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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

4 ดาว หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – เซบู    - 

2 
เซบู–เกาะโบโฮล–ผา่นชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโลบ๊อค-

ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 
   BAI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 เซบู–ออสลอ๊บ–วา่ยน ้ าดูฉลามวาฬ- น ้ าตก Tumalog Falls–เซบู    BAI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 
เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร-วดั 

TAOIST–อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 
   - 

5 กรุงเทพฯ     

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

17,900.- 

ก าหนดเดนิทาง : ตุลาคม– ธันวาคม 2562 
 

WONDERFUL PHILIPPINE 

ฟิลปิปินส์ เซบู ว่ายน า้ชมฉลามวาฬ 
5 วนั  2 คนื 
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วนัที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-เซบู 

22.30 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร์ S เช็คอินกรุ๊ป
ของ สายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ี ให้การตอ้นรับ และอ านวยความ
สะดวก 

วนัที่สอง เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บ้านโลบ๊อค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood 
Compact Shire-เกาะเซบู 

01.30 น. น าท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลปิปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box 
 จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งน้ีถือไดว้า่เป็น

เกาะท่ีมีความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ี
น่าสนใจ น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ตอนกลางของเกาะ ผา่นชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน 
และไดรั้บอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในช่วงล่าอาณานิคม ผา่นชม Baclayon Churchโบสถท่ี์มีอายเุก่าแก่
เป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินส์ ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของพ้ืนเมืองโบราณ น าท่านชม ทราเซีย 
(Tarsiers)  ลิงท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสุดในโลก มีขนาดล าตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน ้าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบั
ตวัเกรมลินใหท่้านไดช้มความน่ารักและถ่ายรูปอยา่งใกลชิ้ด จากนั้นน าเดินทางสู่ หมู่บ้านโลบ๊อค (Loboc) 
ชุมชนเลก็ๆท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแม่น ้า น าท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัร่มร่ืน พร้อมบริการอาหารกลางวนั เคลา้
เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดยนกัดนตรีทอ้งถ่ิน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั (บนเรือ)  
จากนั้นน าท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท่้านไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู แต่ละลูก
มีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน ้าตาลอ่อนในช่วงฤดู
ร้อน มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลตจึงเป็นท่ีมาของช่ือเนินชอคโกแลตแห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม Blood 
Compact Shire อนุสรณ์สถานท่ีร าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ 
Miguel Lopez de Legazpi นกัส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si 
Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้ าการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวนแ์ละท าการด่ืมเพ่ือเป็นสตัยป์ฏิญาณ หรือ
เรียกวา่สนธิสญัญาแห่งมิตรภาพของ 2 เผา่พนัธ์ุ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

 น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์ร่ี ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 เดนิทางเข้าสู่ที่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่สาม เซบู–ออสล๊อบ–ว่ายน า้ดูฉลามวาฬ- น ้าตก Tumalog Falls–เซบู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 พบไกดแ์ละรับฟังกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝ่ัง จากนั้นออกเดินทางไปยงัเมือง ออสล๊อบ (Oslop) ซ่ึงอยู่

ทางตอนใตข้องเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ น าท่านเขา้รับฟังอภิปรายสั้นๆเก่ียวกบัการว่ายน ้ากบัฉลาม
วาฬ น าท่านวา่ยน ้าแบบสน๊อกเกอร์ล่ิงเพ่ือชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถน ากลอ้งถ่ายรูปกนัน ้าถ่ายรูปได ้แต่ไม่
สามารถใชแ้ฟลท ์และไม่อนุญาตใหอ้าหารหรือสัมผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ 
ถ่ายรูปคู่กบัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลชิ้ด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น า้ตก Tumalog Falls ผอ่นคลายสดช่ืนไปกบัน ้าตกยิ่งใหญ่ในบรรยากาศท่ีอบอวลไป

ดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม เดินทางกลบัไปยงัเมืองเซบูใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

เดนิทางเข้าสู่ที่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี เซบู – กางเขนโบราณ - โบสถ์ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - วดั TAOIST – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู 
- ช้อปป้ิงห้าง SM Mall 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
 จากนั้นน าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นน าท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดรป้อมท่ีคอยปกป้อง

ภยัอนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  น าท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)ซ่ึงมีอายกุวา่ 485 ปี 
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เป็นสัญลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีต น าท่านชม โบสถ์ซานโต้ นิโน (Basilica 
Minore del Santo Nino)โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของฟิลิปปินส์ สร้างข้ึนเม่ือปี 1565 โดยนกัล่าอาณานิคมชาวสเปน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นพาท่านทุกท่านชม วัด TAOIST ซ่ึงเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีสร้างข้ึนโดยชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ในเกาะเซบูช่วงปี 

พ.ศ 2515 ดว้ยความสูง 300 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล มีการจดัพิธีกรรมของลทัธิเต๋าดั้งเดิมทุกวนัพุธและวนั
อาทิตย ์โดยการปีนข้ึนเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลทัธิเต๋า) เพ่ือข้ึนไปจุดธูปและฟังบทสวด
ใหพ้รของพระสงฆ ์โดยทางเขา้วิหารจะจ าลองเป็นก าแพงเมืองจีน โดยทุกท่านท่ีข้ึนไปจะไดช้มทศันียภ์าพของ
เกาะเซบ ู

 จากนั้นน าท่านชม อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบู (Parian Monument)ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์สะทอ้นถึงเหตุการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยคุของอาณานิคมท่ีสเปนปกครอง  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางไปยงั ห้าง SM 
Mall ใหท่้านไดอิ้สระซ้ือของฝากกลบับา้น อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ สินคา้ข้ึนช่ือเมืองเซบู 

 อสิระอาหารเยน็ได้ตามอธัยาศัย 

 
19.00 น. น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบินเซบู เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพ 
21.25 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines)  

เท่ียวบินท่ี PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง  
 

วนัที่ห้า กรุงเทพฯ 

00.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
 

********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว 

บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการ 

** หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่ 

มเีตยีง 
พกักบั 2 ผู้ใหญ่

ไม่มเีตยีง 

12-16 ต.ค.62 17,900 17,900 17,900 16,900 7,500 

26-30 ต.ค.62 21,900 21,900 21,900 20,900 7,500 

09-13 พ.ย.62 18,900 18,900 18,900 17,900 7,500 

23-27 พ.ย.62 18,900 18,900 18,900 17,900 7,500 

07-11 ธ.ค.62 18,900 18,900 18,900 17,900 7,500 

28 ธ.ค. - 01 ม.ค.63 22,900 22,900 22,900 21,900 7,500 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) 8,000 บาท/ท่าน 

 
บริษัทจะแจ้งไฟล์ทและเวลาทีแ่น่นอนอกีคร้ังก่อนเดินทาง  

หากลูกค้าเดินทางมาจากต่างจังหวดัด้วยเคร่ืองบินภายในประเทศ 
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจองค่ะ***** 

 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง  
 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรม

อาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 
 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรับโหลด 25 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 6
   

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอร์ตอ่ืนเดินทางกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน / ค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในหอ้งพกั 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกั ค่าอาหาร และ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 

 เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถท่ีคอยบริการเรา 1,000 บาท
ต่อทริป 

 ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัร์ทุกท่าน 
 
เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 19 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การช าระค่าบริการ 
- การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นช่วง
เทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)  
- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
การยกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วนั หกัมดัจ า 80 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์/ท่าน 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เกบ็ 100 เปอร์เซ็นของค่าทวัร์ / ท่าน 
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**ส าคญั!! บริษทัท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการ
ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเซบู ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมือง
ดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 


