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แพค็เกจ 4 วัน 2 คืน เซบ ู– ออสล็อบ  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเท่ียวบิน (บินตรง ทกุวนัส ูเ่มืองเซบ ูประเทศฟิลิปปินส)์ 

กรงุเทพฯ – เซบ ู  PR739 0130 - 0630  

เซบ ู– กรงุเทพฯ  PR738 2110 – 0010+1    

วนัแรก   กรงุเทพฯ – เกาะเซบ ู 
 

 
22.00 น. เชค็อนิทีเ่คาทเ์ตอรก์ารบนิฟิลปิินสแ์อรไ์ลน ์ (PR)สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4   
 

วนัสอง   เกาะเซบ ูเจา้หนา้ทีร่บัทีส่นามบนิและน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั พรอ้มอสิระตามอธัยาศยั 

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่มะนลิา โดยสายการบนิฟิลปิินสแ์อรไ์ลน ์ (PR) เทีย่วบนิที ่PR793 
06.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิคาตคิลนั (Caticlan) เกาะเซบ ูผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาะเซบ ูตัง้อยู่

ทางตอนใตข้องฟิลปิปินส ์เมอืงเซบเูป็นเมอืงหลวงของจังหวดัทางภาคใตข้องฟิลปิปินส ์และเป็นเมอืงที่
สเปนเขา้มาตัง้ถิน่ฐานเป็นครัง้แรกของประเทศ มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณเกาะภเูกต็ของไทย  เสน่หข์องเกาะและ
ทอ้งทะเลเซบ ูคอืความเรยีบงา่ย ความเป็นธรรมชาตแิละมติรไมตรขีองผูค้น 

 เจา้หนา้ทีแ่ละคนขบัรถตอ้นรับและน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั ( 1 คนืแรก) 
 ใหท้า่นไดอ้สิระ เดนิเลน่เองตามอธัยาศัย (ไมร่วมอาหารเชา้ กลางวัน เย็น ) 
  

 

วนัทีส่าม ออสล็อบ  ด าน า้กบัปลาฉลามวาฬ – น าตกคาวาซนั   - เซบ ู

  อาหารเชา้แบบกลอ่ง หรอื รับประทานอาหารเชา้ระหวา่งทาง (วันนีน่ั้งรถ 12-14 ชัว่โมง) 
ออกเดนิทางสู ่เมอืงออสลอ๊บ ซึง่อยูท่างตอนใตข้องเกาะเซบ ู คณะเดนิทางถงึเมอืงออสล็อบ น าทา่น
สนุกสนานตืน่เตน้ กบัวา่ยน ้าแบบสน๊อกเกอรล์ิง่เพือ่ชมปลาฉลามวาฬ อยา่งใกลช้ดิประชดิตวั ทา่นสามารถน า
กลอ้งถา่ยรปูกนัน ้าถา่ยรปูได ้แตห่า้มใชแ้ฟลท ์อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ และประสบการณ์อนัแปลก
ใหม ่ฉลามวาฬจะมาตามอาหารทีช่าวประมงเอามาเป็นเหยือ่ลอ่คอืกุง้ตัวเล็กๆหรอืแพลงกต์อนทีว่าฬรูว้า่มี
อาหารก็จะมาบรเิวณนีท้กุวัน (ขอ้หา้มเมือ่ทา่นลงวา่ยน ้ากบัฉลามวาฬ  หา้มทาครมีกนัแดด หา้มใชแ้ฟลซใ์น
การถา่ยรปู หา้มกระโดดน ้า หา้มแตะตอ้งฉลามวาฬ หา้มใหอ้าหารจากเรอื หา้มทิง้ขยะ และตอ้งอยูห่า่งจาก
วาฬประมาณ 5-6 เมตร )  
บรกิารอาหารกลางวนั (1) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ น ้าตกคาวาซนั น ้าตกแหง่นีต้ัง้อยูใ่นภเูขาของรังเกย ์ ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงเซบ ู
เป็นน ้าตกทีส่วยมาก สขีองน ้าเป็นสฟ้ีาสดใส ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทวิทศันข์องน ้าตกหรอืสามารถเลน่นา้
ตกไดต้ามอธัยาศัย พรอ้มมแีพไมไ้ผ ่และชชูพีส าหรับคณะ  
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เดนิทางสูเ่มอืงเซบ ูน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก (คนืที ่2 ) 
  
 

วนัทีส่ ี ่   ชอ้ปป้ิง – ชมเมอืงเซบ ู – กรงุเทพฯ     

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ 
 
 หลังอาหารเชา้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัยหรอือสิระชอ้ปป้ิง 
บา่ย   พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ เพือ่น าทา่น เทีย่วชมสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศฟิลปิปินส ์ทีต่ัง้อยูใ่น 
 เซบ ูชม ไมก้างเขนโบราณ Magallen’s Cross  ซึง่มอีายเุกอืบๆ  500 ปี ไมก้างเขนไดถ้กูตัง้ชือ่ตาม  

Ferdinand Magellen นักเดนิเรอืชาวโปรตเุกส ทีล่อ่งเรอืมาถงึ Cebu ประมาณปี 1521 ปัจจบุนัไมก้างเขน 
เดมิถกูหุม้ทับดว้ยไม ้tindalo เพือ่ป้องกนัมใิหเ้สือ่มสภาพมากไปกวา่ทีเ่ป็นอยู ่และยงัคงตัง้อยูใ่นต าแหน่ง 
เดมิเหมอืนกบัทีเ่คยอยูเ่มือ่ปีค.ศ.1521 ไมก้างเขนนีเ้ป็นสญัลักษณ์การประกาศศาสนาครสิตโ์ดย เฟอรด์นิาน  
มาเจลลัน สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์ในพธีรัีบศลีและลา้งบาปของพระราชาฮมุาบน พระราชนิ ีจอูานา และชาว 
ฟิลปิปินสอ์กี 400 คน ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของการเผยแผศ่าสนาครสิตท์ีน่ี ่ตอ่มาในศตวรรษที ่16 พระครสิต ์
ออกสัตเินยีนไดจ้ดัสรา้งอาคารแปดเหลีย่ม ณ จดุนีเ้พือ่เป็นทีต่ัง้ของไมก้างเขน 

 ชมโบสถ ์Minor Basilica of the Santo Nino ถอืไดว้า่เป็นโบสถแ์หง่แรกและเกา่แกท่ีส่ดุของเกาะเซบ ู
และของประเทศฟิลปิปินส ์กอ่สรา้งเมอืปี 1565 ภายในมรีปูปัน้ของ Santo Nino หรอื Holy  Child ซึง่แมก
เจลลัน มอบใหก้ษัตรยิแ์ละราชนิตีอนเปลีย่นศาสนาเมือ่ 14 เม.ย. ค.ศ. 1521 กอ่นทีแ่มกเจลลันจะเสยีชวีติ 
ใน 2 อาทติยถ์ดัมา จากนัน้ชม Fort San Pedro ป้อมของสเปนยคุอาณานคิม ป้อมนีเ้ป็นศนูยก์ลางของการ 
ตัง้ถิน่ฐานของสเปนเป็นครัง้แรกในประเทศฟิลปิปินส ์โดยหลังจากแมกเจลลันเสยีชวีติ ในปี 1565 สเปนกลับ 
เขา้มาอกีครัง้โดยการน าของ Fray Andres de Urdaneta และ Miguel Lopez de Legaspi และในเวลานีเ้อง 
พวกเขาไดท้ าลายการตัง้ถิน่ฐานดัง้เดมิและสรา้งชมุชนเมอืงขึน้มาใหม ่คอื Fort San Pedro น่ันเอง 

 เขา้ชม Yap-San Diego Ancestral House เป็นหนึง่ในบา้นไสตลจ์นีทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส ์เป็น
บา้นของคหบดชีาวจนี ทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตช่ว่งปลายศตวรรษที ่17 เป็นบา้นสองชัน้ทีส่รา้งจากไมแ้ละหนิ
ปะการัง บา้นหลังนีอ้ายมุากกวา่ 300 ปี โดยทีโ่ครงสรา้งหลกัของบา้นหลังนีย้งัคงเดมิทกุประการ  ใหท้า่นถย่
ภาพกบั Heritage Monument อนุสาวรยีป์ระวตัสิาสตรแ์หง่เซบ ูสรา้งเป็นฉากของประตมิากรรมทีท่ าจาก
คอนกรตี  ทองแดงทองเหลอืง และเหล็ก เป็นฉากการแสดงเกีย่วกบัเหตกุารณ์และโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ประวัตศิาสตรข์องเซบ ูการกอ่สรา้งอนุสาวรยีเ์ริม่ในเดอืนกรกฎาคมปี 1997 และเสร็จในเดอืนธันวาคม 2000 

 (ไมร่วมอาหารกลางวันและอาหารเย็น) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซบ ู(Mactan) 
21.25 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ ฟิลปิปินสแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่PR738 
00.10 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 

************************************************** 

อตัราคา่บรกิาร 
 

จ ำนวนผู้เดินทำง รำคำแพค็เกจต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ รำคำส ำหรับ 2-3 ท่ำน (พกั 2-3 คนต่อห้อง ) 19,900.- 

ผู้ใหญ่ รำคำส ำหรับ 4-5 ท่ำน (พกั 2-3 คนต่อห้อง ) 19,500.- 

ผู้ใหญ่ รำคำส ำหรับ 6-7 ท่ำน (พกั 2-3 คนต่อห้อง )  19,000.- 
 
ราคานีเ้ป็นเพยีงตวัอยา่งรายการและประมาณราคาเทา่น ัน้เพราะยงัไมไ่ดจ้องต ัว๋และทีพ่กั บรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การปรบัราคาตามโรงแรมและต ัว๋ทีจ่องไดแ้ลว้จะยนืยนัราคาทีแ่ทจ้รงิใหท้ราบอกีคร ัง้ 
 
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มนัของสายการบนิ 
*** รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในวนัเดนิทาง 
*** อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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อตัรานี้ รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีน า้มนั โดยสายการบนิฟิลิปปินส ์แอร์ไลน ์
 ค่าโรงแรมที่พัก  2 คนื ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารค ่า 1 มื้อ(อาหารค ่าอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 
 ค่ารถและคนขบัพร้อมมคัคุเทศกต์ามสถานที่เที่ยวต่างๆ 
 ค่าประกนัอบุตัเิหต ุ

อตัรานี้ ไม่รวม 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าว 
 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าภาษีสนามบนิที่ฟิลิปินส ์ส าหรับเที่ยวบนิระหว่างประเทศ 550 เปโซ / ส าหรับเที่ยวบนิในประเทศ 200 เปโซ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3%g 
 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  20 USD. ต่อทรปิ 

 
เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วันท าการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลิก 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วนั ก่อนเดนิทาง คนืเงินมดัจ าทั้งหมด  
 แจ้งล่วงหน้า 20 – 30 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนินการต่างๆทา่นละ 10,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 10 – 19 วัน ก่อนเดนิทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ ท่านละ 15,000 บาท 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 9 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคนืเงนิทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิทั้งหมด หรือบางส่วน 

หมายเหตุ  
 รายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตกุารณท์าง
การเมอืงและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทฯจะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั และบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบในกรณทีี่กองตรวจ
คนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนื่องจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือเอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื่อมเสยี หรือด้วยเหตผุลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมอืงพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคนืเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจ านวน
ทั้งหมดหรือบางส่วน  


