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MALAPASCUA PHILIPPINES 6 DAYS 4 NIGHTS 9 DIVES
เกาะมาลาปัสกัว

(MALAPASCUA)

ตื่นเช้าตรู่ดู ฉลามหางยาว (Thresher

Shark) ที่ผา Monad Shoal เป็นที่เดียวที่สามารถเจอได้ตลอดทั้งปี บ่ายๆแอบส่อง
ฉลามครีบขาว (Whitetip Reef Shark) ภายในถ้้า Gato Island ตกเย็นชมพระอาทิตย์
ตกสุดโรแมนติก ไปกับปลาแมนดาริ (Mandarinfish) ที่ Lighthouse และสัตว์ประจ้าถิ่น
อีกมากมาย เช่น ปลากระเบนแมนต้า ฉลามหัวค้อน

มาลาปัสกัว (MALAPASCUA)
เกาะมาลาปัสกัว (Malapascua) เป็นเกาะขนาดเล็กในประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ใน ทะเล
วิซายาส ห่างจากจุดเหนือสุดของ
ระยะทาง 6.8

เกาะเซบู

ไปทางเหนือซึ่งเป็นช่องแคบน้้าตื้นเป็น

กิโลเมตร การบริหารราชการส่วนท้ องถิ่นอยู่ในเขตต้าบลโลกอน

ดาอันบันตายัน เกาะเซบู ตัวเกาะมาลาปัสกัวมีพื้นที่เพียงราว 2.5×1 ตารางกิโลเมตร มี
หมู่บ้านบนเกาะ 8 หมู่บ้าน
เกาะมาลาปัสกัวมีชื่อเสียงเมื่อต้นทศวรรษที่ 1990 ในฐานะจุด ด้าน้้า ที่น่าสนใจ ก่อน
หน้ า นั้ น เกาะมาลาปั ส กั ว เป็ น เกาะที่ รู้ จั ก กัน ทั่ ว ไปเพราะมีห าดทรายขาวกว้ า งใหญ่ ที่
เรียกว่าเบาน์ตีบีช แต่ชื่อเสียงในปัจจุบันมาจาก
แนวปะการังรอบเกาะ รวมถึงหน้าผาปะการัง ที่
สวยงาม รวมถึ ง ความโดดเด่ น ในจุ ด ที่ ห่ า งเกาะ
เช่ น ที่ เ กาะกาโต ที่ ตื้ น โมนาด และที่ ตื้ น เกมด ที่
ตื้นโมนาดเป็นที่ราบสูงซึ่งนักด้าน้้าจะพบ ปลา
ฉลามหางยาว และ ปลากระเบนราหู ได้เป็น
ประจ้า
ในทางศาสนา มีความเชื่อว่า เกาะมาลาปัสกัว
หรือต้าบลโลกอน
เป็นที่ซึ่งแม่พระแห่งผู้ถูกทอดทิ้งทรงแสดงปาฏิหาริย์เมื่อ
ราว ค.ศ. 1890 ในสมัยที่บนเกาะมีเพียง 9 ครอบครัวในตระกูลมอนเตกลาร์ เดโอกรา
เดส โรซาเลส กุลฟาน รูบีโอ โบโฮล และบรูเชส อาศัยอยู่ กล่าวกันว่ารูปแม่พระที่ท้า
ด้วยไม้รูปนี้ไม่มีวันไหม้ไฟ และเมื่อ ค.ศ. 1907 บาทหลวงประจ้าเขต ภราดาอีโนเชน
เตส มากา จึงได้ถวายพระนามแก่ไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามค้าขอร้องของชาวเกาะ แต่เรื่องเล่าใน
ท้ อ งถิ่ น บอกว่ า พระรู ป ที่ เ ห็ น ในปั จ จุ บั น เป็ น พระรู ป ที่ ข ยายใหญ่ ขึ้ น ได้ เ องจากขนาด
เริ่มแรก ผู้ศรัทธาจากทั่วประเทศฟิลิปปินส์และจากต่างประเทศจะหลั่งไหลมาบูชาแม่
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พระในวันฉลอง คือวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม โบสถ์ที่เดิมสร้างด้วยไม้มะพร้าวและมุง
ทางมะพร้าวปัจจุบันเป็นอาคารสร้างด้วยเหล็กและปูน
อาชีพของชาวเกาะมาลาปัสกัวส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยว
และมีบางส่วนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการประมงพื้นบ้าน
จุดด้าน้าอันดับหนึ่งของเกาะมาลาปัสกัวคือที่ตื้นโมนาด (Monad Shoal) ที่นี่เป็น
สถานีท้าความสะอาดตามธรรมชาติส้าหรับปลา
ใหญ่ อยู่ห่างจากเกาะมาลาปัสกัว 7.8 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางด้วยเรือ 30-35

นาที สัณฐาน

ของที่ตื้นเป็นแท่งหินแนวนอนยาว 1.5 กิโลเมตร
มีขอบผาที่ดิ่งลงไปในความลึกถึง 200 เมตร
ที่ตื้นโมนาดมีชื่อเสียงมากในฐานะเป็นจุดด้าน้้า
แห่งเดียวในโลกที่
ปลาฉลามหางยาว
ปรากฏตัวให้เห็นได้เป็นประจ้าตอนก่อนรุ่งถึงย่้ารุ่ง เพื่อมาใช้บริการของปลาพยาบาล
(bluestreak cleaner wrasse) และปลาเขียวพระอินทร์ (moon wrasse) ในการ
ขจัดปรสิตภายนอก เช่น ปรสิตชนิด gnathiids

ออกจากผิวหนัง รวมถึงการท้าความ

สะอาดเหงือกและปาก ที่ตื้นแห่งนี้ยังดึงดูดปลากลางน้้าอีกหลายชนิด เช่น ปลากระเบน
ปิศาจ และ ปลากระเบนนก ปลาตามฤดูกาลได้แก่ปลากระเบนราหูและปลาฉลามหัว
ค้อน แต่ที่นี่ไม่มีปะการังเหลือยู่เนื่องจากการหาปลาแบบท้าลายล้างในอดีต เช่นเดียวกับ
ในทะเลอีกหลายแห่งของประเทศฟิลิปปินส์
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วันเดินทาง
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ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน : 23,900

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน : 33,900

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 01
22.30

| สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ T
วันที่ 02
01.30

| เหิรฟ้าสู่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

PR739
06.50 | ถึงสนามบินแมคตัน เมือง เซบู ประเทศฟลิปปินส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นน้าท่านเดินสู่ที่พัก
08.00

| น้าท่านเดินสู่ท่าเทียบเรือ มายา MAYA PORT ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชัว
่ โมง

12.00

| อิสระอาหารมื้อเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง ***

13.00
| น้าท่านขึ้นเรือเข้าสู่เกาะมาลาปัสกัว(MALAPASCUA) โดยเรือมันบาลานซ์ ใช้
เวลาเดินทาง 45 นาที
14.00

| Check-in [MALAPASCUA EXOTIC ISLAND DIVE & BEACH RESORT]

| 1 Dive (Check dive)
18.00

| อิสระอาหารมื้อเย็น

วันที่ 03, 04

วันที่ 05

08.00 | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่
พัก

08.00 | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่
พัก

|

2 Boat Dive

12.00 | อิสระอาหารมื้อเที่ยง
|

1 Boat Dive

18.00 | อิสระอาหารมื้อเย็น

|

2 Boat Dive

12.00 | อิสระอาหารมื้อเที่ยง
| พักผ่อนตามอัทยาศัย
18.00 | อิสระอาหารมื้อเย็น

วันที่ 06
08.00 | รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
10.00 | Check-out จากนั้น น้าท่านขึ้นเรือกลับเข้าสู่เมือง เซบู ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที
12.00

| อิสระอาหารมื้อเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง ***
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13.00

| น้าท่านเดินสู่ สนามบินแมคตัน เมือง เซบู ประเทศฟลิปปินส์

18.00

| เดินทางถึง สนามบิน แมคตัน เมือง เซบู

21.10

| ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PR 738

29.59
| เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและ
ประทับใจ
หมายเหตุ : ไดฟ์ไซส์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ คลื่น ลม ไม่เอื้ออ้านวย โดยมอบให้ ไดฟ์หลีด
ประจ้าเรือ เป็นผู้มีอ้านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ
จะค้านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซบู-กรุงเทพฯ
- ค่ารถรับส่งและเรือในการเดินทางตามที่ระบุในทริป
- โรงแรมที่พักพร้อมอาหารมื้อเช้าตามระบุในทริป
- บริการด้าน้้า 9 ไดฟ์ และ อุปกรณ์ ถังอากาศ,ตะกั่ว,
เข็มขัด
- ไดฟ์หลีดท้องถิ่น/เด็กเรือ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าผกผันของภาษีน้ามันที่ทางสายการบินแจ้ง
เปลี่ยนแปลง

- เสื้อยืด WORLD DIVE
- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมด้าน้้า, ค่าธรรมเนียม ไดฟ์ไซส์ 3 ไดฟ์
(MONAD, LIGHT HOUSE, GATO)

- พนักงานคอยดูแลอ้านวยความสะดวกพร้อมบริการ

- ประกันอุบัติเหตุด้าน้้า (กรุณาสอบถามเพิม่ เติม)
- อุปกรณ์ด้าน้้า (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
- ถังอากาศ NITROX
- อาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็น
- ทิปไดร์ฟหลีดและเด็กเรือ ท่านละ 600 บาท

ถ่ายภาพ

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง และการช้าระเงิน
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช้าระงวดแรก

10,000 บาท พร้อมแฟกซ์ส้าเนาบัตรประชาชน และ บัตรนักด้าน้้า ระดับ

ADVANCE มายังบริษัท
 ช้าระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า

10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็น สุดวิสย
ั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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เงื่อนไขในการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

45 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องกา
รันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

40 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่ายมัดจ้าทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

35 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง

ตั๋วเครื่องบิน***)

30 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเดินทางได้ ***ไม่รวม

