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Pattaya Café Day Trip   
พทัยำ เทีย่วใกล้กรุง จุดเช็คอนิใหม่ ใจกลำงธรรมชำต!ิ  

 

วนัเสาร ์ กรงุเทพฯ – พทัยา – กรงุเทพฯ 

เลเจนด ์สยาม พทัยา – มองช้างคาเฟ่ พทัยา  - The Chocolate Factory 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เซน็ทรลับางนา) เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงพทัยา จ. ชลบุร ีโดยรถตูป้รบัอากาศ พรอ้ม บริการอาหารกล่อง และน ้าด่ืมบนรถ  
08.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงพทัยา จ. ชลบุร ี

 
 

“Legend Siam” เทีย่วสนุกหลากยคุสมยั ธมีพารค์สไตลไ์ทยแห่งพทัยา เมอืงแห่งต านานอารยะสยาม ธมี
พารค์เชงิวฒันธรรมไทยทีน่ าเสนอต านานและอารยธรรมอนัน่าภาคภมูใิจของสยามประเทศในยคุสมยัต่างๆ 

ตัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 164 ไร ่กวา่ 100,000  ตารางเมตร ซึง่แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 3 โซน ตามวถิแีห่งการ
ด าเนินชวีติ  

• โซนแรกคอื “สยามวไิลซ”์ ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความศวิไิลซข์องกรงุรตันโกสนิทรต์อนตน้ เริม่ตัง้แต่ 
ก าแพงและประตเูมอืงเลเจนท ์ ทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากก าแพงเมอืงและป้อมปราการในสมยักรุง
รตันโกสนิทร ์สว่นยอดประตไูดแ้รงบนัดาลใจมาจากยอดหลงัคาทรงไทยของพระทีน่ัง่จกัรมีหาปราสาท 

โดยทีห่น้าประตนูัน้จะเหน็ยกัษ์ใหญ่ 2 ตนทีส่งูทีส่ดุในประเทศไทย คอื ทศกณัฑแ์ละสหสัเดชะ ทีย่นื
เฝ้าก าแพงเมอืงอยู ่ดนิเขา้มาดา้นในกจ็ะเป็น “จตัุรสัพระนคร” เป็นศนูยก์ลางแหง่ความศวิไิลซ ์ไดร้บั
แรงบนัดาลใจจากสถาปตัยกรรมไทยยคุ ร.๔ และ ร.๕ ทีผ่สมผสานระหวา่งไทยและตะวนัตก สรา้งเป็น
รา้นคา้ต่างๆ อาหารคาวหวาน และของฝากหลากหลาย  



 
 
 
 
 
 

• โซนทีส่องคอื “ไทยอารยะ” เพลดิเพลนิกบัวฒันธรรมแหง่วถิพีืน้บา้น เริม่จาก “พระวหิารและพระ
สถูปเจดยี”์ ทีจ่ าลองมาจากวดัพระศรสีรรเพชญ์ พระนครศรอียุธยา “สะพานนวรฐั” ทีจ่ าลองมาจาก
สะพานนวรฐั ที ่จ.เชยีงใหม ่“งานวดัปา่หมิพานต”์ รืน่เรงิบนัเทงิใจกบังานวดัสไตลไ์ทยๆ สนุกไปกบั
เครือ่งเล่นทีป่ลุกสตัวป์า่หมิพานตส์ดุพศิวงใหก้ลบัมาโลดแล่น ทัง้ชงิชา้สวรรคก์นิรกีนินร, มา้หมนุสตัว์
หมิพานต ์และไวกิง้ปลาอานนทส์ะทา้นแผน่ดนิ  

• โซนสุดทา้ยคอื “ภูมแิผน่ดนิ” ทีบ่นัทกึเรือ่งราวต านานต่างๆ ไวม้ากมาย น าเสนอความภาคภมูใิจของ
ผนืแผ่นดนิไทย เชน่ “บางระจนั” (ก าลงัจะเปิดบรกิาร) ต านานผูก้ลา้แห่งบางระจนัน าเสนอผ่านการ
แสดงสดพรอ้มฉากแอคชัน่อย่างใกลช้ดิ “ปางชา้งสยาม” (ก าลงัจะเปิดบรกิาร) กบัการแสดงโชวข์อง
ชา้งแสนรู ้“นางพญานาคณีิศรปีทุมมา วสิทุธเิทว”ี หรอื เจา้ยา่ศรปีทุมมานาคณิีเอกอคัรมเหสขีององค์
นาคาธบิดศีรสีทุโธ หรอืเจา้ปูศ่รสีทุโธ มหาเทพนาคาผูย้ิง่ใหญ่ หากอธษิฐานจติขอในสิง่ทีไ่ม่เบยีดเบยีน
ผูอ้ื่น จะสมัฤทธิผ์ลสมหวงัดัง่ใจปรารถนาทัง้เรือ่งโชคลาภ การงาน และความรกั และทีพ่ลาดไม่ไดค้อื 

การสบืสานพระราชปณิธาน โดยน้อมน าแนวคดิปรชัญาเศรฐกจิพอเพยีงในรชักาลที ่๙ มาจดัแสดงผ่าน
แปลงนาสาธติ และบา้นปลายนา ทีท่ าการเกษตรแบบพึง่พาตนเอง พออยูพ่อกนิ (รวมบตัรเขา้ชม ไม่
รวมบตัรคา่รถรางและกจิกรรม) 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนั เลเจนด ์สยาม  

 
บ่าย จุดเชค็อนิใหม่ ใจกลางธรรมชาต ิ “มองชา้งคาเฟ ่ พทัยา”  แลนดม์ารก์แห่งใหม่ ชวนคุณมาสมัผสัความชลิ 

สโลวไ์ลฟ์ ใกลช้ดิธรรมชาต ิพีช่า้งและผองเพือ่น จุดเชค็ใหม ่มานี่ไม่มเีอา้ท ์ทา่มกลางเมอืงพทัยาทีส่ดุแสนจะ
คกึคกั ใครจะรูว้า่มสีถานทีท่ีซ่่อนตวัอยูก่ลางแมกไมน้านาพนัธุ์ ทีเ่ราสามารถสดูอากาศบรสิทุธิใ์หส้ดชืน่หวัใจ 
“มองชา้งคาเฟ ่พทัยา” คอืชือ่เรยีกทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของ คาเฟแ่หง่น้ี ซึง่ตัง้อยูภ่ายใน หมูบ่า้นชา้งพทัยา แห่ง
ทอ่งเทีย่วเลอืงชือ่ ทีน่ี่เสมอืนเราไดม้าสมัผสัและใกลช้ดิธรรมชาต ิ ผอ่นคลายทัง้ตวัและใจไปกบับรรดาสตัว์
น่ารกั เพลดิเพลนิไปกบัการนัง่บนชา้ง ชมชา้งอาบน ้า จบิกาแฟ ทานขนมเคก้หอมอร่อย และเมนูอาหารอกี
มากมาย ทีไ่วค้อยบรกิาร ไฮไลทห์า้มพลาด กบัมมุถ่ายภาพเชค็อนิต่างๆ ทีม่ใีหเ้ลอืกชกัภาพแบบเก๋ๆ ไม่
เหมอืนใคร และทีส่ าคญัคอื กาแฟทุกแกว้ทีคุ่ณสัง่ จะไดร้ว่มท าบุญใหก้บัพีช่า้งอกีดว้ย โอ๊ยยย!!! คอืดยี ์ขนาด
นี้แลว้ไมไ่ปไดไ้งจ๊ะ  (ไม่รวมคา่อาหารและเครือ่งดืม่)  



 
 
 
 
 
 

 
15.00 น.The Chocolate Factory สาขาพทัยา-พระต าหนกั ดว้ยชือ่รา้นทีโ่ดดเด่นเรือ่งชอ็คโกแลต และความกนิ

ขาดในเรือ่งของบรรยากาศรา้น ครัง้แรกทีเ่หน็ตวัรา้นผา่นกระจกใสบานใหญ่ยอมรบัวา่อึง้! เพราะมองเหน็
ทวิทศัน์สวยๆ แบบ Sea View ไดเ้ตม็สายตา พดูถงึดไีซน์กนับา้ง ที ่ตกแต่งสไตลบ์ชีโคซี ่(Beach Cozy) เน้น
ความเรยีบงา่ยแต่แฝงดว้ยความหรหูรา โดดเด่นดว้ยกระจกบานใหญ่ทีม่องเหน็ววิสวยแบบ Full HD มทีีน่ัง่
หลายรปูแบบทัง้เบาะนุ่มสบายหรอืชุดโต๊ะ-เกา้อีไ้มเ้ท่ๆ  ท าเลดา้นหลงัของรา้นจะอยูต่ดิรมิหน้าผา สามารถนัง่
ทานอาหารพรอ้ม ๆ กบัชมววิทะเล และพระอาทติยต์กดนิไดเ้ลย โดยรา้นนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหเ้ลอืกนัง่
ไดต้ามตอ้งการ 

 (ไม่รวมคา่อาหารและเครือ่งดืม่) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ และแวะซือ้ของฝากก่อนกลบั 

19.00 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเทีย่วและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึความปลอดภยัของทา่นเป็น

ส าคญั 

ส่ิงท่ีควรน าติดตวัไปด้วย กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, รม่, รองเทา้สวมใสส่บาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเขา้ใจ จากแหล่งขอ้มลูอา้งองิดา้นล่าง เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการเชญิชวนคนไทยเทีย่ว
ไทย เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิทอ่งเทีย่วภายในประเทศ 

Legend Siam  https://legendsiam.com/, 
https://www.facebook.com/legendsiampattaya/ 
มองชา้งคาเฟ ่พทัยา https://www.facebook.com/pg/Mongchangcafe 

The Chocolate Factory สาขาพทัยา-พระต าหนกั
 https://www.facebook.com/thechocolatefactorythailand/ 
 

 

ข้อแนะน าส าหรบัการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 



 
 
 
 
 
 

*สมาชกิตอ้งใสห่น้ากากอนามยัตลอดการเดนิทาง  
*ก่อนขึน้-ลงรถทุกครัง้  ทางบรษิทัจะมมีาตรการ วดัไข ้ และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม    
1. คา่รถตูป้รบัอากาศ ตลอดการเดนิทาง 
2. คา่เขา้สถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรม ์(วงเงนิประกนั 1 ลา้นบาท คา่รกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรอื อาย ุ75-85 

ความคุม้ครองเหลอื 50% อายุต า่กวา่ 1 ปี หรอื อายุเกนิ 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัการถกูฆาตกรรม
หรอืถกูท ารา้ย) 
5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ (ในกรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก ากบัภาษ ีตอ้งแจง้ล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ หากแจง้
ภายหลงัการช าระเงนิ ทางบรษิทัฯ จะไมอ่อกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริการถ่ายรปูตลอดทริป (รปูถ่าย เจ้าหน้าท่ีจดัส่งในช่องทางท่ีเหมาะสม) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ทีน่อกเหนือรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกดิจากการเจบ็ปว่ยดว้ยโรคประจ าตวั) หรอืเชา่จกัรยาน เป็นตน้ 

2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท 

 
วิธีการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอยีด วนัทีเ่ดนิทาง ชือ่ผูจ้อง พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและชอ่งทางตดิต่อ (เบอรม์อื
ถอื/ไลน์ไอด/ีอเีมล)์ สง่ขอ้มลูทัง้หมดมายงัอเีมล ์หรอื ไลน์ 

2. เมือ่เจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูแลว้ จะตดิต่อกลบั เพือ่ยนืยนัการจอง พรอ้มรายละเอยีด 

3. ช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน เพือ่เป็นการยนืยนัการจองจงึจะถอืวา่ไดท้ าการส ารองทีน่ัง่เสรจ็สมบูรณ์ โดยการโอนเงนิ
เขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอยีด หากไมช่ าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ัง่ใหล้กูคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู่ การ
ช าระไม่ครบ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข ทางผูจ้ดัมสีทิธยิกเลกิทวัรแ์ละขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
ตามเงือ่นไขการยกเลกิ 

 
การยกเลิกการเดินทาง  



 
 
 
 
 
 

1. ขอสงวนสทิธิก์ารยกเลกิ เนื่องจากเป็นแพคเกจ็ราคาพเิศษ หากเกดิการเปลีย่นแปลงใดๆ ทีเ่ป็นเหตุสดุวสิยั อาท ิ

สภาพอากาศ การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิหรอือื่นๆ ลกูคา้สามารถปรบัเปลีย่นวนัเดนิทางในโปรแกรมนัน้ๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไมม่กีารคนืเงนิคา่บรกิารทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆ 

 
หมายเหต ุ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึง
บริษทัฯ และผูจ้ดั จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผดิชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  

5. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไป
แลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของ
เจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง
รวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 



 
 
 
 
 
 

 


