
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEBU ALOHA 5 วนั 2 คืน 

โดยสายการบิน PHILIPPINE AIRLINES 



 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง คํา่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ-เซบ ู - - - - 

2 เซบ–ูเกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย 

หมูบ่า้นโลบอ๊ค-ล่องเรือ–เนินช็อคโกแลต–Blood 

Compact Shire-เกาะเซบ ู

/ / / BRUMINI RESORT 

หรือเทียบเท่า 

3 เซบ–ูออสล๊อบ–วา่ยน้ําดูฉลามวาฬ- น้ําตก Tumalog 

Falls–เซบู 

/ / / BRUMINI RESORT 

หรือเทียบเท่า 

4 เซบ–ูกางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต ้นิโน – ป้อมปราการ

ซานเปโดร-วดั TAOIST–อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบ-ูชอ้ป

ป้ิงหา้ง SM Mall 

/ / -  

5 กรุงเทพฯ - - -  

 

ขอ้แนะนาํประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไมย่อ้นทาํใหไ้มเ่สียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจาํชาติไมเ่สียเวลาเปล่ียนเคร่ือง น้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีเหมาะกบัทุกวยั รวบรวมสถานท่ีเท่ียวไฮไลทท์ั้งหมดอาทิ เชน่การวา่ยน้ําชมฉลามวาฬอยา่ง

ใกลช้ิด เกาะโบโฮล ลิงทราเซีย เนินช็อคโกแลต โบสถ์ซานโต ้นิโน 

 ไซสก์รุป๊ไมใ่หญ่ พรอ้มหวัหน้าทวัรดู์แลตลอดทั้งทริป 

 โปรแกรมทวัรร์วมคา่อุปกรณ์ดาํน้ําต้ืนเรียบรอ้ยแลว้  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-เซบู 

22.30 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์T เช็คอิน

กรุป๊ของสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) โดยมีเจา้หน้าท่ีใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

วนัที่สอง เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้นโบลอค 

                   เนินชอ็คโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู 

 

01.30 น. นําท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ 

PR739 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 



06.15 น. เดินทางถึง  สนามบินเซบ ู  เกาะเซบู นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบ Breakfast box 

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงั เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมง เกาะแห่งน้ี

ถือไดว้า่เป็นเกาะท่ีมีความหลากหลายดา้นการท่องเท่ียว ไมว่า่จะเป็นหาดทรายสีขาวธรรมชาติ

แปลกตา หรือโบราณสถานท่ีน่าสนใจ นําท่านเดินทางมุง่หน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนท่ีอยู่

อาศยัของชาวบา้นท่ีตั้งรกรากมาชา้นาน และไดร้บัอิทธิพลดา้นศาสนาเป็นอยา่งมากในชว่งล่าอาณา

นิคม ผ่านชม Baclayon Churchโบสถ์ท่ีมีอายุเกา่แกเ่ป็นอนัดบัสองของฟิลิปปินส ์ปัจจุบนัได้

กลายเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงของพื้ นเมืองโบราณ นําท่านชม ทราเซีย (Tarsiers)ลิงท่ีมีขนาดเล็ก

ท่ีสุดในโลก มีขนาดลาํตวัเพียง 4 – 5 น้ิว มีขนสีน้ําตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคลา้ยกบัตวัเกรมลิน 

ใหท้่านไดช้มความน่ารกัและถ่ายรูปอยา่งใกลช้ิด  จากน้ันนําเดินทางสู่ หมู่บา้นโลบอ๊ค 

(Loboc)ชุมชนเล็กๆท่ีตั้งอยูส่องฝ่ังแมน้ํ่า นําท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนัรม่ร่ืน พร้อมบริการ

อาหารกลางวนั เคลา้เสียงเพลงเบาๆ ท่ีขบัขานโดยนักดนตรีทอ้งถ่ิน 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  (บนเรือ) 

บา่ย จากน้ันนําท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ใหท้่านไดช้มกลุ่มภูเขาขนาดยอ่มจาํนวน 

1,268 ลูก แต่ละลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้ นดิน โดยเนินเหล่าน้ีจะมีสีเขียวในชว่งฤดู

ฝน และสีน้ําตาลอ่อนในชว่งฤดูรอ้น มองดูคลา้ยกบักอ้นช็อคโกแลต จึงเป็นท่ีมาของชื่อเนินช็อคโก

แลตแห่งน้ี จากน้ันนําท่านชม Blood Compact Shireอนุสรณ์สถานท่ีราํลึกถึงมิตรภาพของ

ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ประกอบดว้ยรูปป้ันของ Miguel Lopez de Legazpi นักสาํรวจชาว

สเปนคนแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานในซีกโลกตะวนัออกและ Lord Si Katunaผูนํ้าเกาะโบโฮ ทั้งสองไดท้าํ

การหลัง่โลหิตลงในแกว้ไวน์และทาํการด่ืมเพื่อเป็นสตัยป์ฏิญาณ หรือเรียกวา่สนธิสญัญาแห่ง

มิตรภาพของ 2 เผ่าพนัธุ์ เมื่อวนัท่ี 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ท่าเรือนําท่าน

เดินทางกลบัไปยงั เกาะเซบ ูโดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชัว่โมงคํา่  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สู่ที่พกั  



วนัที่สาม เซบู–ออสลอ๊บ–ว่ายนํ้าดูฉลามวาฬ–นํ้าตก Tumalog Falls -เซบู   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

พบไกดแ์ละรบัฟังกฏกติกามารยาทในการเท่ียวชายฝ่ัง จากน้ันออกเดินทางไปยงัเมือง ออสลอ๊บ 

(Oslop) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบเูดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นําท่านเขา้รบัฟังอภิปรายสั้นๆ

เกี่ยวกบัการวา่ยน้ํากบัฉลามวาฬ นําท่านวา่ยน้ําแบบสน๊อกเกอรล่ิ์งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่าน

สามารถนํากลอ้งถ่ายรูปกนัน้ําถ่ายรูปได ้แต่ไมส่ามารถใชแ้ฟลท ์และไมอ่นุญาตใหอ้าหารหรือสมัผสั

กบัตวัปลาฉลามวาฬ  ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม ่ถ่ายรูปคูก่บัปลาฉลามวาฬอยา่งใกลช้ิด  

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ น้ําตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชื่นไปกบัน้ําตกยิ่งใหญ่ในบรรยากาศท่ี

อบอวลไปดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม เดินทางกลบัไปยงัเมืองเซบใูชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 นาํคณะเขา้สู่ที่พกั  

 

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

                   อนุสาวรีย ์มรดกแห่งเซบู-ชอ้ปป้ิงหา้ง SM Mall 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากน้ันนําท่านชม เมืองเซบ ูเมืองหลวงเกา่ จากน้ันนําท่านผ่านชม ป้อมปราการซานเปโดรป้อมท่ี

คอยปกป้องภยัอนัตรายคุกคามในสมยัท่ีโจรสลดัชุกชุม  นําท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s 

Cross)ซ่ึงมีอายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรุง่เรืองของศาสนาคริสตใ์นอดีต

นําท่านชมโบสถซ์านโต ้นิโน (Basilica Minore del Santo Nino)โบสถ์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของฟิลิปปินส ์

สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิคมชาวสเปน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



บา่ย จากน้ันพาท่านทุกท่านชม วดั TAOISTซ่ึงเป็นวดัลทัธิเต๋าท่ีสรา้งขึ้ นโดยชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะเซบู

ชว่งปี พ.ศ 2515 ดว้ยความสูง 300 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล มีการจดัพิธีกรรมของลทัธิเต๋าดั้งเดิม

ทุกวนัพุธและวนัอาทิตย ์โดยการปีนขึ้ นเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลทัธิเต๋า) เพื่อ

ขึ้ นไปจุดธูปและฟังบทสวดใหพ้รของพระสงฆ ์โดยทางเขา้วิหารจะจาํลองเป็นกาํแพงเมืองจีน โดยทุก

ท่านท่ีขึ้ นไปจะไดช้มทศันียภ์าพของเกาะเซบู 

 จากน้ันนําท่านชม อนุสาวรียม์รดกแห่งเซบู (Parian Monument)ซ่ึงเป็นอนุสาวรียท่ี์สะทอ้นถึง

เหตุการณ์ทางประวติัศาสตรข์องเมืองเซบตูั้งแต่ยุคของ อาณานิคมท่ีสเปนปกครอง  หลงัจากน้ันนํา

ท่านเดินทางไปยงัหา้ง SM Mallใหท้่านไดอิ้สระซ้ือของฝากกลบับา้น อาทิเชน่ มะมว่งอบแหง้ สินคา้

ขึ้ นชื่อเมืองเซบ ู 

คํา่ อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

19.00 น. นําท่านเดินทางไปยงัสนามบิน 

21.25 น. นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิลิปปินสแ์อรไ์ลน ์ (Philippine 

Airlines)  เที่ยวบินที่ PR738 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง 

 

วนัที่หา้ กรุงเทพฯ 

00.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน

12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

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 

 

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

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 8,000 บาท** 

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 19 ท่านขึ้ นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางกอ่นทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

การชาํระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลงัการจอง และชาํระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 

20 วนั  หากเป็นชว่งเทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่าํระเงินคา่มดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิ

ยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอ่นออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจาํ 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจาํ 50 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 14- หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัร ์/ ท่าน 

**สาํคญั!! บริษัททาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศโดยผิดกฎหมายและ

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและเซบ ูขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุก

ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามนัเช้ือเพลิง  

 คา่รถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 



 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) 

บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 คา่ประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของ

สมัภาระและเท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น้ําด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น้ําหนักกระเป๋า สาํหรบัโหลด 30กิโลกรมั กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 คา่ทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 คา่วีซ่าสาํหรบัชาวต่างชาติ (หากใชพ้าสปอรต์อ่ืนเดินทางกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ี) 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกิน 

 คา่มินิบาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั 

คา่อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัใินการท่องเที่ยว นกัท่องเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถที่คอยบริการ

เรา 1,000 บาทตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทิป ขึ้ นอยู่กบัความพึงพอใจของลูกทวัรท์ุกท่าน  

 

 

 

 

 

 

 


