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“เซบู” เมืองมากเสน่ห์แห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ได้ชื�อว่าเป็นประเทศที�มีเกาะมากที�สุดประเทศ

หนึ�งของโลกเพราะประกอบด้วยเกาะมากถึง 7,107 เกาะ ซึ�งแต่ละเกาะที�มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป 

ทั 0งธรรมชาติ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต นักท่องเที�ยวที�มุ่งหน้ามายังเซบูต่างต้องการที�จะชื�นชมกับ บ้านเรือน

เก่าแก่ วิถีชีวิตที�เรียบง่ายของคนท้องถิ�น พร้อมทั 0งดื�มดํ�าไปกับท้องทะเลสีฟ้าครามใส กับ หาดทรายสีขาว

ละเอียดเนียนนุ่มที�รายล้อมอยู่รอบๆเซบู โดยเฉพาะนักดํานํ 0าที�ยกให้เซบูเป็นหนึ�งใน แหล่งดํานํ 0าที�ดีที�สุดใน

โลก ด้วยมีแนวปะการังที�สมบูรณ์ อีกทั 0งมีสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิดให้ได้แหวกว่ายลงไปชื�นชมกันอีก

ด้วย 

 

 

��.

 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

 

 

01.30 น. ออกเดินทางโดยเที�ยวบินตรง Philippine Airlines PR739 ไปยังสนามบิน Mactan-Cebu 

  International Airport (CEB) ถึงสนามบินปลายทางเวลา 06.05 น. (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่า

  ประเทศไทย 1 ชั�วโมง) 

  หลังรับสัมภาระเรียบร้อย เดินไปพบเจ้าหน้าที�ต้อนรับที�ทางออก เพื�อไปรับประทานอาหาร

  เช้าและนั�งรถเที�ยวชมเมืองในวันแรก (City tour) 

DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 

DAY 2 Bangkok - Cebu 



 

- Sirao Flower Farm เดินชมรอบๆ ฟาร์มดอกไม้ซีเรา ที�ได้ชื�อว่าเป็น "ลิตเติ 0ลอัมสเตอร์ดัม" แห่งเซบู 

และชมความงามของดอกทิวลิปหลายชนิด 

- Temple of Leah วัดลีอาห์ เริ�มสร้างเมื�อปี 2555 ตั 0งอยู่บนยอดเนินเขาในเมืองบารังเจย์บูโยสามารถ

ชื�นชมทิวทัศน์ของเมืองเซบูได้ และเป็นสถานที� ๆ เจ้าของผู้สร้าง Teodorico Adarna ได้แรงบันดาลใจจาก

ความรักที�ยิ�งใหญ่ ให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักความจงรักภักดีที�ไม่มีวันสิ 0นสุด merong forever ที�มีต่อ

ภรรยาของเขา Leah Villa Albino-Adarna กอ่นจะเสียชีวิตด้วยเพียงอายุ 53 ปี 

- Taoist Temple วัดลัทธิเต๋า 

  

 



 

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

56.

 น.  เช็คอินเข้าที�พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  รับประทานอาหารเย็นที�โรงแรม หลังจากนั 0นเข้านอนแต่หัวคํ�า พักผ่อนให้เพียงพอสําหรับ

  โปรแกรมในวันถัดไป 

  พักค้างคืนที� Bayfront Hotel หรือเทียบเท่า 

 


7.

 น. พร้อมกนัที�ล็อบนี 0 ออกเดินทางไปยังเมือง Oslob ใช้เวลาประมาณ i ชั�วโมง 


8.

 น.  ไกด์จะไปรับบัตรคิวดูฉลามวาฬให้ท่านล่วงหน้า ถ้าคิวนานจะพาท่านไป รับประทาน 

  อาหารเช้า ระหว่างรอ ถ้าคิวไม่นานจะพาไปดูฉลามวาฬก่อน ค่อยกลับมารับประทาน 


9.

 น.  ประมาณเวลาที�ได้ชมฉลามวาฬ นั�งเรือพายกรุ๊ปส่วนตัวออกจากฝั�งประมาณ mn เมตร 

  ท่านจะได้พบความน่ารักสดใสของเจ้าฉลามวาฬเหล่านี 0 

on.nn น.  ออกเดินทางไปยัง Sumilon island โดยสปีดโบ๊ท นั�งเรือประมาณ om นาที เพี�อไปชม  

  Sumilon sandbar ผอ่นคลายกับหาดทรายขาวละเอียดและนํ 0าทะเลสีเขียวใส ให้เวลา

  ท่านประมาณ o ชั�วโมง หลังจากนั 0นกลับฝั�ง 

รับประทานอาหารกลางวัน  

แวะเยี�ยมชมความสวยงามที�น่าจดจําของนํ 0าตก Tumalog 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืนที� Bayfront Hotel หรือเทียบเท่า  

DAY 3 Cebu – Oslob – Whaleshark watch – Sumilon sandbar – Tumalog Falls 



 

 

  

DAY 4 Bohol Tour – Cebu City  

เช้า บริการอาหารเช้า  

จากนั 0นนําท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี� ใช้เวลาโดยประมาณ r ชั�วโมง เกาะแห่งนี 0ถือได้ว่าเป็น

เกาะ ที�มีความหลากหลายด้านการท่องเที�ยว ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีขาว ธรรมชาติแปลกตาหรือโบราณ

สถานที�น่าสนใจ นําท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที�อยู่อาศัยของชาวบ้านที�ตั 0งรกรากมา

ช้านาน และได้รับอิทธิพล ด้านศาสนาเป็นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิคม ชม Baclayon Church โบสถ์ที�มี

อายุเก่าแก่เป็นอันดับสองของ ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของพื 0นเมืองโบราณนําท่าน

ชมทราเซีย (Tarsiers) ลิงที�มีขนาดเล็ก ที�สุดในโลก มีขนาดลําตัวเพียง t – m นิ 0ว มีขนสีนํ 0าตาลแดง ดวงตา

กลมโต ดูคล้ายกับตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด จากนั 0นนําท่านเดินทางสู่ หมู่

บ้านโลบ็อค (Loboc) ชุมชนเล็กๆที�ตั 0งอยู่สองฝั�งแม่นํ 0า นําท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอันร่มรื�น พร้อมบริการ

อาหารกลางวัน เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที�ขับขานโดยนักดนตรีท้องถิ�น 



 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ) 

จากนั 0นนําท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ให้ท่านชมกลุ่มเขาขนาดย่อมจํานวน 1,268 ลูก แต่ละ

ลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพื 0นดิน โดยเนินเหล่านี 0 จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีนํ 0าตาลอ่อน

ในช่วงฤดูร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็นที�มาของชื�อเนินช็อคโกแลตแห่งนี 0 จากนั 0นนําท่านชม 

Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานที�รําลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วย

รูปปั0น ของ Miguel Lopez de Legazpl นักสํารวจชาวสเปนคนแรกที�เข้ามาตั 0งถิ�นฐานในซีกโลกตะวันออก

และ Lord Si Katuna ผู้นําเกาะโบโฮ ทั 0งสองได้ทําการหลั�งโลหิตลงในแก้วไวน์และทําการดื�มเพื�อเป็นสัตย์ 

ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสัญญาแห่งมิตรภาพ ของ 2 เผ่าพันธ์ุ เมื�อวันที� 16 มีนาคม ค.ศ.1565 จากนั 0นนํา

ท่านเดินทางสู่ท่าเรือนําท่านเดินทางกลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี�ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั�วโมง 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักค้างคืนที� Bayfront Hotel หรือเทียบเท่า  

 

 

รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม จากนั 0นพาเยี�ยมชมสถานที�สําคัญในเมืองเซบู 

- The Heritage of Cebu Monument อนุสาวรีย์มรดกแห่งเซบูเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวที�

น่าสนใจที�สุดในฟิลิปปินส์ ทั 0งทางด้านความสวยงามและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ผลงานศิลปะชิ 0น

ประณีตนี 0ประกอบขึ 0นจากวัสดุหลากหลายชนิดซึ�งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเหตุกรณ์ทางประวัติศาสตร์อัน

ซับซ้อนของเมือง ถ่ายภาพผลงานอันโดดเด่นและลองทําความเข้าใจว่างานศิลปะชิ 0นนี 0มีความหมาย

อย่างไรต่อผู้คนในท้องถิ�น 

DAY 5 Cebu city - Bangkok 



 

- Yap San Diego Ancestral House บ้านโบราณYap Sandiego บ้านที�เก่าแก่ที�สุดและหาชม

ได้เพียงที�เดียวในCebu บ้านหลังนี 0สร้างโดยพอ่ค้าชาวจีนในปี 1675 ที�เข้ามาตั 0งรกรากที�นี� ต่อมาได้ตกทอด

เป็นมรดกสู่รุ่นหลานคือ Don Juan Yap ความพิเศษของบ้านหลังนี 0คือ สร้างขึ 0นจากดินเหนียวและหิน

ปะการัง วัสดุที�ในอดีตผู้คนแถบนี 0นิยมนํามาสร้างบ้าน แต่ในปัจจุบันไม่มีบ้านลักษณะนี 0ให้เห็นแล้ว มีเพียง

ที�นี�ที�เดียว เพราะ Philippines ตั 0งอยู่ในเขตมรสุม ซึ�งทุกปีจะต้องประสบกับอุทกภัยเสมอ บ้านโบราณ

ลักษณะแบบนี 0จึงได้ทยอยพังทลายไปจนหมด 

รับประทานอาหารกลางวัน 

- Magellan's Cross เป็นไม้กางเขนที�นับถือศาสนาคริสต์ซึ�งปลูกโดยนักสํารวจชาวโปรตุเกสและชาว

สเปนตามคําสั� งของ Ferdinand Magellan เมื�อ เดินทางมาถึงเมือง Cebu ในฟิลิปปินส์ในวันที�  16 

(American Date)17 มีนาคม 1521 

- Basilica Del Sto. Nino โบสถ์ที�เก่าแก่ที�สุดของประเทศฟิลิปปินส์ สร้างขึ 0นเมื�อปี 1565 โดยนักล่า

อาณานิคมชาวสเปน ใกล้ๆกันมีกางเขนโบราณ (Magellan's Cross) ซึ�งมีอายุกว่า 485 ปี เป็นสัญลักษณ์ที�

แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีต เป็นการเริ�มต้นคริสต์ศาสนาบนผืนแผ่นดินนี 0 

- พ ิพ ิธภัณฑ์เซบู Museo Sugbo พิพิธภัณฑ์ที�บอกเรื�องราวประวัติศาสตร์ของเซบูนับตั 0งแต่ก่อน

ยุคอาณานิคม เปิดทําการในปี rnn� ภายในพิพิธภัณฑ์มีการบอกเล่าตามลําดับเวลา เริ�มตั 0งแต่การแนะนํา

ยุคก่อนอาณานิคมของเซบู ชมกระดูก เครื�องเงิน และเครื�องมือต่างๆ ที�ย้อนไปถึงยุคหินได้ที�สถานที�แห่งนี 0 

17.30 น.  เดินทางไปยังสนามบิน Mactan-Cebu International Airport CEB 

21.10 u.  เดินทางกลับกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที�ยวบินตรง Philippine 

   Airlines PR738 

23.59 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความทรงจําที�คุณจะไม่มีวันลืม 



 

ตารางเวลาเทีRยวบิน (โดยประมาณ) 

 

 

 

 

 

 

อ ัตราค่าบร ิการ 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์  (บาท/ท่าน) พ ักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พ ักเดีRยว 
23-27 พ.ค. 66 27,900 4,900 

ค่าทิปไกด์ 9

 บาท หรือ 5,300 เปโซ 
  

เทีRยวบินขาไป 

Suvarnabhumi Airport  - Cebu International 

Airport 

Philippine Airlines Airbus A321 

PR 739 

01.30 น. - 06.05 น. (เวลาท้องถิRนเร ็วกว่า 1 ชม.) 

เทีRยวบินขากลับ 

Cebu International Airport - Suvarnabhumi 

Airport 

Philippine Airlines Airbus A321 

PR 738 

21.35 น. - 00.10 น. +1 

 

อัตราดังกล่าวรวม 

• ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลับ ที�ระบุวันเดินทางไปกลับ 

• พร้อมคณะ พร้อมค่าภาษี พร้อมนํ 0าหนักสัมภาระ in กก. 

• ที�พัก i คืนระดับ i ดาว 

• มื 0ออาหารตามที�ระบุในโปรแกรม 

• รถโค้ชโดยสารที�มีสมรรถภาพที�ดีเยี�ยมและปลอดภัย พร้อม 

• คนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง 

• ค่าอุปกรณ์สําหรับทํากิจกรรมทางนํ 0า เสื 0อชูชีพ Snorkel 

• ค่าเรือดูฉลามวาฬ 

• ค่าเรือสปีดโบ๊ตไปยัง Sumilon Sandbar 

• ค่าเรือเฟอร์รี�ไป-กลับเกาะโบโฮล 

• ค่าเข้าชมสถานที�ปละกิจกรรมทุกอย่างตามที�ระบุในโปรแกรม 

• หัวหน้าทัวร์มืออาชีพดแูลท่านตลอดทริป 

• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม 

• ค่านํ 0าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบิน
กําหนด  

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที�สั�งเพิ�ม ค่าโทรศัพท์ ค่า
ซักรีด ฯลฯ 

• ค่าใช้จา่ยส่วนตัว เช่น ค่าบริการซักรีดจากโรงแรม ค่าโทรศัพท์ 
เป็นต้น 

• ค่าเครื�องดื�มที�เป็นแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ และค่าเครื�องดื�ม
สําหรับมื 0อเย็น 

• ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ 1,300 เปโซ/ ท่าน / ทริป 

(800 บาท) 
• ค่ากิจกรรมต่างๆรวมถึงการเดินทางที�นอกเหนือจากโปรแกรม

ข้างต้น 

• ค่าใช้จา่ยที�เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่นภัยธรรมชาติ ความ
ผิดพลาดของสายการบิน ค่าเสียหายที�เกิดจากการถูกขโมย
และสูญหาย 



 

เงืRอนไขการเดินทางกับเรา 

• โปรแกรมสามารถเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ�งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทาง

ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที�มีผลต่อความปลอดภัยท่าน ซึ�งเป็นสิ�งสําคัญในการเดินทาง 

• ผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ�งที�เราคํานึงเสมอ  ดังนั 0น  หากการเดินทางสู่สถานที�

ท่องเที�ยวบางแห่งไม่สามารถทําได้ ท่านสามารถเปลี�ยนเป็นสถานที�เหมาะสมอื�นๆตามตกลงกับผู้

ขับรถ (อาจจะมีการชําระเพิ�มหากเดินทางออกไปพื 0นที�ห่างไกลขึ 0น) ทั 0งนี 0 ท่านไม่สามารถเรียกคืน

เงินได้หากไม่ได้ใช้บริการตามที�ระบุในรายการ 

• ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที�เกิดขึ 0นจากเหตุสุดวิสัย เช่น การ

ยกเลิกหรือล่าช้าของเที�ยวบิน การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง สภาพอากาศไม่เอื 0ออํานวย ภัยธรรมชาติ 

การจราจล และอุบัติเหตุต่างๆ ที�สามารถเกิดขึ 0นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั 0งในและ

ต่างประเทศ และเหตุการณ์อื�นๆที�อยู่นอกเหนอืการรับผิดชอบของบริษัทฯ 

• ในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 0งที�ท่าอากาศยานในประเทศไทยหรือในประเทศฟิลิปปินส์ ปฏิเสธ

มิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทัวร์ที�เรียกเก็บไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทั 0งสิ 0น ทั 0งนี 0 ในบางกรณี เรายินดีที�จะช่วยประสานงานในส่วนที�ท่านสามารถเรียกคืนได้ 

• เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่อนุญาตให้ดํานํ 0าดูฉลามวาฬ แต่สามารถนั�งเรือชมฉลามวาฬได้ 

เงืRอนไขการจอง / การยกเลิก 

การจอง หรือสํารองทีRน ัRง 

• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย in วันกอ่นการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา on,nnn บาท 

• (ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั 0น) 

• หากไม่ชําระส่วนที�เหลือก่อนวันเดินทางตามที�กําหนด ที�พักและกิจกรรมที�ได้ทําการจองอาจถูก

ยกเลิกได้ 

  



 

การแจ้งยกเลิก 

• กรณียกเลิกการจอง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั 0งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯกําหนดไว้ (onท่านขึ 0นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจาก

การยกเลิกของท่าน 

• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ

จะพิจารณาเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั 0งนี 0ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่

สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั�วเครื�องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และ

ค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกิดขึ 0นตามจริง ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได้ 

• กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื�องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที�ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั 0งหมด 


