
 

 

รหสัทวัร  B2B2000284 
ทัวรฟลิปปนส เซบู โบโฮล วายน้ําชมปลาฉลามวาฬ 5 วัน 2 คืน (PR) 
เกาะโบโฮล | The Chocolate Hills | ลิงทารเซียร | ชมปลาฉลามวาฬ 
บานโบราณ Yap-San Diego |อนุสาวรีย มรดกแหงเซบ ู

 
 
 
 
 
 
 
  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25)  

วนัที� 2   เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลงิทารเ์ซียร ์- หมู่บา้นโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู
วนัที� 3   ว่ายนํ�าชมปลาฉลามวาฬ – เที�ยวเกาะเพสคาดอร ์– เซบ ู

วนัที� 4.  กางเขนโบราณ - บาซิลติา้ มินอ เดล ซานโต ้นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรยี ์มรดกแห่งเซบ ู- 

ชอ้ปปิ�งหา้ง SM Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (PR738 : 21.10 - 00.10+1) 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) (PR739 : 01.30 - 06.25) 

22.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคานเตอร s 
เช็คอินกรุปของสายการบิน ฟลปิปนสแอรไลน (Philippine Airlines) โดยมี
เจาหนาที ่ใหการตอนรับ และอาํนวยความสะดวก 

วันที่2 
เซบ ู– เกาะโบโฮล – ผานชม Balayon Church – ลิงทารเซียร - หมูบานโบลอค 
– เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบ ู

01.30 น. 
 

นําทานเดินทางสูเกาะเซบู โดยสายการบิน ฟลปิปนสแอรไลน (Philippine 
Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.15 ชัว่โมง 

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินเซบู  เกาะเซบู นําทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงและศุลกากร 
เชา บริการอาหารเชาแบบ Breakfast box 
 จากนั้นนาํทานเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรรี ่ใชเวลาโดยประมาณ 2 

ชั่วโมง เกาะแหงนีถ้ือไดวาเปนเกาะทีม่ีความหลากหลายดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปน
หาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่นาสนใจ นําทานเดินทางมุงหนา
สูตอนกลางของเกาะ ผานชุมชนที่อยูอาศัยของชาวบานทีต่ั้งรกรากมาชานาน และไดรับ
อิทธิพลดานศาสนาเปนอยางมากในชวงลาอาณานิคม ผานชม Baclayon Church 
โบสถทีม่ีอายุเกาแกเปนอันดับสองของฟลิปปนส ปจจุบันไดกลายเปนพิพิธภัณฑจัด
แสดงของพื้นเมืองโบราณ นําทานชม ลิงทราเซีย (Tarsiers) ลงิทีม่ีขนาดเล็กที่สดุใน
โลก มีขนาดลาํตวัเพียง 4 – 5 นิว้ มีขนสีนํา้ตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลายกับตวัเกรม
ลิน ใหทานไดชมความนารกัและถายรูปอยางใกลชดิ  จากนั้นนาํเดินทางสู หมูบาน
โบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทีต่ั้งอยูสองฝم�งแมนํ้า นําทานลงเรอืลองชมธรรมชาตอิัน
รมรื่น พรอมบริการอาหารกลางวัน เคลาเสียงเพลงเบาๆ ที่ขบัขานโดยนักดนตรีทองถิ่น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนาํทานสู เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหทานไดชมกลุมภูเขาขนาด

ยอมจํานวน 1,268 ลูก แตละลกูมคีวามสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้นดิน โดยเนิน
เหลานี้จะมีสีเขียวในชวงฤดูฝน และสีนํ้าตาลออนในชวงฤดรูอน มองดคูลายกบั
กอนชอ็คโกแลต จงึเปนทีม่าของชือ่เนินชอคโกแลตแหงนี้ จากนั้นนําทานชม Blood 
Compact Shire อนุสรณสถานที่ราํลึกถงึมติรภาพของชาวตะวันตกและชาว
ตะวันออก ประกอบดวยรปูปم�นของ Miguel Lopez de Legazpi นกัสํารวจชาว



 

 

สเปนคนแรกที่เขามาตั้งถิ่นฐานในซกีโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูนําเกาะโบ
โฮ ทัง้สองไดทําการหลั่งโลหิตลงในแกวไวนและทําการดืม่เพื่อเปนสัตยปฏิญาณ หรอื
เรียกวาสนธิสัญญาแหงมิตรภาพของ 2 เผาพนัธุ เมื่อวันที ่16 มนีาคม ค.ศ. 1565 
จากนั้นนาํทานเดินทางสูทาเรือ 

 
        คํา่ รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบ ู

วันที่ 3 วายน้ําชมปลาฉลามวาฬ – เที่ยวเกาะเพสคาดอร – เซบ ู

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสลอบ ซึง่อยูทางตอนใตของเกาะเซบ ูพบไกดและรับ
ฟงกฏกตกิามารยาทในการวายนํา้กับฉลามวาฬ นําทานวายนํ้าแบบสนอกเกอรลิ่งเพือ่
ชมปลาฉลามวาฬ ทานสามารถนํากลองถายรปูกันนํ้าถายรูปได แตไมสามารถใชแฟลท 
และไมอนุญาตใหอาหารหรือสมัผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ  ใหทานไดเปดประสบการณ
ใหม ถายรูปคูกบัปลาฉลามวาฬอยางใกลชดิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนําทานไปยังเกาะเพสคาดอร (Pescador Island) ซึ่งเปนเกาะทางใต

ของเมืองโมอัลโบล (Moalboal) เปนเกาะที่มีหาดทรายขาว สะอาด ใหทานได
อิสระเที่ยวชมเกาะและวายนํ้าแบบสนอกเกอรลิ่งเพือ่ชมความงามใตทะเลอัน
สวยงาม จากนั้นนําทานเดินทางกลบัสูเมืองเซบ ู



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พกั โรงแรม  SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทียบเทา, เมืองเซบ ู

วันที่ 4 
กางเขนโบราณ - บาซิลติา มินอ เดล ซานโต นโิน – ป�อมปราการซานเปโดร - 
บานโบราณ Yap-San Diego – อนสุาวรยี มรดกแหงเซบู - ชอปปم�งหาง SM 
Mall-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (PR738 : 21.10 - 00.10+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั้นนาํทานชม เมอืงเซบู เมืองหลวงเกา พาทานผานชม ป�อมปราการซานเปโดร 

ป�อมที่คอยปกป�องภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชกุชมุ  นําทานชม กางเขน
โบราณ (Magallen’s Cross)  ซึ่งมีอายุกวา 485 ป เปนสัญลกัษณที่แสดงใหเห็น
ถึงความรุงเรืองของศาสนาคริสตในอดตี 
นําทานชมโบสถ บาซลิิตา มินอ เดล ซานโต นิโน (Basilica Minore del Santo 
Nino) โบสถที่เกาแกที่สุดของฟลิปปนส สรางขึ้นเมื่อป 1565 โดยนักลาอาณานคิมชาว
สเปน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนาํทานชมบานโบราณ Yap-San Diego ใหทานไดชมสถาปตยกรรมและ

เครื่องตกแตงภายในตามแบบฉบบัชาวจีน พรอมทัง้ศึกษาอดตีความเปนมาของเมือง
เซบูในพิพิธภัณฑภายในบานพักที่เกาแกที่สุดของเมือง บานโบราณยัป ซานดิเอโกนี้เปน
บานที่เกาแกที่สดุและหาชมไดเพียงที่เดียวใน Cebu บานหลังนี้สรางขึ้นในสมัยที่
ฟลิปปนสตกเปนอาณานคิมของสเปนในชวงทศวรรษที ่1600 และตอมาไดกลายมา
เปนพิพิธภัณฑที่สะทอนใหเห็นอดตีของผูตัง้รกรากชาวจีนในเมืองนี้ วากันวาบานหลงันี้



 

 

เปนบานทรงจีนหลังแรกๆ ทีม่กีารสรางนอกประเทศจีน คนพบการผสมผสาน
วัฒนธรรมจนีและสเปนทีม่คีวามแปลกแตก็ลงตัว และไดแทรกซมึเขามาในประเทศ
ฟลิปปนสกวาศตวรรษทีผ่านมา  จากนั้นนําทานชม อนุสาวรีย มรดกแหงเซบู 
(Parian Monument) ซึง่เปนอนุสาวรียที่สะทอนถงึเหตกุารณทางประวตัิศาสตรของ
เมืองเซบูตัง้แตยคุของอาณานคิมที่สเปนปกครอง  หลังจากนัน้นําทานเดินทางไปยงัหาง 
SM City Cebu ใหทานไดอิสระซื้อของฝากกลับบาน อาทิเชน มะมวงอบแหง สินคา
ขึ้นชื่อเมืองเซบ ู

คํ่า อิสระอาหารเย็นใหเพื่อใหทานไดชอปปم�งไดตามอัธยาศัย 
19.00 น. นําทานสูสนามบนิเซบ ูเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
21.25 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟลปิปนสแอรไลน 

(Philippine Airlines)  เที่ยวบินที่ PR738 ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
วันที่ 5 กรุงเทพฯ 
    00.10 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ J 

 
 

ราคาแนะนําเริ่มตน : ฟลปิปนส เซบ ูโบโฮล วายนํ้าชมปลาฉลามวาฬ 
 5 วัน 2 คืน  โดยสายการบนิฟลปิปนส แอรไลน (PR) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสรมิเตยีง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ :  14-18 มี.ค. 63 23,900 23,900 23,900 2,900 16,350 

วันที่ :  04-08 เม.ย. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 16,500 

วันที่ :  11-15 เม.ย. 63 26,900 26,900 26,900 2,900 18,500 

วันที่ :  02-06 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วันที่ :  16-20 พ.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

วันที่ :  04-08 ก.ค. 63 24,900 24,900 24,900 2,900 17,350 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ติดตอสอบถาม ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 
 
 



 

 

ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม  1000 /ทาน/ทรปิ 
  
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรอืยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุครัง้ เพื่อเชค็ขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบรกิาร 
     3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 45 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตมีัดจาํกบั

สายการบินหรอืคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตวัแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคนืเงินมดัจํา หรอืคาทวัร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเทีย่วบินนั้นๆ 

 
 
 



 

 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตัว๋เครือ่งบินไป-กลับ ชั้นประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรบัสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คาประกันอุบตัิเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริม่ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชวีติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รกัษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอบุัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีนํา้มัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดนิทาง 
2. กระเป�าเดนิทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณทีีน่ํ้าหนกัเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด  
30 กิโลกรมั/ทาน 1 สวนเกินนํา้หนกัตามสายการบินกาํหนด 

3. คาทาํหนงัสือเดินทาง 
4. คาใชจายสวนตวันอกเหนือจากรายการ เชน คาเครือ่งดืม่, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรดีฯลฯ 
5. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
6. คาทาํใบอนญุาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาตหิรือคนตางดาว 
7. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทาน/ทริป 

 
หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรบัผดิชอบใดๆ เหตกุารณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนดัหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อบุัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรอื
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบรกิารทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเนือ่งมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณอีื่นๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ 
หลังจากไดสํารองที่นัง่บนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 



 

 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครือ่งบินในปจจุบัน หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋เครือ่งบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรอื 
หนวยงานที่ใหบรกิาร บรษิัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบรกิารทวัรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอีํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้นี้ทางบรษิัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุครัง้ มิเชนนั้นทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  


