ปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปี 2564 จังหวัดนครปฐม
วัน / เดือน/ ปี
มกราคม
20 - 24 มกราคม
มกราคม
12 มกราคม
เสาร์ที่2ของเดือนมกราคม
มกราคม
มกราคม

มกราคม

11 - 20 กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์

กิจกรรม / งาน
กราบไหว้หลวงปู่หลิว รอดท้องพญาเต่าเรือน ถ่ายภาพทุ่ง
ทานตะวัน

กราบขอพร ไหว้พระ
บูชาหลวงพ่อหลิว

รายละเอียด

สถานที่จัด
วัดสี่แยกเจริญพร หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญพร ต.
หนองกระทุ่ม

อาเภอ
อ.กาแพงแสน

หน่วยงาน/ เจ้าภาพ
วัดสี่แยกเจริญพร

พฤกษชาติ 64
I love orchids

ชมการประกวดกล้วยไม้
สวนกล้วยไม้ และสินค้ามากมาย

สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ หมู่ 11 บ้านรุง่ อ.กาแพงแสน
เจริญ

งานประจาปีวัดวังนาขาว
งานไทยทรงดาบ่อนาจืด
วันเด็กแห่งชาติ

ปิดทองไหว้พระ ชมมหรสพ
เที่ยวงานประเพณีไทยทรงดา โยนลูกช่วง
กิจกรรมนันทนาการ

วัดวังนาขาว
วัดบ่อนาจืด หมู่ 9 ต.บ้านบ่อนาจืด
หน่วยงานเอกชน / รัฐบาล

อ.สามพราน วัดวังนาขาว
อ. กาแพงแสน อบต. ดอนข่อย
ทุกอาเภอ
หน่วยงานเอกชน / รัฐบาล

งานประจาปีศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ลาพญา
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อนิล

ทาบุญไหว้ศาลเจ้าแม่
ปิดทองไหว้พระ ชมมหรสพ

ศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.ลาพญา
ณ วัดปรีดาราม(ยายส้ม)
ตาบลคลองจินดา

อ.บางเลน
อ.สามพราน

งานหอการค้านครปฐม Fair 2021 “เทศกาลอาหารผลไม้
และของดี

มีการออกร้านจาหน่ายสินค้าอาหารและผลไม้

องค์พระปฐมเจดีย์

อ.เมืองนครปฐม หอการค้า
ก.ก.ท.
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทุ่งพิชัย

ไหส้สักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่

ศาลเจ้าแม่กวนอิม ทุ่งพิชัย
ต.ห้วยพระ

อ.ดอนตูม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

เที่ยวชมชมพูพันธุท์ ิพย์ หรือตะเบบูย่า
(ซากุระเมืองไทย)

ชมดอกไม้ชมพูพันธุท์ ิพย์ ถ่ายภาพสวยงามดินแดนสีชมพู

ถนนหน้ารร.สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

อ.กาแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิ
ออร์คิดส์

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
วัดปรีดาราม

วิทยาเขตกาแพงแสน
กุมภาพันธ์

ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน
ต.บางหลวง

กุมภาพันธ์
30 มีนาคม – 1 เมษายน
6 – 8 เมษายน
10 – 12 เมษายน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

ตลาดบางหลวง

อ.บางเลน

งานเทศกาลนมัสการปิดทอง หลวงพ่อวิไลเลิศ หลวงพ่อวิสา นมัสการปิดทอง หลวงพ่อวิไลเลิศ หลวงพ่อวิสาหาร
หาร วัดดอนหวาย

วัดดอนหวาย

อ.สามพราน

งานประจาปี นมัสการปิดทอง หลวงพ่อเพชร วัดบางช้างใต้

นมัสการปิดทอง หลวงพ่อเพชร

วัดบางช้างใต้

อ.สามพราน

งานประจาปี หลวงพ่อศรีไพร เกตุแก้ว วัดอินทราราม
ประจาปีปิดทอง สมเด็จพระพุทโธสุคโต และพระครูสิงห์โต

นมัสการหลวงพ่อศรีไพร เกตุแก้ว
สมเด็จพระพุทโธสุคโต และพระครูสิงห์โต พระครูอาชววิมล
อดีตเจ้าอาวาส

วัดอินทราราม
วัดลาดหญ้าไทร

อ.เมืองนครปฐม
อ.กาแพงแสน

อบต.บางหลวง

งานไทยทรงดา
บ้านดอนทอง

งานประเพณีไทยทรงดา
โยนลูกช่วง

โรงเรียนบ้านดอนทอง หมู่ 1
บ้านดอนทอง

อ.กาแพงแสน

อบต. ดอยข่อย

งานไทยทรงดาบ้านสระ

งานประเพณีไทยทรงดา
โยนลูกช่วง

วัดสระสี่มุม หมู่ 1 บ้านสระ

อ.กาแพงแสน

อบต.สระพัฒนา

15 เมษายน

งานแห่ธงลาวครัง่
หนองหัวช้าง

งานประเพณีลาวครัง่
หนองหัวช้าง

วัดวังนาเขียว หมู่ 14
บ้านวังนาเขียว

อ.กาแพงแสน

อบต.วังนาเขียว

22 เมษายน

งานแห่ธงลาวเวียง
หนองขาม

ประเพณีลาวเวียงหนองขาม

หมู่บ้านหนองขาม หมู่ 2
บ้านหนองขาม

อ.กาแพงแสน

อบต.ทุ่งชวาง

เทศกาลวันสงกรานต์
รวมชนคนชาติพันธุ์
ต. ไผ่หูช้าง

มีการเล่นนาสงกรานต์ ดนตรีสด
การละเล่นท้องถิ่น

ถนนต้นสน
ต.ไผ่หูช้าง

อ.เมือง
อ.บางเลน

เทศบาลนครนครปฐม
อบต.ไผ่หูช้าง

ประเพณีไทยทรงดา
ห้วยด้วน

ประเพณีไทยทรงดา

หมู่บ้านห้วยด้วน

อ.ดอนตูม

อบต.ห้วยด้วน

งานเทศกาลนมัสการ
ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

กราบไหว้สักการะ ขอพร หลวงพ่อวัดไร่ขิง และจัดจาหน่าย
สินค้ามากมาย

วัดไร่ขิง

อ.สามพราน

วัดไร่ขิง

งานบุฟเฟ่ต์ช้างและประกวดราชินีช้าง

การประกวดราชินีช้างพร้อมกับรณรงค์เรือ่ งการอนุรักษ์ช้าง

ลานแสดงช้างและฟาร์มจรเข้สามพราน

อ.สามพราน

ลานแสดงช้างและฟาร์ม
จรเข้สามพราน

ประเพณี อัฐมีบูชา
127 ปี

กิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เผยแผ่ ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

วัดละมุด

อ.นครชัยศรี

วัดละมุด

ประเพณีแข่งเรือในงานกฐินวัดสาลวัน
งานเลียงปีศาลเจ้านาย (เลียงผี)

การแข่งขันเรือพายแต่ละประเภท และการแข่งขันเรือเฮฮา
ประเพณีทาบุญเลียงผี

วัดสาลวันเทศบาลตาบลศาลายา
ศาลาหมู่บ้านหนองหัวช้าง
หมู่ 4 บ้านหนองหัวช้าง

อ.พุทธมณฑล
อ.กาแพงแสน

เทศบาลตาบลศาลายา
ศาลเจ้านาย

งานส้มโอ มณฑลนครชัยสรี

งานแสดงสินค้าของดีจังหวัดนครปฐม

เซนทรัลศาลายา

อ.สามพราน

จังหวัดนครปฐมและ
เกษตจรจังหวัด

เทศกาลออกพรรษา

ตักบาตรนาผึง
ตักบาตรดอกไม้
วัฒนธรรมไทยมอญ

วัดบึงสวาย

อ.บางเลน

วัดบึงสวาย

เทศกาลลอยกระทง
ประเพณีตักบาตรท้องนา
วันลอยกระทง
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

ประกวดนางนพมาศ และแข่งขันกีฬาเปตอง
ทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมลอยกระทง
กราบไหว้สักการะองค์หลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์
มีการออกร้านค้าต่างๆมากมาย

วัดมะเกลือ
ริมคลองมหาสวัสดิ์
ในเขตพืนที่จังหวัดนครปฐม
องค์พระปฐมเจดีย์

อ.พุทธมณฑล
อ.พุทธมณฑล
ทุกอาเภอ
อ.เมืองนครปฐม

เทศบาลตาบลคลองโยง
วัดสุวรรณาราม
จังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์

12 เมษายน
16 เมษายน

16 เมษายน
15 – 17 เมษายน
เมษายน
3 - 11 เมษายน
1 พฤษาภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
พฤศจิกายน
19 พฤศจิกายน
16 - 24 พฤศจิกายน

1-10 ธันวาคม
ธันวาคม

งานเกษตรกาแพงแสน

จัดแสดงนิทรรศการ ความรู้ งานวิจัย มีการออกร้านค้ามากมาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน อ.กาแพงแสน

งานมหาธีรราชเจ้าราลึก

นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์พระปฐมเจดีย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

อ.เมืองนครปฐม วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

