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ก ำหนดวันเดินทำง   
 

มีนำคม 64 

06, 13, 20, 27 

เมษำยน 64 

03, 10, 17, 24 
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Pattaya Café Day Trip   
พทัยา เที่ยวใกล้กรุง จุดเช็คอนิใหม่ ใจกลางธรรมชาติ!  

 

วนัเสำร์ กรุงเทพฯ – พทัยำ – กรุงเทพฯ 
             เลเจนด์ สยำม พทัยำ – มองช้ำงคำเฟ่ พทัยำ  - The Chocolate Factory 

06.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย (จุดจอดรถ เซ็นทรัลบางนา) เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ 
06.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองพทัยา จ. ชลบุรี โดยรถตูป้รับอากาศ พร้อม บริกำรอำหำรกล่อง และน ้ำด่ืมบนรถ  
08.30 น.  เดินทางถึง เมืองพทัยา จ. ชลบุรี 
 
 

“Legend Siam” เท่ียวสนุกหลากยคุสมยั ธีมพาร์คสไตลไ์ทยแห่งพทัยา เมืองแห่งต านานอารยะสยาม ธีมพาร์คเชิง
วฒันธรรมไทยท่ีน าเสนอต านานและอารยธรรมอนัน่าภาคภูมิใจของสยามประเทศในยคุสมยัต่างๆตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่
164ไร่ กวา่ 100,000  ตารางเมตร ซ่ึงแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 โซน ตามวิถีแห่งการด าเนินชีวิต  

• โซนแรกคือ “สยามวิไลซ์” ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความศิวิไลซ์ของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ เร่ิมตั้งแต่ ก าแพงและประตู
เมืองเลเจนท ์ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากก าแพงเมืองและป้อมปราการในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนยอดประตูไดแ้รง
บนัดาลใจมาจากยอดหลงัคาทรงไทยของพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท โดยท่ีหนา้ประตูนั้นจะเห็นยกัษใ์หญ่ 2 ตนท่ีสูง
ท่ีสุดในประเทศไทย คือ ทศกณัฑแ์ละสหสัเดชะ ท่ียนืเฝ้าก าแพงเมืองอยู ่ดินเขา้มาดา้นในก็จะเป็น “จตัุรัสพระนคร” เป็น
ศูนยก์ลางแห่งความศิวิไลซ์ ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทยยคุ ร.๔ และ ร.๕ ท่ีผสมผสานระหวา่งไทยและ
ตะวนัตก สร้างเป็นร้านคา้ต่างๆ อาหารคาวหวาน และของฝากหลากหลาย  

• โซนท่ีสองคือ “ไทยอารยะ” เพลิดเพลินกบัวฒันธรรมแห่งวิถีพื้นบา้น เร่ิมจาก “พระวิหารและพระสถูปเจดีย”์ ท่ีจ าลอง
มาจากวดัพระศรีสรรเพชญ ์พระนครศรีอยธุยา “สะพานนวรัฐ” ท่ีจ าลองมาจากสะพานนวรัฐ ท่ี จ.เชียงใหม่ “งานวดัป่า
หิมพานต”์ ร่ืนเริงบนัเทิงใจกบังานวดัสไตลไ์ทยๆ สนุกไปกบัเคร่ืองเล่นท่ีปลุกสัตวป่์าหิมพานตสุ์ดพิศวงใหก้ลบัมาโลด
แล่น ทั้งชิงชา้สวรรคกิ์นรีกินนร, มา้หมุนสัตวหิ์มพานต ์และไวก้ิงปลาอานนทส์ะทา้นแผน่ดิน  

• โซนสุดทา้ยคือ “ภูมิแผ่นดิน” ท่ีบนัทึกเร่ืองราวต านานต่างๆ ไวม้ากมาย น าเสนอความภาคภูมิใจของผืนแผน่ดินไทย เช่น 
“บางระจนั” (ก าลงัจะเปิดบริการ) ต านานผูก้ลา้แห่งบางระจนัน าเสนอผา่นการแสดงสดพร้อมฉากแอคชัน่อยา่งใกลชิ้ด 
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“ปางชา้งสยาม” (ก าลงัจะเปิดบริการ) กบัการแสดงโชวข์องชา้งแสนรู้ “นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี” หรือ เจา้ยา่
ศรีปทุมมานาคิณีเอกอคัรมเหสีขององคน์าคาธิบดีศรีสุทโธ หรือเจา้ปู่ ศรีสุทโธ มหาเทพนาคาผูย้ิง่ใหญ่ หากอธิษฐานจิต
ขอในส่ิงท่ีไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น จะสัมฤทธ์ิผลสมหวงัดัง่ใจปรารถนาทั้งเร่ืองโชคลาภ การงาน และความรัก และท่ีพลาด
ไม่ไดค้ือ การสืบสานพระราชปณิธาน โดยนอ้มน าแนวคิดปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงในรัชกาลท่ี ๙ มาจดัแสดงผา่นแปลง
นาสาธิต และบา้นปลายนา ท่ีท าการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พออยูพ่อกิน (รวมบัตรเข้าชม ไม่รวมบัตรค่ารถรางและ
กิจกรรม) 

เท่ียง   อสิระอำหำรกลำงวัน เลเจนด์ สยำม  
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จุดเช็คอินใหม่ ใจกลางธรรมชาติ “มองชา้งคาเฟ่ พทัยา”  แลนดม์าร์กแห่งใหม่ ชวนคุณมาสัมผสัความชิล สโลวไ์ลฟ์ 

ใกลชิ้ดธรรมชาติ พี่ชา้งและผองเพื่อน จุดเช็คใหม่ มาน่ีไม่มีเอา้ท ์ท่ามกลางเมืองพทัยาท่ีสุดแสนจะคึกคกั ใครจะรู้วา่มี
สถานท่ีท่ีซ่อนตวัอยูก่ลางแมกไมน้านาพนัธุ์ ท่ีเราสามารถสูดอากาศบริสุทธ์ิใหส้ดช่ืนหัวใจ “มองชา้งคาเฟ่ พทัยา” คือ
ช่ือเรียกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ คาเฟ่แห่งน้ี ซ่ึงตั้งอยูภ่ายใน หมู่บา้นชา้งพทัยา แห่งท่องเท่ียวเลืองช่ือ ท่ีน่ีเสมือนเราไดม้า
สัมผสัและใกลชิ้ดธรรมชาติ ผอ่นคลายทั้งตวัและใจไปกบับรรดาสัตวน่์ารัก เพลิดเพลินไปกบัการนัง่บนชา้ง ชมชา้ง
อาบน ้า จิบกาแฟ ทานขนมเคก้หอมอร่อย และเมนูอาหารอีกมากมาย ท่ีไวค้อยบริการ ไฮไลทห์า้มพลาด กบัมุมถ่ายภาพ
เช็คอินต่างๆ ท่ีมีใหเ้ลือกชกัภาพแบบเก๋ๆ ไม่เหมือนใคร และท่ีส าคญัคือ กาแฟทุกแกว้ท่ีคุณสั่ง จะไดร่้วมท าบุญใหก้บั
พี่ชา้งอีกดว้ย โอ๊ยยย!!! คือดีย ์ขนาดน้ีแลว้ไม่ไปไดไ้งจ๊ะ  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม)  

 
 
 
 
 
 
15.00 น. The Chocolate Factory สาขาพทัยา-พระต าหนกั ดว้ยช่ือร้านท่ีโดดเด่นเร่ืองช็อคโกแลต และความกินขาดในเร่ือง

ของบรรยากาศร้านคร้ังแรกท่ีเห็นตวัร้านผา่นกระจกใสบานใหญ่ยอมรับวา่อ้ึง!เพราะมองเห็นทิวทศัน์สวยๆแบบSea 
View ไดเ้ตม็สายตา พูดถึงดีไซน์กนับา้ง ท่ี ตกแต่งสไตลบี์ชโคซ่ี เนน้ความเรียบง่ายแต่แฝงดว้ยความหรูหรา โดดเด่น
ดว้ยกระจกบานใหญ่ท่ีมองเห็นวิวสวยแบบ Full HD มีท่ีนัง่หลายรูปแบบทั้งเบาะนุ่มสบายหรือชุดโต๊ะ-เกา้อ้ีไมเ้ท่ๆ 
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ท าเลดา้นหลงัของร้านจะอยูติ่ดริมหนา้ผา สามารถนัง่ทานอาหารพร้อม ๆ กบัชมวิวทะเล และพระอาทิตยต์กดินไดเ้ลย 
โดยร้านน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 โซนใหเ้ลือกนัง่ไดต้ามตอ้งการ (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ และแวะซ้ือของฝากก่อนกลบั 

19.00 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

ส่ิงที่ควรน ำติดตัวไปด้วย กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่ม, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวัตถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย เพ่ือช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
Legend Siam  https://legendsiam.com/, https://www.facebook.com/legendsiampattaya/ 
มองชา้งคาเฟ่ พทัยา https://www.facebook.com/pg/Mongchangcafe 
The Chocolate Factory สาขาพทัยา-พระต าหนกั https://www.facebook.com/thechocolatefactorythailand/ 
 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควิท 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม    
1. ค่ารถตูป้รับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
2. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
4. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความคุ้มครองเหลือ 
50% อายตุ า่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย) 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการช าระเงิน ทาง
บริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี)  

ฟรี!! บริกำรถ่ำยรูปตลอดทริป (รูปถ่ำย เจ้ำหน้ำที่จัดส่งในช่องทำงทีเ่หมำะสม) 
 
 
 

https://legendsiam.com/
https://www.facebook.com/pg/Mongchangcafe
https://www.facebook.com/thechocolatefactorythailand/
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อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน เป็นตน้ 
2. ค่ำทิปทีมงำน ท่ำนละ 100 บำท 
 
วิธีกำรจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล)์ ส่ง
ขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน์ 
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพื่อยนืยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. ช ำระค่ำทัวร์เต็มจ ำนวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทางธนาคารของ
บริษทัฯ ดงัรายละเอียด หากไม่ช าระตามก าหนด ขออนุญาตตดัท่ีนัง่ใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่ การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 
 
กำรยกเลกิกำรเดินทำง  
1. ขอสงวนสิทธ์ิการยกเลิก เน่ืองจากเป็นแพคเก็จราคาพิเศษ หากเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ สภาพอากาศ การนดั
หยดุงาน การปฏิวติั หรืออ่ืนๆ ลูกคา้สามารถปรับเปล่ียนวนัเดินทางในโปรแกรมนั้นๆได ้
2. ทางผูจ้ดัจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ 
 
หมำยเหตุ  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 8 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั 
จะด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ให้ดีท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดั
ก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6. ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 


