
 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารโปรแกรม เซบู 5 วนั 2 คนื สายการบนิ PHILIPPINE AIRLINES 

 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัร ์
ไมร่วมต ัว๋ 

7-11 ธนัวาคม 2562 12,777 12,777 16,777 7,500 13,500 
28 ธนัวาคม - 1 มกราคม 2563 21,777 21,777 21,777 7,500 13,500 

** ราคาเด็ก INF (อายนุอ้ยกวา่ 2 ปี) 8,000 บาท 

 

 

 

 

 

ALOHA CEBU 5 วนั 2 คืน 
      โดยสายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 



 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง คํา่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ-เซบ ู    - 

2 เซบ–ูเกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้น

โลบ๊อค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบ ู

   BAI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 เซบ–ูออสล๊อบ–ว่ายน้ําดฉูลามวาฬ- น้ําตก Tumalog Falls–เซบู    BAI HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 เซบ–ูกางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร-

วดั TAOIST–อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบ-ูชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

    

5 กรุงเทพฯ     

ขอ้แนะนาํประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไม่ยอ้นทาํใหไ้ม่เสียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจาํชาติไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง น้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวไฮไลทท์ั้งหมดอาทิ เช่นการว่ายน้ําชมฉลามวาฬอยา่งใกลชิ้ด เกาะโบโฮล 

ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถซ์านโต ้นิโน 

 ไซสก์รุ๊ปไม่ใหญ่ พรอ้มหวัหน้าทวัรด์แูลตลอดทั้งทริป 

 โปรแกรมทวัรร์วมค่าอปุกรณด์าํน้ําต้ืนเรียบรอ้ยแลว้ 

วนัแรก             กรุงเทพฯ-เซบู 

22.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์ T เช็คอินกรุป๊ของสาย

การบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเรื่อง

กระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัท่ีสอง         เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโบลอค 

                   เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู                                                                  (B/L/D) 

01.30 น. นาํทา่นเดินทางสูเ่กาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์( Philippine Airlines) เท่ียวบินท่ี PR739 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู นาํทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งน้ีถือไดว้่าเป็น

เกาะท่ีมีความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ี

น่าสนใจ นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน 

และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในช่วงล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Churchโบสถท่ี์มีอายุเก่าแก่

เป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินส ์ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของพื้ นเมืองโบราณ นําท่านชม ทราเซีย 

(Tarsiers)ลิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีขนาดลาํตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน้ําตาลแดง ดวงตากลมโต ดคูลา้ยกบั



 

ตวัเกรมลิน ใหท่้านไดช้มความน่ารกัและถ่ายรปูอยา่งใกลชิ้ด  จากน้ันนําเดินทางสู่ หมู่บา้นโลบอ๊ค 

(Loboc)ชุมชนเล็กๆท่ีตั้งอยูส่องฝัง่แม่น้ํา นําท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัร่มร่ืน พรอ้มบริการอาหารกลางวนั 

เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดยนักดนตรีทอ้งถ่ิน 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (บนเรือ) 

บ่าย จากน้ันนําท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ใหท่้านไดช้มกลุ่มภเูขาขนาดยอ่มจาํนวน 1,268 ลกู แต่ละ

ลกูมีความสงูประมาณ 30 เมตรจากพิ้ นดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมีสีเขยีวในช่วงฤดฝูน และสีน้ําตาลอ่อนในช่วงฤดู

รอ้น มองดคูลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลต จึงเป็นท่ีมาของช่ือเนินช็อคโกแลตแห่งน้ี จากน้ันนําท่านชม Blood Compact 

Shireอนุสรณส์ถานท่ีราํลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรปูป้ันของ Miguel Lopez 

de Legazpi นักสาํรวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si Katunaผูนํ้าเกาะโบโฮ 

ทั้งสองไดท้าํการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์และทาํการด่ืมเพื่อเป็นสตัยป์ฏญิาณ หรือเรียกว่าสนธิสญัญาแห่ง

มิตรภาพของ 2 เผ่าพนัธุ ์เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือนําท่านเดินทาง

กลบัไปยงั เกาะเซบ ูโดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมงคํา่  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม เซบู–ออสลอ๊บ–ว่ายนํ้าดฉูลามวาฬ–นํ้าตก Tumalog Falls -เซบู                              (B/L/D)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝัง่ จากน้ันออกเดินทางไปยงัเมือง ออสลอ๊บ (Oslop) ซ่ึงอยู่

ทางตอนใตข้องเกาะเซบเูดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นําท่านเขา้รบัฟังอภิปรายสั้นๆเก่ียวกบัการว่ายน้ํากบัฉลามวาฬ 

นําท่านว่ายน้ําแบบสน๊อกเกอรล่ิ์งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนํากลอ้งถ่ายรปูกนัน้ําถ่ายรปูได ้แต่ไม่

สามารถใชแ้ฟลท ์และไม่อนุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณใ์หม่ 

ถ่ายรปูคู่กบัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลชิ้ด 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 

 

 

 

 



 

 

บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ น้ําตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดช่ืนไปกบัน้ําตกยิง่ใหญ่ในบรรยากาศท่ีอบอวลไป

ดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม เดินทางกลบัไปยงัเมืองเซบใูชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสี่  เซบู–ป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน-วดั TAOIST – 

                       อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall                                                                  (B/L/-) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําท่านชม เมืองเซบ ูเมืองหลวงเก่า จากน้ันนําท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดรป้อมท่ีคอยปกป้อง

ภยัอนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  นําท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)ซ่ึงมีอายุกว่า 485 

ปี เป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีตนําท่านชมโบสถซ์านโต ้นิโน (Basilica 

Minore del Santo Nino)โบสถท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของฟิลิปปินส ์สรา้งขึ้ นเม่ือปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันพาท่านทุกท่านชม วดั TAOISTซ่ึงเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีสรา้งขึ้ นโดยชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะเซบชู่วงปี พ.ศ 

2515 ดว้ยความสงู 300 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล มีการจดัพิธีกรรมของลทัธิเต๋าดั้งเดิมทุกวนัพุธและวนัอาทิตย ์

โดยการปีนขึ้ นเขา 81 ขัน้ตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลทัธิเต๋า) เพื่อขึ้ นไปจุดธูปและฟังบทสวดใหพ้รของ

พระสงฆ ์โดยทางเขา้วิหารจะจาํลองเป็นกาํแพงเมืองจีน โดยทุกท่านท่ีขึ้ นไปจะไดช้มทศันียภ์าพของเกาะเซบ ู

 จากน้ันนําท่านชม อนุสาวรียม์รดกแห่งเซบู ( Parian Monument)ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์สะทอ้นถึงเหตุการณท์าง

ประวติัศาสตรข์องเมืองเซบตูั้งแต่ยุคของอาณานิคมท่ีสเปนปกครอง  หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั หา้ง SM 

Mallใหท่้านไดอ้ิสระซ้ือของฝากกลบับา้น อาทิเช่น มะม่วงอบแหง้ สินคา้ขึ้ นช่ือเมืองเซบ ู 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

19.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน  

21.25 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน์ ( Philippine Airlines)  เท่ียวบิน

ท่ี PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

วนัท่ีหา้ กรุงเทพฯ  

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

  



 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 19 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การชาํระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั  หากเป็นช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ชาํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจาํ 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วนั หกัมดัจาํ 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

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

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเซบ ูขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่าน

เอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง ( Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอ์ีกครั้ง 

 น้ําด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น้ําหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด 25 กิโลกรมั กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าสาํหรบัชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอรต์อื่นเดินทางกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี) 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน / ค่ายกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการทอ่งเท่ียว นกัทอ่งเท่ียวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถท่ีคอยบริการเรา 1,000 บาทตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  

 

 


