
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MALAPASCUA PHILIPPINES PR 6DAYS 4NIGHTS 9DIVES  
เกาะมาลาปัสกัว (MALAPASCUA)  ตื่นเช้าตรู่ดู ฉลามหางยาว (Thresher Shark) ท่ีผา Monad Shoal เป็นที่เดียวท่ี

สามารถเจอได้ตลอดทั้งปี บ่ายๆแอบส่อง ฉลามครีบขาว (Whitetip Reef Shark) ภายในถ้ํา Gato Island ตกเย็นชมพระ

อาทิตย์ตกสุดโรแมนติก ไปกับปลาแมนดาริ (Mandarinfish) ท่ี Lighthouse และสัตว์ประจําถ่ินอีกมากมาย เช่น ปลากระเบน

แมนต้า ฉลามหัวค้อน  

มาลาปัสกัว (MALAPASCUA) 

เกาะมาลาปัสกัว (Malapascua) เป็นเกาะขนาดเล็กใน ประเทศฟิลิปปินส์  อยู่ใน ทะเลวิซายาส  ห่างจากจุดเหนือสุดของ  เกาะ
เซบู ไปทางเหนือซึ่งเป็นช่องแคบน้ําตื้นเป็นระยะทาง 6.8 กิโลเมตร การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตตําบลโลกอน                

ดาอันบันตายัน เกาะเซบู ตัวเกาะมาลาปัสกัวมีพื้นท่ีเพียงราว 2.5×1 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านบนเกาะ 8 หมู่บ้าน  

เกาะมาลาปัสกัวมีชื่อเสียงเม่ือต้นทศวรรษท่ี 1990 ในฐานะจุด ดําน้ํา ท่ีน่าสนใจ ก่อนหน้านั้น เกาะมาลาปัสกัวเป็นเกาะท่ี รู้จัก

กันทั่วไปเพราะมีหาดทรายขาวกว้างใหญ่ท่ีเรียกว่าเบาน์ตีบีช แต่ชื่อเสียงในปัจจุบันมาจากแนวปะการังรอบเกาะ รวมถึงหน้าผา
ปะการัง ที่สวยงาม รวมถึงความโดดเด่นในจุดที่ห่างเกาะเช่นท่ีเกาะกาโต ที่ตื้นโมนาด และท่ีตื้นเกมด ท่ีตื้นโมนาดเป็นที่ราบสูงซึ่ง

นักดําน้ําจะพบ ปลาฉลามหางยาว และ ปลากระเบนราหู ได้เป็นประจํา 

ในทางศาสนา มีความเชื่อว่า เกาะมาลาปัสกัว หรือตําบลโลกอน                   

เป็นที่ซึ่งแม่พระแห่งผู้ถูกทอดท้ิงทรงแสดงปาฏิหาริย์เม่ือราว ค .ศ. 1890 
ในสมัยที่บนเกาะมีเพียง 9 ครอบครัวในตระกูลมอนเตกลาร์ เดโอกราเดส 

โรซาเลส กุลฟาน รูบีโอ โบโฮล และบรูเชส อาศัยอยู่ กล่าวกันว่ารูปแม่

พระท่ีทําด้วยไม้รูปนี้ไม่มีวันไหม้ไฟ และเม่ือ ค.ศ. 1907 บาทหลวงประจํา

เขต ภราดาอีโนเชนเตส มากา จึงได้ถวายพระนามแก่ไม้ศักดิ์สิทธิ์ตามคํา
ขอร้องของชาวเกาะ แต่เรื่องเล่าในท้องถิ่นบอกว่าพระรูปท่ีเห็นในปัจจุบัน

เป็นพระรูปท่ีขยายใหญ่ขึ้นได้เองจากขนาดเริ่มแรก ผู้ศรัทธาจากท่ัว

ประเทศฟิลิปปินส์และจากต่างประเทศจ ะหล่ังไหลมาบูชาแม่พระในวัน

ฉลอง คือวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม โบสถ์ท่ีเดิมสร้างด้วยไม้มะพร้าว
และมุงทางมะพร้าวปัจจุบันเป็นอาคารสร้างด้วยเหล็กและปูน 

อาชีพของชาวเกาะมาลาปัสกัวส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกี่ยวกับการบริการนักท่องเท่ียว และมีบางส่วนท่ีหาเลี้ยงชีพด้วยการประมง

พื้นบ้าน 

จุดดําน้าอันดับหนึ่งของเกาะมาลาปัสกัวคือท่ีตื้นโมนาด (Monad Shoal) ท่ีนี่เป็นสถานีทําความสะอาดตามธรรมชาติสําหรับ
ปลาใหญ่ อยู่ห่างจากเกาะมาลาปัสกัว 7.8 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยเรือ 30-35 นาที สัณฐานของท่ีตื้นเป็นแท่งหินแนวนอน

ยาว 1.5 กิโลเมตร มีขอบผาท่ีดิ่งลงไปในความลึกถึง 200 เมตร 

ท่ีตื้นโมนาดมีชื่อเสียงมากในฐานะเป็นจุดดําน้ําแห่งเดียวในโลกท่ี                

ปลาฉลามหางยาว ปรากฏตัวให้เห็นได้เป็นประจําตอนก่อนรุ่งถึงย่ํารุ่ง 
เพื่อมาใช้บริกา รของปลาพยาบาล (bluestreak cleaner wrasse) 

และปลาเขียวพระอินทร์ (moon wrasse) ในการขจัดปรสิตภายนอก 

เช่น ปรสิตชนิด gnathiids ออกจากผิวหนัง รวมถึงการทําความ

สะอาดเหงือกและปาก  ท่ีตื้นแห่งนี้ยังดึงดูดปลากลางน้ําอีกหลายชนิด 
เช่น ปลากระเบนปิศาจ และ ปลากระเบนนก  ปลาตามฤดูกาลได้แก่ปลา

กระเบนราหูและปลาฉลามหัวค้อน แต่ที่นี่ไม่มีปะการังเหลือ ยู่เนื่องจาก

การหาปลาแบบทําลายล้างในอดีต เช่นเดียวกับในทะเลอีกหลายแห่งของ

ประเทศฟิลิปปินส์ 
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วันเดินทาง  

11-16เม.ย. // 30เม.ย.-05พ.ค. // 04-09มิ.ย. // 02-07ก.ค 2563 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน : 23,900 ราคารวมตั๋วเครื่องบิน : 33,900 
รายละเอียดโปรแกรม 

วันที่ 01  

22.30  | สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ T 

วันที่ 02  

01.30  | เหิรฟ้าสู่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PR739 

06.50 | ถึงสนามบินแมคตัน เมือง เซบู ประเทศฟลิปปินส์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ที่พัก 

08.00  | นําท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ มายา MAYA PORT ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ช่ัวโมง  

12.00  | อิสระอาหารม้ือเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง *** 

13.00  | นําท่านข้ึนเรือเข้าสู่เกาะมาลาปัสกัว(MALAPASCUA) โดยเรือมันบาลานซ์ ใช้เวลาเดินทาง 45 นาท ี

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

        | 1 Dive (Check dive)  
18.00  | อิสระอาหารม้ือเย็น 

วันท่ี 03, 04  

08.00  | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

         | 2 Boat Dive  

12.00  | อิสระอาหารม้ือเที่ยง 

         | 1 Boat Dive  

18.00  | อิสระอาหารม้ือเย็น 

วันท่ี 05  

08.00 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

        | 2 Boat Dive  

12.00  | อิสระอาหารม้ือเที่ยง 

         | พักผ่อนตามอัทยาศัย 

18.00  | อิสระอาหารม้ือเย็น 

วันท่ี 06 

08.00 | บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

10.00 | Check-out จากน้ัน นําท่านข้ึนเรือกลับเข้าสู่เมือง เซบ ูใช้เวลาเดินทาง 45 นาท ี

12.00  | อิสระอาหารม้ือเที่ยง *** แวะรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง *** 

13.00  | นําท่านเดินทางสู่ สนามบินแมคตัน เมือง เซบู ประเทศฟลิปปินส์ 

18.00  | เดินทางถึง สนามบิน แมคตัน เมือง เซบู 

21.10  | ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ PR 738 

29.59  | เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ 
หมายเหตุ : ไดฟ์ไซส์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ คลื่น ลม ไม่เอื้ออํานวย โดยมอบให้ ไดฟ์หลีดประจําเรือ  เป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ั นท้ังน้ีการตัดสินใจ                     

จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสําคัญ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซบู-กรุงเทพฯ 

- ค่ารถรับส่งและเรือในการเดินทางตามที่ระบุในทริป 

- โรงแรมที่พักพร้อมอาหารมื้อเช้าตามระบุในทริป  

- บริการดํานํ้า 9 ไดฟ์ และ อุปกรณ์ ถังอากาศ,ตะกั่ว, เข็มขัด 

- ไดฟ์หลีดท้องถิ่น/เด็กเรือ 

- เสื้อยืด WORLD DIVE  

- ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมดํานํ้า, ค่าธรรมเนียม ไดฟ์ไซส์ 3 ไดฟ์ 
(MONAD, SUNSET, GATO) *** 

- พนักงานคอยดูแลอํานวยความสะดวกพร้อมบริการถ่ายภาพ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด   

- ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

- ค่าผกผันของภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลง 

- ประกันอุบัติเหตดุํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิม่เติม) 

- อุปกรณ์ดํานํ้า (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม) 

- ถังอากาศ NITROX 

- อาหารมื้อเที่ยงและมื้อเย็น 

- ทิปไดร์ฟหลีดและเด็กเรือ ท่านละ 600 บาท 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน 
 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชําระงวดแรก 10,000 บาท พร้อมส่งสําเนาพาสปอร์ต และ บัตรนักดํานํ้าระดับ ADVANCE มายังบริษัท  

 ชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 45 วัน 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน หากกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์

น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

ในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

เงื่อนไขในการยกเลิก 

***กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 


