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ALOHA CEBU 5 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน PHILIPPINE AIRLINES

อ ัตราค่าบริการโปรแกรม เซบู 5 ว ัน 2 คืน สายการบิน PHILIPPINE AIRLINES

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

12-16 ตุลาคม 2562
17,900
26-30 ตุลาคม 2562
21,900
9-13 พฤศจิกายน 2562
18,900
23-27 พฤศจิกายน 2562
18,900
28-1 มกราคม 2563
22,900
** ราคาเด็ก INF (อายุน ้อยกว่า 2 ปี ) 8,000 บาท

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
17,900
16,900
21,900
20,900
18,900
17,900
18,900
17,900
22,900
21,900

่ นอนอีกครงก่
้ั อนเดินทาง
บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลาทีแน่
่
หากลู กค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครืองบิ
นภายในประเทศ
่
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทาการจองค่ะ*****

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว๋ ั

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

12,500
13,500
13,500
13,500
13,500
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โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

คา่

โรงแรมที่พกั

1

กรุงเทพฯ-เซบู







-

2

เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้ น
โลบ๊อค-ล่องเรือ–เนิ นช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู

✓

✓

✓

BRUMINI RESORT
หรือเทียบเท่า

3

เซบู–ออสล๊อบ–ว่ายน้ าดูฉลามวาฬ- น้ าตก Tumalog Falls–เซบู

✓

✓

✓

BRUMINI RESORT
หรือเทียบเท่า

4

เซบู–กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิ โน – ป้ อมปราการซานเปโดรวัด TAOIST–อนุ สาวรีย์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้ งห้าง SM Mall

✓

✓



5

กรุงเทพฯ







ข้อแนะนาประกอบการตัดสินใจ
❖ โปรแกรมทัวร์คดั สรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ยอ้ นทาให้ไม่เสียเวลา
❖ บินโดยสายการบินประจาชาติไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง น้ าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม
❖ โปรแกรมนี้ เหมาะกับทุกวัย รวบรวมสถานที่เที่ยวไฮไลท์ท้งั หมดอาทิ เช่นการว่ายน้ าชมฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด เกาะโบโฮล
ลิงทราเซีย เนิ นช็อคโกแลต โบสถ์ซานโต้ นิ โน
❖ ไซส์กรุป๊ ไม่ใหญ่ พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทั้งทริป
❖ โปรแกรมทัวร์รวมค่าอุปกรณ์ดาน้ าตื้ นเรียบร้อยแล้ว
วันแรก
กรุงเทพฯ-เซบู
22.30 น.
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T เช็คอินกรุป๊ ของสาย
การบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่อง
กระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
วันที่สอง
เซบู–เกาะโบโฮล–ผ่านชม Balayon Church–ลิงทราเซีย หมู่บา้ นโบลอค
เนินช็อคโกแลต–Blood Compact Shire-เกาะเซบู
(B/L/D)
01.30 น.
นาท่านเดินทางสู่เกาะเซบู โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบินที่ PR739 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั ่วโมง
06.15 น.
เดินทางถึงสนามบินเซบู เกาะเซบู นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า
บริการอาหารเช้าแบบ Breakfast box
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะโบโฮล โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง เกาะแห่งนี้ ถือได้วา่ เป็ น
เกาะที่มีความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ไม่วา่ จะเป็ นหาดทรายสีขาวธรรมชาติแปลกตา หรือโบราณสถานที่
น่ าสนใจ นาท่านเดินทางมุง่ หน้าสู่ตอนกลางของเกาะ ผ่านชุมชนที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้านที่ต้งั รกรากมาช้านาน
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และได้รบั อิทธิพลด้านศาสนาเป็ นอย่างมากในช่วงล่าอาณานิ คม ผ่านชม Baclayon Churchโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่
เป็ นอันดับสองของฟิ ลิปปิ นส์ ปั จจุบนั ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงของพื้ นเมืองโบราณ นาท่านชม ทราเซีย
(Tarsiers)ลิงที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีขนาดลาตัวเพียง 4 – 5 นิ้ ว มีขนสีน้ าตาลแดง ดวงตากลมโต ดูคล้ายกับ
ตัวเกรมลิน ให้ท่านได้ชมความน่ ารักและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด จากนั้นนาเดินทางสู่ หมู่บา้ นโลบ๊อค
(Loboc)ชุมชนเล็กๆที่ต้งั อยูส่ องฝั ง่ แม่น้ า นาท่านลงเรือล่องชมธรรมชาติอนั ร่มรื่น พร้อมบริการอาหารกลางวัน
เคล้าเสียงเพลงเบาๆ ที่ขบั ขานโดยนักดนตรีทอ้ งถิ่น

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (บนเรือ)
จากนั้นนาท่านสู่ เนินช็อคโกแลต (Chocolate Hill)ให้ท่านได้ชมกลุ่มภูเขาขนาดย่อมจานวน 1,268 ลูก แต่ละ
ลูกมีความสูงประมาณ 30 เมตรจากพิ้ นดิน โดยเนิ นเหล่านี้ จะมีสีเขียวในช่วงฤดูฝน และสีน้ าตาลอ่อนในช่วงฤดู
ร้อน มองดูคล้ายกับก้อนช็อคโกแลต จึงเป็ นที่มาของชื่อเนิ นช็อคโกแลตแห่งนี้ จากนั้นนาท่านชม Blood Compact
Shireอนุ สรณ์สถานที่ราลึกถึงมิตรภาพของชาวตะวันตกและชาวตะวันออก ประกอบด้วยรูปปั้ นของ Miguel Lopez
de Legazpi นักสารวจชาวสเปนคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในซีกโลกตะวันออกและ Lord Si Katunaผูน้ าเกาะโบโฮ
ทั้งสองได้ทาการหลัง่ โลหิตลงในแก้วไวน์และทาการดื่มเพื่อเป็ นสัตย์ปฏิญาณ หรือเรียกว่าสนธิสญ
ั ญาแห่ง
มิตรภาพของ 2 เผ่าพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1565 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือนาท่านเดินทาง
กลับไปยัง เกาะเซบู โดยเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมงคา่

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
เซบู–ออสล๊อบ–ว่ายน้ าดูฉลามวาฬ–น้ าตก Tumalog Falls -เซบู
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พบไกด์และรับฟั งกฏกติกามารยาทในการเที่ยวชายฝั ง่ จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง ออสล๊อบ (Oslop) ซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ของเกาะเซบูเดินทางถึงเมืองออสล๊อบ นาท่านเข้ารับฟั งอภิปรายสั้นๆเกี่ยวกับการว่ายน้ ากับฉลามวาฬ
นาท่านว่ายน้ าแบบสน๊ อกเกอร์ลิ่งเพื่อชมปลาฉลามวาฬ ท่านสามารถนากล้องถ่ายรูปกันน้ าถ่ายรูปได้ แต่ไม่
สามารถใช้แฟลท์ และไม่อนุ ญาตให้อาหารหรือสัมผัสกับตัวปลาฉลามวาฬ ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ใหม่
ถ่ายรูปคูก่ บั ปลาฉลามวาฬอย่างใกล้ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
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บ่าย
คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ น้ าตก Tumalog Falls ผ่อนคลายสดชื่นไปกับน้ าตกยิ่งใหญ่ในบรรยากาศที่อบอวลไป
ด้วยธรรมชาติอนั สวยงาม เดินทางกลับไปยังเมืองเซบูใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

 นาคณะเข้าสู่ที่พกั BAI HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
เซบู–ป้ อมปราการซานเปโดร-กางเขนโบราณ-โบสถ์ซานโต้ นิโน-วัด TAOIST –
อนุสาวรีย ์ มรดกแห่งเซบู-ช้อปปิ้ งห้าง SM Mall
(B/L/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม เมืองเซบู เมืองหลวงเก่า จากนั้นนาท่านผ่านชม ป้ อมปราการซานเปโดรป้ อมที่คอยปกป้ อง
ภัยอันตรายคุกคามในสมัยที่โจรสลัดชุกชุม นาท่านชม กางเขนโบราณ (Magallen’s Cross)ซึ่งมีอายุกว่า 485
ปี เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาคริสต์ในอดีตนาท่านชมโบสถ์ซานโต้ นิโน (Basilica
Minore del Santo Nino)โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของฟิ ลิปปิ นส์ สร้างขึ้ นเมื่อปี 1565 โดยนักล่าอาณานิ คมชาวสเปน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้ นพาท่านทุกท่านชม วัด TAOISTซึ่งเป็ นวัดลัทธิเต๋าที่ สร้างขึ้ นโดยชาวจีนที่ อาศัยอยู่ในเกาะเซบูช่วงปี พ.ศ
2515 ด้วยความสูง 300 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล มีการจัดพิธีกรรมของลัทธิเต๋าดั้งเดิมทุกวันพุธและวันอาทิตย์
โดยการปี นขึ้ นเขา 81 ขั้นตอน (แสดงถึงบทสวด 81 บทของลัทธิเต๋า) เพื่อขึ้ นไปจุดธูปและฟั งบทสวดให้พรของ
พระสงฆ์ โดยทางเข้าวิหารจะจาลองเป็ นกาแพงเมืองจีน โดยทุกท่านที่ขึ้นไปจะได้ชมทัศนี ยภ์ าพของเกาะเซบู
จากนั้ นนาท่านชม อนุ สาวรียม์ รดกแห่งเซบู (Parian Monument)ซึ่งเป็ นอนุ สาวรียท์ ี่ สะท้อนถึ งเหตุ การณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ของเมืองเซบูต้งั แต่ยุคของอาณานิ คมที่สเปนปกครอง หลังจากนั้ นนาท่านเดินทางไปยัง ห้าง SM
Mallให้ท่านได้อิสระซื้ อของฝากกลับบ้าน อาทิเช่น มะม่วงอบแห้ง สินค้าขึ้ นชื่อเมืองเซบู
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
19.00 น.
นาท่านเดินทางไปยังสนามบิน
21.25 น.
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ฟิ ลิปปิ นส์แอร์ไลน์ (Philippine Airlines) เที่ยวบิน
ที่ PR738 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง
วันที่หา้ กรุงเทพฯ
00.10 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อ ัตราค่าบริการโปรแกรม บาหลี 4 ว ัน 3 คืน สายการบิน ROYAL BRUNEI

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

12-16 ตุลาคม 2562
26-30 ตุลาคม 2562
9-13 พฤศจิกายน 2562
23-27 พฤศจิกายน 2562
28-1 มกราคม 2563

17,900
21,900
18,900
18,900
22,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียง
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี )
17,900
16,900
21,900
20,900
18,900
17,900
18,900
17,900
22,900
21,900

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่

ราคาท ัวร์
ไม่รวมตว๋ ั

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

12,500
13,500
13,500
13,500
13,500

** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 8,000 บาท**
่ นอนอีกครงก่
้ั อนเดินทาง
บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลาทีแน่
่
หากลู กค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครืองบิ
นภายในประเทศ
่ อนทาการจองค่ะ*****
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 19 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊ มีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
การชาระค่าบริการ
- การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน หากเป็ นช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใดผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการ
เดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจา 5,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7วัน หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุ นให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการ
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ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเซบู ขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่าน
เอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้งั สิ้ น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ ามันเชื้ อเพลิง
✓ ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ โดยพักเป็ นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ น
เตียงเสริมแทน,
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันการเดินทางอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณา
สอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
✓ น้ าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
✓ น้ าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 25 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้ นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซา่ สาหรับชาวต่างชาติ (หากใช้พาสปอร์ตอื่นเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน / ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สงั ่ มาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่
พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเล
เพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม
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เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่น+คนขับรถที่คอยบริการเรา 1,000 บาทต่อทริป
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าทิป ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

