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“นครปฐม” คือ เมืองแหงแรกของความเจริญรงุ เรืองในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ สยามประเทศ
ที่มีความหมายตรงตามชื่อวา “นครแหงแรก” จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดปริมณฑล เปนพื้นที่
เปาหมายหลักของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีแมน้ำทาจีน เปนสายใยชีวติ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ
เปนแหลงผลิตอาหารสูการเปนครัวโลก เปนเมืองพาณิชย เมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
เปนศูนยกลางการศึกษา เปนศูนยกลางทางดานการศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ฯลฯ และดวยความเปนมาทางประวัติศาสตรอันยาวนาน ตั้งแตสมัย
สุวรรณภูมิ จังหวัดนครปฐมจึงเปนแหลงรวมมรดกทางประวัติศาสตร ที่ควรคาแกการศึกษาทองเที่ยว
เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม มุงมั่นและตั้งใจเปนอยางยิ่ง ที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม เพื่ออำนวยความสะดวกใหนักทองเที่ยว และผูที่สนใจจะ
เดินทางมาสัมผัสกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันหลากหลาย ของจังหวัดนครปฐมโดยไดรวบรวมขอมูล
การทองเทีย่ วของจังหวัดนครปฐม มาแนะนำใหทกุ ทานไดรจู กั
ในนามขององคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือทองเที่ยวนครปฐม
ฉบับนี้ จะมีสวนชวยในการสงเสริมการทองเที่ยวใหจังหวัดนครปฐมพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และเปนคูมือ
ในการเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม ทายที่สุดนี้ขอใหทุกทานมีความสุขในดินแดนแหงความภาคภูมิใจ
ในความเปน “นครปฐม” ปฐมนครแหงความจงรักภักดี

(นายพเยาว เนียะแกว)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
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Geography State
จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรเกาแก
และมีความเจริญรงุ เรืองมานานนับพันป ประกอบกับความ
เหมาะสมทางดานภูมิศาสตร ซึ่งตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ำ
ทาจีน จึงทำใหจังหวัดนครปฐมเปนแหลงรวมมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

จั ง หวั ด นครปฐม เป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ในภาคกลาง
หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 56 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 2,168.327 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ
1,355,204 ไร คิดเปนรอยละ 0.42 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ และ
จัดอยใู นลำดับที่ 62 ของประเทศ มีอาณาเขตติดตอดังนี้

ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ กรุงเทพมหานคร
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

ทิศเหนือ

พื้นที่ทั่วไปของจังหวัดนครปฐมเปนที่ราบลุม ไมมีภูเขา มีที่ดอน
เฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอ
กำแพงแสนเทานั้น สวนที่ราบลุมบริเวณลุมน้ำทาจีน (แมน้ำนครชัยศรี)
ไดแก ทองที่อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอบางเลน
เป น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ประชาชนส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม
การทำสวน ทำไร และสวนผลไม โดยเฉพาะการปลูกสมโอ ซึง่ นำชือ่ เสียง
มาสจู งั หวัดนครปฐม จนไดชอื่ วาเปนเมืองสมโอหวาน
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แบงการปกครองเปน 2 สวน คือ การบริหารราชการ
สวนภูมภิ าค และการบริหารราชการสวนทองถิน่
1. การบริหารราชการสวนภูมิภาค มี 7 อำเภอ
รวม 106 ตำบล ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน
อำเภอนครชัยศรี อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอ
ดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล
2. การบริหารราชการสวนทองถิน่ มี 3 รูปแบบ คือ
• องคการบริหารสวนจังหวัด 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 ไปจนถึงจังหวัดนครปฐม หรือเสนทางสายใหม
จากกรุงเทพฯ ถนนบรมราชชนนี ผานพุทธมณฑล นครชัยศรี ไปจนถึงตัวจังหวัด
นครปฐม

รถโดยสารประจำทาง
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ส ถานี ข นส ง สายใต ถนนบรมราชชนนี
ขึน้ รถโดยสารประจำทางทีส่ ถานีขนสงสายใต ถนนบรมราชชนนี เวลา 05.30โทรศัพท 0-2894-6122 และนครปฐมทัวร (กรุงเทพฯ) โทรศัพท 0-2411-5686
23.15 น. มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศวิง่ 2 เสนทาง คือ
สายเก า (กรุ ง เทพฯ-อ อ มใหญ - สามพราน-นครปฐม) มี ร ถโดยสาร (นครปฐม) โทรศัพท 0-3424-3113 เว็บไซต www.transport.co.th
ประจำทางปรั บ อากาศชั้ น 2 สายกรุ ง เทพฯ-นครปฐม, กรุ ง เทพฯ-ราชบุ รี ,
รถไฟ
กรุงเทพฯ-บางลี่
การรถไฟแหงประเทศไทยมีบริการรถไฟไปจังหวัดนครปฐมทุกวัน สอบถามขอมูล
สายใหม (กรุงเทพฯ-พุทธมณฑล-นครชัยศรี-นครปฐม) มีรถโดยสาร
ประจำทางปรับอากาศชัน้ 1 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ดานชาง (สีน้ำเงิน) เพิ่มเติมไดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง โทรศัพท 1690, 0-2220-4334, 0-2220-4444
หรือรถโดยสารปรับอากาศชัน้ 2 สายกรุงเทพฯ-นครปฐม, กรุงเทพฯ-ดำเนินสะดวก, และทีส่ ถานีรถไฟธนบุรี โทรศัพท 0-2411-3102 เว็บไซต www.railway.co.th
กรุงเทพฯ-เพชรบุรี เวลา 05.30-23.00 น. รถออกทุก 15 นาที
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องค พ ระปฐมเจดี ย สั ญ ลั ก ษณ ข องเมื อ งนครปฐมนั บ เป น เจดี ย ที่ ใ หญ ที่ สุ ด
ในประเทศไทย ประดิษฐานอยภู ายในวัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร อยูใจกลางเมือง
นครปฐม
องคพระปฐมเจดียม คี วามสูง ถึง 3 เสน 1 คืบ 10 นิ้ว (ประมาณ 120.5 เมตร)
วัดความยาวโดยรอบได 5 เสน 17 วา 3 ศอก (ประมาณ 233 เมตร) ภายในบรรจุ
พระบรมสารีริ กธาตุ บริ เวณซุมด านหนาทางทิศเหนือประดิษฐาน พระรวงโรจนฤทธิ์
อันเปนทีเ่ คารพเลือ่ มใสของชาวนครปฐม มีงานประจำปในเดือน 12 ของทุกป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3424-2143
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย ตั้งอยูในบริเวณ
องคพระปฐมเจดีย ดานทิศใต เปนอาคารทรงไทยประยุกต 2 ชั้น
โบราณวัตถุสว นใหญอยใู นสมัยทวารวดี
(พุ ท ธศตวรรษที่ 12-16) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
เปดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
คาเขาชม ชาวไทย 20 บาท ชาวตางประเทศ 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3427-0300, 0-3424-2500
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ตัง้ อยหู า งจากองคพระปฐมเจดียไ ปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่
ทัง้ หมด 888 ไร 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแหงนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยหู วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึน้ พระราชวังสนามจันทร มีอาณาเขต
กวางขวางประกอบดวยสนามใหญอยกู ลาง มีถนนโอบเปนวงโดยรอบ และมีคนู ้ำลอมอยู
ชั้นนอก สวนพระที่นั่งตางๆ นั้น รวมกันอยูสวนกลางของพระราชวัง ไดแก พระที่นั่ง
พิมานปฐม พระทีน่ งั่ อภิรมยฤดี พระทีน่ งั่ วัชรีรมยา พระทีน่ งั่ สามัคคีมขุ มาตย พระตำหนัก
ชาลีมงคลอาสน พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก พระตำหนักทับขวัญ และพระตำหนัก
ทับแกว มีเทวาลัยคเณศวร ซึง่ เปนเทพเจาแหงศิลปวิทยาการ ตัง้ อยกู ลางสนามหญาใหญ
ของพระราชวั ง สนามจั น ทร และอนุ ส าวรี ย ย า เหล ซึ่ ง เป น รู ป หล อ ด ว ยโลหะขนาด
เทาตัวจริงของสุนขั ซึง่ มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยหู วั อยางยิง่
ตั้งไวหนาตำหนักชาลีมงคลอาสน เปดใหเขาชมทุกวัน ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ตัง้ แต
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. คาเขาชมคนไทย ผูใหญ 30 บาท เด็ก 10 บาท พระภิกษุ
สามเณร แมชี นักศึกษา 10 บาท ชาวตางประเทศ 50 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3424-4236-7
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ตั้ ง อยู ที่ ตำบลพระประโทน ห า งจากพระปฐมเจดี ย ไ ปตาม
ถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออก เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
เปนโบราณสถานสมัยทวารวดี และเนื่องจากวัดพระประโทณเจดีย
ตั้งอยูกลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณวัดจึงมีการขุดพบโบราณ
วัตถุจำนวนมาก เชน พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปน พระดินเผา และ
สิ่งของอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งโลหะสำริด รูปพญาครุฑเหยียบนาค
ซึง่ รัชกาลที่ 6 ทรงใชเปนเครือ่ งหมายราชการประจำพระองค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3424-2440, 0-3421-2313

ตั้งอยูที่ตำบลดอนยายหอม จัดเปนโบราณสถานที่มีความ
เกาแกมาก ซึง่ จากโบราณวัตถุทพี่ บ เปนหลักฐานยืนยันวาบริเวณนี้
เปนวัดเกาตั้งแตสมัยทวารวดี หรือกอนหนานั้น และมีอายุกวา
1,000 ปมาแลว ถือวาเปนสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิแ์ ละสำคัญมากแหงหนึง่
ในจังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3422-9324

ตั้ ง อยู ห า งจาก
องค พ ระปฐมเจดี ย
ไปทางทิศใต ประมาณ
2 กิโลเมตร ริมถนนเพชรเกษม เปนวัดราง
สมั ย ทวารวดี มี ซ ากปรั ก หั ก พั ง ของเจดี ย
และมีการขุดพบพระพุทธรูปสลักดวยศิลาขนาด
ใหญกวาคนสามเทา จำนวน 4 องค ไดอัญเชิญ
ไปประดิษฐานในพระอุโบสถวั ด พระปฐมเจดี ย
1 องค ประดิ ษ ฐาน ณ ลานดานทิศใตของ
องคพระปฐมเจดีย 1 องค อีก 2 องค อัญเชิญไวที่
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา
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าน
อ.สามพร

ตั้งอยูที่ตำบลไรขิง หางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 30 กิโลเมตร
โดยสมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย (พุ ก )
สรางเมือ่ พ.ศ. 2334 เมือ่ สรางเสร็จ
ไดอญ
ั เชิญพระพุทธรูปจากวัดศาลาปูน
(ตามตำนานเลาวาลอยน้ำมา และ
อั ญ เชิ ญ ไปไว ที่ วั ด ศาลาปู น ) มา
ประดิษฐานไวเปนพระประธานวัด
ชาวบานเรียกวา “หลวงพอวัดไรขงิ ”
เปนพระพุทธรูปปางมารวิชยั หนาตัก
กวาง 4 ศอก 2 นิว้ สูง 4 ศอก 16 นิว้
พุทธลักษณะคลายสมัยเชียงแสน
พระหัตถเรียวงามตามแบบสุโขทัย
พระพักตรดูคลายสมัยรัตนโกสินทร
ที่วัดไรขิงนี้ ทุกเย็นวันศุกรและเชา
วันอาทิตยจะมีตลาดนัดอาหารและ
ผลไม จำหน า ย บริ เ วณริ ม แม น้ำ
หน า วั ด มี ป ลาสวายตั ว โตนั บ พั น
อาศั ย อยู นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถ
ซื้อขนมปงเลี้ยงปลาไดดวย
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3431-1384, 0-3432-3056
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สวนสามพราน ตัง้ อยรู มิ ถนนเพชรเกษม หางจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 32 กิโลเมตร เปนสถานที่พักผอน มีเนื้อที่ประมาณ
137.5 ไร ภายในจัดแตงเปนสวนดอกไมนานาชนิด มีหมบู า นไทย
ทีพ่ กั และสนามกอลฟ นอกจากนี้ ทุกวันในชวงเชา 10.00-12.00 น.
มีกิจกรรมวิถีไทย 12 อยาง เชน ดนตรี รำไทย รอยพวงมาลัย
แกะสลักผลไม เครื่องปนดินเผา ศิลปะปองกันตัว ทอผาไหม
จักสาน วาดรม ฯลฯ ในชวงบายมีการแสดงทางวัฒนธรรมพืน้ บาน
ใหชม เชน การบวช การแตงงาน การปลูกขาว การฟอน 4 ภาค
สวนสามพรานไดรับรางวัลอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ประจำป 2551 รางวั ล ยอดเยี่ ย ม ประเภทแหล ง ท อ งเที่ ย ว
เพือ่ การนันทนาการ จากการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.)
เปดใหเขาชมตั้งแตเวลา 08.00-18.00 น. อัตราคาผานประตู
ผูใหญ 50 บาท เด็ก 20 บาท คาบัตรผานประตูรวมคาเขาชม
การแสดงตาง ๆ 480 บาท สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-2295-3261-4, 0-3432-2544-7
17
เว็บไซต www.rosegardenriverside.com

ตัง้ อยทู ตี่ ำบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เปนตลาดเกาสมัย
รัชกาลที่ 6 อยรู มิ แมน้ำทาจีน มีพอ คา แมคา พายเรือนำสินคา และ
อาหารมาจำหนาย มีตลาดนัดสินคาทางการเกษตร ทีว่ ดั ดอนหวาย
ทุ ก วั น เวลา 06.00-18.00 น. มี เ รื อ เอี้ ย มจุ น และเรื อ กระแชง
บริการนำเทีย่ วแมน้ำทาจีนดวย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศรีสวัสดิ์ยอนยุค โทร. 0-3439-3637, 08-1448-8876,
08-1659-5805 มิตรสายชล โทร. 08-1446-8556, 08-4146-5616,
08-1482-1107 เรือรงุ ฟา โทร. 08-1241-8027, 08-1196-3372
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ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษม
กิโลเมตรที่ 30 หางจากสวนสามพราน 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร
เปนสวนสัตวนานาชนิด มีการแสดงโชวของชาง นัง่ ชางทองอุทยาน การแสดงชาง
ประกอบเสียง การจับจระเขดวยมือเปลา และการแสดงมายากล เปดใหเขาชม
เวลา 08.30-17.30 น. อัตราคาเขาชม คนไทย ผูใหญ 90 บาท เด็ก 50 บาท
ชาวตางประเทศ ผใู หญ 500 บาท เด็ก 300 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-3431-1971, 0-3432-1471, 0-34290361-2 สำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2284-0273, 0-2284-1873, 0-2295-2938-9
19
เว็บไซต www.elephantshow.com
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ตัง้ อยทู ตี่ ำบลทงุ ขวาง อำเภอกำแพงแสน หางจาก
จังหวัดนครปฐม ไปตามถนนมาลัยแมน 20 กิโลเมตร
เปนสวนปาทีม่ สี มุนไพรไทยประมาณ 500 ชนิด บนเนือ้ ที่
92 ไร มี ก ารนวดแผนไทยโบราณ การอบสมุ น ไพร
การอบรมจิต และการปฏิบตั ธิ รรม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3420-4044, 0-3420-4470

ตัง้ อยภู ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน หางจากตัวเมืองนครปฐม ประมาณ
21 กิโลเมตร มีโครงการใหความรแู กผทู สี่ นใจ ไดแก โครงการจำลองเทคโนโลยีเกษตร ระบบชลประทาน
ตามโครงการพระราชดำริ อุทยานแมลง ทีภ่ ายในเปนแหลงรวบรวมแมลงหายาก และผีเสือ้ พันธตุ า งๆ
คาวบอยแลนด เปนศูนยสาธิตการผลิตโคเนือ้ ครบวงจร และสวนแสนปาลม ซึง่ รวบรวมพันธปุ าลม
ประดับนานาชนิดทั้งในและตางประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3428-1655, 0-3435-1400
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ตัง้ อยหู มทู ี่ 5 ตำบลทงุ ขวาง เปนเมืองโบราณสมัย
ทวารวดี อยหู า งจากอำเภอเมืองนครปฐมไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 24 กิ โ ลเมตร ป จ จุ บั น ใช เ ป น ค า ยลู ก เสื อ
เมืองกำแพงแสน การเทีย่ วชมโบราณสถานแหงนี้ จะเนน
ไปในลั ก ษณะของคูน้ำ และคั น ดิ น ที่ยั ง คงสภาพเดิ ม ไว
อยางชัดเจนโดยไมมีโบราณสถานใด ๆ

ตั้ ง อยู ที่ ตำบลกระตี บ เป น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต
นั ก บิ น ประจำการกองทั พ อากาศ ซึ่ ง ได พั ฒ นา
เปนแหลงทองเที่ยวสำหรับพักผอนและผจญภัย
มีสนามกอลฟขนาดมาตรฐาน 72 หลุม พรอมสนาม
ฝกซอม นอกจากนี้ยังมีสวนน้ำธรรมชาติสำหรับ
เรือพาย และสามารถนั่งพักผอน มีสนามบินเล็ก
ซึ่งอยูตรงขามสวนน้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรม และ
สวนกลวยไม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3499-6484
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พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย ตั้งอยูเลขที่ 43/2 หมู 1 ตำบลขุนแกว
เป น สถานที่ จั ด แสดงหุ น ขี้ ผึ้ ง ไฟเบอร ก ลาส ซึ่ ง มี ค วามสวยงามและ
เหมือนจริงใหความรสู กึ นมุ นวล ซึง่ เปนผลงานสรางสรรคของคุณดวงแกว
พิทยากรศิลป และกลมุ ศิลปนไทย ซึง่ ใชเวลาคนควาทดลองกวา 10 ป
หุนชุดสำคัญภายในอาคาร ไดแก ชุดพระอริยสงฆ ชุดพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริยราชวงศจักรี และชุดมุมหนึ่งของชีวิต เปนการแสดงชุดหมากรุกไทย
ชุดครอบครัวไทย ชุดเลิกทาส ชุดความทรงจำอันงดงาม พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระรูปสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ
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
ในเครือ่ งแบบและพระภิกษุ 20 บาท นักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปที่ 6 และเด็ก (สูงไมเกิน 130 เซนติเมตร) 10 บาท ชาวตางประเทศ
ผใู หญ 200 บาท เด็ก 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3433-2109, 0-3433-2607 โทรสาร 0-3433-2061
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เป น วั ด โบราณ ตั้ ง อยู ที่ ตำบลนครชั ย ศรี เดิ ม ชื่ อ
วัดคงคาราม ภายในมีโบสถ วิหาร และพระประธานเกาแก
สั น นิ ษ ฐานว า สร า งขึ้ น ในสมั ย ต น กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนต น
ภายในมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ พ ระพุ ท ธวิ ถี น ายก จั ด แสดงเรื่ อ งราว
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเครือ่ งใชของอดีตเจาอาวาส 2 รูป
คือ หลวงปูบุญ และหลวงปูเพิ่ม เปดใหเขาชมทุกวันเสารอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ตัง้ แตเวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3433-1462, 0-3433-2182

ตั้ ง อยู ที่ ตำบลบางแก ว ฟ า ชาวบ า นเรี ย กกั น ว า
วัดปากคลองบางพระ สรางขึ้นในสมัยอยุธยา ภายใน
พระอุ โ บสถหลั ง เดิ ม ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปฏิ ม ากร
หินทรายแดงประทับนัง่ ปางมารวิชยั ลงรักปดทองหนาตัก
กวาง 30 นิ้ว ชาวบานเรียกวา “หลวงพอสิทธิมงคล”
ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกาแกสมัยอยุธยาตอนกลาง สีในภาพใชเพียงสีขาว ดำ แดง
และเขียวใบแค นอกจากนี้ยังเปนที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองทำดวยโลหะ ขนาดกวาง
1.10 เมตร ยาว 4.20 เมตร เปดตัง้ แตเวลา 07.00-14.30 น.
23
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3438-9333

เจษฎา เทคนิค มิวเซียม ตั้งอยูเลขที่ 100 หมู 2 ตำบลงิ้วราย
เปนพิพิธภัณฑที่รวบรวม และจัดแสดงยานยนต เครื่องกล ยานพาหนะ
หลากหลายชนิด จากทัว่ ทุกมุมโลก เชน เยอรมนี สวีเดน ฟนแลนด ฝรัง่ เศส
ญี่ ปุ น ก อ ตั้ ง โดยนายเจษฎา เดชสกุ ล ฤทธิ์ นั ก ธุ ร กิ จ ชาวไทยที่ ชื่ น ชอบ
การเดินทางทองเที่ยวไปทั่วโลก เมื่อมีโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑตาง ๆ
ในต า งแดน ทำให เ กิ ด แรงบั น ดาลใจในการสะสมขึ้ น โดยยานพาหนะ
ที่ ร วบรวมนี้ มี ทั้ ง ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เช น รถเล็ ก
รถการตนู เครือ่ งบินโบอิง้ 747 เครือ่ งบิน Tri Star เปดเวลา 09.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3433-9468, 08-9679-8778, 0-2883-2880, 0-2819-4000
เว็บไซต www.jesadatechnikmuseum.com
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วัดศีรษะทอง ตั้ ง อยู ที่ ตำบล
หวยตะโก สรางจากการรวมแรงรวมใจ
ของชาวบานซึ่งสวนใหญเปนชาวลาว
ที่ อ พยพมาจากเวี ย งจั น ทน ใ นสมั ย
รัตนโกสินทรตอนตน ในขณะที่มีการ
ขุดดินสำหรับสรางวัด ไดพบเศียรพระทอง
จมอยใู นดิน จึงถือเปนนิมติ ทีด่ ี เลยได
ตัง้ ชือ่ วัดนีว้ า “วัดหัวทอง” ทีว่ ดั แหงนี้
ประชาชนจำนวนมากนิยมมานมัสการพระราหูเพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
เปดเวลา 09.00-17.00 น. เฉพาะวันพุธ เปดเวลา 09.00-21.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3422-7462
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ตัง้ อยู หมู 1 ตำบลหวยพลู ริมแมน้ำทาจีน บริเวณ
หนาวัดหวยพลูมปี ลามากมายหลายชนิดมาอาศัยรวมกัน
โดยธรรมชาติ มีทั้งปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาตะเพียน
ปลาหางแดง ซึ่ ง อยู ใ นแม น้ำ ท า จี น มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
นิยมมาพักผอนใหอาหารปลากันอยางมาก โดยเฉพาะ
ในชวงเย็น

ตัง้ อยเู ลขที่ 9/1 หมทู ี่ 4 บานลานแหลม ตำบลวัดละมุด พิพธิ ภัณฑ
แหงนีเ้ ปนบานของ คุณลุงเริงชัย และคุณปาพยอม แจมนิยม ซึง่ ไดเก็บ
รวบรวมเครื่องมือเครื่องใชของชาวนาไทยแสดงไว
ในบานสวนตัว ผสู นใจสามารถชมการเกษตรแบบ
ดั้งเดิม การเกษตรแบบพอเพียง สาธิตการผลิต
ขาวกลองซอมมือ การผลิตหัตถกรรมผักตบชวา
ของอำเภอนครชัยศรี สาธิตการกินอยูอยางไทย
การหุงขาวดวยหมอดิน ผูสนใจจะเดินทางไปชม
กรุณาติดตอลวงหนา เปดทุกวันเวลา 08.30-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3429-6086, 08-1991-6084
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ตั้ ง อยู ที่ ตำบลสั ม ปทวน มี ก ารจำหน า ยอาหาร
ผลไมนานาชนิด และแพปลา มีบริการลองเรือ ชมทิวทัศน
แมน้ำนครชัยศรี วิถชี วี ติ ชุมชน และวัดตางๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3429-9036, 08-1829-8035

อยูในตัวอำเภอนครชัยศรี เปนตลาดโบราณยานชุมชนริมน้ำที่นาทองเที่ยว
อีกแหงหนึง่ ของจังหวัดนครปฐม อาคารรานตลาดสรางดวยไม ยังอนุรกั ษรปู แบบเดิมไว
เปนแหลงรานอาหารริมน้ำและยานจำหนายอาหารรสเลิศมากมาย อาทิ เปดพะโล
ขนมปงเย็น ปลากริมไขเตา บัวลอย รวมถึงผลไมมากมายโดยเฉพาะ สมโอนครชัยศรี
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Thailand Circuit
ตั้งอยูที่ตำบลวัดละมุด เปนสนามแขงรถระดับนานาชาติ
บนพื้ น ที่ 20-30 ไร มี เ กมส ม อเตอร ส ปอร ต ให ช มทุ ก เดื อ น
ทั้ ง การแข ง รถวิ บ าก และรถจั ก รยานยนต วิ บ าก เป ด ทุ ก วั น
เวลา 08.00-18.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2913-7800-4

โครงการเพื่อสุขภาพของโรงพยาบาลหลวงพอเปน จั ด เป น
โปรแกรมทัวร มีทั้งแบบโปรแกรม 1 วัน (08.00-16.00 น.) และ
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน เปนการจัดกิจกรรมทองเทีย่ วผสมการตรวจสุขภาพพรอมกับการเที่ยววัดทำบุญ ผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
สามารถใชสทิ ธิเบิกได และมีกจิ กรรมลองแพนวดสุขภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-3427-7085-8 ตอ 888, 08-1299-6845
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น
อ.บางเล

ตั้งอยูที่ ตำบลบางปลา เปนหมูบานชาวไทยทรงดำหรือเรียกวา
ไทยโซง ซึง่ อพยบเขามาในเมืองไทยในสมัยพระเจากรุงธนบุรี มีการแตงกาย
ทีม่ เี อกลักษณ มีภาษาพูด ภาษาเขียนเปนของตนเองประกอบอาชีพ
ทำนา ทอผา และเครือ่ งจักสาน เปนหลัก
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 08-1803-1792, 0-3430-1261
ตั้งอยูบริเวณหนาวัดลำพญา ริมแมน้ำนครชัยศรี (ทาจีน)
เป น ตลาดน้ำ ที่ มี สิ น ค า พื ช ผั ก และอาหารอร อ ยขึ้ น ชื่ อ ของ
อำเภอบางเลน อาทิ ขนมเปย ะ กวยเตีย๋ วเปด
หอหมก หมูสะเตะ และมีการจัดกิจกรรม
เรือนำเที่ยว เปดบริการทุกวันเสาร-อาทิตย
และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 07.30-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3439-1985, 08-1763-4179

เปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป เริ่มกอตั้งประมาณ ร.ศ. 122
อยทู รี่ มิ แมน้ำทาจีน ตลาดเปนหองแถวไม 2 ชัน้ หันหนาเขาหากัน มีสภาพ
เปนตลาดเกาที่สมบูรณ และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถิน่
ที่ ผ สมกลมกลื น กั น ระหว า งไทย-จี น ที่ สื บ ทอดมาได เ ป น อย า งดี
เปดทุกวันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08-1571-3827, 08-9756-4304
www.bangluang.go.th
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แอรออรคดิ ส (ซูเปอรมารเก็ตกลวยไม) สวนกลวยไมหลากหลายพันธบุ นพืน้ ที่
120 ไร มีหอ งเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ กลวยไม ทีอ่ นุบาลกลวยไม พันธกุ ลวยไมทนี่ ที่ งั้ สงออก
ตางประเทศ และจำหนายในประเทศในราคายอมเยา เปดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอคุณลัดดา คุมวิเชียร 23/1 หมู 3 ตำบล
นราภิรมย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทร. 0-3429-8238, 08-1438-2633, 08-1916-2342, 08-9494-9090
เว็บไซต www.airorchids.com
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อ.ดอนตมู

ตัง้ อยทู ี่ ตำบลสามงาม มีบริการพิเศษ คือ งานแพทย
แผนไทย ซึ่งใหคำแนะนำ ปรึกษา การดูแลสุขภาพแผนไทย
และสมุ น ไพรไทย มี บ ริ ก ารต า งๆ เช น นวดเพื่ อ สุ ข ภาพ,
นวดหนา, ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร, นวดฝาเทา, สปา
นอกจากนัน้ ยังมีการจำหนายผลิตภัณฑ สมุนไพรอีกมากมาย
เปดบริการวันจันทร-เสาร เวลา 08.30 - 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 0-3438-2096
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ฑล
อ.พทุ ธมณ

เปนสถานทีส่ ำคัญทางพุทธศาสนา ตัง้ อยทู ตี่ ำบลศาลายา หางจากกรุงเทพฯ ไปตาม
ถนนปนเกลา-นครชัยศรี ประมาณ 19 กิโลเมตร สรางขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พุทธศาสนา
เจริญรุงเรืองมาไดถึง 2,500 ป บริเวณจุดศูนยกลางเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา
สู ง ประมาณ 15.875 เมตร พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระราชทานนามว า
“พระศรี ศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน” รอบองคพระประธาน
เป น สถานที่ จำลองของสั ง เวชนี ย สถาน 4 ตำบล คื อ ตำบลอั น เป น ที่ ป ระสู ติ ตรั ส รู
แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ยังมี วิหาร อาคารหอประชุม
หอสมุด และพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ฯลฯ บริเวณโดยรอบ
มีความสงบรมรืน่ เหมาะแกการพักผอนหยอนใจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2441-9012, 0-2441-9009
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เทีย่ วชมวิถชี วี ติ ชาวสวนทีอ่ าศัยอยรู มิ น้ำ และชิมผลไม
จากสวน ชมสวนกลวยไม นาบัว และการแปรรูป ผลผลิต
ทางการเกษตร การเดินทาง ลงเรือที่วัดสุวรรณาราม ตำบลศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-3429-7152, 08-1495-9091
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สวนศิ ล ป มี เ ซี ย ม ยิ บ อิ น ซอย ตั้งอยูเลขที่ 38/1-9
ถนนพุทธมณฑล สาย 7 ตำบลทาตลาด ทางเขาอยูตรงขาม
โรงเรี ย น ภปร. เข า ไปประมาณ 1 กิโ ลเมตร เปน ที่ร วบรวม
ประติมากรรมของคุณมีเซียม ยิบอินซอย จัดสรางสวนนิทรรศการ
ชัว่ คราว ในรูปของหอศิลปะและสวนศิลปะ
กลางแจง เขาชมไดทุกวัน (กรุณาติดตอ
ลวงหนา) วันจันทร-ศุกร เวลา 08.30-18.00 น.
วันเสาร-อาทิตย เวลา 09.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม โทร.
0-2629-8056-7 (วันธรรมดา), 08-65599810 (วันเสาร-อาทิตย)
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พิพธิ ภัณฑภาพยนตรไทย ตั้งอยู
ในสำนักงานกรมศิลปากร ชางสิบหมู
ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จังหวัดนครปฐม
ภายในเปนโรงถายภาพยนตรจำลอง
จัดแสดงประวัติศาสตรภาพยนตรไทย
กระบวนการผลิ ต ภาพยนตร ไ ทย
อุปกรณประกอบฉาก หุนขี้ผึ้งบุคคล
สำคัญ ในวงการหนังไทย เปดวันเสารและวันอาทิตย เวลา 10.00-16.00 น.
เขาชมเปนรอบ รอบละ 10 คน มีรอบ 10.00 น., 13.00 น. และ 15.00 น.
ฉายหนั ง เวลา 16.30 น. (เข า ชมวั น จั น ทร - ศุ ก ร กรุ ณ าติ ด ต อ ก อ นเข า ชม)
ไมเสียคาเขาชม
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
โทร. 0-2482-2013-5, 0-2482-1087-8 ตอ 103 เว็บไซต www.fapot.org

งานเทศกาลอาหารและผลไมนครปฐม จัดขึ้นใน
ชวงเทศกาลตรุษจีน ประมาณเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
ของทุกป ณ บริเวณองคพระปฐมเจดีย เพื่อเผยแพร
ผลิตภัณฑดา นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทีม่ ชี อื่ เสียง
ของจังหวัด
งานประเพณีแหธงฉลองตรุษจีน จัดขึ้นในชวง
เทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดเกาบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอ
บางเลน
งานพระราชวังสวยกลวยไมงาม จัดขึ้นในเดือน
เมษายนของทุกป บริเวณพระราชวังสนามจันทร
ประเพณีงานเลี้ยงบุฟเฟตชาง จัดขึ้นเปนประจำ
ทุกปในวันแรงงานแหงชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกป
ณ บริเวณลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน
เพื่ อ เป น การแสดงความขอบคุ ณ ช า งภายในฟาร ม
พรอมกับรณรงคเรื่องการอนุรักษชางที่ใกลจะสูญพันธุ
งานนมัสการปดทองหลวงพอวัดไรขิง จัดขึ้นใน
วันขึน้ 13 ค่ำ เดือน 5 ถึงวันแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ของ
ทุกป ทีว่ ดั ไรขงิ อำเภอสามพราน มีการออกรานจำหนาย
สินคาจากหนวยงานตางๆ และเกษตรกรผูผลิต มีการ
ประกวดผลไม และมีมหรสพในเวลากลางคืน
งานเทศกาลวิสาขพุทธบูชา จัดขึน้ ในวันขึน้ 15 ค่ำ
เดือน 6 ของทุกป ณ บริเวณพุทธมณฑล ภายในงาน
มี ข บวนอั ญ เชิ ญ พระบรมสารี ริ ก ธาตุ ส ว นพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขบวนรถเอกลักษณ
พระพุทธศาสนา นิทรรศการพุทธประวัติ ประกวดโคม
และการเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
งานบุ ญ ประเพณี อั ฏ ฐมี บู ช า จั ด ขึ้ น ในเดื อ นพฤษภาคมของทุ ก ป ที่ วั ด ใหม สุ ค นธาราม ตำบลวั ด ละมุ ด อำเภอนครชั ย ศรี สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่
องคการบริหารสวนตำบลวัดละมุด โทร. 0-3438-9052

งานวันมะพราวน้ำหอมสามพราน จัดขึน้ ประมาณ
เดือนสิงหาคม ณ บริเวณวัดไรขิง อำเภอสามพราน
ภายในงานจั ด แสดงและจำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ
ที่ ทำจากกะลามะพร า ว และผลิ ต ภั ณ ฑ หั ต ถกรรม
จากภูมิปญญาพื้นบาน
งานวันสมโอมณฑลนครชัยศรี จัดขึ้นประมาณ
ปลายเดื อ นกั น ยายนหรื อ ต น เดื อ นตุ ล าคมของทุ ก ป
ณ บริ เ วณวั ด ไร ขิ ง อำเภอสามพราน ภายในงาน
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสมโอและจำหนายสมโอพันธุตางๆ
งานแขงขันเรือยาวประเพณีชิงถวยพระราชทาน
จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณแมน้ำนครชัยศรี
หนาวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี ในงานมีการแขงขัน
เรือยาวประเภทตางๆ
งานประเพณีนมัสการองคพระปฐมเจดีย จัดขึ้น
ระหวางวันขึน้ 12 ค่ำ ถึงแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ของทุกป
ณ บริเวณองคพระปฐมเจดีย มีการออกรานจำหนาย
สินคาพืน้ เมืองตางๆ และกลางคืนมีมหรสพ
งานธันวาพฤกษชาติ จัดขึน้ ปลายเดือนพฤศจิกายน
ถึงตนเดือนธันวาคมของทุกป ณ บริเวณสวนสามพราน
อำเภอสามพราน ภายในมีกจิ กรรมการแสดงและประกวด
กลวยไม
งานมหกรรมสัตวเลี้ยงแหงประเทศไทย จัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี
ณ บริเวณสวนสามพราน ภายในงานมีกจิ กรรมตางๆ มากมาย เชน การแสดงความสามารถ
ของสุ นั ข ทรงเลี้ ย ง การประกวดสั ต ว เ ลี้ ย งทุ ก ประเภทชิ ง แชมป ป ระเทศไทย และ
ชิงถวยพระราชทาน
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ของดีจังหวัดนครปฐม

อ.เมอื งนคร
ปฐม
น้ำพริกแมศรี

สถานทีต่ งั้ : 37 ถ.ซายพระ ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-4861, 0-3425-7478

มะพราวน้ำหอมสามพราน

สถานทีต่ งั้ : 29/19-20 ม.2 เยือ้ งสวนสามพราน ถ.เพชรเกษม กม.32 ต.ยายชา
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3432-6233

เคกมะพราวน้ำหอมมณฑา

สถานทีต่ งั้ : 43/1 ม.3 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3432-3706

ขาวเหนียวยางอารีย

อ.นครชยั ศ
รี

สถานทีต่ งั้ : 34 ถ.ทรงพล ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-4619

วนุ คุณอุ

สถานทีต่ งั้ : สาขาที่ 1 ถ.เทศา ซอย 4 ตรงขามศาลจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-7348
สถานทีต่ งั้ : สาขาที่ 2 ถ.เทศา ซอย 6 ตรงขามสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-1560
สถานทีต่ งั้ : สาขาที่ 3 ถ.เพชรเกษม กอนถึงวัดศีรษะทอง ติดปม บางจาก
โทรศัพท : 08-1015-2928
สถานทีต่ งั้ : สาขาที่ 4 เยือ้ งหางสรรพสินคาตัง้ ฮัว่ เส็ง ธนบุรี ติดถนนสิรนิ ธร
โทรศัพท : 0-2881-1760

ขาวหลามพระงาม

สถานทีต่ งั้ : 378 ถ.ริมทางรถไฟสายตะวันตก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3425-6523, 08-6757-5272

ลิม้ ยงสุน (หมูหยอง, หมูแผน, กุนเชียง)

สถานทีต่ งั้ : 632/24 ซ.ปรีชา ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-1355, 0-3425-6162

าน
อ.สามพร

คุณปอม ขนมปงเย็น

สถานทีต่ งั้ : 152 ม.1 ในตลาดทานา (ตลาดนครชัยศรี) ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3422-8379

รานหนอยเบเกอรี่ (ขนมมามอนจัง)

สถานทีต่ งั้ : 118-119 ตลาดทานา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-9885-4442, 0-3422-8154

กุนเชียงหมู

สถานทีต่ งั้ : 64/40 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-1491

หัตถกรรมผักตบชวา (คุณลุงเริงชัย-คุณปาพะยอม แจมนิยม)
สถานทีต่ งั้ : 9/1 ม.4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3429-6086, 08-1991-6084

เครือ่ งปน ดินเผา (ฉวี แมนทาไม)

สถานทีต่ งั้ : 51/1 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3423-2522

การเปาแกว (คุณทิพวัน แสงอำไพ)

สถานทีต่ งั้ : 83 ม.2 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3423-2505
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อ.นครชยั ศ
รี
กลุมเครื่องปนดินเผาเคลือบศิลาดล

สถานทีต่ งั้ : 114 ม.4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-9413-1250, 0-3433-9643

ลน
อ.บางเ
สินคาพืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก (กลมุ สตรีสเี ขียวบานเกาะแรต)
สถานทีต่ งั้ : 140 ม.12 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-1942-5239, 0-3430-1359, 0-3439-1369

อ.ดอนตมู
หลามยอ กลมุ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนือ้ สัตว ตำบลหวยพระ
สถานทีต่ งั้ : 46/1 ม.4 แจงงาม ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-6128-5000

อ.พทุ ธมณฑล

มะเขือเทศราชินอี บแหง วิสาหกิจชุมชน ต.ดอนตูม (กลมุ เกษตรสหกรณ)

น้ำลูกยอ (กลมุ แปรรูปสมุนไพรศาลายา)

ขนมเปยะครูสมทรง

กลวยหอมทอดอบกรอบ (กลมุ แมบา นเกษตรชุมชนวัดสุวรรณ)

สถานทีต่ งั้ : 65 ม.5 บานหนองน้ำเปรีย้ ว ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-6160-1393, 08-6106-4556
สถานทีต่ งั้ : 167/55 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3439-1376

อ.กำแพงแ
สน
กระเจีย๊ บเขียวสด (กลมุ ผปู ลูกกระเจีย๊ บเขียวเพือ่ การสงออก)
สถานทีต่ งั้ : 118 ม.1 ต.หวยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-9210-4938

กลุมหัตถกรรมผาทอมือ

สถานทีต่ งั้ : 19 ม.2 บานดอนทอง ต.ดอนขอย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-1858-5404
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สถานทีต่ งั้ : 140/1 ม.5 ถ.เทศบาล 17 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-2800-2749

สถานทีต่ งั้ : 97 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 08-9057-1432

ขาวตังจากขาวกลองหอมมะลิ (กลมุ แมบา นเกษตรชุมชนวัดสุวรรณ)

สถานทีต่ งั้ : 58/2 ม.3 บานศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3429-7099

โรงแรมที่พัก
อ.เมอื งนคร
ปฐม

ริเวอร

โรงแรมที่ไดรับความนิยมของผูคนที่ไดเขามาพักผอน ตั้งอยูริมถนนเพชรเกษม สามารถ
เดินทางไดสะดวก
มีหองพักใหเลือกพักไดหลายรูปแบบ พรอมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน บริการ
หองประชุมสัมมนา และจัดเลี้ยง
จำนวนหองพัก : 230 หอง
ราคาหองพัก : 600 – 1,400 บาท
สถานที่ตั้ง :
1156 ถ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
0-3428-0440 – 5
โทรศัพท :
เว็บไซต :
www.riverhotel.ob.tc

เวล

โรงแรมชั้นหนึ่ง แหงแรกใจกลางเมืองนครปฐม ตั้งอยูในศูนยกลางยานธุรกิจการคา
ธนาคารของนครปฐม ไมไกลจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร เชน องคพระปฐมเจดีย
และพระราชวังสนามจันทร สัมผัสความสุขเต็มรูปแบบ สำหรับวันพักผอน ดวยหองพัก
พรอมหองประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
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

ยูนแิ ลนด กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ

พบกับความสมบูรณแบบใน “ยูนิแลนด กอลฟ แอนด รีสอรท” เชิญสัมผัสความอบอุน
ในหองพักแบบสุพเี รีย 62 หอง และหองสวีท 3 หอง พรัง่ พรอมดวยสิง่ อำนวยความสะดวกครบครัน
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

39

อ.เมอื งนคร
ปฐม
สิทธิกาญจนแมนชั่น

หองพักแบบระยะสั้น ที่หรูหรา พรอมทั้งอาหารเชา และหองพักแบบ
ระยะยาวแบบตางๆ พรอมทัง้ เครือ่ งอำนวยความสะดวกอยางครบครัน หองพัก
ที่เปนสวนตัว ไมมีเสียงดังวุนวายรบกวนจากภายนอก พรอมดวยบริการ
อยางอบอุนและเปนกันเอง
จำนวนหองพัก : 20 หอง
ราคาหองพัก : 700 บาท
สถานที่ตั้ง :
55 ถ.ยิงเปา ต.สนามจันทร
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3427-1721-4

ราชพฤกษ พาวิลเลีย่ น

สถานที่พัก 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

จันทรพาเลส อพารตเมนต

ที่พักสำหรับผูที่ตองการความเปนสวนตัว เงียบสงบ ดวยบรรยากาศ และบริการที่อบอุน ราคาเปนกันเอง พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ
อีกทั้งยังใกลแหลงทองเที่ยว 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.สามพรา
น
โรส การเดน ริเวอรไซด

นอนหลับ...ฝนดี กับบรรยากาศสวนตัว ในเรือนไทยแสนสวยริมทะเลสาบ หรือเลือก
ชื่ น ชมความงดงามของแม น้ำ ท า จี น กั บ ที่ พั ก แบบโรงแรมริ ม สายน้ำ สะดวกสบายด ว ย
สิ่ ง อำนวยความสะดวกครบครั น ไม พ ลาดทุ ก การติ ด ต อ เชื่ อ มต อ อิ น เตอร เ น็ ต ไร ส าย
ผานระบบ Wi-fi
จำนวนหองพัก : 174 หอง
ราคาหองพัก : 1,500 – 23,000 บาท
สถานที่ตั้ง :
กม.32 ถ.เพชรเกษม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3432-2544
เว็บไซต :
www.rosegardenriverside.com

ปานเทวี ริเวอรไซด

บนพื้นที่ดินที่เขียวขจี ริมแมน้ำนครชัยศรี (แมน้ำทาจีน) อ.สามพราน จ.นครปฐม คือที่ตั้ง
ของ ปานเทวี ริเวอรไซด สปาในรีสอรท เพียง 30 นาที จากสะพานพระปนเกลา คุณสามารถ
หลบหลีกความวนุ วายมาสัมผัสกับธรรมชาติทสี่ วยบริสทุ ธิ์ รมรืน่ ลองเรือชมวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม
ของผูคนริมแมน้ำนครชัยศรี หรือจะเชาขับสปดโบท ซึ่งทางเราไดจัดเตรียมไวให ตื่นตา
เราอารมณกับบานพัก 15 หลัง คัดสรรเปนอยางดี ที่ตกแตงเปนพิเศษในสไตลไทยลานนา
สอดผสานกับสะพาน ที่ทอดผานธารน้ำขนาดยอม สรรสรางขึ้นเพื่อวันพักผอน
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.นครชยั ศ
รี

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 บังกะโล

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.บางเล
น

คมุ แมน้ำทาจีน หมอมไฉไล

เพียงไมถึง 45 นาที จากสะพานปนเกลา พบกับบานพักเรือโบราณ บานพักเรือนไทย
โรงแรม สไตล ร.5 ในบรรยากาศสงบเงียบ อากาศสะอาด ภาพทุงนาที่เขียวชอุม แมน้ำทาจีน
ทีไ่ หลไปเรือ่ ยๆ แตสงา
จำนวนหองพัก : 60 หอง
ราคาหองพัก : 1,400 – 5,300 บาท
สถานที่ตั้ง :
54 ม.6 ต.คลองนกกระทุง
อ.บางเลน จ.นครปฐม
0-3430-1648-9
โทรศัพท :
เว็บไซต :
www.momchailai.com

อ.กำแพงแ
สน

แสนปาลม เทรนนิง่ โฮม

สถานที่พักผอนอันรมรื่น แวดลอมกลิ่นอายธรรมชาติ กับบรรยากาศ อันอบอุนเปนสวนตัว สัมผัสกับความสวยงาม
และธรรมชาติของสวนปาลมนานาพันธุ ซึง่ จะทำใหคณ
ุ มีวนั พักผอนดีๆ กับการบริการหองพักทีท่ นั สมัย หองประชุมสัมมนา
และจัดเลี้ยงที่โออากวางขวาง
จำนวนหองพัก : 130 หอง
ราคาหองพัก : 500 - 800 บาท
สถานที่ตั้ง :
สำนักสงเสริมและฝกอบรมกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกำแพงแสน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3435-1400, 0-3435-5166
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อ.ดอนตมู
ศูนยพักผอนนครปฐม

อ.พทุ ธมณฑล

ศูนยพักผอนนครปฐม เปนสวนธรรมชาติขนาดใหญ ใหความรมรื่นและเปนธรรมชาติ
ตัง้ อยใู นใจกลางอำเภอดอนตูม ราคายอมเยาและประหยัด มีสระวายน้ำ เปนสถานทีเ่ หมาะสำหรับ
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

ศูนยปฏิบตั กิ ารโรงแรม ศาลายา พาวิลเลีย่ น

เปนศูนยปฏิบตั กิ ารโรงแรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบริหารอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เปดใหบริการหองพัก หองอาหาร
รานเบเกอรี่ รวมถึงหองสัมมนาและการบริการดานจัดเลีย้ งแบบครบวงจร
เปนโรงแรมระดับ 4 ดาว ซึ่งการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเทียบเทากับโรงแรม
5 ดาว
จำนวนหองพัก : 43 หอง
ราคาหองพัก : 1,595 – 15,000 บาท
สถานที่ตั้ง : 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-2441-0568-9
เว็บไซต : www.salayapavilion.com

เดอะ รอยัล เจมส ลอรจ 2000

เปนโรงแรมหนึง่ ทีม่ บี ริการหองพัก พรอมบริการกอลฟคอรส
ซึง่ ถือวาเปนสนามกอลฟขนาดใหญ ทางโรงแรมมีบริการหองพัก
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน และยังมีสปอรตคลับ
สำหรับผอนคลาย ทีเ่ พียบพรอมดวยอุปกรณมากมายทีท่ นั สมัย
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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ยูนแิ ลนด กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ (Uniland Golf and Country Club) สนามกอลฟสวนสามพราน (Rose Garden Golf Club)
เปนสนามกอลฟ 27 หลุม 108 พาร ตัง้ อยทู อี่ ำเภอเมืองนครปฐม สนามแหงนี้
ตัง้ อยบู นพืน้ ทีก่ วา 1,300 ไร เปนสนามกอลฟระดับโลก จำนวน 27 หลุม ซึง่ ผสม
กลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบ ที่นี่มีการออกแบบอยางฉลาด มีการใชน้ำและ
การนำหลุมทรายมาเปนอุปสรรคอยางพอเหมาะ ในขณะเดียวกันแฟรเวยซงึ่ มีความชัน
มักจะทำใหลกู วิง่ เขาหาบอน้ำโดยรอบเสมอ นอกจากนีค้ ลับเฮาสของทีน่ ยี่ งั มีบริการ
ที่หลากหลายไวคอยรองรับผูมาเยือนอีกดวย
สถานทีต่ งั้ : 9/4 ม.3 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-3444, 0-3427-1351-3
เว็บไซต : www.unilandgolf.com

เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 7,085 หลา ตัง้ อยทู อี่ ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สัมผัสเอกลักษณที่รื่นรมยของสนามแหงสวนสวยอันเลื่องชื่อ
เปนหนึง่ ในสนามทีถ่ กู ออกแบบมาอยางมีจนิ ตนาการโดยรวมเอาทัง้ สิง่ ทีอ่ ยตู ามธรรมชาติ
และที่มนุษยทำขึ้นมาประกอบขึ้นในแตละหลุมเพื่อใหมีเอกลักษณเปนของตัวเอง
และมีความทาทายมากขึ้น นับเปนอีกหนึ่งสนามที่ทาทายและรมรื่น ควรคาแกการ
ไปเยีย่ มชม พรอมกับสัมผัสความทาทายอยางมีเอกลักษณ
สถานทีต่ งั้ : 53/1 ม.4 ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3432-2769-71
เว็บไซต : www.rosegardencountryclub.com

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลล (Krisda City Golf Hill)

เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,975 หลา ตัง้ อยทู อี่ ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง จากกรุงเทพฯ โครงสราง
ของสนามถูกออกแบบมาอยางดี ดวยบอน้ำและบังเกอร
สถานทีต่ งั้ : 110/215 ถ.ปน เกลา-นครชัยศรี ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3423-1101-7, 0-2243-5454
เว็บไซต : www.krisdagolf.com
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สุวรรณ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ (Suwan Golf and Country Club)

เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 7,152 หลา ตัง้ อยทู อี่ ำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม พบกับรูปแบบความทาทายทีส่ มบูรณแบบดวยการรังสรรคจากฝมอื
คนไทย เปนสนามระดับแชมเปย นชิพทีม่ เี ลยเอาและรูปแบบการออกแบบทีท่ า ทาย
อยางมาก สภาวะและการออกแบบภูมสิ ถาปตย สิง่ ตกแตงโดยรอบทีส่ วยงาม ทำให
สนามแหงนีไ้ ดรบั ความนิยม และมีผมู าเยือน เพือ่ ใชบริการอยางตอเนือ่ ง
สถานทีต่ งั้ : 15/3 ม.2 ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-9333
เว็บไซต : www.suwangolf.com

สนามกอลฟทองใหญการบิน

สนามแหงนีต้ งั้ อยใู นเขตของโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน เปนสนามกอลฟ
ไดนาสตี้ กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ (Dynasty Golf & Country Club) จำนวน 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,282 หลา ที่ไดรับการออกแบบและดูแลโดย
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 6,792 หลา ตัง้ อยทู ี่อำเภอบางเลน กองทัพอากาศ มีธรรมชาติสวยงามลอมรอบดวยแหลงน้ำธรรมชาติและตนไม
จังหวัดนครปฐม สนามนีต้ งั้ อยทู า มกลางธรรมชาติ โดยทีส่ นามนีไ้ ดออกแบบอยาง หลากหลายชนิ ด ซึ่ ง นอกจากจะได พ บกั บ การเล น ที่ ท า ทายในแต ล ะหลุ ม แล ว
ฉลาดและมี การชลประทานที่ดี ภายในทะเลสาบเต็มไปด วยปลาที่ นำเข าจาก ยังไดดมื่ ด่ำกับทัศนียภาพรอบๆ สนามอีกดวย
สถานทีต่ งั้ : โรงเรียนการบิน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตางประเทศ
โทรศัพท : 0-3499-6443
สถานทีต่ งั้ : 99 ม.3 ถ.พลดำริห อ.บางเลน จ.นครปฐม
เว็บไซต : www.fts.rtaf.mi.th/golf/
โทรศัพท : 0-3499-3333-7

เอ็น ซี อาร คันทรี่ คลับ กอลฟ แอนด มารีนา
(NCR country club golf & marina)

เดอะ รอยัล เจมส กอลฟ แอนด สปอรต คลับ
(The Royal Gems Golf & Sport Club)

เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ซึ่งเปนหนึ่งในสนามกอลฟที่มีชื่อเสียงใน
เปนสนามกอลฟ 18 หลุม 72 พาร ระยะ 7,079 หลา ตัง้ อยทู ี่อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม ใชเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง บนถนนหมายเลข 340 มงุ หนาไปยัง ประเทศไทย ตัง้ อยทู พี่ ทุ ธมณฑล บนถนนสาย 338 ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
สุพรรณบุรี มีสภาพสนามที่สวยงามติดกับแมน้ำนครชัยศรี แตละหลุมไดรับการ จากกรุงเทพฯ นักกอลฟจะสนุกสนานกับการเลนที่สนามนี้ เพราะมีการบำรุงรักษา
ออกแบบใหตั้งอยูทามกลางทะเลสาบที่ถูกจัดวางเอาไวโดยรอบสนาม เปนอีกหนึ่ง สนามเปนอยางดี
สถานทีต่ งั้ : 93 ม.3 ถ.ศาลายา-บางเลน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สนามทีม่ คี วามทาทายเปนอยางยิง่
โทรศัพท : 0-2429-8066
สถานทีต่ งั้ : 105 ม.14 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม
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เว็บไซต : www.royalgemsgolf.com
โทรศัพท : 0-3439-9014

อ.เมอื งนคร
ปฐม

รานอาหาร
ตลาดโตรุงองคพระ

ในชวงเวลาเย็นของทุกวันระหวางเวลา 18.00-24.00 น.
บริเวณลานองคพระปฐมเจดีย จะมีรานขายอาหารประเภท
รถเข็นมาจำหนายอาหารตางๆ หลายชนิดไมวา จะเปน ขาวหมูแดง ขาวมันไก กวยเตีย๋ ว
ราดหนา และมีขนมประเภทตางๆ เชน ขนมไทย น้ำแข็งไส โรตี ไอศกรีมลอยฟา
อาหารแตละราน อรอยถูกปาก
เปนสถานทีท่ ผี่ มู าเยือนจังหวัด
นครปฐม ไมควรพลาดในชวง
เวลาเย็น
สถานที่ ตั้ ง บริเวณลาน
องค พ ระปฐมเจดี ย อ.เมื อ ง
นครปฐม จ.นครปฐม

ลุงลอยปาลั่น

รานอาหารบรรยากาศ
สบายๆ ทีจ่ อดรถกวางขวาง
อาหารอร อ ยถู ก ใจ ราคา
สบายกระเป า ใกล ห า ง
เทสโก โ ลตั ส นครปฐม
เพชรเกษมสายนอก เมนู
แนะนำ ทอดมันปลากราย,
ปลากะพงสามรส, ตมแซบปลาคัง, ปลาคังทอดน้ำปลา, กบผัดขีเ้ มา, ผัดเผ็ดหมูปา , ปลาบึกผัดฉา, ปลากดฉฉู ี่
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 1010 ใกลหา งเทสโกโลตัส นครปฐม ถ.เพชรเกษม
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3425-5767

กุงอบภูเขาไฟ

ครัวกะเหรี่ยงปา

ครั ว กะเหรี่ ย งป า มี โ ต ะ จั ด
เรียงรายอยรู อบๆ ราน บรรยากาศ
รมรืน่ มีบริการหองธรรมดา และ
หองปรับอากาศ คุณจะไดลิ้มรส
อาหารปาทีร่ สชาติเผ็ดรอนจัดจาน
และกลมกล อ มแบบที่ ไ ม เ คย
รับประทานทีไ่ หนมากอนรับประกัน
ความแซบ!!!
เมนูแนะนำ กะเหรี่ยงรนไฟ, ตมโคลงกะเหรี่ยงปา, ปลากะพงผัดเม็ดมะมวง,
กบทอดกระเทียม, ออนในแข็งนอก, ตมแซบกะเหรี่ยงปา, ผัดเผ็ดปาลั่น, ลูกชิ้น
ปลากรายผัดฉา, กะเหรีย่ งผัดพริกไทยดำ
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 25/23 ต.สนามจันทร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
0-3427-1195
โทรศัพท :
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รานนีเ้ ปนตนตำรับของเมนูเด็ด กงุ อบภูเขาไฟ จังหวัดนครปฐม เปดมาเกือบ
20 ปแลว ไดรับเกียรติบัตรรับรองความอรอยมากมาย เปนเครื่องการันตี
ความอรอย รับประกันความอรอย ของกงุ อบภูเขาไฟ
และอาหารอรอยๆ อีกหลากหลายเมนู
เปดบริการ 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 885 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3424-1109, 0-3425-5041

ใบเมีย่ ง (อาหารเวียดนาม)

อาหารเวียดนามอรอยๆ ราคาเบาๆ “ใบเมีย่ ง” รานจะอยตู รงขามมหาวิทยาลัย
ศิลปากร บรรยากาศรานตกแตงสวยงาม มีอาหารอรอยๆ มากมายใหเลือกชิม
เมนูแนะนำ แหนมเนือง, ขนมเบือ้ งญวน, เฝอ, ยำหลดบัว, กงุ พันออย, เมีย่ งสดกงุ ,
ปากหมอญวน, หมูยา งใบชะพลู และอีกสารพัด อรอยทุกอยาง และราคาถูก
เปดบริการ : 11.00-21.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 61/15-16 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3424-4355

ครัวตำลึงแกว

รานอาหารในบรรยากาศสบายๆ ในตัวเมืองนครปฐม ที่เนนอาหารรสชาติถูกปาก
ราคาไมแพง ใหบริการทีป่ ระทับใจ มีหอ งจัดเลีย้ งใหเลือกหลายขนาด และหองคาราโอเกะ
เมนูแนะนำ ยำตำลึงแกว, กงุ แมน้ำผัดพริกไทยดำ, ปลาหิมะนึง่ ซีอวิ๊ , สลัดรังนก
เปดบริการ : 11.00-23.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 254/1 ถ.หนาพระ ต.หวยจรเข อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3424-1877

ปฐมโภชนา

เปนสาขาแรกในจังหวัดนครปฐม ซึง่ เปนตึกแถว มีอาหารใหเลือกรับประทาน
มากมายหลากหลาย รวมไปถึงไอศกรีมและขนมหวานทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ
เมนูแนะนำ ขาวหมูแดง, ขาวมันไก, ขาวหนาเปด, กวยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู,
กวยเตีย๋ วหมูตนุ , ขาวหนาไกราดซอสน้ำมันไก, หมูสะเตะ
เปดบริการ : 06.30-17.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 43/10 บริเวณองคพระปฐมเจดีย ถ.ราชดำเนิน
ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-2064

More Club & Restaurant

รานนารัก อาหารอรอย บรรยากาศดี มากมาย รานนีต้ งั้ อยฝู ง ตรงขามมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฝง ประตูเพชรเกษม ตรงขามเภสัชศาลา บรรยากาศดี เหมาะกับการมาสังสรรค
กับเพือ่ นๆ และครอบครัว อาหารและขนมอรอย ราคาสมเหตุสมผล
เปดบริการ : ทุกวัน 10.30-21.30 น. (แตหยุดทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน)
สถานทีต่ งั้ : 61/19-20 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3421-7241
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ปฐมโภชนา 2 นครปฐม

ลิม้ รสขาวหมูแดง หมูกรอบ ดวยชือ่ เสียงเรือ่ งความอรอย จึงทำใหรา นปฐมโภชนา
มีลูกคามาอุดหนุนอยางไมขาดสาย ดวยเหตุนี้จึงทำใหเกิดรานปฐมโภชนาสาขา 2
ริ ม ถนนเพชรเกษมขึ้ น แต
ความอร อ ยยั ง คงมาตรฐาน
เดิ ม ไม เ ปลี่ ย น ข า วหมู แ ดง
หมูกรอบทีน่ ตี่ อ งบอกวาอรอย
นี่ แ หละเสน ห ที่ แ ท จ ริ ง ของ
นครปฐม
เมนูแนะนำ ขาวหมูแดง,
หมูกรอบ, กวยเตี๋ยวเปดตุน,
ตมเลือดหมู, ขาวหนาไกราดซอสน้ำมันไก, หมูสะเตะ
เปดบริการ : 06.15-15.30 น.
สถานทีต่ งั้ : 233 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3424-2769

ลมโชย

เป น อี ก ร า นที่ รั บ รองถู ก ใจ
ใครๆ ก็ตามทีไ่ ปเทีย่ วกับครอบครัวแลว
แวะกินขาวกัน โดยเฉพาะผทู ชี่ นื่ ชอบ
ส ม ตำ กั บ เมนู ส ม ตำทอด เมนู เ ด็ ด
ของราน
เปดบริการ : 08.00-18.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 13 ถ.สาครธนากร
ต.ลำพยา
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3424-1996

ครัวชุติกาญจน

อาหารบานๆ รสชาติจดั จาน ใกลกบั
อบต.ลำพยา บรรยากาศเป น กั น เอง
เมนูแนะนำ กบทอดน้ำปลา, กบคั่วกลิ้ง
แหง, ปลาชอนทอดโบราณ, ตมยำปลามา
เปดบริการ : 11.00-23.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 28 ม.4
ต.ลำพยา
อ.เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3498-6698
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บานพงษแกว

รานอาหารพืน้ บาน บรรยากาศดี อาหารอรอยถูกใจ เมนูแนะนำ ทอดมันปลากราย,
แกงเขียวหวาน, ปลาชอนเกยตืน้ , เนือ้ ปูหลน
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 33/1 ม.1 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3428-9066

อ.สามพราน

รานอาหาร
ชวัล

บรรยากาศร ม รื่ น สามารถเลื อ กที่ นั่ ง ได ไ ม ว า จะเป น
แพริมน้ำ ศาลาริมน้ำ หรือระเบียงริมน้ำ ฟงเพลงเพราะๆ
ลมโชยเย็นสบาย ลิม้ รสอาหารไทยรสเยีย่ มทีส่ ดใหม สะอาด เสิรฟ ทันใจ บริการดวยรอยยิม้
พรอมตอนรับทุกทาน
เมนูแนะนำ ปลาทูตมมะดัน, เมี่ยงปลากะพง, สมตำปูมา, ขาหมูพะโลทอดกรอบ,
หอหมกขนมครก
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 52/2 ม.5 ถ.ปน เกลา-นครชัยศรี ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3423-2378

แพโพธิ์แกว

พิณทองเรือนแพกุงเผา

รานอาหารริมแมน้ำทาจีน หลังที่วาการอำเภอสามพราน บรรยากาศดี ริมแมน้ำ
อาหารอรอย ราคาไมแพง
เมนูแนะนำ ขาหมูเยอรมันทอด, กงุ เผา, ไกผดั เม็ดมะมวงหิมพานต, ปลาสำลีทอดน้ำปลา
กินกับยำมะมวง, ทอดมันกงุ
เปดบริการ : 09.30-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : ริมแมน้ำทาจีน หลังทีว่ า การอำเภอสามพราน
ถ.เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3432-4679, 0-3432-2332

สมแกว

เปนแพขนาดใหญ ติดกันเปนแนวยาว ริมแมน้ำทาจีน บรรยากาศจะสวยมากในยาม
รานอาหารในบรรยากาศสบายๆ ที่เนนอาหารรสชาติถูกปาก ราคาไมแพง และ
ค่ำคืน ติดกับโรงเรียนนายรอย จปร. อยูใกลกับโรงแรมโรสการเดน ใตสะพานโพธิ์แกว เป น ร า นอาหารเจ า แรกบนถนนป น เกล า -นครชั ย ศรี ที่ ใ ห บ ริ ก ารอาหารไทยพื้ น บ า น
เมนูแนะนำ ปลาชอนทอดแกงสม, ขาหมูทอดกรอบ, ปูทะเลผัดผงกะหรี่, ปลากะพงนึ่ง ราคาเปนกันเองเหมาะสำหรับเปนทีพ่ บปะสังสรรค ในโอกาสตางๆ งานเลีย้ งสังสรรค
มะนาว, ตมยำทะเล, ยำวนุ เสน, แกงเขียวหวานไก, ทอดมันปลา
เมนู แ นะนำ เมนู สู ต รเด็ ด เอกลั ก ษณ ป ระจำร า น คื อ แกงส ม กุ ง ชะอมไข ท อด,
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
ปลาชอนมาดาม, แกงเผ็ดเปดยาง, แกงคัว่ หอยขม, เตาหหู นาปู, ยำถัว่ พู ฯลฯ
สถานทีต่ งั้ : 9/1 ม.3 ติดกับโรงเรียนนายรอย จปร.
เปดบริการ : 10.00-22.30 น.
ถ.เพชรเกษม ต.ทาตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
สถานทีต่ งั้ : 18/6 ม.2 ริมถนนปน เกลา-นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3431-1046
โทรศัพท :
0-3428-8708, 0-2889-4152
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อ.นครชยั ศ
รี

รานอาหาร

แพศรีวิชัย

แพริมน้ำ บรรยากาศดี ดานในกวางขวาง โปรงโลงสบาย
สามารถมองเห็นวิวดานนอกไดชดั เจน เมนูอาหารหลากหลาย
ใหเลือกลิม้ ลองกัน อรอย ราคายอมเยา
เมนู แ นะนำ ปลาแรดกระโดด, ขาหมู ท อดกรอบ,
แกงสมหอยขม
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 29/1 ม.3 ภายในแพศรีวชิ ยั
ถ.พุทธมณฑล สาย 7
ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3499-0715

ติ๊กโภชนา
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รานเปนหองแถวไมแบบโบราณ อยใู นตลาดทานา
ตามผนังจะเขียนชื่อเมนูอาหารที่หลากหลายติดไว
ให เ ห็ น กั น แบบง า ยๆ พร อ มกั บ ป า ยเชลล ช วนชิ ม
ที่การันตีวารานนี้อรอยจริงๆ
เมนูแนะนำ ปลาชอนแชน้ำปลาทอด, หอหมก
ปลาชอน, กงุ ทอดกระเทียม, ลูกชิน้ ปลาฉลาดผัดพริกแกง,
ผัดผักหวานน้ำมันหอย, หอยจอปู, ตมยำน้ำขน
เปดบริการ : วันอังคาร-วันอาทิตย
10.00-19.30 น. (หยุดวันจันทร)
สถานทีต่ งั้ : 93/11 ม.1
ตลาดทานา (ตลาดนครชัยศรี)
ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม
โทรศัพท : 0-3433-3576, 0-3433-1753

กวยเตี๋ยวไก

เปลีย่ นบรรยากาศพาคุณไปชิมอาหารงายๆ แตแสนอรอย
กวยเตี๋ยวไก รับรองไมธรรมดาแนนอน ไดยินกิตติศัพท
ความอรอยรับรองจะติดใจ
เปดบริการ : ทุกวัน เวนวันพุธ
เวลา 07.00-12.00 น.
สถานที่ตั้ง
หลังสถานีรถไฟงิ้วราย
ถ.เลียบทางรถไฟ ต.งิว้ ราย
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท :
08-1457-8020, 08-6067-2286

สีฟา

“รานสีฟา” อยูที่ตลาดทานา เปนบานไมเล็กๆ
ทาสีฟา เดนเปนสงา อยตู ดิ ริมแมน้ำ บรรยากาศเรียบงาย
ลมเย็นสบาย อาหารอรอย และราคาไมแพง สำหรับ
การเดินทางก็ไมยาก จากถนนเพชรเกษม เลี้ยวเขา
ตัวอำเภอนครชัยศรี ไปทางตลาดทานา อยหู วั มุมถนน
ติดกับแมน้ำทาจีน
เมนู แ นะนำ หอยจ อ ปู , หมึ ก ไข ท อดกระเที ย ม/
นึ่งมะนาว, ปลาสำลีทอดน้ำปลา, กุงทอดกระเทียม,
ไกผัดเม็ดมะมวง
เปดบริการ : 09.00-20.00 น.
สถานทีต่ งั้ : ตลาดทานา หรือตลาดนครชัยศรี
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3433-1233

แพพิณทอง

บรรยากาศดี บนแพตกแตงสไตลพนื้ บาน แบบเรียบงาย
อาหารอรอย บริการเปนกันเอง
เมนูแนะนำ ขาหมูทอดกรอบ, ปลาแรดทอดกระเทียม,
แกงสมปลากะพง, สมตำสมโอ, ปลาแรดเผาเกลือ, กงุ เผา
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 42/2 ม.1 บริเวณหลังทีว่ า การอำเภอ
นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3433-1028

ปฐมโภชนา

รานนีเ้ ปนรานในดวงใจของคนชอบกินอาหารจานเดียว
แถมยังมี ของกิ นเลนอยางหมูสะเตะรสเด็ด ขอแนะนำ
ขาวหนาไก, ขาวมันไก, ขาวหมูแดง, ขาวหมูกรอบ และ
ขาวหนาเปด สวนใครที่ชอบกินกวยเตี๋ยว รานนี้ก็มีทั้ง
กวยเตี๋ยวหมูและเนื้อใหเลือกตามใจชอบ
เปดบริการ : 06.30-17.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 91/5 ม.3 ต.ศีรษะทอง
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
โทรศัพท :
08-1813-0391
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อ.บางเลน

รานอาหาร

สมชัย (โกเท)

ใครชอบทานเปดพะโล ขอแนะนำรานนี้เลย เปดเนื้อนุมหอมกลิ่นเครื่องพะโล น้ำจิ้ม
อรอยๆ หนารานมีเปดยักษ สังเกตเห็นชัดเจน ยึดมัน่ การดูแล คุณภาพอาหารอยางพิถพี ถิ นั
เนนของสด ใหม สะอาด ราคาไมแพง
เปดบริการ : 07.00-20.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 18/13 ม.1 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3499-5634, 0-3423-6356

ครัวชอแกว

บรรยากาศดานในจะเปนหองโถง เปดโลง ดูสบายตา และราคาเปนกันเอง ตั้งอยู
ติดกับปม น้ำมัน ปตท. ทางดานซายมือ ปากซอยพลดำริห 2 ติดถนนพลดำริห
เมนู แ นะนำ กุ ง หรรษา, กุ ง ผั ด ฉ า , ปลาทั บ ทิ ม ทอดตะไคร , ปลาดุ ก ผั ด พริ ก ขิ ง ,
ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ , หอยจอปู, ผัดพริกแกงไกใบมะกรูด, ตมยำกงุ , อาหารปรุงตามสัง่
เปดบริการ : 10.30-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 300/35 ม.8 ซ.พลดำริห 2 ใกลกบั ปม น้ำมัน ปตท.
ถ.พลดำริห ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3423-4847
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อ.กำแพงแส
น

รานอาหาร

ครัวสมถวิล

ดานในตกแตงแบบเรียบงาย และดูกะทัดรัด อากาศเย็นสบาย
เมนูแนะนำ ปลาชอนลุยสวน, ปลาชอนนายำ, ทอดมันปลากราย, ยำมะเขือเผา,
ตมยำทะเล, แกงเขียวหวานไก, แกงคัว่ หอยขม
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 158 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3435-1635, 08-1705-5581

ครัวแสนไท

รานอาหารไทย บรรยากาศสบายๆ เปนกันเอง ลองลิม้ ความอรอยไดทกุ วันที่ ครัวแสนไท
เมนูแนะนำ สมตำหมูกรอบ, ปลาแรดผัดมะขาม, ผัดไทยไรเสนสูตรโบราณ
เปดบริการ : 10.00-24.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 200 ม.3 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3428-1877

เท็กซัส สเตก (คาวบอยแลนด)

รานนี้เปนสเตกในสไตลอเมริกัน และนำมาปรับปรุงรสชาติใหเขากับลิ้นของคนไทย
เนื้อวัวนั้น ใชโคเนื้อพันธุกำแพงแสน เลี้ยงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน มีคุณภาพดี เนื้อนุม ตกแตงรานเนนสไตลคาวบอยตะวันตก จัดบรรยากาศ
ไวหลากหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามชอบ เชน หองกระจกติดแอร ที่นั่งซุมเกวียน
หรือทีน่ งั่ ริมน้ำ ชวงหัวค่ำมีการเลนดนตรีแนวโฟลคซอง หากวานักชิมทานใด อยากจะชิม
สเตก อรอยๆ ใชเนือ้ คุณภาพดี ขอแนะนำราน เท็กซัส สเตก ไวเปนอีกหนึง่ ทางเลือกในดวงใจ
เมนูแนะนำ เชอรลอย สเตก, ทีโบน สเตก, สเตกหมู, สเตกปลาแซลมอน, หอยลายอบกระเทียม, หมูคาวบอย
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : ตัง้ อยภู ายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน 1
ม.6 ซ.คาวบอยแลนด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3435-5553

บานริมน้ำ

บรรยากาศสบายๆ ห อมลอมดว ยธรรมชาติ ราคาไมแพง และเปนกันเอง
เมนูแนะนำ ปลามาผัดพริกไทยดำ, ปลาเนื้อออนฉูฉี่, แกงสมกุงชะอมไข, ยำกุงริมน้ำ,
หมูนมุ ผัดกระเทียมโทน, ไกทอดเกลือ, ปลาชอนลุยสวน
เปดบริการ : 10.00-23.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 57/1 ม.2 สุขาภิบาล 7 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3435-1077
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รานอาหาร

อ.ดอนตมู

ครัวผองศรี

บรรยากาศเปนกันเอง สบายๆ กวางขวาง มีอาหารหลากหลายใหเลือกรับประทาน
ทัง้ อาหารไทย อาหารปา อาหารอีสาน ราคาเปนกันเอง
เมนูแนะนำ เปดพะโลผดั ใบยีห่ รา, แกงออมไขมดแดง, สมตำแมงดา, ทอดมันปลากราย,
กวางผัดพริกไทยดำ
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 182/1 ม.4 ต.หวยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-3438-1957

อ.พทุ ธมณฑล

พุทธรักษา 2

บรรยากาศรานพุทธรักษาโลงโปรงชวนนั่ง อาหารเลิศรสใหไดอิ่มแบบสบายทอง และมีบรรยากาศราน
ที่ชวนนั่งแบบสบายกาย เปนรานอาหารขนาดใหญตกแตงแบบโมเดิรน เนนความโปรงโลงดวยกระจกบานใหญ
ดูสะอาดสะอาน และอบอนุ ผอนคลายแบบเปนกันเอง สำหรับอาหารหลากหลาย ทัง้ อาหารไทย จีน และยุโรป
เมนูแนะนำ เปดพะโลพทุ ธรักษา, เตาหฮู อ งเต, ซีโ่ ครงหมูซอสบารบคี วิ , กงุ กระทะรอนพุทธรักษา, ปลากะพงนึง่ ซีอวิ๊ ญีป่ นุ , ขาหมูเยอรมัน และอีกหลากหลายเมนูเลิศรสทัง้ อาหารไทย จีน ยุโรป
เปดบริการ : 07.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 58/11 ม.5 หนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ถ.กรุงนนท-จงถนอม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-2441-0340

ศรีสุวรรณ
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รานอาหารขนาดใหญ บริการรับจัดโตะจีนตามงานตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ บรรยากาศสบายๆ
สังสรรคกบั ครอบครัว พรอมทัง้ มีหอ งแอรสำหรับความเปนสวนตัว เปนอาหารไทยแนวซีฟดู สด สะอาด
เมนูแนะนำ กงุ ผัดเกลือกระทะรอน, หอยหลอดผัดฉา, แกงคัว่ หอยขมใสชะอม, สมตำปูไข, ออสวนกระทะรอน,
ผัดโหงวกวยกระเชาเผือก, หนอไมทะเลน้ำมันหอย, แกงสมปูไขหนอไมดอง, ยำถัว่ พู
เปดบริการ : 10.00-22.00 น.
สถานทีต่ งั้ : 11/1 ม.6 ตรงขามมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทรศัพท :
0-2441-9243

โปรแกรมที่ 1
07.00 น.
08.00 น.
09.30 น.
10.45 น.
14.00 น.
16.00 น.
17.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
ถึงตลาดดอนหวาย รับประทานอาหารเชา เทีย่ วชมตลาด เลือกซือ้ สินคา อาหารเลิศรส
สูตรโบราณ หลากหลายชนิด
ถึงวัดไรขงิ นมัสการหลวงพอวัดไรขงิ เทีย่ วชมอุทยานปลา และใหอาหารเลีย้ งปลา
ถึงลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน ชมการแสดงของชาง จระเข โชวพเิ ศษ
และอืน่ ๆ รับประทานอาหารกลางวัน
ถึงสวนสามพราน (โรสการเดน) เทีย่ วชมสวนอันรมรืน่ และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
เที่ยวชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
เดินทางไปยังพุทธมณฑล และชมความงามของถนนอักษะยามค่ำคืน
พรอมรับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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โปรแกรมที่ 2
06.00 น.
07.00 น.
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
17.00 น.
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ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
ถึงตลาดน้ำลำพญา เทีย่ วชม เลือกซือ้ ของดี ของอรอย อ.บางเลน รับประทานอาหารเชา
เดินทางไปยังวัดปลักไมลาย ชมสวนสมุนไพร นวดแผนโบราณ คลายความเมือ่ ยลาและพักผอนตามอัธยาศัย
เดินทางถึง อ.เมืองนครปฐม รับประทานอาหารกลางวัน
แวะนมัสการองคพระปฐมเจดีย และนมัสการพระรวงโรจนฤทธิ์
เดินทางไปชมพระราชวังสนามจันทร ชมพระทีน่ งั่ และพระตำหนักตางๆ
เดินทางไปชมพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย
เดินทางไปยังพุทธมณฑล และชมความงามของถนนอักษะยามค่ำคืน พรอมรับประทานอาหารเย็น

หมายเลขโทรศัพทที่สำคัญ
สวนราชการจังหวัดนครปฐม

ตำแหนง

ชือ่ - สกุล

ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม
รองผวู า ราชการจังหวัดนครปฐม (1)
รองผวู า ราชการจังหวัดนครปฐม (2)
ปลัดจังหวัดนครปฐม
หัวหนาสำนักงานจังหวัดนครปฐม

นายชิดพงษ ฤทธิประศาสน
นายนิมติ จันทนวมิ ล
นายสุรศักดิ์ เจริญศิรโิ ชค
นางวารุณี พงษศวิ าภัย

ทองถิ่นจังหวัดนครปฐม

นายพุทธดำรงค คุณารักษ

หมายเลขโทรศัพท
ทีท่ ำงาน
0-3434-0000
0-3434-0001
0-3434-0002
0-3434-0028
0-3434-0005
0-3434-0003-4 ตอ 1
0-3434-0077
0-3434-0027, 0-3434-0047

มือถือ
08-9203-0422
08-9203-1749
08-9203-1765
08-1870-6126
08-9203-4054
08-1911-3372
08-9254-4711

องคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

นายพเยาว เนียะแกว

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

นายวิวฒ
ั น นันทวรากร
นายประวัติ หิรญ
ั
นางสาวณัฏฐภัทร ปานรักษา
นางปราณี โรจนาธิโมกข
นายกิติ วัตรเอก
นายชัยพร วิจติ รโสภณ
นายอนุสรณ บุญกวิน

0-3425-7888,
0-3496-0801-19
0-3496-0802
0-3496-0810
0-3496-0809
0-3496-0809
0-3496-0809
0-3496-0809
0-3496-0806

08-1942-6985
08-1938-3254
08-1653-0508
08-1378-8874
08-9899-7316
08-1986-6070
08-1831-5543
08-1733-8007

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม

นายบุญสง นัดสูงวงศ
นายจักรกฤษณ สงประชา
นายปตพิ งษ ไทยโพธิศ์ รี
นางสาวปทุมมาศ กมลเวช

0-3496-0808
0-3496-0808
0-3496-0808
0-3496-0808

08-1943-5155
08-9113-6850
08-7156-1375
08-9899-7316
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ตำแหนง

ชือ่ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท

นางจรินพร เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายสมพงษ ปยนันทจรัสศรี
นายธงชัย ศิรเิ ฑียรทอง
พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น
นายชัยยศ บุญยงค
นายสุเทพ บุญนิยม
นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ
นายอภินนั ท ศิรริ งั ษี
นายแมน มยุ มี
นายสุรพงศ นิม่ ปุญญกำพงษ

08-1941-6654
08-1840-5000
08-3718-4848
08-9911-5220
08-6804-7978
08-1982-2342
08-1947-3887
08-1007-3567
08-1434-3070
08-1857-5228

นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย
นายสมชาย มณีรตั น
นายสุรชัย อนุตธโต
นายทองดี มิง่ ขวัญ
นายจักรกฤษณ สงประชา
นายมะเนตร โคจริยาวัฒน

08-1344-4744
08-1844-7729
08-1301-3936
08-9897-3117
08-9113-6850
08-1844-2347

อำเภอเมืองนครปฐม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 4
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 5
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 6
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 7
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 8
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 9
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 10

อำเภอสามพราน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 4
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 5
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 6
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม
ตำแหนง

ชือ่ - สกุล

หมายเลขโทรศัพท

อำเภอกำแพงแสน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 4

นายทรงพล ชูศลิ ปกลุ
นายปญญวัฒน คชศิลา
นายพัศภัสสรณ ศรีสขุ จร
นายบัณฑิต เลาอรุณ

08-1828-9181
08-1941-9376
08-1824-7777
08-1814-2080

นายอเนก ตะโกพวง
นายชัชวาล บุญอำไพ
นายบุญสง นัดสูงวงศ
นายสังเวียน นัดสูงวงศ

08-1439-9449
08-1981-5743
08-1943-5155
08-1803-4136

นายเฉลิมพล ซังฮี้
นายปตพิ งษ ไทยโพธิศ์ รี
นายเสฐียรพงษ รัตนภิรมย

08-1929-9694
08-7156-1375
08-1868-5558

นายชรินทร ลีไ้ พบูลย
นายบัญชา บุญวงษ

08-1858-4340
08-9837-8088

นายวินยั วิจติ รโสภณ

08-1995-0020

อำเภอนครชัยศรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 4

อำเภอบางเลน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 3

อำเภอดอนตูม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 2

อำเภอพุทธมณฑล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เขต 1
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