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NT050
ทวัรฟิ์ลปิปินส ์เกาะเซบู โบโฮล วา่ยน ้าํชมฉลามวาฬ 4 วัน 2 คนื (PR)
ทัวรฟิ์ลปิปินส ์, 4 วัน 2 คนื ,

SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL

เทยีว เกาะโบโฮล ชมความมหศัจรรย ์เนนิเขาชอคโกแลต, ลงินอ้ยทราเซยี
เยอืนเมอืงหลวงเก่า เกาะเซบู ชม กางเขนโบราณ Magallen’s Cross เก่าแก่โบราณคูเ่มอืงเซบู

พเิศษ...ชมโชวพ์นืเมอืง คลอเคลา้ไปดว้ยเสยีงดนตรสีไตลฟิ์ลปิปินส์
อสิระเทยีวเต็มวนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกโปรแกรมเสรมิตามความตอ้งการ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

22.00 น.
คณะมาพรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์s เช็คอนิกรุป๊ของสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน์
(Philippine Airlines) โดยมเีจา้หนา้ท ีใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก



วนัท ี2
เซบู - เกาะโบโฮล - ผา่นชม Balayon Church - ลงิปิกมทีารเ์ซยีร ์- หมูบ่า้นโบลอค - เนนิชอคโกแลต - Blood Compact Shire -
เกาะเซบู

01.30 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะเซบู โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทยีวบนิท ีPR739 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.15
ชวัโมง

06.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเซบู เกาะเซบู นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้แบบ Breakfast box

จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอรร์ี ใชเ้วลาโดยประมาณ 2 ชวัโมง
เกาะแหง่นีถอืไดว้า่เป็นเกาะทมีคีวามหลากหลายดา้นการทอ่งเทยีว ไม่วา่จะเป็นหาดทรายสขีาวธรรมชาตแิปลกตา หรือโบราณสถานทน่ีาสนใจ

นําทา่นเดนิทางมุ่งหนา้สูต่อนกลางของเกาะ ผา่นชมุชนทอียู่อาศัยของชาวบา้นทตัีงรกรากมาชา้นาน
และไดรั้บอทิธพิลดา้นศาสนาเป็นอย่างมากในชว่งลา่อาณานคิม

ผา่นชม Baclayon Church โบสถท์มีอีายุเกา่แกเ่ป็นอันดับสองของฟิลปิปินส ์ปัจจบัุนไดก้ลายเป็นพพิธิภัณฑจั์ดแสดงของพนืเมอืงโบราณ

นําทา่นชม ทราเซยี (Tarsiers) ลงิทมีขีนาดเล็กทสีดุในโลก มขีนาดลําตัวเพยีง 4 - 5 นวิ มขีนสนี ้าํตาลแดง ดวงตากลมโต ดคูลา้ยกับตัวเกรมลนิ
ใหท้า่นไดช้มความน่ารักและถ่ายรูปอย่างใกลช้ดิ

จากนันนําเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโบลอค (Boloc) ชมุชนเล็กๆทตัีงอยู่สองฝังแม่น ้าํ นําทา่นลงเรือลอ่งชมธรรมชาตอัินร่มรืน
พรอ้มบรกิารอาหารกลางวัน เคลา้เสยีงเพลงเบา  ๆทขัีบขานโดยนักดนตรีทอ้งถนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นสู ่เนนิช็อคโกแลต (Chocolate Hill) ใหท้า่นไดช้มกลุม่ภเูขาขนาดย่อมจํานวน 1,268 ลกู แตล่ะลกูมคีวามสงูประมาณ 30
เมตรจากพนิดนิ โดยเนนิเหลา่นีจะมสีเีขยีวในชว่งฤดฝูน และสนี ้าํตาลอ่อนในชว่งฤดรูอ้น มองดคูลา้ยกับกอ้นช็อคโกแลต
จงึเป็นทมีาของชอืเนนิชอคโกแลตแหง่นี

จากนันนําทา่นชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถานทรํีาลกึถงึมติรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบดว้ยรูปปันของ Miguel
Lopez de Legazpi นักสํารวจชาวสเปนคนแรกทเีขา้มาตังถนิฐานในซกีโลกตะวันออกและ Lord Si Katuna ผูนํ้าเกาะโบโฮ
ทังสองไดทํ้าการหลังโลหติลงในแกว้ไวนแ์ละทําการดมืเพอืเป็นสตัยป์ฏญิาณ หรือเรียกวา่สนธสิญัญาแหง่มติรภาพของ 2 เผา่พันธุ ์เมอืวันท ี16
มนีาคม ค.ศ. 1565

จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรือ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเทา่ เมอืงเซบู

วนัท ี3
Free Day (อสิระเต็มวนั)
Option 1 : วา่ยน้าํชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวนั
Option 2 : วา่ยน้าํชมปลาซาดนี+อาหารกลางวนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก



หลังจากนันใหท้า่นเลอืกอสิระโปรแกรมตามอัธยาศัย
Option 1 : วา่ยน ้าํชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน (ราคาไมร่วมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 128 USD)
Option 2 : วา่ยน ้าํชมปลาซาดนี+อาหารกลางวัน (ราคาไมร่วมในโปรแกรม ประมาณทา่นละ 130 USD)

**หมายเหต ุ: โปรดระบ ุOption ททีา่นตอ้งการ ณ วันททีา่นทําการจองทัวร ์เนืองจากทางบรษัิทตอ้งทําการจองโปรแกรมลว่งหนา้**

ค่าํ
*** อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ***

ทพีกั
SUMMIT CIRCLE CEBU HOTEL หรือเทยีบเทา่ เมอืงเซบู

วนัท ี4
กางเขนโบราณ - บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน - ป้อมปราการซานเปโดร - บา้นโบราณ Yap-San Diego - อนุสาวรยี ์
มรดกแหง่เซบู - ชอ้ปปิงหา้ง SM City Cebu - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

จากนันนําทา่นชม เมอืงเซบู เมอืงหลวงเกา่ พาทา่นผา่นชม ป้อมปราการซานเปโดร ป้อมทคีอยปกป้องภัยอันตรายคกุคามในสมัยทโีจรสลัดชกุชมุ

นําทา่นชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross) ซงึมอีายุกวา่ 485 ปี เป็นสญัลักษณ์ทแีสดงใหเ้ห็นถงึความรุ่งเรืองของศาสนาครสิตใ์นอดตี

นําทา่นชม โบสถ ์บาซลิติา้ มนิอ เดล ซานโต ้นโิน (Basilica Minore del Santo Nino) โบสถท์เีกา่แกท่สีดุของฟิลปิปินส ์สรา้งขนึเมอืปี
1565 โดยนักลา่อาณานคิมชาวสเปน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม บา้นโบราณ Yap-San Diego ใหท้า่นไดช้มสถาปัตยกรรมและเครืองตกแตง่ภายในตามแบบฉบับชาวจนี
พรอ้มทังศกึษาอดตีความเป็นมาของเมอืงเซบใูนพพิธิภัณฑภ์ายในบา้นพักทเีกา่แกท่สีดุของเมอืง บา้นโบราณยัป
ซานดเิอโกนีเป็นบา้นทเีกา่แกท่สีดุและหาชมไดเ้พยีงทเีดยีวใน Cebu
บา้นหลังนีสรา้งขนึในสมัยทฟิีลปิปินสต์กเป็นอาณานคิมของสเปนในชว่งทศวรรษท ี1600
และตอ่มาไดก้ลายมาเป็นพพิธิภัณฑท์สีะทอ้นใหเ้ห็นอดตีของผูตั้งรกรากชาวจนีในเมอืงนี วา่กันวา่บา้นหลังนีเป็นบา้นทรงจนีหลังแรกๆ
ทมีกีารสรา้งนอกประเทศจนี คน้พบการผสมผสานวัฒนธรรมจนีและสเปนทมีคีวามแปลกแตก็่ลงตัว
และไดแ้ทรกซมึเขา้มาในประเทศฟิลปิปินสก์วา่ศตวรรษทผีา่นมา

จากนันนําทา่นชม อนุสาวรยีม์รดกแหง่เซบู (Parian Monument)
ซงึเป็นอนุสาวรียท์สีะทอ้นถงึเหตกุารณ์ทางประวัตศิาสตรข์องเมอืงเซบตัูงแตยุ่คของอาณานคิมทสีเปนปกครอง

หลังจากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง หา้ง SM City Cebu ใหท้า่นไดอ้สิระซอืของฝากกลับบา้น อาทเิชน่ มะม่วงอบแหง้ สนิคา้ขนึชอืเมอืงเซบู

ค่าํ
*** อสิระอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดต้ามอธัยาศยั ***

19.00 น.
นําทา่นสู ่สนามบนิเซบู เพอืเดนิทางกลับกรุงเทพฯ

21.25 น.
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบนิฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์(Philippine Airlines) เทยีวบนิท ีPR738
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชวัโมง

23.59 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ



อตัราคา่บรกิารทวัรฟิ์ลปิปินส์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี9 กันยายน 2562 เวลา 17:45 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรฟิ์ลปิปินส์

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั
เพอืเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน กรณถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครงั

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจาํ
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

• ลูกคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษิทัได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และ หกั ณ ทจี่าย 3 %

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบเท่านัน ในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทา่น/ทรปิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณไ์มส่งบทางการเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,
การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้

• หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ
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