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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-เซบู - - - - 

2 เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลงิทราเซยี 
หมู่บา้นโลบ๊อค-ลอ่งเรอื–เนนิชอ็คโกแลต–Blood Compact 

Shire-เกาะเซบ ู

/ / / BRUMINI RESORT 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เซบู–ออสลอ๊บ–ว่ายน ้าดฉูลามวาฬ- น ้าตก Tumalog Falls–

เซบู 

/ / / BRUMINI RESORT 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นโิน – ป้อมปราการ
ซานเปโดร-วัด TAOIST–อนุสาวรยี ์มรดกแห่งเซบ-ูชอ้ปป้ิง

หา้ง SM Mall 

/ / -  

5 กรุงเทพฯ - - -  

 

CEBU ALOHA 5 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 
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ขอ้แนะน าประกอบการตดัสนิใจ 
 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานทีท่อ่งเทีย่วมาอย่างด ีเสน้ทางการเดนิรถไม่ยอ้นท าใหไ้ม่เสยีเวลา 

 บนิโดยสายการบนิประจ าชาตไิม่เสยีเวลาเปลีย่นเครือ่ง น ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 
 โปรแกรมนี้เหมาะกบัทกุวัย รวบรวมสถานทีเ่ทีย่วไฮไลทท์ัง้หมดอาท ิเชน่การว่ายน ้าชมฉลามวาฬอย่างใกลช้ดิ เกาะ

โบโฮล ลงิทราเซยี เนนิชอ็คโกแลต โบสถซ์านโต ้นโิน 

 ไซสก์รุ๊ปไม่ใหญ่ พรอ้มหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดทัง้ทรปิ 
 โปรแกรมทวัรร์วมคา่อุปกรณ์ด าน ้าตืน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ-เซบู 
22.30 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T เช็คอนิกรุป๊

ของสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง เซบู–เกาะโบโฮล–ผา่นชม Balayon Church–ลงิทราเซยี หมูบ่า้นโบลอค 
                   เนนิช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 

01.30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะเซบ ูโดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทีย่วบนิที ่
PR739 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 

06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเซบ ู  เกาะเซบ ูน าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งนี้ถอืไดว้่า
เป็นเกาะทีม่คีวามหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาตแิปลกตา หรอื

โบราณสถานทีน่่าสนใจ น าทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผา่นชมุชนทีอ่ยู่อาศยัของชาวบา้นทีต่ัง้
รกรากมาชา้นาน และไดร้ับอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอย่างมากในชว่งลา่อาณานคิม ผา่นชม Baclayon 

Churchโบสถท์ีม่อีายุเกา่แกเ่ป็นอันดบัสองของฟิลปิปินส ์ปัจจบุันไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงของ
พืน้เมอืงโบราณ น าทา่นชม ทราเซยี (Tarsiers)ลงิทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก มขีนาดล าตวัเพยีง 4 – 5 นิว้ 
มขีนสนี ้าตาลแดง ดวงตากลมโต ดคูลา้ยกบัตวัเกรมลนิ ใหท้า่นไดช้มความน่ารกัและถา่ยรปูอย่างใกลช้ดิ  

จากนัน้น าเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโลบอ๊ค (Loboc)ชมุชนเล็กๆทีต่ัง้อยู่สองฝ่ังแม่น ้า น าทา่นลงเรอืลอ่งชม
ธรรมชาตอินัร่มรืน่ พรอ้มบรกิารอาหารกลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบาๆ ทีข่บัขานโดยนักดนตรทีอ้งถิน่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  (บนเรอื) 
บ่าย จากนัน้น าทา่นสู ่เนนิช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ใหท้า่นไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดยอ่มจ านวน 1,268 ลกู 

แตล่ะลกูมคีวามสงูประมาณ 30 เมตรจากพิน้ดนิ โดยเนนิเหลา่นี้จะมสีเีขยีวในชว่งฤดฝูน และสนี ้าตาลอ่อน
ในชว่งฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกบักอ้นชอ็คโกแลต จงึเป็นทีม่าของชือ่เนนิชอ็คโกแลตแห่งนี้ จากนัน้น าทา่นชม 
Blood Compact Shireอนุสรณ์สถานทีร่ าลกึถงึมติรภาพของชาวตะวนัตกและชาวตะวันออก ประกอบดว้ย

รูปปั้นของ Miguel Lopez de Legazpi นักส ารวจชาวสเปนคนแรกทีเ่ขา้มาตัง้ถ ิน่ฐานในซกีโลกตะวันออก
และ Lord Si Katunaผูน้ าเกาะโบโฮ ทัง้สองไดท้ าการหลัง่โลหติลงในแกว้ไวนแ์ละท าการดืม่เพือ่เป็นสตัย์

ปฏญิาณ หรอืเรยีกวา่สนธสิญัญาแห่งมติรภาพของ 2 เผ่าพันธุ ์เมือ่วนัที ่16 มนีาคม ค.ศ. 1565 จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืน าทา่นเดนิทางกลบัไปยัง เกาะเซบู โดยเรอืเฟอรร์ี ่ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  
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วนัทีส่าม เซบู–ออสลอ๊บ–วา่ยน า้ดฉูลามวาฬ–น า้ตก Tumalog Falls -เซบ ู   
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

พบไกดแ์ละรับฟังกฏกตกิามารยาทในการเทีย่วชายฝ่ัง จากนัน้ออกเดนิทางไปยังเมอืง ออสลอ๊บ (Oslop) 
ซ ึง่อยู่ทางตอนใตข้องเกาะเซบูเดนิทางถงึเมอืงออสลอ๊บ น าทา่นเขา้รบัฟังอภปิรายสัน้ๆเกีย่วกบัการว่ายน ้า
กบัฉลามวาฬ น าทา่นวา่ยน ้าแบบสน๊อกเกอรล์ ิง่เพือ่ชมปลาฉลามวาฬ ทา่นสามารถน ากลอ้งถา่ยรูปกนัน ้า

ถา่ยรูปได ้แตไ่ม่สามารถใชแ้ฟลท ์และไม่อนุญาตใหอ้าหารหรอืสมัผัสกบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท้า่นไดเ้ปิด
ประสบการณ์ใหม่ ถา่ยรูปคูก่บัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลช้ดิ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชืน่ไปกบัน ้าตกยิง่ใหญ่ในบรรยากาศทีอ่บอวล

ไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงาม เดนิทางกลบัไปยงัเมอืงเซบูใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

 
วนัทีส่ ี ่         เซบู–ป้อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถซ์านโต ้นโิน-วดั TAOIST – 
                   อนุสาวรยี ์มรดกแหง่เซบู-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นชม เมอืงเซบู เมอืงหลวงเกา่ จากนัน้น าทา่นผา่นชม ป้อมปราการซานเปโดรป้อมทีค่อย

ปกป้องภยัอนัตรายคกุคามในสมัยทีโ่จรสลดัชกุชมุ  น าทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)
ซึง่มอีายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรอืงของศาสนาครสิตใ์นอดตีน าทา่นชมโบสถ์
ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino)โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของฟิลปิปินส ์สรา้งข ึน้เมือ่ปี 

1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้พาทา่นทกุทา่นชม วดั TAOISTซึง่เป็นวัดลทัธเิตา๋ทีส่รา้งข ึน้โดยชาวจนีทีอ่าศยัอยู่ในเกาะเซบูชว่งปี 
พ.ศ 2515 ดว้ยความสงู 300 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล มกีารจดัพธิกีรรมของลทัธเิตา๋ดัง้เดมิทกุวันพุธและวนั
อาทติย ์โดยการปีนขึน้เขา 81 ขัน้ตอน (แสดงถงึบทสวด 81 บทของลทัธเิตา๋) เพือ่ข ึน้ไปจุดธปูและฟังบท

สวดใหพ้รของพระสงฆ ์โดยทางเขา้วหิารจะจ าลองเป็นก าแพงเมอืงจนี โดยทกุทา่นทีข่ ึน้ไปจะไดช้มทศันีย์
ภาพของเกาะเซบ ู

 จากนัน้น าทา่นชม อนสุาวรยีม์รดกแหง่เซบ ู(Parian Monument)ซึง่เป็นอนุสาวรยีท์ีส่ะทอ้นถงึ

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรข์องเมอืงเซบูตัง้แตยุ่คของอาณานคิมทีส่เปนปกครอง  หลงัจากนัน้น าทา่น
เดนิทางไปยังหา้ง SM Mallใหท้า่นไดอ้สิระซือ้ของฝากกลบับา้น อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ สนิคา้ข ึน้ชือ่

เมอืงเซบู  
ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ 

21.25 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines)  
เทีย่วบนิที ่PR738 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 
วนัทีห่า้ กรงุเทพฯ 
00.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไมเ่กนิ

12ปี) 

พกัเดีย่ว 
เพ ิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 
ต ัว๋ 

4-8 ตลุาคม 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

12-16 ตลุาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

19-22 ตลุาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

2-6 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

8-12 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

15-19 พฤศจกิายน 2561 14,999 14,999 13,999 5,500 9,999 

22-26 พฤศจกิายน 15,999 15,999 14,999 5,500 0,999 

29 พ.ย–3 ธ.ค 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

6-10 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

13-17 ธนัวาคม 2561 15,999 15,999 14,999 5,500 10,999 

21-25 ธนัวาคม 2561 16,999 16,999 15,999 5,500 11,999 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก

ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
**คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 8,000 บาท** 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 19 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็ว่ากรุ๊ปมกีาร    
คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

การช าระคา่บรกิาร 
- การจองครัง้แรก มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วันหลงัการจอง และช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 20 วัน  หาก

เป็นชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดยาวช าระทัง้หมดกอ่นเดนิทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงนิคา่มัดจ าหรอืช าระไม่ครบหรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใดผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจัด 
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

- ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
การยกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44-30 วัน หักเงนิมัดจ า 5,000 บาท/ทา่น 



 
 
 
 
 

CODE: HNP02 

 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วัน หักมัดจ า 50 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร/์ทา่น 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-7วัน หักมัดจ า 80 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร/์ทา่น 
-ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 วัน หรอื NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร ์/ ทา่น 
**ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศโดยผดิกหหมายและในขัน้ตอน

การผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเซบู ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   
พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ  

 คา่รถโคช้มาตรฐาน ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆตามทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบั โดยพักเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรม

อาจจดัเป็นเตยีงเสรมิแทน, 
 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  
 คา่ประกนัการเดนิทางอุบัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและ
เทีย่วบนิกรุณาสอบถามทางบรษัิททวัรอ์กีครัง้ 

 น ้าดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่ 1 วัน 
 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรับโหลด 30กโิลกรัม กระเป๋าถอืข ึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัมตอ่ทา่น 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทเดนิทางพรอ้มทกุทา่นจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

  
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 
 คา่วซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ(หากใชพ้าสปอรต์อืน่เดนิทางกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที)่ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 
 คา่มนิบิาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์เิศษภายในหอ้งพกั 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพัก คา่อาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทฯ จัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่น
ทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 

เป็นธรรมเนยีมปฏบิตัใินการทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วควรทปิแกม่คัคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถทีค่อยบรกิารเรา 

1,000 บาทตอ่ทรปิ 
คา่ทปิมคัคเุทศกไ์ทยไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทปิ ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของลูกทวัรท์กุทา่น  

 
 

 
 
 

 
 
 


