
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เทียง คาํ โรงแรมทีพกั 

1 กรุงเทพฯ-เซบ ู - - - - 

2 เซบ–ูกางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน – ป้อมปราการ

ซานเปโดร-วดั TAOIST–อนุสาวรีย ์มรดกแหง่เซบ-ูชอ้ป

ปิงหา้ง SM Mall 

/ / / WATER FRONT HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 OPTION TOUR  

1.ดาํนําดูปลาซาดีน+เกาะเต่า 
/ - - WATER FRONT HOTEL 

หรือเทียบเท่า 



.SKY WALKER+ZIP LINE + COSTER 

3.ซิตีทวัรเ์กาะโบโฮลผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย 

หมูบ่า้นโบลอค-เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-

เกาะเซบู 

4 เซบ–ูออสล๊อบ–วา่ยนําดูฉลามวาฬ- นําตก Tumalog 

Falls–เซบู 
/ / -  

5 กรุงเทพฯ - - -  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เซบู 

.  น. คณะมาพรอ้มกนัที สนามบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชัน  ประต ู  เคานเ์ตอร ์T 

เช็คอินกรุป๊ของสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ทใีห้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

 

วนัทสีอง เซบ–ูกางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร-วดั TAOIST 

                   อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู-ชอ้ปปิงหา้ง SM Mall  

.  น. นาํทา่นเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) 

เทียวบินที PR  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง 

.  น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู นาํทา่นผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

จากนันนําท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนันนําท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร

ป้อมทีคอยปกป้องภัยอันตรายคุกคามในสมยัทีโจรสลัดชุกชุม  นําท่านชม กางเขนโบราณ 

(Magallen’s Cross)ซึงมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ทีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของ

ศาสนาคริสตใ์นอดีตนําท่านชมโบสถซ์านโต ้นิโน (Basilica Minore del Santo Nino)โบสถ์ที

เก่าแก่ทีสุดของฟิลิปปินส ์สรา้งขึนเมอืปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันพาท่านทุกท่านชม วัด TAOISTซึงเป็นวดัลัทธิเต๋าทีสรา้งขึนโดยชาวจีนทีอาศัยอยู่ใน

เกาะเซบูช่วงปี พ.ศ  ดว้ยความสูง  เมตรเหนือระดบันําทะเล มีการจดัพิธีกรรมของ

ลทัธิเต๋าดงัเดิมทุกวนัพุธและวนัอาทิตย ์โดยการปีนขึนเขา  ขนัตอน (แสดงถึงบทสวด  

บทของลทัธิเต๋า) เพือขึนไปจุดธูปและฟังบทสวดใหพ้รของพระสงฆ ์โดยทางเขา้วิหารจะจาํลอง

เป็นกาํแพงเมืองจีน โดยทุกท่านทีขึนไปจะไดช้มทศันียภ์าพของเกาะเซบู 

 จากนันนําท่านชม อนุสาวรียม์รดกแห่งเซบู (Parian Monument)ซึงเป็นอนุสาวรียที์สะทอ้น

ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตังแต่ยุคของอาณานิคมทีสเปนปกครอง  



หลงัจากนันนําท่านเดินทางไปยงัหา้ง SM Mallใหท่้านไดอ้ิสระซือของฝากกลบับา้น อาทิเช่น 

มะมว่งอบแหง้ สินคา้ขึนชือเมืองเซบู  

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สู่ทีพกั BAI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัทสีาม OPTION TOUR  1.ดาํนาํดูปลาซาดีน+เกาะเตา่ /2.SKY WALKER+ZIP LINE + COSTER 

                   3.ซิตทีวัรเ์กาะโบโฮลผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโบลอค-เนินช็อคโก  

                   แลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

***ราคา OPTION TOUR ไม่รวมกบัค่าทัวร ์กรุณาติดต่อสอบถามกบับริษัททีท่านจองทวัรอี์ก

ครงั*** 

OPTION 1 ดาํนาํดูปลาซาดีน+เกาะเตา่ ค่าบริการ  USD รวมรถรบัส่ง (เดินทางอย่าง

นอ้ย  ทา่น) พาทุกท่านออกเดินทางแต่เชา้ เพือไปดาํนําดูปลาซาดีนกวา่ลา้นตวั  

OPTION 2 SKY WALKER+ZIP LINE + COSTER ค่าบริการ  USD  

(เดินทางอย่างนอ้ย  ทา่น) 

OPTION 3 ซิตีทวัรเ์กาะโบโฮลผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโบลอค-

เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire ค่าบริการ  USD (เดินทางอย่างนอ้ย  ทา่น) 
นําท่านเดินทางไปยงัเกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร์ี ใชเ้วลาโดยประมาณ  ชวัโมง เกาะแห่งนีถือ

ไดว้่าเป็นเกาะทีมีความหลากหลายดา้นการท่องเทียว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติ

แปลกตา หรือโบราณสถานทีน่าสนใจ นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่าน

ชุมชนทีอยูอ่าศัยของชาวบา้นทีตังรกรากมาชา้นาน และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอย่าง

มากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Churchโบสถ์ทีมีอายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของ

ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันไดก้ลายเป็นพิพิธภัณฑจ์ัดแสดงของพืนเมืองโบราณ นําท่านชม ทราเซีย 

(Tarsiers)ลิงทีมีขนาดเล็กทีสุดในโลก มีขนาดลําตัวเพียง  –  นิว มีขนสีนําตาลแดง 

ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกับตัวเกรมลิน ใหท่้านไดช้มความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกลช้ิด  

จากนันนําเดินทางสู่ หมู่บา้นโลบอ๊ค (Loboc)ชุมชนเล็กๆทีตงัอยูส่องฝังแม่นํา นําท่านลงเรือ

ล่องชมธรรมชาติอนัร่มรืน พรอ้มบริการอาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ทีขับขานโดย

นักดนตรีทอ้งถิน 



 

เทียง  อิสระอาหารเทียง 

บ่าย จากนันนําท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ใหท้่านไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจาํนวน 

,  ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ  เมตรจากพินดิน โดยเนินเหล่านีจะมีสีเขียว

ในช่วงฤดูฝน และสีนําตาลอ่อนในช่วงฤดูรอ้น มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลต จึงเป็นทีมาของ

ชือเนินช็อคโกแลตแห่งนี จากนันนําท่านชม Blood Compact Shireอนุสรณ์สถานทีราํลึกถึง

มิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวันออก ประกอบดว้ยรูปปันของ Miguel Lopez de 

Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคนแรกทีเขา้มาตังถินฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si 

Katunaผูนํ้าเกาะโบโฮ ทังสองไดท้ําการหลังโลหิตลงในแกว้ไวน์และทําการดืมเพือเป็นสัตย์

ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพของ  เผ่าพันธุ์ เมือวนัที  มีนาคม ค.ศ. 

 จากนันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือนําท่านเดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบู โดยเรือเฟอรรี์ ใช้

เวลาโดยประมาณ  ชวัโมงคาํ  

คาํ  อิสระอาหารค่พ 

 นาํคณะเขา้สู่ทพีกั BAI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัทสีี           เซบ–ูออสลอ๊บ–ว่ายนาํดูฉลามวาฬ–นาํตก Tumalog Falls -เซบ ู   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พบไกด์และรับฟังกฏกติกามารยาทในการเทียวชายฝัง จากนันออกเดินทางไปยังเมือง 

ออสลอ๊บ (Oslop) ซึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นําท่านเขา้รบัฟัง

อภิปรายสนัๆเกียวกบัการวา่ยนํากบัฉลามวาฬ นําท่านวา่ยนําแบบสน๊อกเกอรลิ์งเพือชมปลา

ฉลามวาฬ ท่านสามารถนํากลอ้งถ่ายรูปกันนําถ่ายรูปได ้แต่ไม่สามารถใชแ้ฟลท์ และไม่

อนุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ ถ่ายรูปคู่

กบัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลช้ิด 



 

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนันนําท่านเดินทางสู่ นําตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชืนไปกับนําตกยิงใหญ่ใน

บรรยากาศทีอบอวลไปดว้ยธรรมชาติอันสวยงาม เดินทางกลับไปยงัเมืองเซบูใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ  ชวัโมง  

คาํ รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

.  น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

.  น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน์ (Philippine 

Airlines)  เทียวบินที PR  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชวัโมง 

วนัทหีา้ กรุงเทพฯ 

.  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 
อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ -  

ทา่น 

 เด็ก  ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

ปี) 

พกัเดียว 

เพมิ 

-  พฤศจิกายน  12,999 12,999 12,999 5,500 

24-28 พฤศจิกายน  12,999 12,999 12,999 5,500 

-  ธนัวาคม  12,999 12,999 12,999 5,500 

-  ธนัวาคม  13,999 13,999 13,999 5,500 

-  ธนัวาคม  13,999 13,999 13,999 5,500 

-  ธนัวาคม  13,999 13,999 13,999 5,500 

 



** หากท่านทีตอ้งออกตวัภายใน (เครืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเจา้หนา้ทีทุกครงัก่อนทาํ
การออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง  ขวบ 8,  บาท** 

เงือนไขการใหบ้ริการ 

. การเดินทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน  ทา่นขึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

. ในกรณีทีลูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าทีของบริษัทฯเพือเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    

คอนเฟริมเดินทางกอ่นทุกครงั มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทังสิน 

 

การชาํระค่าบริการ 

- การจองครงัแรก มดัจาํท่านละ 7,  บาท  ภายใน  วนัหลงัการจอง และชาํระทงัหมดกอ่นเดินทางภายใน 

 วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทังหมดกอ่นเดินทางภายใน วนั   

(การไมช่าํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมสีิทธิ

ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงนิมดัจาํทงัหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงนิมดัจาํ ,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วนั หกัมดัจาํ 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทัวร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและ

ในขนัตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทังไทยและเซบ ูขนึอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าทีเท่านัน ลกูคา้ทุก

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ังสิน** 

.  เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆทังสิน 

อตัราค่าบริการนีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํามนัเชือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆตามทีระบุไวใ้นโปรแกรม 



 ค่าโรงแรมทีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่านจองหอ้งพกัแบบ  เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเทียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวรอ์ีกครงั 

 นําดืมท่านละ 1 ขวดตอ่ 1 วนั 

 นําหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด  กิโลกรมั กระเป๋าถือขึนเครือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม  % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย  % 

 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอรต์อืนเดินทางกรุณาติดตอ่เจา้หน้าที) 

 ค่านําหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั 

ค่าอาหาร และเครืองดืมทีสงัพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากทีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเทียว นักทอ่งเทยีวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถิน+คนขบัรถทคีอยบริการ

เรา ,000 บาทตอ่ทริป 
ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทิป ขึนอยู่กับความพงึพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  

 

 

 

 

 

 

 


