 น. อัตราคาเขาชม คนไทย 50 บาท นักศึกษา
ในเคร่ืองแบบและพระภิกษุ 20 บาท นกัเรียนอนบุาล-มธัยมศกึษาปที ่ 6 และเด็ก (สงูไมเกิน 130 เซนติเมตร) 10 บาท ชาวตางประเทศ
ผใูหญ 200 บาท เด็ก 100 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
โทร. 0-3433-2109, 0-3433-2607 โทรสาร 0-3433-2061

อ.นครชยั
ศรี
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เปนวัดโบราณ ตั้งอยูที่ตำบลนครชัยศรี  เดิมชื่อ
วัดคงคาราม ภายในมีโบสถ วิหาร และพระประธานเกาแก
สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยตนกรุงศรีอยุธยาตอนตน
ภายในมีพิพิธภัณฑพระพุทธวิถีนายก จัดแสดงเรื่องราว
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและเครือ่งใชของอดีตเจาอาวาส 2 รปู
คือ หลวงปูบุญ และหลวงปูเพ่ิม เปดใหเขาชมทุกวันเสาร-
อาทิตย และวันหยดุนักขัตฤกษ ตัง้แตเวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
โทร. 0-3433-1462, 0-3433-2182

ตั้งอยูที่ตำบลบางแกวฟา ชาวบานเรียกกันวา
วัดปากคลองบางพระ สรางข้ึนในสมัยอยุธยา ภายใน
พระอุโบสถหลังเดิมประดิษฐานพระพุทธรูปปฏิมากร
หนิทรายแดงประทับน่ัง ปางมารวชิยั ลงรักปดทองหนาตัก
กวาง 30 นิ้ว ชาวบานเรียกวา “หลวงพอสิทธิมงคล”

ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกาแกสมัยอยุธยาตอนกลาง สีในภาพใชเพียงสีขาว ดำ แดง
และเขียวใบแค นอกจากนี้ยังเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองทำดวยโลหะ ขนาดกวาง
1.10 เมตร ยาว 4.20 เมตร เปดต้ังแตเวลา 07.00-14.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
โทร. 0-3438-9333
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เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตั้งอยูเลขที่ 100 หมู 2 ตำบลงิ้วราย

เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวม และจัดแสดงยานยนต เครื่องกล ยานพาหนะ

หลากหลายชนิด จากท่ัวทุกมมุโลก เชน เยอรมนี สวเีดน ฟนแลนด ฝรัง่เศส

ญี่ปุน กอต้ังโดยนายเจษฎา เดชสกุลฤทธ์ิ นักธุรกิจชาวไทยท่ีชื่นชอบ

การเดินทางทองเท่ียวไปทั่วโลก เมื่อมีโอกาสเย่ียมชมพิพิธภัณฑตาง ๆ

ในตางแดน ทำใหเกิดแรงบันดาลใจในการสะสมขึ้น โดยยานพาหนะ

ที่รวบรวมนี้มีทั้งยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เชน รถเล็ก

รถการตนู เคร่ืองบนิโบอ้ิง 747 เคร่ืองบนิ Tri Star เปดเวลา 09.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3433-9468, 08-9679-8778, 0-2883-2880, 0-2819-4000

เวบ็ไซต www.jesadatechnikmuseum.com
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วัดศีรษะทอง ตั้งอยูที่ตำบล

หวยตะโก สรางจากการรวมแรงรวมใจ

ของชาวบานซึ่งสวนใหญเปนชาวลาว

ที่อพยพมาจากเวียงจันทนในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน ในขณะที่มีการ

ขดุดินสำหรบัสรางวัด ไดพบเศียรพระทอง

จมอยใูนดนิ จงึถอืเปนนมิติทีด่ ีเลยได

ตัง้ชือ่วดันีว้า “วดัหัวทอง” ทีว่ดัแหงนี้

ประชาชนจำนวนมากนิยมมานมัสการพระราหูเพ่ือความเปนสิรมิงคล

เปดเวลา 09.00-17.00 น. เฉพาะวันพธุ เปดเวลา 09.00-21.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3422-7462
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ตัง้อยเูลขท่ี 9/1 หมทูี ่4 บานลานแหลม ตำบลวัดละมุด พพิธิภัณฑ

แหงนีเ้ปนบานของ คณุลงุเริงชยั และคุณปาพยอม แจมนยิม ซึง่ไดเก็บ

รวบรวมเครื่องมือเคร่ืองใชของชาวนาไทยแสดงไว

ในบานสวนตัว  ผสูนใจสามารถชมการเกษตรแบบ

ดั้งเดิม การเกษตรแบบพอเพียง สาธิตการผลิต

ขาวกลองซอมมือ การผลิตหัตถกรรมผักตบชวา

ของอำเภอนครชัยศรี สาธิตการกินอยูอยางไทย

การหุงขาวดวยหมอดิน ผูสนใจจะเดินทางไปชม

กรุณาตดิตอลวงหนา เปดทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3429-6086, 08-1991-6084

ตัง้อย ูหม ู1 ตำบลหวยพลู รมิแมน้ำทาจีน บริเวณ

หนาวัดหวยพลูมปีลามากมายหลายชนดิมาอาศยัรวมกนั

โดยธรรมชาติ มีทั้งปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาตะเพียน

ปลาหางแดง ซึ่งอยูในแมน้ำทาจีน มีนักทองเท่ียว

นิยมมาพักผอนใหอาหารปลากันอยางมาก โดยเฉพาะ

ในชวงเย็น

26
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ตั้งอยูที่ตำบลสัมปทวน มีการจำหนายอาหาร
ผลไมนานาชนดิ และแพปลา มบีรกิารลองเรอื ชมทวิทศัน
แมน้ำนครชัยศร ีวถิชีวีติชมุชน และวัดตางๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3429-9036, 08-1829-8035

อยูในตัวอำเภอนครชัยศรี เปนตลาดโบราณยานชุมชนริมน้ำที่นาทองเท่ียว
อกีแหงหนึง่ของจังหวดันครปฐม อาคารรานตลาดสรางดวยไม ยงัอนรุกัษรปูแบบเดิมไว
เปนแหลงรานอาหารริมน้ำและยานจำหนายอาหารรสเลิศมากมาย อาท ิ เปดพะโล
ขนมปงเย็น ปลากริมไขเตา บวัลอย รวมถงึผลไมมากมายโดยเฉพาะ สมโอนครชัยศรี
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ตั้งอยูที่ตำบลวัดละมุด เปนสนามแขงรถระดับนานาชาติ
บนพื้นที่ 20-30 ไร มีเกมสมอเตอรสปอรตใหชมทุกเดือน
ทั้งการแขงรถวิบาก  และรถจักรยานยนตวิบาก  เปดทุกวัน
เวลา 08.00-18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2913-7800-4

โครงการเพ่ือสุขภาพของโรงพยาบาลหลวงพอเปน จัดเปน
โปรแกรมทัวร  มีทั้งแบบโปรแกรม 1 วัน (08.00-16.00 น.) และ
โปรแกรม 2 วนั 1 คนื เปนการจัดกิจกรรมทองเท่ียวผสมการตรวจ-
สุขภาพพรอมกับการเที่ยววัดทำบุญ ผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
สามารถใชสทิธเิบกิได และมกีจิกรรมลองแพนวดสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม
โทร. 0-3427-7085-8 ตอ 888, 08-1299-6845

Thailand Circuit
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ตั้งอยูที่ ตำบลบางปลา เปนหมูบานชาวไทยทรงดำหรือเรียกวา

ไทยโซง ซึง่อพยบเขามาในเมืองไทยในสมัยพระเจากรุงธนบุร ีมกีารแตงกาย

ทีม่เีอกลกัษณ มีภาษาพูด ภาษาเขียนเปนของตนเองประกอบอาชีพ

ทำนา ทอผา และเคร่ืองจกัสาน เปนหลกั

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติม โทร. 08-1803-1792, 0-3430-1261

ตั้งอยูบริเวณหนาวัดลำพญา ริมแมน้ำนครชัยศรี (ทาจีน)
เปนตลาดน้ำท่ีมีสินคา  พืชผัก  และอาหารอรอยขึ้นชื่อของ
อำเภอบางเลน อาท ิขนมเปยะ กวยเตีย๋วเปด
หอหมก หมูสะเตะ และมีการจัดกิจกรรม
เรือนำเที่ยว เปดบริการทุกวันเสาร-อาทิตย
และวนัหยุดนักขัตฤกษ เวลา 07.30-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3439-1985, 08-1763-4179

เปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป เร่ิมกอต้ังประมาณ ร.ศ. 122
อยทูีร่มิแมน้ำทาจนี  ตลาดเปนหองแถวไม 2 ชัน้ หนัหนาเขาหากัน มสีภาพ
เปนตลาดเกาท่ีสมบรูณ และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน
ที่ผสมกลมกลืนกันระหวางไทย-จีน  ที่สืบทอดมาได เปนอยางดี
เปดทกุวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08-1571-3827, 08-9756-4304
www.bangluang.go.th

อ.บางเลน
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แอรออรคดิส (ซเูปอรมารเกต็กลวยไม) สวนกลวยไมหลากหลายพันธบุนพืน้ที่

120 ไร มหีองเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือกลวยไม ทีอ่นบุาลกลวยไม พนัธกุลวยไมทีน่ีท่ัง้สงออก

ตางประเทศ และจำหนายในประเทศในราคายอมเยา เปดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอคุณลัดดา คุมวิเชียร 23/1 หมู 3 ตำบล

นราภิรมย อำเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม 73130

โทร. 0-3429-8238, 08-1438-2633, 08-1916-2342, 08-9494-9090

เวบ็ไซต www.airorchids.com
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อ.ดอนตูม

ตัง้อยทูี ่ตำบลสามงาม มบีรกิารพเิศษ คอื งานแพทย

แผนไทย ซึ่งใหคำแนะนำ ปรึกษา การดูแลสุขภาพแผนไทย

และสมุนไพรไทย มีบริการตางๆ เชน นวดเพ่ือสุขภาพ,

นวดหนา, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร, นวดฝาเทา, สปา

นอกจากน้ันยังมีการจำหนายผลิตภัณฑ สมุนไพรอีกมากมาย

เปดบรกิารวันจนัทร-เสาร เวลา 08.30 - 20.00 น.

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 0-3438-2096
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เปนสถานท่ีสำคญัทางพทุธศาสนา ตัง้อยทูีต่ำบลศาลายา หางจากกรุงเทพฯ ไปตาม

ถนนปนเกลา-นครชัยศรี ประมาณ 19 กิโลเมตร สรางขึ้นเน่ืองในวโรกาสท่ีพุทธศาสนา

เจริญรุงเรืองมาไดถึง 2,500 ป บริเวณจุดศูนยกลางเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา

สูงประมาณ 15.875 เมตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานนามวา

“พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน” รอบองคพระประธาน

เปนสถานท่ีจำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ตำบลอันเปนที่ประสูติ ตรัสรู

แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมี วิหาร อาคารหอประชุม

หอสมุด และพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา ตำหนักสมเดจ็พระสงัฆราช ฯลฯ บรเิวณโดยรอบ

มคีวามสงบรมร่ืนเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2441-9012, 0-2441-9009

อ.พทุธมณ
ฑล
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เทีย่วชมวถิชีวีติชาวสวนทีอ่าศยัอยรูมิน้ำ และชมิผลไม

จากสวน ชมสวนกลวยไม นาบัว และการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร การเดินทาง ลงเรือที่วดัสุวรรณาราม ตำบล-

ศาลายา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-3429-7152, 08-1495-9091
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สวนศิลป มีเซียม ยิบอินซอย ตั้งอยูเลขท่ี 38/1-9

ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลทาตลาด ทางเขาอยูตรงขาม

โรงเรียน ภปร. เขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร เปนท่ีรวบรวม

ประตมิากรรมของคุณมเีซยีม ยบิอนิซอย จดัสรางสวนนิทรรศการ

ชัว่คราว ในรปูของหอศลิปะและสวนศิลปะ

กลางแจง เขาชมไดทุกวัน (กรุณาติดตอ

ลวงหนา) วนัจันทร-ศกุร เวลา 08.30-18.00 น.

วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร.

0-2629-8056-7 (วันธรรมดา), 08-6559-

9810 (วนัเสาร-อาทิตย)

พพิธิภัณฑภาพยนตรไทย ตั้งอยู

ในสำนักงานกรมศิลปากร ชางสิบหมู

ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จงัหวัดนครปฐม

ภายในเปนโรงถายภาพยนตรจำลอง

จัดแสดงประวัติศาสตรภาพยนตรไทย

กระบวนการผลิตภาพยนตร ไทย

อุปกรณประกอบฉาก หุนข้ีผึ้งบุคคล

สำคัญ ในวงการหนังไทย เปดวันเสารและวันอาทิตย เวลา 10.00-16.00 น.

เขาชมเปนรอบ รอบละ 10 คน มีรอบ 10.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.

ฉายหนังเวลา 16.30 น. (เขาชมวันจันทร-ศุกร กรุณาติดตอกอนเขาชม)

ไมเสียคาเขาชม

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ

โทร. 0-2482-2013-5, 0-2482-1087-8 ตอ 103 เวบ็ไซต www.fapot.org
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งานเทศกาลอาหารและผลไมนครปฐม จัดข้ึนใน
ชวงเทศกาลตรษุจีน ประมาณเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ
ของทุกป ณ บริเวณองคพระปฐมเจดีย เพื่อเผยแพร
ผลิตภัณฑดานเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมท่ีมชีือ่เสยีง
ของจังหวัด

งานประเพณีแหธงฉลองตรุษจีน จัดข้ึนในชวง
เทศกาลตรษุจนี ณ ตลาดเกาบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอ
บางเลน

งานพระราชวังสวยกลวยไมงาม จัดขึ้นในเดือน
เมษายนของทกุป บริเวณพระราชวังสนามจันทร

ประเพณีงานเลี้ยงบุฟเฟตชาง จัดขึ้นเปนประจำ
ทกุปในวนัแรงงานแหงชาต ิวนัท่ี 1 พฤษภาคมของทกุป
ณ บริเวณลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน
เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณชางภายในฟารม
พรอมกบัรณรงคเร่ืองการอนุรักษชางท่ีใกลจะสูญพันธุ

งานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิง จัดขึ้นใน
วนัขึน้ 13 ค่ำ เดอืน 5 ถงึวนัแรม 4 ค่ำ เดอืน 5 ของ
ทกุป ทีว่ดัไรขงิ อำเภอสามพราน มกีารออกรานจำหนาย
สินคาจากหนวยงานตางๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการ
ประกวดผลไม และมมีหรสพในเวลากลางคนื

งานเทศกาลวิสาขพุทธบชูา จดัข้ึนในวันข้ึน 15 ค่ำ
เดือน 6 ของทุกป ณ บริเวณพุทธมณฑล ภายในงาน
มีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสวนพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขบวนรถเอกลักษณ
พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคม
และการเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนท่ัวโลก

งานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา จัดข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกป ที่วัดใหม-
สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่
องคการบริหารสวนตำบลวดัละมดุ โทร. 0-3438-9052

งานวันมะพราวน้ำหอมสามพราน จดัขึน้ประมาณ
เดือนสิงหาคม ณ บริเวณวัดไรขิง อำเภอสามพราน
ภายในงานจัดแสดงและจำหนายผลิตภัณฑตางๆ
ที่ทำจากกะลามะพราว และผลิตภัณฑหัตถกรรม
จากภูมิปญญาพื้นบาน

งานวันสมโอมณฑลนครชัยศรี จัดขึ้นประมาณ
ปลายเดือนกันยายนหรือตนเดือนตุลาคมของทุกป
ณ บริเวณวัดไรขิง อำเภอสามพราน ภายในงาน
จัดกิจกรรมเก่ียวกับสมโอและจำหนายสมโอพันธุตางๆ

งานแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน
จัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณแมน้ำนครชัยศรี
หนาวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี ในงานมีการแขงขัน
เรือยาวประเภทตางๆ

งานประเพณีนมัสการองคพระปฐมเจดีย จัดขึ้น
ระหวางวนัข้ึน 12 ค่ำ ถงึแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ของทุกป
ณ บริเวณองคพระปฐมเจดีย มีการออกรานจำหนาย
สนิคาพ้ืนเมืองตางๆ และกลางคนืมีมหรสพ

งานธันวาพฤกษชาต ิจดัขึน้ปลายเดือนพฤศจกิายน
ถงึตนเดือนธันวาคมของทุกป ณ บริเวณสวนสามพราน
อำเภอสามพราน ภายในมกีจิกรรมการแสดงและประกวด
กลวยไม

งานมหกรรมสัตวเล้ียงแหงประเทศไทย จัดข้ึนประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี
ณ บรเิวณสวนสามพราน ภายในงานมีกจิกรรมตางๆ มากมาย เชน การแสดงความสามารถ
ของสุนัขทรงเล้ียง การประกวดสัตวเล้ียงทุกประเภทชิงแชมปประเทศไทย และ
ชิงถวยพระราชทาน
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อ.สามพรา
นของดีจังหวัดนครปฐม

อ.เมอืงนครปฐม

น้ำพริกแมศรี
สถานท่ีตัง้ : 37 ถ.ซายพระ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3425-4861, 0-3425-7478

ขาวเหนียวยางอารีย
สถานท่ีตัง้ : 34 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3425-4619

วนุคุณอุ
สถานทีต่ัง้ : สาขาที ่1 ถ.เทศา ซอย 4 ตรงขามศาลจงัหวดันครปฐม
โทรศพัท : 0-3425-7348
สถานทีต่ัง้ : สาขาที ่2 ถ.เทศา ซอย 6 ตรงขามสาธารณสุขจังหวดันครปฐม
โทรศพัท : 0-3424-1560
สถานท่ีตัง้ : สาขาที ่3 ถ.เพชรเกษม กอนถงึวัดศีรษะทอง ตดิปมบางจาก
โทรศพัท : 08-1015-2928
สถานท่ีตัง้ : สาขาท่ี 4 เย้ืองหางสรรพสินคาตัง้ฮัว่เส็ง ธนบุร ีตดิถนนสิรนิธร
โทรศพัท : 0-2881-1760

ขาวหลามพระงาม
สถานท่ีตัง้ : 378 ถ.รมิทางรถไฟสายตะวนัตก อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3425-6523, 08-6757-5272

ลิม้ยงสนุ (หมหูยอง, หมแูผน, กนุเชยีง)
สถานทีต่ัง้ : 632/24 ซ.ปรีชา ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

    โทรศพัท : 0-3424-1355, 0-3425-6162

อ.นครชยัศรี

มะพราวน้ำหอมสามพราน
สถานทีต่ัง้ : 29/19-20 ม.2 เยือ้งสวนสามพราน ถ.เพชรเกษม กม.32 ต.ยายชา

                   อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3432-6233

เคกมะพราวน้ำหอมมณฑา
สถานทีต่ัง้ : 43/1 ม.3 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3432-3706

คณุปอม ขนมปงเย็น
สถานท่ีตัง้ : 152 ม.1 ในตลาดทานา (ตลาดนครชัยศร)ี ต.นครชัยศร ีอ.นครชัยศรี

        จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3422-8379

รานหนอยเบเกอรี ่(ขนมมามอนจงั)
สถานท่ีตัง้ : 118-119 ตลาดทานา อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-9885-4442, 0-3422-8154

กุนเชียงหมู
สถานทีต่ัง้ : 64/40 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3433-1491

หตัถกรรมผกัตบชวา (คณุลงุเรงิชยั-คณุปาพะยอม แจมนยิม)
สถานทีต่ัง้ : 9/1 ม.4 ต.วดัละมุด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3429-6086, 08-1991-6084

เครือ่งปนดนิเผา (ฉว ีแมนทาไม)
สถานท่ีตัง้ : 51/1 ต.บางกระเบา อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3423-2522

การเปาแกว (คณุทพิวนั แสงอำไพ)
สถานท่ีตัง้ : 83 ม.2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3423-2505
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อ.นครชยัศรี

กลุมเครื่องปนดินเผาเคลือบศิลาดล
สถานทีต่ัง้ : 114 ม.4 ต.สมัปทวน อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-9413-1250, 0-3433-9643

อ.บางเล
น

สนิคาพืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ (กลมุสตรสีเีขียวบานเกาะแรต)
สถานทีต่ัง้ : 140 ม.12 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-1942-5239, 0-3430-1359, 0-3439-1369

มะเขอืเทศราชนิอีบแหง วสิาหกจิชมุชน ต.ดอนตมู (กลมุเกษตรสหกรณ)
สถานท่ีตัง้ : 65 ม.5 บานหนองน้ำเปรีย้ว ต.ดอนตมู อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-6160-1393, 08-6106-4556

ขนมเปยะครูสมทรง
สถานทีต่ัง้ : 167/55 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3439-1376

อ.กำแพงแสน

น้ำลกูยอ (กลมุแปรรูปสมุนไพรศาลายา)
สถานทีต่ัง้ : 140/1 ม.5 ถ.เทศบาล 17 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-2800-2749

กลวยหอมทอดอบกรอบ (กลมุแมบานเกษตรชมุชนวัดสวุรรณ)
สถานทีต่ัง้ : 97 ม.1 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-9057-1432

ขาวตงัจากขาวกลองหอมมะล ิ(กลมุแมบานเกษตรชมุชนวดัสวุรรณ)
สถานทีต่ัง้ : 58/2 ม.3 บานศาลาดิน ต.มหาสวสัด์ิ อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3429-7099

กระเจ๊ียบเขียวสด (กลมุผปูลูกกระเจีย๊บเขียวเพ่ือการสงออก)
สถานทีต่ัง้ : 118 ม.1 ต.หวยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-9210-4938

กลุมหัตถกรรมผาทอมือ
สถานท่ีตัง้ : 19 ม.2 บานดอนทอง ต.ดอนขอย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-1858-5404

อ.ดอนตูม

หลามยอ กลมุวสิาหกจิชมุชนแปรรปูเนือ้สตัว ตำบลหวยพระ
สถานทีต่ัง้ : 46/1 ม.4 แจงงาม ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 08-6128-5000

อ.พทุธมณฑล
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โรงแรมท่ีพัก
อ.เมอืงนครปฐม

ยนูแิลนด กอลฟ แอนด คนัทรี ่คลับ
พบกับความสมบูรณแบบใน “ยูนิแลนด กอลฟ แอนด รีสอรท” เชิญสัมผัสความอบอุน

ในหองพักแบบสพุเีรีย 62 หอง และหองสวีท 3 หอง พร่ังพรอมดวยส่ิงอำนวยความสะดวกครบครนั
หองอาหาร หองประชุมสัมมนา หองจัดเลี้ยง หองออกกำลังกาย สปาและสระวายน้ำ

จำนวนหองพัก : 65 หอง
ราคาหองพัก : 600 – 3,000  บาท
สถานที่ตั้ง : 9/4  ม.3  ต.วังเย็น  อ.เมืองนครปฐม   จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-3444, 0-3427-1351
เว็บไซต : www.unilandgolf.com

เวล
โรงแรมชั้นหนึ่ง แหงแรกใจกลางเมืองนครปฐม ตั้งอยูในศูนยกลางยานธุรกิจการคา

ธนาคารของนครปฐม ไมไกลจากสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร เชน องคพระปฐมเจดีย
และพระราชวังสนามจันทร สัมผัสความสุขเต็มรูปแบบ สำหรับวันพักผอน ดวยหองพัก
พรอมหองประชุมสัมมนา จัดเล้ียง และส่ิงอำนวยความสะดวกครบครัน

จำนวนหองพัก : 230 หอง
ราคาหองพัก : 600 – 1,800 บาท
สถานที่ตั้ง : 151/79 ถ.ราชวิถี อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-3855 – 63
เว็บไซต : www.whale.co.th

ริเวอร
โรงแรมท่ีไดรับความนิยมของผูคนที่ไดเขามาพักผอน ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษม สามารถ

เดินทางไดสะดวก
มีหองพักใหเลือกพักไดหลายรูปแบบ  พรอมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการ

หองประชุมสัมมนา และจัดเล้ียง
จำนวนหองพัก : 230 หอง
ราคาหองพัก : 600 – 1,400 บาท
สถานที่ตั้ง : 1156 ถ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3428-0440 – 5
เว็บไซต : www.riverhotel.ob.tc
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ราชพฤกษ พาวิลเล่ียน
สถานท่ีพัก สไตลโรงแรมหรูในบรรยากาศรมรื่น โปรงสบาย ติดสนามไดรฟกอลฟ ใกลมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยูในทำเลยานธุรกิจ

และบันเทิงแหงใหมในจังหวัดนครปฐม ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรทันสมัย เพียบพรอมดวยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายตางๆ เพื่อใหคุณไดรูสึก
ถึงการพักผอนอยางแทจริง พรอมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
ตามนโยบาย “ความสุขของทานคืองานของเรา”

จำนวนหองพัก : 30 หอง
ราคาหองพัก : 500 บาท
สถานที่ตั้ง : 100/5  ถ.ราชมรรคา ต.สนามจันทร  อ.เมืองนครปฐม  จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3428-0299
เว็บไซต : www.ratchaphruek.com

อ.เมอืงนครปฐม

สิทธิกาญจนแมนช่ัน
หองพักแบบระยะสั้น ที่หรูหรา พรอมทั้งอาหารเชา และหองพักแบบ

ระยะยาวแบบตางๆ พรอมท้ังเครือ่งอำนวยความสะดวกอยางครบครนั หองพกั
ที่เปนสวนตัว  ไมมีเสียงดังวุนวายรบกวนจากภายนอก พรอมดวยบริการ
อยางอบอุนและเปนกันเอง

จำนวนหองพัก : 20 หอง
ราคาหองพัก : 700 บาท
สถานที่ตั้ง : 55 ถ.ยงิเปา ต.สนามจนัทร

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3427-1721-4

จนัทรพาเลส อพารตเมนต
ที่พักสำหรับผูที่ตองการความเปนสวนตัว เงียบสงบ ดวยบรรยากาศ และบริการท่ีอบอุน ราคาเปนกันเอง พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ

อีกท้ังยังใกลแหลงทองเที่ยว พระราชวังสนามจันทร องคพระปฐมเจดีย มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีบริการ
Wireless Internet สัญญาณโทรทัศน มากกวา 18 ชอง พรอมรานเสริมสวย มินิมารท โตะพลู รานอินเตอรเน็ต รานซักรีด ลานเบียร สเตก
รานอาหารไทย อาหารอีสาน

จำนวนหองพัก : 30 หอง
ราคาหองพัก : 550 บาท
สถานที่ตั้ง : 610/7 ถ.ทางรถไฟตะวันตก ต.พระปฐมเจดีย

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3436-3561-8
เว็บไซต : www.junpalace.com
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อ.สามพราน
โรส การเดน รเิวอรไซด

นอนหลับ...ฝนดี กับบรรยากาศสวนตัว ในเรือนไทยแสนสวยริมทะเลสาบ หรือเลือก
ชื่นชมความงดงามของแมน้ำทาจีน กับท่ีพักแบบโรงแรมริมสายน้ำ สะดวกสบายดวย
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไมพลาดทุกการติดตอเช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย
ผานระบบ Wi-fi

จำนวนหองพัก : 174 หอง
ราคาหองพัก : 1,500 – 23,000 บาท
สถานท่ีตั้ง : กม.32 ถ.เพชรเกษม

อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3432-2544
เว็บไซต : www.rosegardenriverside.com

ปานเทวี รเิวอรไซด
บนพ้ืนท่ีดินท่ีเขียวขจี ริมแมน้ำนครชัยศรี (แมน้ำทาจีน) อ.สามพราน จ.นครปฐม คือท่ีตั้ง

ของ ปานเทวี ริเวอรไซด สปาในรีสอรท เพียง 30 นาที จากสะพานพระปนเกลา คุณสามารถ
หลบหลีกความวนุวายมาสัมผัสกับธรรมชาติทีส่วยบริสทุธ์ิ รมร่ืน ลองเรอืชมวถิชีวีติแบบด้ังเดิม
ของผูคนริมแมน้ำนครชัยศรี หรือจะเชาขับสปดโบท ซึ่งทางเราไดจัดเตรียมไวให  ตื่นตา
เราอารมณกับบานพัก 15 หลัง คัดสรรเปนอยางดี ที่ตกแตงเปนพิเศษในสไตลไทยลานนา
สอดผสานกับสะพาน ที่ทอดผานธารน้ำขนาดยอม สรรสรางข้ึนเพ่ือวันพักผอน

จำนวนหองพัก : 15 หอง
ราคาหองพัก : 1,800 บาท
สถานที่ตั้ง : 29 ม.3 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3422-0815-6
เว็บไซต : www.parndhevi.com

อ.นครชยัศรี
แพศรีวิชัย

แพพัก บานตากอากาศ  ติดแมน้ำนครชัยศรี แพพักในแมน้ำ
เวลาจะไปจะมีคนพายเรือไปสง ที่พักสุดแสนโรแมนติก เงียบสงบ
มีความเปนสวนตัวมากๆ   บานพักตากอากาศ เปนแบบมินิรีสอรท
มีแอร ทีวี ตูเย็น เครื่องทำน้ำอุน

จำนวนหองพัก : 30 หอง
ราคาหองพัก : 400-800 บาท
สถานที่ตั้ง : 29/1 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ขุนแกว

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-1978

กรีน เฮาส บงักะโล
จำนวนหองพัก : 14 หอง
ราคาหองพัก : 250 บาท
สถานที่ตั้ง : 63/43 ม.3 ต.บางกระเบา

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3431-1489
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อ.บางเลน
คมุแมน้ำทาจีน หมอมไฉไล

เพียงไมถึง 45 นาที จากสะพานปนเกลา พบกับบานพักเรือโบราณ บานพักเรือนไทย
โรงแรม สไตล ร.5 ในบรรยากาศสงบเงียบ อากาศสะอาด ภาพทุงนาท่ีเขียวชอุม แมน้ำทาจีน
ทีไ่หลไปเร่ือยๆ แตสงา

จำนวนหองพัก : 60 หอง
ราคาหองพัก : 1,400 – 5,300  บาท
สถานที่ตั้ง : 54 ม.6 ต.คลองนกกระทุง

อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3430-1648-9
เว็บไซต : www.momchailai.com

อ.กำแพงแสน แสนปาลม เทรนนิง่ โฮม
สถานท่ีพักผอนอันรมร่ืน แวดลอมกล่ินอายธรรมชาติ กับบรรยากาศ อันอบอุนเปนสวนตัว สัมผัสกับความสวยงาม

และธรรมชาติของสวนปาลมนานาพันธ ุ ซึง่จะทำใหคณุมวีนัพักผอนดีๆ กบัการบรกิารหองพักท่ีทนัสมัย หองประชมุสมัมนา
และจัดเลี้ยงที่โออากวางขวาง

จำนวนหองพัก : 130 หอง
ราคาหองพัก : 500 - 800 บาท
สถานที่ตั้ง : สำนักสงเสริมและฝกอบรมกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกำแพงแสน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม

โทรศัพท : 0-3435-1400, 0-3435-5166



43

ศนูยปฏบิตักิารโรงแรม ศาลายา พาวลิเลีย่น
เปนศูนยปฏิบตักิารโรงแรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการทองเท่ียว

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เปดใหบริการหองพัก หองอาหาร
รานเบเกอร่ี รวมถึงหองสัมมนาและการบริการดานจัดเล้ียงแบบครบวงจร

เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งการบริการและส่ิงอำนวยความสะดวกเทียบเทากับโรงแรม
5 ดาว

จำนวนหองพัก :  43 หอง
ราคาหองพัก :  1,595 – 15,000  บาท
สถานที่ตั้ง :  999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท :   0-2441-0568-9
เว็บไซต :  www.salayapavilion.com

ศูนยพักผอนนครปฐม
ศูนยพักผอนนครปฐม เปนสวนธรรมชาติขนาดใหญ ใหความรมรื่นและเปนธรรมชาติ

ตัง้อยใูนใจกลางอำเภอดอนตูม ราคายอมเยาและประหยัด มสีระวายน้ำ เปนสถานทีเ่หมาะสำหรบั
จัดการประชุม และจัดกิจกรรมกลางแจง

จำนวนหองพัก : 60 หอง
ราคาหองพัก : 500 – 1,100  บาท
สถานที่ตั้ง : 14 ม.5  ถ.เศรษฐวิถี ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3438-1964-5

อ.ดอนตูม

อ.พทุธมณฑล

เดอะ รอยลั เจมส ลอรจ 2000
เปนโรงแรมหน่ึงท่ีมบีริการหองพกั พรอมบริการกอลฟคอรส

ซึง่ถือวาเปนสนามกอลฟขนาดใหญ ทางโรงแรมมบีริการหองพัก
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน และยังมีสปอรตคลับ
สำหรับผอนคลาย ทีเ่พียบพรอมดวยอุปกรณมากมายท่ีทนัสมัย
นอกจากนั้นยังมีหองจัดเลี้ยง

จำนวนหองพัก : 80 หอง
ราคาหองพัก : 2,000 – 6,000  บาท
สถานที่ตั้ง : 170/148 ม.3  ถ.ศาลายา-บางเลน

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-2429-8151-4
เว็บไซต : www.royalgemsgolf.com
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ยนูแิลนด กอลฟ แอนด คนัทรี ่คลับ (Uniland Golf and Country Club)
 เปนสนามกอลฟ 27 หลมุ 108 พาร ตัง้อยทูีอ่ำเภอเมอืงนครปฐม สนามแหงนี้

ตัง้อยบูนพืน้ทีก่วา 1,300 ไร เปนสนามกอลฟระดบัโลก จำนวน 27 หลมุ ซึง่ผสม
กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบ ที่นี่มีการออกแบบอยางฉลาด มีการใชน้ำและ
การนำหลมุทรายมาเปนอปุสรรคอยางพอเหมาะ ในขณะเดยีวกันแฟรเวยซึง่มคีวามชัน
มกัจะทำใหลกูวิง่เขาหาบอน้ำโดยรอบเสมอ นอกจากน้ีคลบัเฮาสของท่ีนีย่งัมบีรกิาร
ที่หลากหลายไวคอยรองรับผูมาเยือนอีกดวย

สถานทีต่ัง้ : 9/4 ม.3 ต.วงัเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3424-3444, 0-3427-1351-3
เวบ็ไซต : www.unilandgolf.com

สนามกอลฟสวนสามพราน (Rose Garden Golf Club)
เปนสนามกอลฟ 18 หลมุ 72 พาร ระยะ 7,085 หลา ตัง้อยทูีอ่ำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม สัมผัสเอกลักษณที่รื่นรมยของสนามแหงสวนสวยอันเลื่องชื่อ
เปนหนึง่ในสนามท่ีถกูออกแบบมาอยางมจีนิตนาการโดยรวมเอาท้ังสิง่ทีอ่ยตูามธรรมชาติ
และท่ีมนุษยทำขึ้นมาประกอบข้ึนในแตละหลุมเพื่อใหมีเอกลักษณเปนของตัวเอง
และมีความทาทายมากข้ึน นับเปนอีกหน่ึงสนามท่ีทาทายและรมร่ืน ควรคาแกการ
ไปเยีย่มชม พรอมกบัสมัผสัความทาทายอยางมเีอกลกัษณ

สถานทีต่ัง้ : 53/1 ม.4 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3432-2769-71
เวบ็ไซต : www.rosegardencountryclub.com

กฤษดา ซติี ้กอลฟ ฮลิล (Krisda City Golf Hill)
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,975 หลา ตัง้อยทูีอ่ำเภอนครชยัศรี

จงัหวดันครปฐม ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง จากกรุงเทพฯ โครงสราง
ของสนามถูกออกแบบมาอยางดี ดวยบอน้ำและบังเกอร

สถานทีต่ัง้ : 110/215 ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี ต.ขนุแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3423-1101-7, 0-2243-5454
เวบ็ไซต : www.krisdagolf.com
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สวุรรณ กอลฟ แอนด คนัทร่ี คลบั (Suwan Golf and Country Club)
เปนสนามกอลฟ 18 หลมุ 72 พาร ระยะ 7,152 หลา ตัง้อยทูีอ่ำเภอนครชัยศรี

จงัหวัดนครปฐม พบกับรปูแบบความทาทายท่ีสมบูรณแบบดวยการรงัสรรคจากฝมอื
คนไทย เปนสนามระดับแชมเปยนชพิทีม่เีลยเอาและรูปแบบการออกแบบท่ีทาทาย
อยางมาก สภาวะและการออกแบบภูมสิถาปตย สิง่ตกแตงโดยรอบท่ีสวยงาม ทำให
สนามแหงนีไ้ดรบัความนยิม และมีผมูาเยือน เพือ่ใชบรกิารอยางตอเน่ือง

สถานทีต่ัง้ : 15/3 ม.2 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3433-9333
เวบ็ไซต : www.suwangolf.com

ไดนาสต้ี กอลฟ แอนด คนัทร่ี คลับ (Dynasty Golf & Country Club)
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,792 หลา ตัง้อยทูี่อำเภอบางเลน

จงัหวัดนครปฐม สนามน้ีตัง้อยทูามกลางธรรมชาติ โดยทีส่นามน้ีไดออกแบบอยาง
ฉลาดและมีการชลประทานที่ดี ภายในทะเลสาบเต็มไปดวยปลาที่นำเขาจาก
ตางประเทศ

สถานท่ีตัง้ : 99 ม.3 ถ.พลดำริห อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3499-3333-7

เอน็ ซ ีอาร คนัทรี ่คลบั กอลฟ แอนด มารนีา
(NCR country club golf & marina)
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 7,079 หลา ตัง้อยทูี่อำเภอบางเลน

จงัหวดันครปฐม ใชเวลาประมาณ 2 ชัว่โมง บนถนนหมายเลข 340 มงุหนาไปยงั
สุพรรณบุรี มีสภาพสนามท่ีสวยงามติดกับแมน้ำนครชัยศรี แตละหลุมไดรับการ
ออกแบบใหตั้งอยูทามกลางทะเลสาบที่ถูกจัดวางเอาไวโดยรอบสนาม เปนอีกหนึ่ง
สนามทีม่คีวามทาทายเปนอยางยิง่

สถานทีต่ัง้ : 105 ม.14 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3439-9014

สนามกอลฟทองใหญการบิน
สนามแหงน้ีตัง้อยใูนเขตของโรงเรียนการบนิ อำเภอกำแพงแสน เปนสนามกอลฟ

จำนวน 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,282 หลา ที่ไดรับการออกแบบและดูแลโดย
กองทัพอากาศ มีธรรมชาติสวยงามลอมรอบดวยแหลงน้ำธรรมชาติและตนไม
หลากหลายชนิด ซึ่งนอกจากจะไดพบกับการเลนท่ีทาทายในแตละหลุมแลว
ยงัไดดืม่ด่ำกับทัศนียภาพรอบๆ สนามอกีดวย

สถานท่ีตัง้ : โรงเรียนการบนิ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3499-6443
เว็บไซต : www.fts.rtaf.mi.th/golf/

เดอะ รอยลั เจมส กอลฟ แอนด สปอรต คลบั
(The Royal Gems Golf & Sport Club)
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ซึ่งเปนหนึ่งในสนามกอลฟที่มีชื่อเสียงใน

ประเทศไทย ตัง้อยทูีพ่ทุธมณฑล บนถนนสาย 338 ใชเวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที
จากกรุงเทพฯ นักกอลฟจะสนุกสนานกับการเลนท่ีสนามน้ี เพราะมีการบำรุงรักษา
สนามเปนอยางดี

สถานทีต่ัง้ : 93 ม.3 ถ.ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-2429-8066
เว็บไซต : www.royalgemsgolf.com 45
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รานอาหาร
ตลาดโตรุงองคพระ

ในชวงเวลาเย็นของทุกวันระหวางเวลา 18.00-24.00 น.
บริเวณลานองคพระปฐมเจดีย จะมีรานขายอาหารประเภท

รถเขน็มาจำหนายอาหารตางๆ หลายชนิดไมวาจะเปน ขาวหมูแดง ขาวมันไก กวยเตีย๋ว
ราดหนา และมีขนมประเภทตางๆ เชน ขนมไทย น้ำแข็งไส โรตี ไอศกรีมลอยฟา

อาหารแตละราน อรอยถกูปาก
เปนสถานท่ีทีผ่มูาเยือนจังหวัด
นครปฐม ไมควรพลาดในชวง
เวลาเย็น

สถานท่ีตั้ง บริเวณลาน
องคพระปฐมเจดีย อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม

กุงอบภูเขาไฟ
รานนีเ้ปนตนตำรบัของเมนเูดด็ กงุอบภูเขาไฟ จงัหวดันครปฐม เปดมาเกือบ

20 ปแลว ไดรับเกียรติบัตรรับรองความอรอยมากมาย เปนเครื่องการันตี
ความอรอย รบัประกนัความอรอย ของกงุอบภเูขาไฟ
และอาหารอรอยๆ อกีหลากหลายเมนู

เปดบริการ 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 885 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจนัทร

อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-1109, 0-3425-5041

ครัวกะเหรี่ยงปา
ครัวกะเหรี่ยงปา มีโตะจัด

เรียงรายอยรูอบๆ ราน บรรยากาศ
รมร่ืน มีบริการหองธรรมดา และ
หองปรับอากาศ คุณจะไดลิ้มรส
อาหารปาท่ีรสชาติเผ็ดรอนจัดจาน
และกลมกล อมแบบที่ ไ ม เ คย
รบัประทานทีไ่หนมากอนรบัประกัน
ความแซบ!!!

เมนูแนะนำ กะเหร่ียงรนไฟ, ตมโคลงกะเหรี่ยงปา, ปลากะพงผัดเม็ดมะมวง,
กบทอดกระเทียม, ออนในแข็งนอก, ตมแซบกะเหรี่ยงปา, ผัดเผ็ดปาลั่น, ลูกช้ิน
ปลากรายผัดฉา, กะเหร่ียงผดัพรกิไทยดำ

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 25/23 ต.สนามจันทร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3427-1195

ลุงลอยปาล่ัน
รานอาหารบรรยากาศ

สบายๆ ทีจ่อดรถกวางขวาง
อาหารอรอยถูกใจ ราคา
สบายกระเปา ใกลหาง
เทสโก โลตัส นครปฐม
เพชรเกษมสายนอก เมนู
แนะนำ ทอดมนัปลากราย,
ปลากะพงสามรส, ตมแซบ-
ปลาคงั, ปลาคงัทอดน้ำปลา, กบผดัข้ีเมา, ผดัเผด็หมูปา, ปลาบกึผดัฉา, ปลากดฉฉูี่

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 1010 ใกลหางเทสโกโลตัส นครปฐม ถ.เพชรเกษม

อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-5767

อ.เมอืงนครปฐม
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ครัวตำลึงแกว
รานอาหารในบรรยากาศสบายๆ ในตัวเมืองนครปฐม ที่เนนอาหารรสชาติถูกปาก

ราคาไมแพง ใหบริการทีป่ระทบัใจ มหีองจดัเลีย้งใหเลือกหลายขนาด และหองคาราโอเกะ
เมนูแนะนำ ยำตำลงึแกว, กงุแมน้ำผัดพริกไทยดำ, ปลาหิมะน่ึงซีอิว๊, สลัดรังนก

เปดบรกิาร : 11.00-23.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 254/1 ถ.หนาพระ ต.หวยจรเข อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-1877

ปฐมโภชนา
เปนสาขาแรกในจงัหวัดนครปฐม ซึง่เปนตึกแถว มอีาหารใหเลือกรับประทาน

มากมายหลากหลาย รวมไปถึงไอศกรีมและขนมหวานท่ีคณุช่ืนชอบ
เมนูแนะนำ ขาวหมูแดง, ขาวมันไก, ขาวหนาเปด, กวยเตี๋ยวลูกช้ินหมู,

กวยเต๋ียวหมูตนุ, ขาวหนาไกราดซอสน้ำมนัไก, หมสูะเตะ
เปดบรกิาร : 06.30-17.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 43/10 บริเวณองคพระปฐมเจดีย ถ.ราชดำเนนิ

ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท  : 0-3424-2064

ใบเม่ียง (อาหารเวียดนาม)
อาหารเวยีดนามอรอยๆ ราคาเบาๆ “ใบเม่ียง” รานจะอยตูรงขามมหาวทิยาลัย

ศิลปากร บรรยากาศรานตกแตงสวยงาม มีอาหารอรอยๆ มากมายใหเลือกชิม
เมนูแนะนำ แหนมเนือง, ขนมเบ้ืองญวน, เฝอ, ยำหลดบวั, กงุพันออย, เม่ียงสดกงุ,
ปากหมอญวน, หมูยางใบชะพลู และอกีสารพัด อรอยทุกอยาง และราคาถูก

เปดบรกิาร : 11.00-21.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 61/15-16 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย

อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-4355
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More Club & Restaurant
รานนารกั อาหารอรอย บรรยากาศด ีมากมาย รานนีต้ัง้อยฝูงตรงขามมหาวิทยาลัย

ศลิปากร ฝงประตูเพชรเกษม ตรงขามเภสัชศาลา บรรยากาศด ีเหมาะกบัการมาสงัสรรค
กบัเพือ่นๆ และครอบครัว อาหารและขนมอรอย ราคาสมเหตุสมผล

เปดบรกิาร : ทกุวัน 10.30-21.30 น. (แตหยุดทุกวันอังคารที ่3 ของเดือน)
สถานทีต่ัง้  : 61/19-20 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3421-7241
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ปฐมโภชนา 2 นครปฐม
ลิม้รสขาวหมแูดง หมูกรอบ ดวยช่ือเสียงเรือ่งความอรอย จงึทำใหรานปฐมโภชนา

มีลูกคามาอุดหนุนอยางไมขาดสาย ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดรานปฐมโภชนาสาขา 2
ริมถนนเพชรเกษมขึ้น แต
ความอรอยยังคงมาตรฐาน
เดิมไมเปลี่ยน ขาวหมูแดง
หมูกรอบท่ีนีต่องบอกวาอรอย
นี่แหละเสนหที่แทจริงของ
นครปฐม

เมนูแนะนำ ขาวหมูแดง,
หมูกรอบ, กวยเต๋ียวเปดตุน,
ตมเลอืดหม,ู ขาวหนาไกราดซอสน้ำมนัไก, หมสูะเตะ

เปดบรกิาร : 06.15-15.30 น.
สถานทีต่ัง้ : 233 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-2769

บานพงษแกว
รานอาหารพ้ืนบาน บรรยากาศด ีอาหารอรอยถกูใจ  เมนแูนะนำ ทอดมนัปลากราย,

แกงเขียวหวาน, ปลาชอนเกยต้ืน, เนือ้ปหูลน
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 33/1 ม.1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3428-9066

ครัวชุติกาญจน
อาหารบานๆ รสชาติจดัจาน ใกลกบั

อบต .ลำพยา บรรยากาศเปนกันเอง
เมนูแนะนำ กบทอดน้ำปลา, กบค่ัวกล้ิง
แหง, ปลาชอนทอดโบราณ, ตมยำปลามา

เปดบริการ :   11.00-23.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 28 ม.4

ต.ลำพยา
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม

โทรศพัท : 0-3498-6698

ลมโชย
   เปนอีกรานท่ีรับรองถูกใจ

ใครๆ กต็ามทีไ่ปเทีย่วกับครอบครวัแลว
แวะกนิขาวกนั โดยเฉพาะผทูีช่ืน่ชอบ
สมตำ กับเมนูสมตำทอด เมนูเด็ด
ของราน

เปดบรกิาร :  08.00-18.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 13 ถ.สาครธนากร

ต.ลำพยา
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม

โทรศพัท : 0-3424-1996
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รานอาหาร
อ.สามพราน ชวัล

บรรยากาศรมรื่น สามารถเลือกท่ีนั่งไดไมวาจะเปน
แพริมน้ำ ศาลาริมน้ำ หรือระเบียงริมน้ำ ฟงเพลงเพราะๆ

ลมโชยเยน็สบาย ลิม้รสอาหารไทยรสเย่ียมทีส่ดใหม สะอาด เสิรฟทันใจ บริการดวยรอยยิม้
พรอมตอนรับทุกทาน

เมนูแนะนำ ปลาทูตมมะดัน, เมี่ยงปลากะพง, สมตำปูมา, ขาหมูพะโลทอดกรอบ,
หอหมกขนมครก

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 52/2 ม.5 ถ.ปนเกลา-นครชยัศรี ต.หอมเกรด็

อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3423-2378

พิณทองเรือนแพกุงเผา
รานอาหารริมแมน้ำทาจีน หลังท่ีวาการอำเภอสามพราน บรรยากาศดี ริมแมน้ำ

อาหารอรอย ราคาไมแพง
เมนแูนะนำ ขาหมเูยอรมนัทอด, กงุเผา, ไกผดัเม็ดมะมวงหมิพานต, ปลาสำลทีอดน้ำปลา

กนิกับยำมะมวง, ทอดมนักงุ
เปดบรกิาร : 09.30-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : รมิแมน้ำทาจนี หลังทีว่าการอำเภอสามพราน

ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-3432-4679, 0-3432-2332

สมแกว
รานอาหารในบรรยากาศสบายๆ ที่เนนอาหารรสชาติถูกปาก ราคาไมแพง และ

เปนรานอาหารเจาแรกบนถนนปนเกลา-นครชัยศรี ที่ใหบริการอาหารไทยพ้ืนบาน
ราคาเปนกันเองเหมาะสำหรบัเปนท่ีพบปะสงัสรรค ในโอกาสตางๆ งานเลีย้งสังสรรค

เมนูแนะนำ เมนูสูตรเด็ดเอกลักษณประจำราน คือ แกงสมกุงชะอมไขทอด,
ปลาชอนมาดาม, แกงเผด็เปดยาง, แกงคัว่หอยขม, เตาหหูนาป,ู ยำถัว่พ ูฯลฯ

เปดบรกิาร : 10.00-22.30 น.
สถานทีต่ัง้ : 18/6 ม.2 รมิถนนปนเกลา-นครชัยศร ีอ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3428-8708, 0-2889-4152

แพโพธิ์แกว
เปนแพขนาดใหญ ตดิกันเปนแนวยาว รมิแมน้ำทาจีน บรรยากาศจะสวยมากในยาม

ค่ำคืน ติดกับโรงเรียนนายรอย จปร. อยูใกลกับโรงแรมโรสการเดน ใตสะพานโพธิ์แกว
เมนูแนะนำ ปลาชอนทอดแกงสม, ขาหมูทอดกรอบ, ปูทะเลผัดผงกะหรี่, ปลากะพงนึ่ง
มะนาว, ตมยำทะเล, ยำวนุเสน, แกงเขียวหวานไก, ทอดมนัปลา

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 9/1 ม.3 ตดิกับโรงเรียนนายรอย จปร.

ถ.เพชรเกษม ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3431-1046
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รานอาหาร
อ.นครชยัศรี

แพศรีวิชัย
แพรมิน้ำ บรรยากาศด ีดานในกวางขวาง โปรงโลงสบาย

สามารถมองเห็นวิวดานนอกไดชดัเจน เมนอูาหารหลากหลาย
ใหเลือกล้ิมลองกนั อรอย ราคายอมเยา

เมนูแนะนำ ปลาแรดกระโดด, ขาหมูทอดกรอบ,
แกงสมหอยขม

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 29/1 ม.3 ภายในแพศรีวชิยั

ถ.พทุธมณฑล สาย 7
ต.ขนุแกว อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท : 0-3499-0715

ติ๊กโภชนา
รานเปนหองแถวไมแบบโบราณ อยใูนตลาดทานา

ตามผนังจะเขียนชื่อเมนูอาหารท่ีหลากหลายติดไว
ใหเห็นกันแบบงายๆ พรอมกับปายเชลลชวนชิม
ที่การันตีวารานนี้อรอยจริงๆ

เมนูแนะนำ ปลาชอนแชน้ำปลาทอด, หอหมก
ปลาชอน, กงุทอดกระเทยีม, ลกูชิน้ปลาฉลาดผดัพรกิแกง,
ผดัผกัหวานน้ำมนัหอย, หอยจอป,ู ตมยำน้ำขน

เปดบรกิาร : วันอังคาร-วันอาทิตย
10.00-19.30 น. (หยดุวนัจนัทร)

สถานทีต่ัง้ : 93/11 ม.1
ตลาดทานา (ตลาดนครชยัศรี)
ต.นครชยัศรี อ.นครชยัศรี
จ.นครปฐม

โทรศัพท : 0-3433-3576, 0-3433-1753

กวยเต๋ียวไก
เปล่ียนบรรยากาศพาคุณไปชมิอาหารงายๆ แตแสนอรอย

กวยเต๋ียวไก รับรองไมธรรมดาแนนอน ไดยินกิตติศัพท
ความอรอยรับรองจะติดใจ

เปดบรกิาร : ทกุวนั เวนวนัพธุ
เวลา 07.00-12.00 น.

สถานที่ตั้ง หลังสถานีรถไฟงิ้วราย
ถ.เลียบทางรถไฟ ต.งิว้ราย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

โทรศัพท : 08-1457-8020, 08-6067-2286
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ปฐมโภชนา
รานน้ีเปนรานในดวงใจของคนชอบกนิอาหารจานเดียว

แถมยังมีของกินเลนอยางหมูสะเตะรสเด็ด ขอแนะนำ
ขาวหนาไก, ขาวมันไก, ขาวหมูแดง, ขาวหมูกรอบ และ
ขาวหนาเปด สวนใครท่ีชอบกินกวยเตี๋ยว รานนี้ก็มีทั้ง
กวยเต๋ียวหมูและเน้ือใหเลือกตามใจชอบ

เปดบรกิาร : 06.30-17.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 91/5 ม.3 ต.ศรีษะทอง

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-1813-0391

สีฟา
“รานสีฟา” อยูที่ตลาดทานา เปนบานไมเล็กๆ

ทาสฟีาเดนเปนสงา อยตูดิริมแมน้ำ บรรยากาศเรยีบงาย
ลมเย็นสบาย อาหารอรอย และราคาไมแพง สำหรับ
การเดินทางก็ไมยาก จากถนนเพชรเกษม เลี้ยวเขา
ตวัอำเภอนครชยัศรี ไปทางตลาดทานา อยหูวัมุมถนน
ติดกับแมน้ำทาจีน

เมนูแนะนำ หอยจอปู, หมึกไขทอดกระเทียม/
นึ่งมะนาว, ปลาสำลีทอดน้ำปลา, กุงทอดกระเทียม,
ไกผัดเม็ดมะมวง

เปดบรกิาร : 09.00-20.00 น.
สถานทีต่ัง้ : ตลาดทานา หรือตลาดนครชัยศรี

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-1233

แพพิณทอง
บรรยากาศดี บนแพตกแตงสไตลพืน้บาน แบบเรียบงาย

อาหารอรอย บริการเปนกนัเอง
เมนแูนะนำ ขาหมทูอดกรอบ, ปลาแรดทอดกระเทียม,

แกงสมปลากะพง, สมตำสมโอ, ปลาแรดเผาเกลือ, กงุเผา
เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 42/2 ม.1 บรเิวณหลงัท่ีวาการอำเภอ

นครชยัศร ีจ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-1028
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รานอาหาร
อ.บางเลน

ครัวชอแกว
บรรยากาศดานในจะเปนหองโถง เปดโลง ดูสบายตา และราคาเปนกันเอง ตั้งอยู

ตดิกับปมน้ำมัน ปตท. ทางดานซายมือ ปากซอยพลดำรหิ 2 ตดิถนนพลดำริห
เมนูแนะนำ กุงหรรษา, กุงผัดฉา, ปลาทับทิมทอดตะไคร, ปลาดุกผัดพริกขิง,

ปลากะพงน่ึงซีอิว๊, หอยจอปู, ผดัพรกิแกงไกใบมะกรดู, ตมยำกงุ, อาหารปรงุตามส่ัง
เปดบรกิาร : 10.30-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 300/35 ม.8 ซ.พลดำรหิ 2 ใกลกบัปมน้ำมนั ปตท.

ถ.พลดำริห ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3423-4847

สมชัย (โกเท)
ใครชอบทานเปดพะโล ขอแนะนำรานน้ีเลย เปดเนื้อนุมหอมกลิ่นเครื่องพะโล น้ำจ้ิม

อรอยๆ หนารานมีเปดยักษ สงัเกตเห็นชัดเจน ยดึม่ันการดแูล คณุภาพอาหารอยางพิถพีถินั
เนนของสด ใหม สะอาด ราคาไมแพง

เปดบรกิาร : 07.00-20.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 18/13 ม.1 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3499-5634, 0-3423-6356
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รานอาหาร
อ.กำแพงแสน

บานริมน้ำ
   บรรยากาศสบายๆ หอมลอมดวยธรรมชาติ ราคาไมแพง และเปนกันเอง

เมนูแนะนำ ปลามาผัดพริกไทยดำ, ปลาเนื้อออนฉูฉี่, แกงสมกุงชะอมไข, ยำกุงริมน้ำ,
หมูนมุผัดกระเทยีมโทน, ไกทอดเกลอื, ปลาชอนลยุสวน

เปดบรกิาร : 10.00-23.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 57/1 ม.2 สขุาภิบาล 7 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3435-1077

เทก็ซสั สเตก (คาวบอยแลนด)
รานน้ีเปนสเตกในสไตลอเมริกัน และนำมาปรับปรุงรสชาติใหเขากับล้ินของคนไทย

เนื้อวัวนั้น ใชโคเนื้อพันธุกำแพงแสน เลี้ยงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต-
กำแพงแสน มีคุณภาพดี เนื้อนุม ตกแตงรานเนนสไตลคาวบอยตะวันตก จัดบรรยากาศ
ไวหลากหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามชอบ เชน หองกระจกติดแอร ที่นั่งซุมเกวียน
หรือท่ีนัง่ริมน้ำ ชวงหัวค่ำมีการเลนดนตรแีนวโฟลคซอง หากวานักชิมทานใด อยากจะชิม
สเตก อรอยๆ ใชเนือ้คณุภาพด ีขอแนะนำราน เทก็ซสั สเตก ไวเปนอกีหน่ึงทางเลือกในดวงใจ

เมนแูนะนำ เชอรลอย สเตก, ทโีบน สเตก, สเตกหม,ู สเตกปลาแซลมอน, หอยลาย-
อบกระเทยีม, หมคูาวบอย

เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : ตัง้อยภูายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกำแพงแสน 1

ม.6 ซ.คาวบอยแลนด  อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3435-5553

ครัวแสนไท
รานอาหารไทย บรรยากาศสบายๆ เปนกันเอง ลองลิม้ความอรอยไดทกุวันท่ี ครัวแสนไท
เมนูแนะนำ สมตำหมกูรอบ, ปลาแรดผัดมะขาม, ผดัไทยไรเสนสูตรโบราณ
เปดบรกิาร : 10.00-24.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 200 ม.3 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3428-1877

ครัวสมถวิล
ดานในตกแตงแบบเรยีบงาย และดกูะทดัรดั อากาศเยน็สบาย
เมนูแนะนำ ปลาชอนลุยสวน, ปลาชอนนายำ, ทอดมันปลากราย, ยำมะเขือเผา,

ตมยำทะเล, แกงเขยีวหวานไก, แกงค่ัวหอยขม
เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 158 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3435-1635, 08-1705-5581
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รานอาหาร
อ.ดอนตูม

พทุธรักษา 2
บรรยากาศรานพุทธรักษาโลงโปรงชวนนั่ง อาหารเลิศรสใหไดอิ่มแบบสบายทอง และมีบรรยากาศราน

ที่ชวนน่ังแบบสบายกาย เปนรานอาหารขนาดใหญตกแตงแบบโมเดิรน เนนความโปรงโลงดวยกระจกบานใหญ
ดสูะอาดสะอาน และอบอนุผอนคลายแบบเปนกันเอง สำหรบัอาหารหลากหลาย ทัง้อาหารไทย จนี และยุโรป

เมนแูนะนำ เปดพะโลพทุธรกัษา, เตาหฮูองเต, ซีโ่ครงหมซูอสบารบคีวิ, กงุกระทะรอนพทุธรกัษา, ปลากะพง-
นึง่ซีอิว๊ญ่ีปนุ, ขาหมูเยอรมนั และอีกหลากหลายเมนูเลิศรสท้ังอาหารไทย จนี ยโุรป

เปดบรกิาร : 07.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 58/11 ม.5 หนามหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตศาลายา

ถ.กรุงนนท-จงถนอม ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-2441-0340

ศรีสุวรรณ
รานอาหารขนาดใหญ บริการรับจัดโตะจีนตามงานตางๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี บรรยากาศสบายๆ

สงัสรรคกบัครอบครัว พรอมท้ังมีหองแอรสำหรบัความเปนสวนตัว เปนอาหารไทยแนวซีฟดู สด สะอาด
เมนแูนะนำ กงุผดัเกลอืกระทะรอน, หอยหลอดผัดฉา, แกงคัว่หอยขมใสชะอม, สมตำปูไข, ออสวนกระทะรอน,

ผดัโหงวกวยกระเชาเผือก, หนอไมทะเลน้ำมันหอย, แกงสมปูไขหนอไมดอง, ยำถ่ัวพู
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 11/1 ม.6 ตรงขามมหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตศาลายา

พทุธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศพัท : 0-2441-9243

อ.พทุธมณฑล

ครัวผองศรี
บรรยากาศเปนกันเอง สบายๆ กวางขวาง มีอาหารหลากหลายใหเลือกรับประทาน

ทัง้อาหารไทย อาหารปา อาหารอีสาน ราคาเปนกนัเอง
เมนแูนะนำ เปดพะโลผดัใบยีห่รา, แกงออมไขมดแดง, สมตำแมงดา, ทอดมนัปลากราย,

กวางผัดพรกิไทยดำ
เปดบรกิาร : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ัง้ : 182/1 ม.4 ต.หวยพระ อ.ดอนตมู จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3438-1957
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โปรแกรมท่ี 1
07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

08.00 น. ถงึตลาดดอนหวาย รบัประทานอาหารเชา เท่ียวชมตลาด เลอืกซ้ือสนิคา อาหารเลิศรส

สตูรโบราณ หลากหลายชนิด

09.30 น. ถงึวัดไรขงิ นมสัการหลวงพอวดัไรขงิ เท่ียวชมอทุยานปลา และใหอาหารเลีย้งปลา

10.45 น. ถงึลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ชมการแสดงของชาง จระเข โชวพเิศษ

และอืน่ๆ รบัประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ถงึสวนสามพราน (โรสการเดน) เทีย่วชมสวนอนัรมรืน่ และชมการแสดงศลิปวัฒนธรรมไทย

16.00 น. เท่ียวชมพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งไทย

17.00 น. เดนิทางไปยังพทุธมณฑล และชมความงามของถนนอักษะยามค่ำคนื

พรอมรบัประทานอาหารเย็น เดนิทางกลับโดยสวสัดภิาพ
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โปรแกรมท่ี 2
06.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

07.00 น. ถงึตลาดน้ำลำพญา เทีย่วชม เลอืกซ้ือของด ีของอรอย อ.บางเลน รบัประทานอาหารเชา

10.00 น. เดินทางไปยงัวัดปลักไมลาย ชมสวนสมุนไพร นวดแผนโบราณ คลายความเม่ือยลาและพกัผอนตามอธัยาศัย

12.00 น. เดนิทางถึง อ.เมอืงนครปฐม รบัประทานอาหารกลางวนั

13.00 น. แวะนมสัการองคพระปฐมเจดยี และนมสัการพระรวงโรจนฤทธิ์

14.00 น. เดินทางไปชมพระราชวังสนามจันทร ชมพระท่ีนัง่ และพระตำหนักตางๆ

15.00 น. เดินทางไปชมพิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งไทย

17.00 น. เดนิทางไปยังพทุธมณฑล และชมความงามของถนนอักษะยามค่ำคนื พรอมรบัประทานอาหารเย็น
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หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ
สวนราชการจังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพท
ทีท่ำงาน มอืถือ

ชือ่ - สกุลตำแหนง

ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม นายชิดพงษ ฤทธปิระศาสน 0-3434-0000 08-9203-0422
รองผวูาราชการจงัหวัดนครปฐม (1) นายนมิติ จนัทนวมิล 0-3434-0001 08-9203-1749
รองผวูาราชการจงัหวัดนครปฐม (2) นายสุรศกัดิ ์เจริญศริโิชค 0-3434-0002 08-9203-1765
ปลัดจังหวัดนครปฐม              - 0-3434-0028 08-1870-6126
หัวหนาสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางวารุณ ีพงษศวิาภัย 0-3434-0005 08-9203-4054

0-3434-0003-4 ตอ 1
ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม นายพทุธดำรงค คณุารักษ 0-3434-0077 08-1911-3372

0-3434-0027, 0-3434-0047 08-9254-4711

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายพเยาว เนยีะแกว 0-3425-7888, 08-1942-6985

0-3496-0801-19
รองนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดันครปฐม นายวิวฒัน นนัทวรากร 0-3496-0802 08-1938-3254
รองนายกองคการบรหิารสวนจงัหวดันครปฐม นายประวตั ิหริญั 0-3496-0810 08-1653-0508
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นางสาวณัฏฐภัทร ปานรักษา 0-3496-0809 08-1378-8874
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นางปราณ ีโรจนาธโิมกข 0-3496-0809 08-9899-7316
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายกติ ิวตัรเอก 0-3496-0809 08-1986-6070
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายชัยพร วจิติรโสภณ 0-3496-0809 08-1831-5543
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายอนสุรณ บญุกวิน 0-3496-0806 08-1733-8007

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายบญุสง นดัสูงวงศ 0-3496-0808 08-1943-5155
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายจกัรกฤษณ สงประชา 0-3496-0808 08-9113-6850
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นายปตพิงษ ไทยโพธิศ์รี 0-3496-0808 08-7156-1375
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม นางสาวปทมุมาศ กมลเวช 0-3496-0808 08-9899-7316
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อำเภอเมอืงนครปฐม
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นางจรินพร เสนีวงศ ณ อยธุยา 08-1941-6654

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายสมพงษ ปยนันทจรัสศรี 08-1840-5000
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 3 นายธงชยั ศริเิฑยีรทอง 08-3718-4848
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 4 พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น 08-9911-5220

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 5 นายชยัยศ บญุยงค 08-6804-7978
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 6 นายสเุทพ บญุนยิม 08-1982-2342
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 7 นายสมศกัด์ิ โตศรีพลับ 08-1947-3887

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 8 นายอภนินัท ศริริงัษี 08-1007-3567
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 9 นายแมน มยุมี 08-1434-3070
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 10 นายสรุพงศ นิม่ปุญญกำพงษ 08-1857-5228

อำเภอสามพราน
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายสมนกึ สกุลรัตนกลุชัย 08-1344-4744
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายสมชาย มณีรตัน 08-1844-7729

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 3 นายสรุชยั อนตุธโต 08-1301-3936
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 4 นายทองด ีม่ิงขวญั 08-9897-3117
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 5 นายจกัรกฤษณ สงประชา 08-9113-6850

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 6 นายมะเนตร โคจรยิาวฒัน 08-1844-2347

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพทชือ่ - สกุลตำแหนง
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อำเภอกำแพงแสน
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายทรงพล ชศูลิปกลุ 08-1828-9181

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายปญญวฒัน คชศลิา 08-1941-9376
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 3 นายพัศภัสสรณ ศรีสขุจร 08-1824-7777
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 4 นายบัณฑติ เลาอรณุ 08-1814-2080

อำเภอนครชยัศรี
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายอเนก ตะโกพวง 08-1439-9449
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายชชัวาล บญุอำไพ 08-1981-5743

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 3 นายบญุสง นดัสูงวงศ 08-1943-5155
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 4 นายสงัเวียน นดัสงูวงศ 08-1803-4136

อำเภอบางเลน
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายเฉลมิพล ซงัฮ้ี 08-1929-9694

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายปตพิงษ ไทยโพธิศ์รี 08-7156-1375
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 3 นายเสฐยีรพงษ รตันภริมย 08-1868-5558

อำเภอดอนตูม
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายชรนิทร ลีไ้พบลูย 08-1858-4340
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 2 นายบัญชา บญุวงษ 08-9837-8088

อำเภอพุทธมณฑล
สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจงัหวดั เขต 1 นายวนิยั วจิติรโสภณ 08-1995-0020

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

หมายเลขโทรศัพทชือ่ - สกุลตำแหนง
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