
 
 

 

วันที่เดนิทาง 19-23 ก.ค, 2-6 ส.ค, 23-27 ส.ค   ราคา 16,977 .- 
6-10 ก.ย, 13-17 ก.ย, 20-24 ก.ย   ราคา 16,777.- 
25-29 ก.ค,10-14 ส.ค     ราคา 18,977.-  

 



 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ-เซบ ู - - - - 

2 เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย 

หมูบ่า้นโบลอค–เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-

เกาะเซบ ู

/ / / BRUMINI RESORT 

หรือเทียบเท่า 

3 เซบู–ออสล๊อบ–วา่ยน ้าดูฉลามวาฬ–เซบ ู / / / BRUMINI RESORT 

หรือเทียบเท่า 

4 เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นิโน – ป้อมปราการ

ซานเปโดร-วดั TAOIST–อนุสาวรีย ์มรดกแหง่เซบู-ชอ้ป

ป้ิงหา้ง SM Mall 

/ / -  

5 กรุงเทพฯ   - - -  

 

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นท าใหไ้มเ่สียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติไมเ่สียเวลาเปล่ียนเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวไฮไลทท์ั้งหมดอาทิ เชน่ การวา่ยน ้าชมฉลามวาฬ

อยา่งใกลช้ิด เกาะโบโฮล ลิงทราเซีย เนินชอ็คโกแลต โบสถซ์านโต ้นิโน 

 โรงแรมท่ีพกัเป็นระดบั 4 ดาวแท ้สะอาดและปลอดภยั 

 ไซสก์รุป๊ไมใ่หญ่ พรอ้มหวัหน้าทวัรดู์แลตลอดทั้งทรปิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ-เซบู 

22.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T 

เช็คอินกรุป๊ของสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หนา้ท่ีให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโบลอค 

                   เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 

01.30 น. น าทา่นเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) 

เที่ยวบินท่ี PR739 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู น าทา่นผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร์ี่ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะ

แหง่น้ีถือไดว้า่เป็นเกาะท่ีมคีวามหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไมว่า่จะเป็นหาดทรายสีขาว

ธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ีน่าสนใจ น าท่านเดินทางมุง่หน้าสู่ตอนกลางของเกาะ 

ผ่านชุมชนท่ีอยูอ่าศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็น

อยา่งมากในชว่งล่าอาณานิคม ผ่านชม Baclayon Church โบสถท่ี์มีอายุเก่าแกเ่ป็นอนัดบัสอง

ของฟิลิปปินส ์ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพิพธิภณัฑจ์ดัแสดงของพื้ นเมืองโบราณ น าท่านชม ทรา

เซีย (Tarsiers) ลิงท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีขนาดล าตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน ้าตาลแดง 

ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลิน ใหท่้านไดช้มความน่ารกัและถ่ายรูปอยา่งใกลช้ิด  

จากน้ันน าเดินทางสู่ หมู่บา้นโบลอค (Boloc) ชุมชนเล็กๆท่ีตั้งอยูส่องฝั่งแมน่ ้า น าท่านลงเรือ

ล่องชมธรรมชาติอนัรม่ร่ืน พรอ้มบริการอาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดย

นักดนตรีทอ้งถ่ิน  

 

 

 



เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย จากน้ันน าท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท่้านไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดยอ่ม

จ านวน 1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้ นดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมสีี

เขียวในชว่งฤดูฝน และสีน ้าตาลอ่อนในชว่งฤดูรอ้น มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลต จึงเป็น

ท่ีมาของชื่อเนินช็อคโกแลตแหง่น้ี จากน้ันน าท่านชม Blood Compact Shire อนุสรณส์ถานท่ี

ร าลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez 

de Legazpi นักส ารวจชาวสเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si 

Katuna ผูน้ าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้ าการหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์และท าการด่ืมเพื่อเป็นสตัย์

ปฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแหง่มิตรภาพของ 2 เผ่าพนัธุ ์เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 

1565 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ น าท่านเดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบ ูโดยเรือเฟอรร์ี่ ใช ้

เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมงค า่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BRUMINI RESORTหรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เซบู–ออสลอ๊บ–ว่ายน ้าดฉูลามวาฬ–เซบ ู   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝั่ง จากน้ันออกเดินทางไปยงัเมือง 

ออสลอ๊บ (Oslop) ซึ่งอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบ ูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ น าท่านเขา้รบัฟัง

อภิปรายสั้นๆเก่ียวกบัการวา่ยน ้ากบัฉลามวาฬ น าท่านวา่ยน ้าแบบสน๊อกเกอรล่ิ์งเพื่อชมปลา

ฉลามวาฬ ท่านสามารถน ากลอ้งถ่ายรูปกนัน ้าถ่ายรูปได ้แต่ไมส่ามารถใชแ้ฟลท ์และไม่

อนุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสักบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท่้านไดเ้ปิดประสบการณใ์หม ่ถ่ายรูปคู่

กบัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลช้ิด 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองเซบูใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สู่ที่พกั BRUMINI RESORTหรือเทียบเทา่ 

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

                   อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ันน าท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากน้ันน าท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดร 

ป้อมท่ีคอยปกป้องภยัอนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  น าท่านชม กางเขนโบราณ 

(Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณท่ี์แสดงใหเ้หน็ถึงความรุง่เรืองของ

ศาสนาคริสตใ์นอดีต น าท่านชมโบสถซ์านโต ้นิโน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถ์

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของฟิลิปปินส ์สรา้งข้ึนเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากน้ันพาท่านทุกท่านชม วัด TAOIST ซึ่งเป็นวดัลัทธิเต๋าท่ีสรา้งข้ึนโดยชาวจีนท่ีอาศัยอยูใ่น

เกาะเซบูชว่งปี พ.ศ 2515 ดว้ยความสูง 300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล มีการจดัพิธีกรรมของ

ลทัธิเต๋าดั้งเดิมทุกวนัพุธและวนัอาทิตย ์โดยการปีนข้ึนเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 

บทของลทัธิเต๋า) เพื่อขึ้ นไปจุดธูปและฟังบทสวดใหพ้รของพระสงฆ ์โดยทางเขา้วหิารจะจ าลอง

เป็นก าแพงเมืองจีน โดยทุกท่านท่ีข้ึนไปจะไดช้มทศันียภ์าพของเกาะเซบู 

 จากน้ันน าท่านชม อนุสาวรียม์รดกแห่งเซบู (Parian Monument) ซึ่งเป็นอนุสาวรียท่ี์สะทอ้น

ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูตั้งแต่ยุคของอาณานิคมท่ีสเปนปกครอง  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัหา้ง SM Mall ใหท่้านไดอิ้สระซื้ อของฝากกลบับา้น อาทิเช่น 

มะมว่งอบแหง้ สินคา้ข้ึนชื่อเมืองเซบู  

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

19.00 น. น าท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

21.25 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน์ (Philippine 

Airlines)  เท่ียวบินท่ี PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

วนัที่หา้ กรุงเทพฯ  

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

19-23 กรกฎาคม 2561 16,977 16,977 15,977 5,000 11,900 

25-29 กรกฎาคม 2561 18,977 18,977 17,977 7,000 13,900 

2-6 สงิหาคม 2561 16,977 16,977 15,977 5,000 11,900 

10-14 สงิหาคม 2561 18,977 18,977 17,977 7,000 13,900 

23-27 สงิหาคม 2561 16,977 16,977 15,977 5,000 11,900 

6-10 กนัยายน 2561 16,777 16,777 15,777 5,000 11,900 

13-17 กนัยายน 2561 16,777 16,777 15,777 5,000 11,900 

20-24 กนัยายน 2561 16,777 16,777 15,777 5,000 11,900 

 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท า

การออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 8,000 บาท** 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 19 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักลา่ว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 

20 วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมสิีทธิ

ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  



- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงนิมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงนิมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

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

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเซบ ูข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลกูคา้ทุก

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

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

โรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษัิทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซีา่ส าหรบัชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอรต์อ่ืนเดินทางกรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ี) 



 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 

เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพิม่ 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการทอ่งเที่ยว นักทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถที่คอยบริการ

เรา 1,000 บาทตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  

 

 

 

 

 

 

 


