
 

 

รหัสทัวร HNT1901420 

ทัวรฟลิปปนส อโลฮา เซบู 5 วัน 2 คืน (PR) 
เกาะเซบู   เกาะโบโฮล   ผานชม Balayon Church   ลิงทราเซีย 
หมูบานโลบอค   เนินช็อคโกแลต   Blood Compact Shire  
วายน้ําดูฉลามวาฬ   น้ําตก Tumalog Falls   กางเขนโบราณ 

โบสถซานโต นิโน   ป�อมปราการซานเปโดร   วัด TAOIST   เมืองเซบู 
ชอปปم�งหาง SM Mall 
 
 
 
 
 
 

 

ALOHA CEBU � วนั � คืน 
      โดยสายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 



 

 

อัตราคาบริการโปรแกรม เซบู 5 วัน 2 คืน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 

12-16 ตุลาคม 2562 17,900 17,900 16,900 7,500 12,500 
26-30 ตุลาคม 2562 21,900 21,900 20,900 7,500 13,500 

9-13 พฤศจิกายน 2562 18,900 18,900 17,900 7,500 13,500 
23-27 พฤศจิกายน 2562 18,900 18,900 17,900 7,500 13,500 

28 ธันวาคม -1 มกราคม 2563 22,900 22,900 21,900 7,500 13,500 
** ราคาเด็ก INF (อายุนอยกวา 2 ป) 8,000 บาท 
 
 
 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช
า 

เที่ยง ค่ํา โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-เซบู    - 

2 เซบู–เกาะโบโฮล–ผานชม Balayon Church–
ลิงทราเซีย หมูบานโลบอค-ลองเรือ–เนินช็อคโก
แลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 

   BRUMINI RESORT 
หรือเทียบเทา 

3 เซบู–ออสลอบ–วายน้ําดูฉลามวาฬ- น้ําตก 
Tumalog Falls–เซบู 

   BRUMINI RESORT 
หรือเทียบเทา 



 

 

4 เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถซานโต นิโน – ป�อม
ปราการซานเปโดร-วัด TAOIST–อนุสาวรีย 
มรดกแหงเซบู-ชอปปم�งหาง SM Mall 

    

5 กรุงเทพฯ     
ขอแนะนําประกอบการตัดสินใจ 

 โปรแกรมทัวรคัดสรรสถานที่ทองเท่ียวมาอยางดี เสนทางการเดินรถไมยอนทําใหไมเสียเวลา 
 บินโดยสายการบินประจําชาติไมเสียเวลาเปลี่ยนเคร่ือง น้ําหนักกระเป�า 30 กิโลกรัม 
 โปรแกรมน้ีเหมาะกับทุกวัย รวบรวมสถานที่เท่ียวไฮไลทท้ังหมดอาทิ เชนการวายน้ําชม

ฉลามวาฬอยางใกลชิด เกาะโบโฮล ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถซานโต นิโน 
 ไซสกรุปไมใหญ พรอมหัวหนาทัวรดูแลตลอดทั้งทริป 
 โปรแกรมทัวรรวมคาอุปกรณดําน้ําต้ืนเรียบรอยแลว 

วันแรก             กรุงเทพฯ-เซบู 
22.30 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 

เคานเตอร T เช็คอินกรุปของสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine 
Airlines) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกเร่ืองกระเป�า
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันที่สอง         เซบ–ูเกาะโบโฮล–ผานชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมูบานโบลอค 
                   เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู                                                                  
(B/L/D) 
01.30 น. นําทานเดินทางสูเกาะเซบู โดยสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine 

Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู   เกาะเซบู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร 
เชา  บริการอาหารเชาแบบ Breakfast box 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร่ี ใชเวลาโดยประมาณ 2 
ช่ัวโมง เกาะแหงน้ีถือไดวาเปนเกาะที่มีความหลากหลายดานการทองเที่ยว ไมวาจะ
เปนหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่นาสนใจ นําทานเดินทาง
มุงหนาสูตอนกลางของเกาะ ผานชุมชนท่ีอยูอาศัยของชาวบานที่ต้ังรกรากมาชานาน 
และไดรับอิทธิพลดานศาสนาเปนอยางมากในชวงลาอาณานิคม ผานชม Baclayon 
Churchโบสถที่มีอายุเกาแกเปนอันดับสองของฟลิปปนส ปจจุบันไดกลายเปน
พิพิธภัณฑจัดแสดงของพื้นเมืองโบราณ นําทานชม ทราเซีย (Tarsiers)ลิงที่มีขนาด
เล็กที่สุดในโลก มีขนาดลําตัวเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน้ําตาลแดง ดวงตากลมโต ดู
คลายกับตัวเกรมลิน ใหทานไดชมความนารักและถายรูปอยางใกลชิด  จากน้ันนํา
เดินทางสู หมูบานโลบอค (Loboc)ชุมชนเล็กๆท่ีต้ังอยูสองฝم�งแมน้ํา นําทานลงเรือ
ลองชมธรรมชาติอันรมร่ืน พรอมบริการอาหารกลางวัน เคลาเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับ
ขานโดยนักดนตรีทองถ่ิน 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน  (บนเรือ) 
บาย จากน้ันนําทานสู เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาด

ยอมจํานวน 1,268 ลูก แตละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนิน
เหลาน้ีจะมีสีเขียวในชวงฤดูฝน และสีน้ําตาลออนในชวงฤดูรอน มองดูคลายกับ
กอนช็อคโกแลต จึงเปนที่มาของช่ือเนินช็อคโกแลตแหงน้ี จากน้ันนําทานชม Blood 
Compact Shireอนุสรณสถานที่รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาว
ตะวันออก ประกอบดวยรูปปم�นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสํารวจชาว
สเปนคนแรกที่เขามาต้ังถ่ินฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katunaผูนําเกาะ



 

 

โบโฮ ทั้งสองไดทําการหลั่งโลหิตลงในแกวไวนและทําการด่ืมเพ่ือเปนสัตยปฏิญาณ 
หรือเรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพของ 2 เผาพันธุ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 
1565 จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือนําทานเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือ
เฟอรร่ี ใชเวลาโดยประมาณ 2 ช่ัวโมงค่ํา  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก BAI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่สาม เซบ–ูออสลอบ–วายน้ําดูฉลามวาฬ–น้ําตก Tumalog Falls -เซบู                              
(B/L/D)  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

พบไกดและรับฟงกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝم�ง จากน้ันออกเดินทางไปยังเมือง 
ออสลอบ (Oslop) ซึง่อยูทางตอนใตของเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสลอบ นําทาน
เขารับฟงอภิปรายส้ันๆเกี่ยวกับการวายน้ํากับฉลามวาฬ นําทานวายน้ําแบบสนอก
เกอรลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ทานสามารถนํากลองถายรูปกันน้ําถายรูปได แตไม
สามารถใชแฟลท และไมอนุญาตใหอาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ  ใหทานได
เปดประสบการณใหม ถายรูปคูกับปลาฉลามวาฬอยางใกลชิด 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 



 

 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู น้ําตก Tumalog Falls ผอนคลายสดชื่นไปกับน้ําตก
ย่ิงใหญในบรรยากาศที่อบอวลไปดวยธรรมชาติอันสวยงาม เดินทางกลับไปยังเมือง
เซบูใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 นําคณะเขาสูที่พัก BAI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี  เซบ–ูป�อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถซานโต นิโน-วัด TAOIST – 
                       อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู-ชอปปم�งหาง SM Mall                                                                  
(B/L/-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากน้ันนําทานชม เมืองเซบู เมืองหลวงเกา จากน้ันนําทานผานชม ป�อมปราการ
ซานเปโดรป�อมที่คอยปกป�องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม  นําทานชม 
กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)ซึ่งมีอายุกวา 485 ป เปนสัญลักษณที่แสดง
ใหเห็นถึงความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดีตนําทานชมโบสถซานโต นิโน 
(Basilica Minore del Santo Nino)โบสถที่เกาแกที่สุดของฟลิปปนส สรางข้ึน
เม่ือป 1565 โดยนักลาอาณานิคมชาวสเปน 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันพาทานทุกทานชม วัด TAOISTซึ่งเปนวัดลัทธิเตาที่สรางขึ้นโดยชาวจีนที่

อาศัยอยูในเกาะเซบูชวงป พ.ศ 2515 ดวยความสูง 300 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล มี
การจัดพิธีกรรมของลัทธิเตาด้ังเดิมทุกวันพุธและวันอาทิตย โดยการปนขึ้นเขา 81 
ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลัทธิเตา) เพ่ือขึ้นไปจุดธูปและฟงบทสวดใหพร
ของพระสงฆ โดยทางเขาวิหารจะจําลองเปนกําแพงเมืองจีน โดยทุกทานที่ขึ้นไปจะได
ชมทัศนียภาพของเกาะเซบู 

 จาก น้ันนําท านชม อนุสาวรียมรดกแห งเซบู  (Parian Monument)ซึ่ งเปน
อนุสาวรียที่สะทอนถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรของเมืองเซบูต้ังแตยุคของอาณา
นิคมที่สเปนปกครอง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง SM Mallใหทานไดอิสระ
ซื้อของฝากกลับบาน อาทิเชน มะมวงอบแหง สินคาขึ้นช่ือเมืองเซบู  



 

 

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
19.00 น. นําทานเดินทางไปยังสนามบิน 
21.25 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน 

(Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR738 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 
วันที่หา กรุงเทพฯ 
00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  
 
 

อัตราคาบริการโปรแกรม บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบิน ROYAL BRUNEI 
 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคาทัวร 
ไมรวมต๋ัว 

12-16 ตุลาคม 2562 17,900 17,900 16,900 7,500 12,500 
26-30 ตุลาคม 2562 21,900 21,900 20,900 7,500 13,500 

9-13 พฤศจิกายน 2562 18,900 18,900 17,900 7,500 13,500 
23-27 พฤศจิกายน 2562 18,900 18,900 17,900 7,500 13,500 

28-1 มกราคม 2563 22,900 22,900 21,900 7,500 13,500 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดย
ไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

**คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 8,000 บาท** 

 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 19 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควา
กรุปมีการ    
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
การชําระคาบริการ 
- การจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดกอน
เดินทางภายใน 20 วัน  หากเปนชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดกอนเดินทางภายใน 30
วัน   
(การไมชําระเงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผู
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)  
- ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
การยกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกกอนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจําทั้งหมด 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจํา 5,000 บาท/ทาน 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจํา 50 เปอรเซ็นของคาทัวร/ทาน 
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 14-7วัน หักมัดจํา 80 เปอรเซ็นของคาทัวร/ทาน 
-ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเซ็นของคาทัวร / ทาน 
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและเซบู ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
 



 

 

4.5 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง  
 คารถโคชมาตรฐาน ทองเที่ยวตามโปรแกรมท่ีระบุ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆตามที่ระบุไวในโปรแกรม 
 คาโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเปนหองแบบ Twin / Double ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ 3 

เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเปนเตียงเสริมแทน, 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 คาประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม) 
–หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน
ความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวรอีกคร้ัง 

 น้ําด่ืมทานละ 1 ขวดตอ 1 วัน 
 น้ําหนักกระเป�า สําหรับโหลด 25 กิโลกรัม กระเป�าถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัมตอทาน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทเดินทางพรอมทุกทานจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง 
  
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) 
 คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ (หากใชพาสปอรตอ่ืนเดินทางกรุณาติดตอเจาหนาที่) 
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน / คายกกระเป�าที่โรงแรม 
 คามินิบาร คาชมภาพยนตรพิเศษภายในหองพัก 



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารที่ส่ังมาใน
หองพัก คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให 
ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทาน
ตองมีคาใชจายเพิ่ม 

เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการทองเที่ยว นักทองเที่ยวควรทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่น+คนขับรถที่
คอยบริการเรา 1,000 บาทตอทริป 
คาทิปมัคคุเทศกไทยไมไดรวมอยูในคาทิป ข้ึนอยูกับความพึงพอใจของลูกทัวรทุกทาน  

 
 


