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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการจัดนาเทีย่ ว
คณะผู้จ ัด ท ำได้ ท ำกำรปรึ ก ษำกับ พนัก งำนที่ ป รึ ก ษำในส่ ว นของเส้ น ทำงกำรเดิ น ทำง
ท่องเที่ยว โดยทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้รวบรวมข้อมูล เส้นทำงรำยกำรนำเที่ยวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จำก
เมือง เซบู -ออสลอบ-โบโฮล โดยเริ่ มจำกสนำมบิ นสุ วรรณภูมิด้วยสำยกำรกำรบินฟิ ลิปปิ นส์ แอร์
ไลน์มุ่งสู่ เมืองเซบูประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ และนำเที่ยว กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross) เป็ นลำดับ
แรก
4.1.1 กำรจัดรำยกำรนำเที่ยว

รู ปที่ 4.1 แผนที่เส้นทำงกำรเดินทำงจำก สนำมบินสุ วรรณภูมิไปยัง เซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

รู ปที่4.2 เส้นทำงกำรเดินทำงจำก สนำมบินสุ วรรณภูมิไปยัง เซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
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-ศึกษำสถำนที่ แหล่งท่องเที่ยวทั้งในเมืองเซบูและเมืองออสลอบและเกำะโบโฮล
ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ที่ ต้องกำรจัดโปรแกรมนำเที่ ย ว โดยใช้เครื่ องมื อที่ ช่ วยในกำรเขี ย น
โปรแกรมนำเที่ยว เช่น เป็ ปไซต์ท่องเที่ยวต่ำงๆ และรำยกำรนำเที่ยวของบริ ษทั พรำวด์ฮอลิ
เดย์แอนด์ ทัวร์ จำกัดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรเลือกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ใช้วธิ ี กำรเลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของระยะทำงแต่ละสถำนที่ , เวลำ , ควำมน่ำสนใจ
ของสถำนที่ท่องเที่ยว
-เหตุผลที่เลือก “กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross)” เพรำะเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้ เ ห็ น ถึ ง ควำมรุ่ ง เรื อ งของศำสนำคริ ส ต์ใ นอดี ต เป็ นกำรเริ่ ม ต้นคริ ส ต์ศ ำสนำบนผื น
แผ่นดินนี้ แต่ภำยหลังจำกที่นำยพลแมคเจลลันถูกสังหำร ไม้กำงเขนก็ถูกทำลำยลงด้วยชน
พื้นเมืองที่ต่อต้ำน แต่ภำยหลังเมื่อสเปนกลับเข้ำมำอี กครั้งพบว่ำ เศษซำกของไม้กำงเขน
ยังคงถูกเก็บรักษำไว้อย่ำงดี จำกคริ สต์ศำสนิ กชน ชำวพื้นเมือง สร้ ำงควำมประหลำดใจแก่
สเปนเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะไม่คิดว่ำจะยังมีผนู ้ บั ถืออยู่ จึงมีกำรสร้ำงไม้กำงเขนขึ้นใหม่อีกครั้ง
และเศษซำกของไม้กำงเขนเดิมถูกบรรจุไว้ในไม้กำงเขนอันใหม่ ชำวพื้นเมืองจึงเรี ยกที่นี่วำ่
แมคเจลลัน ครอส เพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ เฟอร์ ดินำนด์ แมคเจลลัน ผูเ้ พำะบ่มเมล็ดพันธุ์ แห่ ง
คริ สต์ศำสนำให้งอกงำมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์

รู ปที่ 4.3 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross)

รู ปที่ 4.4 กำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross)
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-เหตุผลที่เลือก “โบสถ์ Basilica Minore del Santo Nino” เป็ นโบสถ์ที่เก่ำแก่ที่สุด
ของประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ สร้ ำ งขึ้ นเมื่ อปี 1565 โดยนัก ล่ ำอำณำนิ ค มชำวสเปนชม “The
Heritage of Cebu Monument” เป็ นอนุ สำวรี ยซ์ ่ ึ งถ่ำยทอดประวัติควำมเป็ นมำของเมืองเซบู
และประติมำกรรมภำพเหตุกำรณ์สำคัญ และเป็ นสัญลักษณ์ในประวัติศำสตร์ ของเมืองเซบู
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อนุสำวรี ยแ์ ห่งนี้สร้ำงโดยศิลปิ นท้องถิ่น Eduardo Castrillo เริ่ มต้น
กำรก่อสร้ำงในเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2540 กำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ นและเปิ ดดำเนิ นกำรเมื่อวันที่
8 ธันวำคม 2543

รู ปที่ 4.5 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่โบสถ์ Basilica Minore del Santo Nino

รู ปที่ 4.6 โบสถ์ Basilica Minore del Santo Nino
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-เหตุ ผลที่ เลื อก กำรว่ำยน้ ำกับ“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK เป็ นปลำฉลำม
เคลื่อนที่ชำ้ ที่กินอำหำรแบบกรองกิ น เป็ นปลำขนำดใหญ่ที่สุด ยำวถึง 12.65 ม. หนัก 21.5
ตัน ฉลำมวำฬ พบได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อำศัยอยูใ่ นทะเลเปิ ด มีช่วงอำยุประมำณ
70 ปี ปลำฉลำมชนิดนี้กำเนิ ดเมื่อประมำณ 60 ล้ำนปี มำแล้ว อำหำรหลักของปลำฉลำมวำฬ
คือ แพลงก์ตอน ฉลำมวำฬ จัดเป็ นปลำขนำดใหญ่ชนิ ดหนึ่ งที่นกั ดำน้ ำต้องกำรจะพบเห็ น
ตัวและถ่ำยรู ปมำกที่ สุ ด จัดเป็ น 1 ใน 5 ผูย้ งิ่ ใหญ่ แห่งท้องทะเล

รู ปที่ 4.7 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK

รู ปที่ 4.8 “ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK
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-เหตุผลที่เลือก Blood Compact Shire เพรำะว่ำ เป็ นอนุ สรณ์สถำนที่รำลึกถึงมิตรภำพของ
ชำวตะวันตกและชำวตะวันออก ประกอบด้วยรู ปปั้ นของ Miguel Lopez de Legazpiนักสำรวจชำว
สเปนคนแรกที่เข้ำมำตั้งถิ่นฐำน ในซี กโลกตะวันออกและ Lord Si katunaผูน้ ำเกำะโบโฮ ทั้งสองได้
ทำกำรหลัง่ โลหิ ตลงในแก้วไวน์ และทำกำรดื่ มเพื่อเป็ นสัตยปฏิ ญำณ หรื อเรี ยกว่ำสนธิ สัญญำแห่ ง
มิตรภำพของ 2 เผ่ำพันธุ์ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม ค.ศ.1565 ซึ่ งชำวฟิ ลิ ปปิ นส์ เรี ยกกำรกระทำนี้ ว่ำ
Sandugo

รู ปที่ 4.9 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่Blood Compact Shire

รู ปที่ 4.10 Blood Compact Shire
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-เหตุผลที่เลือก โบสถ์ Baclayon เป็ นชุ มชนคริ สเตี ยนที่เก่ำแก่ที่สุดในเมื องโบโฮล โบสถ์
แห่ งนี้ ได้รับกำรประกำศให้เป็ นสมบัติทำงวัฒนธรรมแห่ งชำติ ของพิพิธภัณฑ์แห่ งชำติฟิลิ ปปิ นส์
ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผ่นดินไหวขนำด 7.2 เกิดขึ้นที่โบโฮล และบริ เวณใกล้เคียง อำคำรแห่ งนี้ ได้รับ
ควำมเสี ยหำยอย่ำงมำก จึงได้มีกำรบูรณะในปี ค.ศ. 2013 และคำดว่ำจะเปิ ดให้บริ กำรอีกครั้งในปี
ค.ศ. 2017เป็ นนิกำยโรมันคำทอลิกของเกำะโบโฮล ก่อตั้ง ในปี ค.ศ. 1596

รู ปที่ 4.11 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่โบสถ์ Baclayon

รู ปที่ 4.12 โบสถ์ Baclayon
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-เหตุผลที่เลือก ศูนย์อนุ รักษ์ฟิลิปปิ นส์ ทำร์ เซี ยและสัตว์ป่ำ (The Philippine Tarsier and
Wildlife Sanctuary) เพรำะว่ำ จะนำท่ำนไปชื่ นชมควำมน่ำรักของ Tariers ลิงที่มีขนำดเล็กที่สุดใน
โลกมีขนสี น้ ำตำลแดง ดวงตำกลมโต ดูคล้ำยกับตัวเกรมลิ น ขนำดลำตัวเพียง 4-5 นิ้ว น้ ำหนักเพียง
57 กรัม เชื่อกันว่ำทำร์ เซี ยร์ ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 20 ไม่เคยมีผไู ้ ด้พบเห็นมำกว่ำ 80 ปี
จนคิดว่ำมันสู ญพันธุ์ไปแล้ว จนกระทัง่ มีคนพบมันอีกครั้ง

รู ปที่ 4.13 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ศูนย์อนุรักษ์ฟิลิปปิ นส์ทำร์เซียและสัตว์ป่ำ
(The Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary)

รู ปที่ 4.14 ศูนย์อนุรักษ์ฟิลิปปิ นส์ทำร์เซียและสัตว์ป่ำ
(The Philippine Tarsier and Wildlife Sanctuary)
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-เหตุผลที่เลือก ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill) เพรำะว่ำ กลุ่มภูเขำขนำดย่อมจำนวน
1,268 ลูกแต่ละลูกมีควำมสู งประมำณ 30-50 เมตรจำกพื้นดินโดยเนิ นเขำเหล่ำนี้ จะมีสีเขียวในช่วง
ฤดูฝนและสี น้ ำตำลอ่อนในช่วงฤดูร้อนภูเขำช็อกโกแลตแห่ งเกำะโบโฮลประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เนิ นเขำ
เหล่ำนี้เกิดจำกธรรมชำติที่งดงำมและตระกำรตำ โดยนักธรณี วิทยำเชื่ อว่ำ อดีตชำติหลำยล้ำนปี ก่อน
บริ เวณนี้เป็ นท้องทะเล และนี่คือแนวปะกำรังอันแสนจะสมบูรณ์ต่อมำเวลำเปลี่ยนน้ ำทะเลเกิดเหื อด
แห้งหลังจำกนั้นก็เกิ ดกำรทับถมของหิ นปูนนำนวันเข้ำกลำยเป็ นเนิ นเขำเหล่ำนี้ เเละบำงตำนำนเล่ำ
ต่ออีกว่ำภูเขำเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งที่หลงเหลือจำกกำรต่อสู ้กนั ระหว่ำงยักษ์ท้ งั 2 ตัว ซึ่ งยักษ์ตวั หนึ่ งได้ลม้
ตำยจำกกำรต่อสู ้น้ นั ยักษ์ที่เป็ นคู่รักของมันจึงได้ร้องไห้จนหยดน้ ำตำหล่นร่ วงบนพื้นดิ นแล้วเกิ ด
เป็ นภูเขำแต่ละลูกนัน่ เอง เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2549 กรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติได้
ยืน่ ช็อกโกแลตฮิลส์เข้ำสู่ มรดกโลกขององค์กำรยูเนสโก

รู ปที่ 4.15 แผนที่กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill)

รู ปที่ 4.16 ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill)
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4.1.1 หำข้อมูลและสถำนที่ต้ งั ของโรงแรมที่จะเข้ำพักในแต่ละวัน
เกณฑ์ก ำรพิ จำรณำเลื อกที่ พ กั ในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ใ ช้วิธี เลื อกโดยดู จำกควำม
เหมำะสมของระยะทำงจำกที่พกั กับสนำมบินเซบู เวลำและควำมสะดวกสบำยหรื อสิ่ ง
อำนวยควำมสะดวกภำยในโรงแรม
- เหตุผลที่เลือก “HARMONY HOTEL” เนื่ องจำกโรงแรมนี้ ต้ งั อยูใ่ กลกับสนำมบินเซบู
พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกครบครัน อีกทั้งยังใกล้กบั ตลำดในเมืองและถื อว่ำเป็ น
โรงแรมที่ดีเป็ นอันดับต้นๆที่ใกล้สนำมบินเซบู

รู ปที่ 4.17 HARMONY HOTEL
เกณณฑ์ก ำรพิจำรณำเลื อกโรงแรมใน เมืองออสลอบ ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ใช้วิธี
เลือกโดยดูจำกควำมเหมำะสมของระยะทำง เวลำ ควำมสะดวกสบำย และใกล้จุดที่สำคัญ
ของสถำนที่ท่องเที่ยวในเมืองออสลอบ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- BRUMINI HOTEL ซึ่ งเป็ นโรงแรมที่อยูใ่ จกลำงเมืองออสลอบ อีกทั้งยังใกล้กบั แหล่ง
ท่องเที่ยว ร้ำนอำหำรและสถำนที่สำคัญ ซึ่ งทำให้มีควำมสะดวกสบำย
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รู ปที่ 4.18 BRUMINI HOTEL
ค้นหำเส้นทำงเวลำ ในแต่ละช่วงระยะทำงจำกจุดหนึ่ งไปยังอีกจุดหนึ่ ง ซึ่ งอำจเป็ นได้ท้ งั
แผนที่หรื อแผนผังที่เป็ นที่ต้ งั จำกโรงแรม แผนที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หรื อแหล่งท่องเที่ยว
เป็ นต้น
4.1.2 กำรเขียนตำรำงระยะทำง
4.1.2.1. คิดคำนวณระยะทำงเบื้องต้นโดยใช้โปรแกรม GoogleMap จำกสถำนที่ต่ำงๆ ใน
โปรแกรมน ำเที่ ย วจำกจุ ด หนึ่ ง ไปยัง อี ก จุ ดหนึ่ ง แล้วน ำมำคิ ด ค ำนวณเป้ นเวลำที่ ต้อ งใช้ใ นกำร
เดิ นทำงรวมถึ งเวลำที่จะต้องใช้ในกำรท่องเที่ยวในแต่ล่ะสถำนที่ โดยคิดคำนวณจำนวนระยะทำง
กับเวลำที่จะต้องใช้ระหว่ำงจุดต่อจุดอย่ำงงี้ตลอดไปจนครบตำมโปรแกรมที่กำหนด
4.1.2.2 ยำนพำหนะที่ใช้ในกำรเดินทำง

รู ปที่ 4.19 เครื่ องบินสำยกำรบินเส้นทำงใหม่(บินตรงจำกกรุ งเทพ-เซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์)
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รู ปที่ 4.20 รถตูเ้ ช่ำ

รู ปที่ 4.21 เรื อบังก้ำBANGKA

รู ปที่ 4.22 เรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่
เหตุผลที่เลือกยำนพำหนะนี้
สำหรับกำรเดินทำงโดย “เครื่ องบิน” ที่เปิ ดสำยกำรบินใหม่โดยบินตรงจำกกรุ งเทพไปยัง
เมืองเซบู ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ดว้ ยสำยกำรบินฟิ ลิปปิ นส์แอร์ ไลน์เป้ นกำรปรับเปลี่ยนรู ปแบบในกำร
เดิ น ทำงที่ ดี ข้ ึ น พร้ อ มทั้ง ลดเวลำในกำรเดิ น ทำงเป้ นอย่ำ งมำกและน ำเวลำนั้น ไปเพิ่ ม สถำนที่

43

ท่องเที่ยวให้มำกขึ้น รวมไปถึ งประหยัดเวลำในกำรต่อเครื่ องโดยรู ปแบบใหม่น้ ี ไม่ตอ้ งต่อเครื่ อง
พร้อมทั้งบินตรงไปยังเมืองเซบุได้เลย และในส่ วนของ “รถตู”้ จะเลือกใช้บริ กำรในพื้นที่ เพรำะจะมี
ควำมชำนำญเส้นทำงในตัวเมืองประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มำกกว่ำ และในส่ วนของ “เรื อบังก้ำBANGKA”
จะเลื อกใช้ในตอนที่พำนักท่องเที่ยวไปดำน้ ำดูฉลำมวำฬ ที่เลื อกใช้เรื อบังก้ำBANGKAเพรำะเป็ น
เรื อท้องถิ่นของ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ลักษณะมีแขนซึ่ งทำด้วยไม้ไผ่ ยืน่ ออกจำกลำเรื อทั้งสองข้ำง เพื่อ
ทำให้เรื อทรงตัวได้ดีในวันที่มีคลื่นลมแรงและในส่ วนของ “เรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่” จะเลือกใช้ใน
ตอนพำนัก ท่ อ งเที่ ย วไปยัง เกำะโบโฮ(Bohol) อี ก ทั้ง ยัง มี ค วำมสะดวกสบำย จึ ง ท ำให้ มี ค วำม
เหมำะสมมำกที่สุด
4.1.3 ขั้นตอนกำรประสำนงำน
4.1.3.1 กำรติดต่อซื้ อตัว๋ เครื่ องบิน สำยกำรบินฟิ ลิปปิ นส์แอร์ ไลน์
4.1.3.2 ติดต่อเช่ำรถตู ้ ในพื้นที่สนำมบินที่จะเดินทำงไปทิ่งเที่ยว
4.1.3.3 ติดต่อเช่ำเรื อบังก้ำBANGKA และเรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่ เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรเดินทำงไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวในแต่ละที่
4.1.3.4 ติดต่อประสำนงำนกับทำงโรงแรมที่พกั และร้ำนอำหำร
4.1.3.5 ติดต่อหรื อตรวจสอบวันและเวลำกับแหล่งท่องเที่ยว
4.1.3.6 ทำกำรจัดดปรแกรมให้แก่นกั ท่องเที่ยว
4.1.4 นำเสนอรำยกำรนำเที่ยวเพื่อพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
4.1.4.1 หลังนำเสนอกับทำงพนักงำนที่ปรึ กษำให้ผจู้ ดั ทำเขียนรำยกำรนำเที่ยวขึ้นมำ โดยใส่
รำยละเอียดข้อมูลต่ำงๆในแต่ละสถำนที่ท่องเที่ยว โดยให้ใช้รูปแบบกำรจัดวำงของสถำน
ประกอบกำร และตั้งชื่ อรำยกำรนำเที่ยวให้เรี ย บร้ อย โดยจะมีพนักงำนที่ปรึ กษำคอยให้
คำแนะนำ
4.1.4.2 จัดทำรำยกำรนำเที่ยว โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆเสร็ จเรี ยบร้อย หลังจำกนั้นนำมำเสนอ
ให้กบั พนักงำนที่ปรึ กษำเป็ นครั้งที่2 เพื่อให้ทำงพนักงำนที่ ปรึ กษำทำกำรตรวจสอบข้อมูล
ทั้งหมดรวมไปถึ งรำยละเอียดของสถำนที่ ท่องเที่ ยวต่ำงๆ โรงแรมที่พกั ร้ำนอำหำร ที่ได้
นำเสนอไว้ใ นรำยกำรนำเที่ ยว และเพื่ อให้พนักงำนที่ ปรึ ก ษำตรวจสอบควำมเรี ย บร้ อย
ทั้งหมดอีกครั้ง
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4.1.4.3 จัดทำรำยกำรนำเที่ ยวฉบับสมบูรณ์ พร้ อมจำหน่ ำยและส่ งรำยกำรนำเที่ ยวให้แก่
ลูกค้ำที่เป็ นสมำชิกของทำงบริ ษทั
4.2 การคิดราคาขายรายการนาเทีย่ ว
กำรจัดรำยกำรนำเที่ยวเปิ ดเส้นทำงใหม่บินตรงจำกกรุ งเทพสู่ เซบู - ออสลอบ – โบโฮล 4
วัน 2 คืน ของบริ ษทั พรำวด์ฮอลิเดย์แอนด์ ทัวร์ จำกัด โดยสำยกำรบินฟิ ลิปปิ นส์ แอร์ ไลน์และรถตู ้
,เรื อบังก้ำBANGKA,เรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่
4.2.1 ค่ำใช้จ่ำยคงที่ (Fix Cost) ต่อ 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 4 วัน 2 คืน
-ค่ำรถตู ้

800

บำท

-ค่ำเรื อบังก้ำBANGKA

340

บำท

-ค่ำเรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่

500

บำท

-ค่ำที่พกั มำตรฐำน (2คน/2คืน)

3,600

บำท

-ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน

9,000

บำท

-ค่ำจ้ำงผูช้ ่วยTour leader (1คน/3คืน)

4,500

บำท

Fix Cost :800+340+500+3,600+9,000+4,500 = 18,740 บำท
4.2.2 ค่ำใช้จ่ำยผันแปร (Variable Cost) ต่อ 1 ท่ำน รวมทั้งหมด 4 วัน 2 คืน
-ค่ำอำหำรอย่ำงดีทุกมื้อ(6มื้อ)

2,000

บำท

-ค่ำว่ำยน้ ำกับ“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK

323

บำท

-ศูนย์อนุรักษ์ฟิลิปปิ นส์ทำร์เซียและสัตว์ป่ำ
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บำท

-ค่ำเข้ำชมช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill)

39

บำท

-ค่ำประกันภัยเดินทำง

50

บำท

Variable Cost : 2,000+323+47+39+50 = 2,459 บำท
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ดังนั้นค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

= Fix Cost + Variable Cost
= 18,740 + 2,459

รำคำต้นทุน / คน

= 21,199 บำท

คิดกำไร 1,500 / คน

= 21,199 + 1,500

รำคำขำย / คน

= 22,699 บำท

โดยส่ วนใหญ่รำคำของโปรแกรมทัวร์ จะตั้งรำคำให้ตวั เลขดูน่ำสนใจดั้งนั้นควำมเหมำะสมในกำไร
เพิ่มรำคำ หรื อลดรำคำเพื่อให้ได้ต วั เลขที่น่ำสนใจยิ่งขึ้นและควำมสวยงำมของเลขในกำรตั้งรำคำ
โปรแกรมท่องเที่ยวครั้งนี้จึงเพิ่มเป็ น 24,900บำท/ท่ำน ซึ่ งจะได้กำไรเท่ำกับ 24,900-22,699 = 2,201
บำท/ท่ำนตำรำงแจกแจงค่ำใช้จ่ำยต่อกรุ๊ ป/ต่อคนดังนี้
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
รำคำต่อกรุ๊ ป 12คน
ค่ำรถตูเ้ หมำตลอดเส้นทำง
9,600
ค่ำเรื อบังก้ำBANGKA
4,080
ค่ำเรื อเฟอร์ รี่ขนำดใหญ่
6,000
ค่ำที่พกั มำตรฐำน (2คืน)
21,600
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ
108,000
ค่ำจ้ำงผูน้ ำเที่ยวTour leader(1คน/3 54,000
คืน)
ค่ำอำหำรอย่ำงดีทุกมื้อ (6มื้อ)
24,000
ค่ำว่ำยน้ ำกับ“ฉลำมวำฬ” WHALE 3,876
SHARK
ศูนย์อนุรักษ์ฟิลิปปิ นส์ทำร์ เซี ยและ 564
สัตว์ป่ำ
ค่ำเข้ำชมช็อกโกแลตฮิลล์
648
(Chocolate Hill)
ค่ำประกันภัยเดินทำง
600
รวมสุ ทธิ
232,968
*หมำยเหตุ รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง สงวนเฉพำะ 12 ท่ำนขึ้นไป

รำคำต่อคน
800
340
500
3,600
9,000
4,500
2,000
323
47
39
50
21,199
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4.3 โปรแกรมท่ องเที่ยว “สายการบินฟิ ลิปปิ นส์ แอร์ ไลน์ เปิ ดเส้ นทางบินใหม่ บินตรงกรุ งเทพ-เซบู
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ” 4 วัน 2 คืน
วันแรก

กรุ งเทพฯ-เซบู

23.30น.

น.คณะพร้อมกันที่ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 9 แถว T เคำน์เตอร์ สำยกำร
บินฟิ ลิ ปปิ นส์ แอร์ ไลน์ เจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวก
เรื่ องสัมภำระต่ำงๆ ก่อนกำรเดินทำง

วันที่สอง
01.30 น.

เซบู - ออสลอบ
เหิ นฟ้ ำสู่ เมืองเซบู โดย สำยกำรบินฟิ ลิปปิ นส์แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ PR 739

06.15 น.

ถึงสนำมบินเซบู เกำะที่ได้ชื่อว่ำเป็ นรำชิ นีทำงภำคใต้ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เซบู
เป็ นเกำะสำคัญแห่งหนึ่งในหมู่เกำะฟิ ลิปปิ นส์ที่ต้ งั อยูห่ ่ำงจำกกรุ งมะนิ ลำลงไปทำง
ทิศใต้ ประมำณ 587กิโลเมตร ทอดยำวจำกเหนื อสู่ ใต้รวมควำมยำวประมำณ 225
กิโลเมตร ล้อมรอบด้วยเกำะเล็กๆ167 เกำะโดยเมื่อปี ค.ศ.1521นักสำรวจชำวสเปน
ชื่ อ เฟอร์ ดินัน ด์ มำเจลลัน ได้เดิ นทำงมำที่ เอเชี ย ทได้พ บเกำะเซบู จึ งน ำคริ ส ต์
ศำสนำมำเผยแผ่บนดิ นแดนแห่ งนี้ ดังนั้น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จึงมีผทู ้ ี่นบั ถื อคริ สต์
ศำสนำถึงร้อยละ 95 และมีโบสถ์โบรำณมำกมำยบนเกำะ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคน
เข้ำเมือง

เช้ำ

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร (Mr Choi Kitchen)
นำท่ำนชมกำงเขนโบรำณ (Magellan’s Cross) ซึ่ งมีอำยุกว่ำ 485 ปี เป็ นสัญลักษณ์
ที่ แสดงให้เห็ นถึ ง ควำมรุ่ ง เรื องของศำสนำคริ ส ต์ในอดี ต เป็ นกำรเริ่ ม ต้นคริ ส ต์
ศำสนำบนผืนแผ่นดินนี้ แต่ภำยหลังจำกที่นำยพลแมคเจลลันถูกสังหำร ไม้กำงเขน
ก็ถูกทำลำยลงด้วยชนพื้นเมื องที่ ต่อต้ำน แต่ภำยหลังเมื่อสเปนกลับเข้ำมำอี กครั้ ง
พบว่ำ เศษซำกของไม้กำงเขนยังคงถู กเก็บรั กษำไว้อย่ำงดี จำกคริ สต์ศำสนิ กชน
ชำวพื้นเมือง สร้ำงควำมประหลำดใจแก่สเปนเป็ นอย่ำงยิง่ เพรำะไม่คิดว่ำจะยังมีผู ้
นับถืออยู่ จึงมีกำรสร้ำงไม้กำงเขนขึ้นใหม่อีกครั้ง และเศษซำกของไม้กำงเขนเดิม
ถูกบรรจุ ไว้ในไม้กำงเขนอันใหม่ ชำวพื้นเมืองจึ งเรี ยกที่ นี่ว่ำ แมคเจลลัน ครอส
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เพื่อเป็ นเกียรติแก่ เฟอร์ ดินำนด์ แมคเจลลัน ผูเ้ พำะบ่มเมล็ดพันธุ์แห่ งคริ สต์ศำสนำ
ให้งอกงำมในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ นำชมโบสถ์ Basilica Minore del Santo Nino
โบสถ์ที่เก่ำแก่ที่สุดของประเทศฟิ ลิปปิ นส์สร้ำงขึ้นเมื่อปี 1565โดยนักล่ำอำณำนิ คม
ชำวสเปน ชม“The Heritage of Cebu Monument” เป็ นอนุ สำวรี ยซ์ ่ ึ งถ่ำยทอด
ประวัติควำมเป็ นมำของเมืองเซบูและประติมำกรรมภำพเหตุกำรณ์สำคัญ และเป็ น
สัญลักษณ์ในประวัติศำสตร์ของเมืองเซบู ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อนุ สำวรี ยแ์ ห่ งนี้
สร้ำงโดยศิลปิ นท้องถิ่น Eduardo Castrilloเริ่ มต้นกำรก่อสร้ำงในเดือนกรกฎำคม
พ.ศ. 2540 กำรก่อสร้ำงเสร็ จสิ้ นและเปิ ดดำเนินกำรเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2543
เที่ยง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร(The Aristocrat)

บ่ำย

นำเดิ นทำงสู่ เมื องออสลอบ OSLOB ซึ่ ง อยู่ทำงตอนใต้ของเกำะเซบู (ใช้เวลำ
เดิ นทำงประมำณ 3 ชัว่ โมงครึ่ ง) จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั เพื่อเก็บสัมภำระและ
พักผ่อนตำมอัธยำศัย

ค่ำ

บริ กำรอำหำรค่ำณห้องอำหำร นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั HARMONY HOTELหรื อ
เทียบเท่ำ

วันที่สำม

ออสลอบ – เซบู– โบโฮล

เช้ำ

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม(HARMONY HOTEL)
นำท่ำนนัง่ เรื อบังก้ำBANGKA ซี่ งเป็ นเรื อท้องถิ่นของ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ลักษณะ
มีแขนซึ่ งทำด้วยไม้ไผ่ ยื่นออกจำกลำเรื อทั้งสองข้ำง เพื่อทำให้เรื อทรงตัวได้ดีใน
วันที่มีคลื่นลมแรง ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 30 นำที ออกไปดำน้ ำตื้น และกำรว่ำย
น้ ำกับ“ฉลำมวำฬ” WHALE SHARK เป็ นปลำฉลำมเคลื่อนที่ชำ้ ที่กินอำหำรแบบ
กรองกิ น เป็ นปลำขนำดใหญ่ที่สุด ยำวถึ ง 12.65 ม. หนัก 21.5 ตันฉลำมวำฬ พบ
ได้ในทะเลเขตร้อนและอบอุ่น อำศัยอยูใ่ นทะเลเปิ ด มีช่วงอำยุประมำณ 70 ปี ปลำ
ฉลำมชนิ ดนี้ กำเนิ ดเมื่อประมำณ 60 ล้ำนปี มำแล้ว อำหำรหลักของปลำฉลำมวำฬ
คือ แพลงก์ตอน ฉลำมวำฬ จัดเป็ นปลำขนำดใหญ่ชนิ ดหนึ่ งที่นกั ดำน้ ำต้องกำรจะ
พบเห็นตัวและถ่ำยรู ปมำกที่ สุ ด จัดเป็ น 1 ใน 5 ผูย้ งิ่ ใหญ่ แห่งท้องทะเล
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เที่ยง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร(Max’s Restaurant)

บ่ำย

นำท่ำนเดิ นทำงกลับสู่ เมืองเซบู เดิ นทำงถึงเมืองเซบู นำท่ำนสู่ ท่ำเรื อเพื่อลงเรื อ
เฟอร์ รี่ขนำดใหญ่สู่ เกำะโบโฮ Boholเป็ นสำคัญอีกเกำะหนึ่ งของฟิ ลิ ปปิ นส์ ต้ งั อยู่
ในภำคกลำงของประเทศ เมืองหลวงของเกำะ คือ Tagbilaranโบฮอลเป็ นเกำะที่
ใหญ่เป็ นอันดับ 10 ของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ด้วยพื้นที่ 4,821 ตำรำงกิ โลเมตร และ
แนวชำยฝั่ ง 261 กม.รำยได้หลักของเกำะนี้ จึงมำจำกกำรท่องเที่ ยวไม่ว่ำจะเป็ นรี
สอร์ ทสวยงำมริ มทะเล แหล่งดำน้ ำลึ กมำกมำยเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปว่ำเป็ นหนึ่ งใน
สถำนที่ ดำน้ ำสิ บ อันดับ แรกของโลกแหล่ ง ท่องเที่ ย วยอดนิ ย มมำกมำยเกำะที่ มี
ควำมหลำกหลำยเรื่ องกำรท่องเที่ยว ไม่ว่ำจะหำดทรำยสี ขำวธรรมชำติ แปลกตำ
หรื อโบรำณสถำนที่น่ำสนใจ

ค่ำ

บริ กำรอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำร นำท่ำนเข้ำสู่ ที่พกั BRUMINI HOTELหรื อ
เทียบเท่ำ

วันที่สี่

โบโฮล– เซบู– กรุ งเทพฯ

เช้ำ

บริ กำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม(BRUMINI HOTEL)
จำกนั้นนำท่ำนชม Blood Compact Shire อนุสรณ์สถำนที่รำลึกถึงมิตรภำพของ
ชำวตะวันตกและชำวตะวันออก ประกอบด้วยรู ปปั้ นของ Miguel Lopez de
Legazpiนักสำรวจชำวสเปนคนแรกที่เข้ำมำตั้งถิ่ นฐำน ในซี กโลกตะวันออกและ
Lord Si katunaผูน้ ำเกำะโบโฮ ทั้งสองได้ทำกำรหลัง่ โลหิ ตลงในแก้วไวน์ และทำ
กำรดื่มเพื่อเป็ นสัตยปฏิ ญำณ หรื อเรี ยกว่ำสนธิ สัญญำแห่ งมิตรภำพของ 2 เผ่ำพันธุ์
เมื่อวันที่ 16 มีนำคม ค.ศ.1565 ซึ่ งชำวฟิ ลิปปิ นส์เรี ยกกำรกระทำนี้วำ่ Sandugo
จำกนั้นนำชม Baclayon Church โบสถ์ที่มีอำยุเก่ำแก่เป็ นอันดับสองของประเทศ
ปั จจุบนั ได้กลำยเป็ น พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงของพื้นเมืองโบรำณต่ำงๆ จำกนั้น นำ
ชมโบสถ์ Baclayonเป็ นนิ ก ำยโรมันคำทอลิ ก ของเกำะโบโฮล ก่ อตั้ง ในปี ค.ศ.
1596 และกลำยเป็ นชุมชนคริ สเตียนที่เก่ำแก่ที่สุดในเมืองโบโฮล โบสถ์แห่งนี้
ได้รับกำรประกำศให้เป็ นสมบัติทำงวัฒนธรรมแห่ งชำติ ของพิพิธภัณฑ์แห่ งชำติ
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ฟิ ลิปปิ นส์ ในปี ค.ศ. 2013 เกิดแผ่นดินไหวขนำด 7.2 เกิดขึ้นที่โบโฮล และบริ เวณ
ใกล้เคียง อำคำรแห่ งนี้ ได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงมำก จึงได้มีกำรบูรณะในปี 2013
และคำดว่ำจะเปิ ดให้บริ กำรอีกครั้งในปี 2017 จำกนั้น ชื่นชมควำมน่ำรักของ
Tariersลิงที่มีขนำดเล็กที่สุดในโลกมีขนสี น้ ำตำลแดง ดวงตำกลมโต ดูคล้ำยกับตัว
เกรมลิน ขนำดลำตัวเพียง 4-5 นิ้ว น้ ำหนักเพียง 57 กรัม เชื่ อกันว่ำทำร์ เซี ยร์ ได้สูญ
พันธุ์ไปตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 20 ไม่เคยมีผไู ้ ด้พบเห็นมำกว่ำ 80 ปี จนคิดว่ำมันสู ญ
พันธุ์ไปแล้ว จนกระทัง่ มีคนพบมันอีกครั้ง
เที่ยง

บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรบนเรื อ(Loboc river cruise) โดยล่องไปตำม
แม่น้ ำโลบอกบ่ำยจำกนั้นนำท่ำนชม ช็อคโกแลตฮิลล์ (Chocolate Hill) กลุ่มภูเขำ
ขนำดย่อมจำนวน1,268 ลูกแต่ละลูกมีควำมสู งประมำณ30-50 เมตรจำกพื้นดินโดย
เนิ น เขำเหล่ ำ นี้ จ ะมี สี เขี ย วในช่ ว งฤดู ฝ นและสี น้ ำ ตำลอ่ อนในช่ วงฤดู ร้ อนภู เขำ
ช็อกโกแลตแห่ งเกำะโบโฮลประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เนิ นเขำเหล่ำนี้ เกิดจำกธรรมชำติที่
งดงำมและตระกำรตำโดยนักธรณี วิทยำเชื่ อว่ำ อดีตชำติหลำยล้ำนปี ก่อนบริ เวณนี้
เป็ นท้องทะเล และนี่ คือแนวปะกำรังอันแสนจะสมบูรณ์ต่อมำเวลำเปลี่ยนน้ ำทะเล
เกิดเหื อดแห้งหลังจำกนั้นก็เกิดกำรทับถมของหิ นปูนนำนวันเข้ำกลำยเป็ นเนิ นเขำ
เหล่ำนี้ เเละบำงตำนำนเล่ำต่ออีกว่ำภูเขำเหล่ำนี้ เป็ นสิ่ งที่หลงเหลือจำกกำรต่อสู ้กนั
ระหว่ำงยักษ์ท้ งั 2 ตัว ซึ่งยักษ์ตวั หนึ่งได้ลม้ ตำยจำกกำรต่อสู ้น้ นั ยักษ์ที่เป็ นคู่รักของ
มันจึงได้ร้องไห้จนหยดน้ ำตำหล่นร่ วงบนพื้นดินแล้วเกิดเป็ นภูเขำแต่ละลูกนัน่ เอง
เมื่ อวัน ที่ 16 พฤษภำคม 2549 กรมสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยำกรธรรมชำติ ไ ด้ยื่ น
ช็อกโกแลตฮิลส์เข้ำสู่ มรดกโลกขององค์กำรยูเนสโกมควรแก่เวลำเดินทำงสู่ ท่ำเรื อ
TAGBILARANลงเรื อเฟอรี่ กลับสู่ เกำะเซบู ถึงเมืองเซบูนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
เซบู

21.25น.

ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ PR 738

00.10น.

ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
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อัตรำค่ำรวมบริ กำร
- ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
- ค่ำรถตูร้ ับส่ งตำมรำยกำร
- ค่ำอำหำรตำมรำยกำร
- ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆตำมรำยกำร
- ค่ำที่พกั โรงแรมระดับมำตรฐำน
- ค่ำประกันอุบตั ิเหตุและเจ็บป่ วยในระหว่ำงกำรเดินทำงท่ำนละ 500,000บำท
อัตรำค่ำบริ กำรไม่รวม
- ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวนอกรำยกำร เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่มที่ท่ำนสัง่ พิเศษ
- ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3%

