
“เซบู” เมืองมากเสน�ห�แห�งฟ�ลิปป�นส� ประเทศฟ�ลิปป�นส� ได�ชื่อว�าเป�นประเทศที่มีเกาะมากที่สุดประเทศ
หน่ึงของโลกเพราะประกอบด�วยเกาะมากถึง 7,107 เกาะ ซ่ึงแต�ละเกาะก็มีเอกลักษณ�แตกต�างกันออกไป 
ทั้งธรรมชาติ  ภาษา  วัฒนธรรม ว�ถีชีว�ต นักท�องเที่ยวที่มุ�งหน�ามายังเซบูต�างต�องการที่จะชื่นชมกับ
บ�านเร�อนเก�าแก�  ว�ถีชีว�ตที่เร�ยบง�ายของคนท�องถิ�น  พร�อมทั้งดื่มด่ำไปกับท�องทะเลสีฟ�าครามใส กับ
หาดทรายสีขาวละเอียดเนียนนุ�มที่รายล�อมอยู�รอบๆเซบู โดยเฉพาะนักดำน้ำที่ยกให�เซบูเป�นหนึ่งใน
แหล�งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลก ด�วยมีแนวปะการังที่สมบูรณ� อีกทั้งมีสัตว�ทะเลมากมายหลายชนิดให� ได�
แหวกว�ายลงไปชื่นชม กันอีกด�วย

DAY 1 Bangkok - Cebu

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบินตรง Philippine Airlines PR 739 เวลา 01.30 น. ไปยัง
สนามบิน Mactan-Cebu International Airport (CEB) ใช�เวลาบินประมาณ 3.55 ชั่วโมง

ถึงสนามบินปลายทางเวลา 06.25 น. (เวลาท�องถิ�นเร็วกว�าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

(ควรไปถึงสนามบินก�อนเวลาเคร�่องออกประมาณสองชั่วโมงคร�่งเพ�่อเผื่อเวลาในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ เวลา
ตามไฟล�ทควรไปถึงสนามบินวันเสาร�เวลา 23.00.น (ห�าทุ�ม)

หลังรับสัมภาระเร�ยบร�อย เดินไปพบเจ�าหน�าที่ต�อนรับที่ทางออก (สังเกตป�ายชื่อผู�เดินทาง) เพ�่อไปรับประทาน
อาหารและนั่งรถเที่ยวชมเมืองในวันแรก (City tour)

***แนะนำเดินทางวันอาทิตย� กลับอังคาร จะมีไฟล�ทบินตรง***



- The Heritage of Cebu Monument อนุสาวร�ย�มรดกแห�งเซบูเป�นหนึ่งในสถานที่ท�องเที่ยวที่น�าสนใจที่สุดใน
   ฟ�ลิปป�นส� ทั้งทางด�านความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร� ผลงานศิลปะชิ�นประณีตนี้ประกอบข�้น
   จากวัสดุหลากหลายชนิดซึ่งเป�นการสะท�อนให�เห็นถึงเหตุการณ�ทางประวัติศาสตร�อันซับซ�อนของเมือง ถ�าย
   ภาพผลงานอันโดดเด�นและลองทำความเข�าใจว�างานศิลปะชิ�นนี้มีความหมายอย�างไรต�อผู�คนในท�องถิ�น

- Yap San Diego Ancestral House บ�านโบราณYap Sandiego บ�านท่ีเก�าแก�ท่ีสุดและหาชมได�เพ�ยงท่ีเดียวใน 
   Cebu บ�านหลังน้ีสร�างโดยพ�อค�าชาวจ�นในป� 1675 ท่ีเข�ามาต้ังรกรากท่ีน่ี ต�อมาได�ตกทอดเป�นมรดกสู�รุ�นหลาน
   คือ  Don Juan Yap ความพ�เศษของบ�านหลังนี้คือ สร�างข�้นจากดินเหนียวและหินปะการัง วัสดุที่ในอดีตผู�คน
   แถบนี้นิยมนำมาสร�างบ�าน แต�ในป�จจ�บันไม�มีบ�านลักษณะนี้ให�เห็นแล�ว มีเพ�ยงที่นี่ที่เดียว เพราะ Philippines ตั้ง
   อยู�ในเขตมรสุม ซ่ึงทุกป�จะต�องประสบกับอุทกภัยเสมอ บ�านโบราณลักษณะแบบน้ีจ�งได�ทยอยพังทลายไปจนหมด

- Magellan’s Cross เป�นไม�กางเขนที่นับถือศาสนาคร�สต�ซึ่งปลูกโดยนักสำรวจชาวโปรตุเกสและชาวสเปนตาม
   คำสั่งของ Ferdinand Magellan เมื่อเดินทางมาถึงเมือง Cebu ในฟ�ลิปป�นส�ในวันที่ 16 (American Date) 
   17 มีนาคม 1521

- Basilica Del Sto. Nino โบสถ�ที่เก�าแก�ที่สุดของประเทศฟ�ลิปป�นส� สร�างข�้นเมื่อป� 1565 โดยนักล�าอาณานิคม
   ชาวสเปน ใกล�ๆกันมีกางเขนโบราณ (Magellan’s Cross) ซึ่งมีอายุกว�า 485 ป� เป�นสัญลักษณ�ที่แสดงให�เห็นถึง
   ความรุ�งเร�องของศาสนาคร�สต�ในอดีต เป�นการเร��มต�นคร�สต�ศาสนาบนผืนแผ�นดินนี้

- Sirao Flower Farm เดินชมรอบๆ ฟาร�มดอกไม�ซีเรา ที่ ได�ชื่อว�าเป�น "ลิตเติ�ลอัมสเตอร�ดัม" แห�งเซบู และชม
   ความงามของดอกทิวลิปหลายชนิด



13.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)
15.00 น.    เช็คอินเข�าที่พัก พักผ�อนตามอัธยาศัย 

รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) หลังจากนั้นเข�านอนแต�หัวค่ำ พักผ�อนให�เพ�ยงพอสำหรับโปรแกรมในวันถัดไป

พักค�างคืนท่ีโรงแรมใน Cebu city

- Temple of Leah วัดลีอาห� เร��มสร�างเม่ือป� 2555 ต้ังอยู�บนยอดเนินเขาในเมืองบารังเจย�บูโยสามารถช่ืนชมทิวทัศน�
   ของเมืองเซบูได� และเป�นสถานท่ีๆ เจ�าของผู�สร�าง Teodorico Adarna ได�แรงบันดาลใจจากความรักท่ียิ�งใหญ� ให�
   เป�นสัญลักษ�ของความรักความจงรักภักดีที่ ไม�มีวันสิ�นสุด merong forever ที่มีต�อภรรยาของเขา Leah Villa 
   Albino-Adarna ก�อนจะเสียชีว�ตด�วยเพ�ยงอายุ 53 ป� 

- Taoist Temple วัดลัทธิเต�า



04.00 น.    พร�อมกันที่ล็อบบี้ ออกเดินทางไปยังเมือง Oslob ใช�เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

07.00 น.    ไกด�จะไปรับบัตรคิวดูฉลามวาฬให�ท�านล�วงหน�า ถ�าคิวนานจะพาท�านไปรับประทานอาหารเช�า (รวมในแพ็กเกจ) 
                   ระหว�างรอ ถ�าคิวไม�นานจะพาไปดูฉลามวาฬก�อน ค�อยกลับมารับประทาน

08.00 น.    ประมาณเวลาที่ได�ชมฉลามวาฬ นั่งเร�อพายกรุ�ปส�วนตัวออกจากฝ��งประมาณ 50 เมตร ท�านจะได�พบความน�ารัก
                   สดใสของเจ�าฉลามวาฬเหล�านี้

DAY 2 Cebu – Oslob – Whaleshark watch – Kawasan Falls Canyoneering – Back to Cebu

10.00 น.    หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมือง Badian เพ�่อทำกิจกรรมสุดท�าย Kawasan falls canyoneering ใช�เวลา
เดินทาง ประมาณคร�่งชั่วโมง เร��มกิจกรรม รถตู�จะพาเราไปส�งที่จ�ดลงทะเบียน หลังจากนั้นเซ็นเอกสารยินยอมเข�าร�วม
กิจกรรม เจ�าหน�าที่จะพานั่งมอเตอร� ไซค�(สองท�านต�อคัน ใช�เวลาประมาณ 15 นาที) ไปยังจ�ดเร��มเดินรับฟ�งการอธิบาย
และคำแนะนำในการเดินจากเจ�าหน�าที่ท�องถิ�น การเร�่มเดินในคร�่งชั่วโมงแรก จะรอนและเหนื่อยนิดหนอยเพราะตองเดิน
กลางแจง (มีรมบร�การ) แตหลังจากไปถึงจ�ดกระโดดน้ำจ�ดแรก ทานจะสัมผัสไดถึงความฟ�นของน้ำใสๆเย็นๆสีฟา ที่น้ำตก 
Kawasan แหงนี้ กิจกรรม Canyoneering จะมีจ�ดกระโดดหลักๆทั้งหมด 7 จ�ด ใชเวลาในการเดินทั้งหมดประมาณ 
4 ชั่วโมง ซึ่งทานไมจำเปนตองโดดทุกจ�ด ถาจ�ดไหนรูสึกสูงไป สามารถแจงไกดทองถิ�น ใหพาเดินเลาะไปทางหินได

พักค�างคืนท่ี Cebu City
Meals : Breakfast and Lunch

16.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน (รวมในแพ็กเกจ) หลังจ�ดกระโดดสุดทายที่น้ำตก Kawasan

16.30 น.      เดินกลับไปยังจ�ดจอดรถ เพ�่อเดินทางกลับไปยัง Cebu City

อิสระมื้อเย็น



DAY 3 Cebu city – Free day – Bangkok – (มีรถพร�อมคนขับบร�การตลอดวัน) 

06.00 น. - 10.00 น. รับประทานอาหารเช�าที่โรงแรม (รวมในแพ็กเกจ)

หลังจากนั้นอิสระตลอดวัน ท�านสามารถแจ�งคนขับให�พาไปไหนตามต�องการ ช�วงเย็น แวะซื้อของที่ระลึกก�อนกลับ 
(ที่สนามบินมีของที่ระลึกขายเช�นกัน)

17.30 น.    เดินทางไปยังสนามบิน Mactan-Cubu International Airport CEB

21.10 น.    เดินทางกลับกรุงเทพสนามบินสุวรรณภูมิ (ฺBKK) โดยเที่ยวบินตรง Philippine Airlines PR738

23.59 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร�อมความทรงจำที่คุณจะไม�มีวันลืม

Meals : Breakfast 



ตารางเวลาเที่ยวบิน (โดยประมาณ)

เที่ยวบินขาไป

Philippine Airlines Airbus A321
PR 739

01.30 น. - 06.25 น. (เวลาท�องถิ�นเร็วกว�า 1 ชม.)

Philippine Airlines Airbus A321
PR 738

21.10 น. - 23.59 น.

Suvarnabhumi Airport  - Cebu International Airport Cebu International Airport - Suvarnabhumi Airport

เที่ยวบินขากลับ

Brief of cebu & canyoneering 3d2n

Tour Category 2 pax 4 pax 6 pax

อัตราดังกล�าวรวม

เง�่อนไขแพ็คเกจ

- ค�าธรรมเนียมเข�าชมสถานที่
- อาหารเช�าวันที่ 2 - 3 และ อาหารกลางวันวันที่ 2
- บร�การรับ-ส�ง โรงแรม
- ทัวร�ส�วนตัว
- เร�อ
- เสื้อชูชีพ
- ท�อหายใจ (snorkel)
- ห�องพักพร�อมแอร� 2 คืน

-  กรณีที่ในช�วงการเดินทาง ไม�สามารถทำหร�อเล�นกิจกรรมได� อันเนื่องมาจากเหตุการณ�ภัยทางธรรมชาติ สภาพอากาศที่
    ไม�เอื้ออำนวย หร�อป�จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ทางบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเง�นค�าพาหนะในทุกกรณี สำหรับ
    ค�ากิจกรรมจะสามารถขอคืนเง�นได�บางส�วน
-  เด็กอายุ 0-5 ป� ไม�อนุญาตให�ดำน้ำดูฉลามวาฬ แต�สามารถนั่งเร�อชมฉลามวาฬได�
-  เด็กอายุต่ำกว�า 6 ป� ไม�อนุญาตให�ทำกิจกรรม Canyoneering
-  เด็กอายุ 8 ป� ข�้นไปชำระค�าแพ็คเกจเต็มจำนวน

อัตราดังกล�าวไม�รวม

8 pax 10 pax 12 pax

- ยังไม�รวมค�าตั๋วเคร�่องบินของสายการบินใดๆ
- ค�าเคร�่องดื่มหร�ออาหารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว�ข�างต�น
- ค�าบร�การซักร�ด
- ค�าทิปไกด�

Classic package 12,000.- 10,700.- 10,100.- 9,700.- 9,400.- 9,000.-

Superior package 13,600.- 12,300.- 11,700.- 11,300.- 11,000.- 10,600.-



เง�่อนไขการจอง / การยกเลิก

การจอง หร�อสำรองที่นั่ง

การยกเลิก

•  กรุณาจองล�วงหน�าอย�างน�อย 30 วันก�อนการเดินทางและกรุณาเตร�ยมเง�นมัดจำ 50% 
•  (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได�รับเง�นมัดจำแล�วเท�านั้น) 
•  หากไม�ชำระส�วนที่เหลือก�อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได�ทำการจองอาจถูกยกเลิกได� 
•  ทางเราสามารถช�วยเหลือการซื้อตั๋วเคร�่องบินได�โดยเป�นราคาจากทางเว็ปไซต�ของสายการบินโดยตรง 
   ซึ่งราคาสามารถปรับเปลี่ยนได�ตลอดเวลาในแต�ละครั้งของการตรวจสอบราคา ดังนั้นทางเราจ�งแนะนำให�
   ชำระทันทีหลังจากได�ราคาที่พ�งพอใจ
•  การจองห�องพักข�้นอยู�กับห�องว�าง ณ วันที่ยืนยันการจอง
•  การสำรองห�องที่สมบูรณ�จะต�องมีการชำระเง�นบางส�วนหร�อทั้งหมดก�อน หากยังไม�มีการชำระเง�นจะไม�สามารถทำจองได�
•  ขอสงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของห�องพักทุกประเภท โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 45 วัน คืนค�าใช�จ�ายทั้งหมด 

•  แจ�งยกเลิกก�อนเดินทาง 30-44 วัน  เก็บค�าใช�จ�ายท�านละ 50% 

•  แจ�งยกเลิกน�อยกว�า 30 วันก�อนเดินทางทางบร�ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมด

•  สำหรับผู�โดยสารที่ไม�ได�ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบร�ษัทฯเป�นผู�ยื่นว�ซ�าให� เมื่อผลว�ซ�าผ�านแล�วมีการยกเลิก

   การเดินทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค�ามัดจำทั้งหมด

•  บร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค�าใช�จ�ายทั้งหมดกรณีท�านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให�คณะเดินทางไม�ครบ

   ตามจำนวนที่บร�ษัทฯกำหนดไว� (10ท�านข�้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต�อทางบร�ษัทและผู�เดินทางอื่นที่เดิน

   ทางในคณะเดียวกันบร�ษัทต�องนำไปชำระค�าเสียหายต�างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท�าน

•  กรณีเจ็บป�วยจนไม�สามารถเดินทางได�ซึ่งจะต�องมีใบรับรองแพทย�จากโรงพยาบาลรับรองบร�ษัทฯจะพ�จารณา

   เลื่อนการเดินทางของท�านไปยังคณะต�อไปแต�ทั้งนี้ท�านจะต�องเสียค�าใช�จ�ายที่ไม�สามารถเร�ยกคืนได� เช�นค�าตั๋วเคร�่อง

   บินค�าห�อง ค�าธรรมเนียมว�ซ�าตามที่สถานทูตฯ เร�ยกเก็บ และค�าใช�จ�ายอื่นๆที่เกิดข�้นตามจร�ง ในกรณีที่ไม�สามารถเดินทางได� 

•  กรณีผู�เดินทางไม�สามารถเข�า-ออกเมืองได� เนื่องจากเอกสารปลอมหร�อการห�ามของเจ�าหน�าที่ไม�ว�าเหตุผลใดๆ 

   ก็ตามทางบร�ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม�คืนค�าทัวร�ทั้งหมด


