
 

 

รหัสทัวร GQH1901731 

ทัวรฟลิปปนส เซบู มีความสุข 4 วัน 2 คืน (PR) 
เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงปم�กมี่ทารเซียร 

บานโบราณ Yap-San Diego | อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู | อิสระ 1 วัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะมาพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร s 
เช็คอินกรุปของสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine Airlines) โดยมีเจาหนาท่ี 
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 
 

วันท่ี2 
เซบู – เกาะโบโฮล – ผานชม Balayon Church – ลิงปم�กม่ีทารเซียร - หมูบาน
โบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู 

01.30 น. 
 
06.25 น. 
เชา 

นําทานเดินทางสูเกาะเซบู โดยสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน (Philippine Airlines) 
เท่ียวบินที่ PR739 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.15 ช่ัวโมง 
เดินทางถึงสนามบินเซบู  เกาะเซบู นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
บริการอาหารเชาแบบ Breakfast box 

 จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร่ี ใชเวลาโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง 
เกาะแหงน้ีถือไดวาเปนเกาะที่มีความหลากหลายดานการทองเท่ียว ไมวาจะเปนหาด
ทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานท่ีนาสนใจ นําทานเดินทางมุงหนาสู
ตอนกลางของเกาะ ผานชุมชนที่อยูอาศัยของชาวบานท่ีต้ังรกรากมาชานาน และไดรับ
อิทธิพลดานศาสนาเปนอยางมากในชวงลาอาณานิคม ผานชม Baclayon Church 
โบสถที่มีอายุเกาแกเปนอันดับสองของฟลิปปนส ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑจัด
แสดงของพ้ืนเมืองโบราณ นําทานชม ทราเซีย (Tarsiers) ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 
มีขนาดลําตัวเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน้ําตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลายกับตัวเกรมลิน 
ใหทานไดชมความนารักและถายรูปอยางใกลชิด  จากน้ันนําเดินทางสู หมูบานโบลอค 
(Boloc) ชุมชนเล็กๆที่ต้ังอยูสองฝم�งแมน้ํา นําทานลงเรือลองชมธรรมชาติอันรมร่ืน 
พรอมบริการอาหารกลางวัน เคลาเสียงเพลงเบาๆ ที่ขับขานโดยนักดนตรีทองถ่ิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันนําทานสู เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาดยอม
จํานวน 1,268 ลูก แตละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพ้ินดิน โดยเนินเหลาน้ีจะ
มีสีเขียวในชวงฤดูฝน และสีน้ําตาลออนในชวงฤดูรอน มองดูคลายกับกอนช็อคโกแลต 
จึงเปนที่มาของช่ือเนินชอคโกแลตแหงน้ี จากน้ันนําทานชม Blood Compact Shire 
อนุสรณสถานที่รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบดวยรูป
ปم�นของ Miguel Lopez de Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคนแรกที่เขามาต้ังถ่ินฐาน
ในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูนําเกาะโบโฮ ท้ังสองไดทําการหล่ังโลหิต



 

 

ลงในแกวไวนและทําการด่ืมเพ่ือเปนสัตยปฏญิาณ หรือเรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพ
ของ 2 เผาพันธุ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากน้ันนําทานเดินทางสูทาเรือ 

 
        ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบู 

 

วันท่ี 3 
Free Day (อิสระเต็มวัน) 
Option 1 : วายน้ําชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน 
Option 2 : วายน้ําชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 

หลังจากน้ันใหทานเลือกอิสระโปรแกรมตามอัธยาศัย 
Option 1 : วายน้ําชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไมรวมในโปรแกรม ประมาณ
ทานละ 128 USD) 
Option 2 : วายน้ําชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน (ราคาไมรวมในโปรแกรม ประมาณ
ทานละ 130 USD) 
**หมายเหตุ : โปรดระบุ Option ท่ีทานตองการ ณ วันที่ทานทําการจองทัวร เน่ืองจาก
ทางบริษัทตองทําการจองโปรแกรมลวงหนา** 

 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย (อิสระ) 
ที่พัก โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบู 

 

วันท่ี 4 
กางเขนโบราณ - บาซิลิตา มินอ เดล ซานโต นิโน – ป�อมปราการซานเปโดร - บาน
โบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู – ชอปปم�งหาง SM City 
Cebu – กรุงเทพฯ 

เชา 
 
 
 

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
จากน้ันนําทานชม เมืองเซบู เมืองหลวงเกา พาทานผานชม ป�อมปราการซานเปโดร 
ป�อมที่คอยปกป�องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม  นําทานชม กางเขน
โบราณ (Magallen’s Cross)  ซ่ึงมีอายุกวา 485 ป เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึง
ความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดีต 
นําทานชมโบสถ บาซิลิตา มินอ เดล ซานโต นิโน (Basilica Minore del Santo 
Nino) โบสถท่ีเกาแกที่สุดของฟลิปปนส สรางข้ึนเม่ือป 1565 โดยนักลาอาณานิคมชาว
สเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากน้ันนําทานชมบานโบราณ Yap-San Diego ใหทานไดชมสถาปตยกรรมและ

เคร่ืองตกแตงภายในตามแบบฉบับชาวจีน พรอมท้ังศึกษาอดีตความเปนมาของเมือง
เซบูในพิพิธภัณฑภายในบานพักที่เกาแกที่สุดของเมือง บานโบราณยัป ซานดิเอโกน้ีเปน
บานที่เกาแกที่สุดและหาชมไดเพียงที่เดียวใน Cebu บานหลังน้ีสรางข้ึนในสมัยที่
ฟลิปปนสตกเปนอาณานิคมของสเปนในชวงทศวรรษท่ี 1600 และตอมาไดกลายมา
เปนพิพิธภัณฑที่สะทอนใหเห็นอดีตของผูต้ังรกรากชาวจีนในเมืองน้ี วากันวาบานหลังน้ี
เปนบานทรงจีนหลังแรกๆ ท่ีมีการสรางนอกประเทศจีน คนพบการผสมผสาน
วัฒนธรรมจีนและสเปนท่ีมีความแปลกแตก็ลงตัว และไดแทรกซึมเขามาในประเทศ
ฟลิปปนสกวาศตวรรษที่ผานมา 
 จากน้ันนําทานชม อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู (Parian Monument) ซ่ึงเปนอนุสาวรีย
ท่ีสะทอนถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรของเมืองเซบูต้ังแตยุคของอาณานิคมที่สเปน
ปกครอง  หลังจากน้ันนําทานเดินทางไปยังหาง SM City Cebu ใหทานไดอิสระซ้ือ
ของฝากกลับบาน อาทิเชน มะมวงอบแหง สินคาข้ึนช่ือเมืองเซบู 

ค่ํา 
19.00 น. 
21.25 น. 
 

อิสระอาหารเย็นใหเพ่ือใหทานไดชอปปم�งไดตามอัธยาศัย 
นําทานสูสนามบินเซบู เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟลิปปนสแอรไลน 
(Philippine Airlines)  เที่ยวบินท่ี PR738 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง 



 

 

    23.59 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ J 

 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันท่ี :  13-16 ก.ค. 
62                                                                                          16,900 16,900 16,900 4,500 10,400 
วันท่ี :  27-30 ก.ค. 
62                                                                                          

       
17,900 17,900 17,900 4,500 11,400 

วันท่ี :  10-13 ส.ค. 
62                                                                                          17,900 17,900 17,900 4,500 11,400 
วันท่ี :  24-27 ส.ค. 
62                                                                                          15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
วันท่ี :  14-17 ก.ย. 
62                                                                                          15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
วันท่ี :  28 ก.ย.- 01 
ต.ค. 62 15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
วันท่ี :  12-15 ต.ค. 
62 17,900 17,900 17,900 4,500 11,400 
วันท่ี :  19-22 ต.ค. 
62 15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
วันท่ี :  02-05 พ.ย. 
62 14,900 14,900 14,900 4,500 8,400 
วันท่ี :  16-19 พ.ย. 
62 15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
วันท่ี :  30 พ.ย.-03 
ธ.ค. 62 15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 



 

 

วันท่ี :  07-10 ธ.ค. 
62 15,900 15,900 15,900 4,500 9,400 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคาน้ีรวมรายการทัวร 
ต๋ัวเคร่ืองบิน  

 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม  1000 /ทาน/ทริป 
  
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานข้ึนไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด  

30 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 



 

 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
5. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
7. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 1000 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ิน
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังส้ิน แต



 

 

ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  


